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Bu düzen Kenan Evren’i yarg›layamaz!
Evren’in suçlar›, tüm iktidarlar›n ifllemeye devam etti¤i suçlard›r 

TAYAD’l› Aileler 
Demokrasi flovu yapan AKP’nin 
hapishanelerdeki zulmüne karfl› 

Ankara’ya Yürüyor!

Tecrite Son! 
Sohbet Hakk› Uygulans›n! 
Tutsak TAYAD’l›lara Özgürlük!



Devrimci ‹‹flçi HHareketi’nden 
Tek GG›da-‹fl öönünde pprotesto

‹stanbul’da Devrimci ‹flçi Hareketi (D‹H) 14 Eylül günü Le-
vent’te bulunan Tek G›da- ‹fl sendikas› önünde bir eylem ger-
çeklefltirdi. TEKEL iflçisinin direniflini tasfiye edip, iflçileri ka-
deriyle baflbafla b›rakan sendikan›n önüne gelen D‹H’liler “4-
C’yi Onaylamak Köleli¤i Onaylamakt›r 4-C’yi Dayatan Emper-
yalizme ve ‹flbirlikçilerine Karfl› Mücadele Edelim” yaz›l› bir
pankart açarak “Tekel ‹flçisi Yaln›z De¤ildir”, “4 C’ye Köle Ol-
mayaca¤›z”, “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n› att›lar.

D‹H ad›na bas›na bir aç›klama yapan Mehmet Yayla “Tek
G›da- ‹fl cevap vermelidir; TEKEL direniflini bitirirken aç›kla-
d›¤›n›z eylem takvimine neden uymad›n›z? Kim veya kimler
engel oldu? Ne karfl›l›¤›nda vazgeçildi bu eylemlerden?..” dedi.
Ard›ndan Murat F›rat ve Gündo¤an ‹flçi adl› iflçiler kendilerini
sendikan›n kap›s›ndaki demire zincirlediler ve “sendika neden
iflçilere sahip ç›km›yor” diyerek sendika yetkililerinin gelip so-
rular›na cevap vermesini istediler. D‹H’liler Tek G›da-‹fl yöne-
ticilerine seslenerek “Her ay yapaca¤›n›z› söyledi¤iniz eylem-
leri neden yapmad›n›z? TEKEL iflçileri direndi, neden direnme-
diniz?” derken Cevizli TEKEL iflçisi Metin Arslan da “Bir sürü
fley yapaca¤›z dediler. Sonra bu iflçilerin bizle alakas› yok di-
yorlar. Aidat ald›klar›nda iyiyiz ama almad›klar›nda tan›m›yor-
lar. Eylem sürecinde gelen yard›mlar ne oldu? Trilyona yak›n
para ne oldu? En büyük yolsuzluk Tek G›da-‹fl’te” diye konufl-

tu ve sloganlarla bekleyifl sürdü. Ard›ndan sendikan›n bahçesin-
deki çevik kuvvet polisleri D‹H’lilerin yan›na geldi ve  müda-
hele edeceklerini söylediler. Meflru, demokratik haklar›n› kul-
land›klar›n› söyleyen D‹H’liler “polisi üstümüze salan Tek G›-
da-‹fl”tir, polisle bize görüflmeyeceklerini iletiyorlar” dediler.

Polis sendikan›n iste¤iyle D‹H’lilere sald›rd›. Yerlerde sü-
rüklenip, darp edilen D‹H’liler sloganlarla direndiler. Demir
kesme makas› da getiren polis kendini zincirleyen 2 D‹H’linin
zincirlerine kesti.

Direnifllerini sürdüren D‹H’liler polis müdahelesinden son-
ra tekrar toplanarak, bir k›sm› parçalanan pankartlar›n› da aça-
rak sloganlar›n› hayk›rd›lar ve eylemlerini iradi olarak bitirdi-
ler.

Tek G›da ‹fl Yöneticileri, Tekel ‹flçilerinin, 
Devrimci ‹flçilerin Karfl›s›na Ç›kamad›
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* Anayasa
Mahkemesi

Tekel ‹flçilerinin
Gelece¤ine

Karar Verecek!
* 4-C ile

Kölelefltirilmeyi 
Kabul 

Etmeyece¤iz!
Son Karar

‹flçilerindir!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2244 EEyyllüüll -- 3300 EEyyllüüll  

"Seni anlatmak zor demeyece¤im. Çünkü, 'Bir Parti-Cepheli nas›l
olur?' sorusunun cevab›n› vermek, seni anlatmak demek. 

Bir komutand›n sen. Sadece sözlerle ö¤retmiyordun bizlere. Yafla-
m›nla da bir o kadar ö¤reticiydin. 

Bizim 'olmazlar›m›z', karfl›s›nda hep senin 'neden olmazm›fl'lar›n›
bulurduk. Sonra o 'olmaz' denilen ifle giriflti¤ini görürdük. Olmazla-
r›n nas›l olura çevrildi¤ini, ifl üzerinde k›sa sürede gösterirdin. Mete
yoldafl›n da bir sözü vard› ya, 'denemeyenin hiç flans› olmaz' diye. ‹fl-
te o 'flanslar›' bulup ç›karan yarat›c›l›¤›n çok fley ö¤retmiflti bize. Ba-
zen de bak›fllar›nla anlat›rd›n. Yanl›fl› ve do¤ruyu ayn› anda gösterir-
di o bak›fllar. 

Gözlerimin önüne getiriyorum seni: Elinde davul korodas›n, ar-
kadafllar›n yanl›fllar›n› düzeltmeye çal›fl›yorsun. Ya da mutfakta tava-
n›n bafl›nda yemekle u¤rafl›yorsun. Bir daktilonun bafl›nda saatlerce
oturuyor çal›fl›yorsun ya da bir yoldafl›nla sohbet ediyorsun... Yafla-
m›n›n her an›ndan görüntüler bunlar. Hepsi biraraya geldi¤inde se-
nin devrimci yaflam›n› ortaya koyuyor. 

Yoldafllar›n e¤itimiyle özel ilgilenirdin. Bir insan›n ne kadar
önemli oldu¤unu bilir, gerekirse saatlerce, günlerce anlat›rd›n. Ha-
pishaneden ç›kan yoldafllar›m›z›n kavgaya sar›ld›klar›n› duydukça
yaflad›¤›n coflku yüzünden belli olurdu. Tersi durumda ise 'nerede ha-
ta yapt›¤›n›' sorard›n kendine. Sadece ö¤retmen de¤il, ö¤renciydin
de. Adlilerden bile özel konularda bilgisi olanlarla sohbet eder, sava-
fl›m›zda nas›l yararlanabilece¤imizi düflünürdün. 

Sen sadece yoldafllar›n›n de¤il, siper yoldafllar›m›z›n da sayg›s›n›
kazanm›flt›n. Onlar bile, kimi zaman sorunlar›n› paylaflacak, görüflle-
rini alacak biri arad›klar› zaman senin yan›na gelirlerdi. 

Olaylara duygusal yaklaflmak sana yabanc› bir tav›rd›. Tek kriter
vard› senin için; Parti-Cephe'nin ç›karlar›, politikalar›. 

Ulucanlar'da bir direnifl destan› yazd›¤›m›z saatlerde çat›flman›n
en önündeydin. Eksikleri kapatmaya çal›fl›yor, de¤iflen durumlara gö-
re sald›r›y› nas›l püskürtece¤imiz, nas›l kay›p verdirece¤imiz düflünce-
leriyle doluydun. Çat›flman›n sonlar›na do¤ru yan›na gelip 'ölmeden
bir sar›lal›m' diyen yoldafl›na; ''NNee ööllüümmüü ddaahhaa yyaappaaccaakk ççookk iiflfliimmiizz
vvaarr' diyerek son an›nda bile bize savafl› kavratmaya u¤rafl›yordun.

Evet, daha yapacak çok iflimiz var...”

An›lar› Miras›m›z

1982 Çorum do¤umlu olan
Özlem, lisenin ilk y›llar›ndan
itibaren mücadele içinde ye-
rald›. 1996’dan bafllayarak,
tüm 1 May›slar’da, Newroz-
lar’da, 8 Martlar’da kavga-
n›n içinde oldu. Ülkemizde
Gençlik Dergisi’nde muhabir-

lik yapt›. TAYAD'›n düzenledi¤i eylemlerin ço¤un-
da yerald›. Ve nihayetinde "Bu ülkede zulüm var-
sa, direnifl de var" diyerek ölüme yatt›. Tutuklu
Aileleri Bülteni Ankara Temsilcili¤i’nde bafllad›¤›
direniflte 28 Eylül 2001’de ölümsüzleflti. 

ÖÖzzlleemm DDUURRAAKKCCAANN

1967 Bal›kesir-Bigadiç do¤umlu olan Ayfle, 1987’de örgütlü iliflkiler
içinde yer ald›. Türk Hemflireler Derne¤i’nde görevler üstlendi. Mücade-
le içinde çeflitli görevler üstlendikten sonra, 92’de tutsak düfltü.
F Tipleri’ne karfl›, Çanakkale 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›.
19 Aral›k katliam›n›, zorla müdahale iflkencesini yaflad›. Tahliye son-
ras›, direniflini d›flar›da Özlem Durakcan'la yanyana sürdürdü. 28
Eylül 2001’de ölümsüzleflti. AAyyflflee BBAAfifiTT‹‹MMUURR

Dersim Hozat Türk Taner Köyü, 1974 do¤umlu olan Bülent; evli ve
iki çocuk babas›yd›. Hayvanc›l›kla ve kahvehanelerde çal›flarak ge-
çimlerini sa¤l›yordu. Devrimcilere yard›m etti¤i için, 1997 y›l›nda k›sa
süreli tutsakl›k yaflad›. Devrimci hareketle iliflkisi 2005 y›l›nda baflla-
d›. 27 Eylül 2007’de odun toplamak için gitti¤i ormanda özel tim
taraf›ndan katledildi.

1966 Mufl Varto do¤umlu olan Makbule, Ankara Cebeci Sa¤l›k Meslek
Lisesi’nde mücadeleye kat›ld›. ‘89 1May›s’›nda tutsak düfltü. Tahliye
sonras› önce Türk Hemflireler Derne¤i’nde çal›flt›. ‘90’dan itibaren
farkl› görevler üstlendi. 
28 Eylül 1992 gecesi, ‹çerenköy’de bulundu¤u evde kuflat›ld›¤›nda
çat›flarak flehit düfltü. 

MMaakkbbüüllee SSÜÜRRMMEELL‹‹

1977'den itiba-
ren devrimci
hareketin Ba-
lat, Fener, Ay-
vansaray böl-
gesindeki çal›fl-
malar›nda ye-
rald›. 12 Eylül
sonras› Kaba-

koz ve Metris hapishanelerinde yat-
t›. Tahliyesinden sonra da mücadele-
ye devam etti. 29 Eylül 1987’de
hastal›¤› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

HHaassaann VVeellii
AAfifiIIKKÇÇII

1968 Malatya Hekimhan do¤umludur. Mücadeleye 1986’da ‹stanbul
Üniversitesi’nde ö¤renciyken kat›ld›. 92’de, büyük direniflte ölümü
birlikte kucaklayacaklar› Kaz›m Gülba¤ ile evlendi. Silahl› birliklerde
mücadelesini sürdürürken tutsak düfltü. F Tipi hapishanelere karfl› di-
reniflin ön saflar›nda ölüm orucuna bafllad›. Tahliye edildi¤inde Ar-
mutlu direnifl mahallesinde direniflini sürdürerek 27 Eylül 2001’de
ölümsüzleflti. ZZeeyynneepp AArr››kkaann

GGÜÜLLBBAA⁄⁄

29 Eylül 2004’de Tokat ili
Ya¤murlu Beldesi k›rsal ala-
n›nda, oligarflinin askeri güç-
leriyle ç›kan çat›flmada flehit
düfltüler. Kurye olarak bölge-
de bulunan Salih Ç›nar ise
sa¤ yakaland›ktan sonra in-
faz edildi. 

Sebahattin Yavuz, aslen Erzincan-Kemah'l›d›r.
20 May›s 1973’te Tokat Almus ‹lçesi Mescit Köyü’n-
de do¤du. 1990 bafllar›nda mücadeleye kat›ld›. 
Songül Koçyi¤it, 1973 Sivas Ulafl ‹lçesi Kurtlu-
kaya Köyü’nde do¤du. 1991’de örgütlü mücade-
leye, Eylül 1993'de gerillaya kat›ld›. 
Mustafa ‹fleri, 1971 Tokat’›n Almus ‹lçesi Duru-
dere Köyü do¤umludur. Mücadeleye 1989’da Kü-
çükarmutlu'da bafllad›. 1994 Kas›m’›nda gerilla-
ya kat›ld›.

Devrim A¤›rman, 1981 ‹stanbul’da do¤du. 16 yafl›ndayken devrimci harekete sempati
duymaya bafllad›. 17 yafl›nda da¤larda savaflç› oldu. 
Salih Ç›nar, Tokat Almus K›n›kl› Köyü do¤umludur.  1998’den bu yana mücadele için-
deydi. Çorap Emekçileri Derne¤i ÇEM-DER'in baflkan›yd›. 

SSoonnggüüll KKOOÇÇYY‹‹⁄⁄‹‹TTSSeebbaahhaattttiinn YYAAVVUUZZ

MMuussttaaffaa
‹‹fifiEERR‹‹

DDeerryyaa DDeevvrriimm
AA⁄⁄IIRRMMAANN

SSaalliihh ÇÇIINNAARR

Kayhan, 1970 Bayburt do¤umluydu. ’89’da mü-
cadeleye kat›ld›. Fatma, 1972 Konya Akflehir do-
¤umluydu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi ö¤rencisiyken Dev-Genç saflar›na kat›ld›. 
29 Eylül 1992’de ‹stanbul Beylerbeyi’nde bu-
lunduklar› evde kuflat›ld›lar. Silahl› birliklere ya-
rafl›r bir tarzda direnerek flehit düfltüler.FFaattmmaa SSÜÜZZEENNKKaayyhhaann TTAAZZEEOO⁄⁄LLUU

yoldafllar› ‹smet Kavakl›o¤lu’nu anlat›yor:
“Ne ölümü daha yapacak çok iflimiz var”

““YYaaflflaarrssaamm zzaaffeerr ggüünnüünnddee hhaallaayyaa dduurraaccaakk,,
flfleehhiitt oolluurrssaamm ggeelleenneekklleerriimmiizzee yyeennii bbiirr hhaallkkaa ddaa
bbeenn eekklleeyyiipp,, yyoollddaaflflllaarr››mm››zz››nn zzaaffeerr ggüünnüünnüü
flfleehhiittlleerr kkeerrvvaann››nnaa kkaatt››llaarraakk sseellaammllaayyaaccaa¤¤››mm”” 

SSoonnggüüll KKooççyyii¤¤iitt

BBüülleenntt KKAARRAATTAAfifi



‹çindekiler
23 Ülkemizde 25 bin

emperyalist flirket!

24 Bu düzen Evren’i ve
Evrenler’i
yarg›layamaz!

25 Adalet: 1 milyon euroya
adalet...

26 AKP’nin de¤irmenine
su tafl›yanlar!

28 Umut devrimcilerdir...

30 15 soruda s›n›f...

33 Devrimci OOkul:
Nas›l okumal›y›z?...

37 Ö¤retmenimiz: Birli¤in
amac› zaferdir..

38 Türkan Albayrak ‹fle Geri
Al›ns›n!...

39 Emek haberleri...

40 4-C emperyalistlerin
politikas›d›r...

4 ‹flbirlikçinin ve zalimin laiki,
‹slamc›s› farks›zd›r!...

6 Ankara’ya ad›m ad›m yürüyen,
tecrite karfl› mücadele
kararl›l›¤›d›r...

10 Ankara’ya yürüyecek olan
TAYAD’l› Aileler ile röportaj 

12 AKP’nin polisi mahallemizden

defol...

14 Yoksul mahallelerimizi

bizden alamazs›n›z!...

17 Dokuz TAYAD’l›  97 gündür
tutuklu

19 Tecritten haberler...

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

20 Yürüyüflte TTek YYol:
ABD’nin düflmanlar›...

21 Referandumda kazanan emper-
yalizm ve iflbirlikçilerdir...

42 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:
Düzen sendikac›l›¤› ve
devrimci sendikac›l›k...

43 Gençlik FFederasyonu’ndan:
Anti-emperyalist
mücadeleyi sahiplenme-
mizle büyütece¤iz...

44 Gençli¤in GGündeminden...

45 6 Halk Cepheli 8 Ayd›r
Tutuklu!...

46 Nas›l BBir Yaflam:
Acizlefltirilen insan ve

yaflam koçlar›

47 Haberler...

50 Avrupa’da YYürüyüfl...

52 De¤inmeler...

53 Savaflan KKelimeler:
Liberal demokrasi,
Muhafazakar demokrasi,
Kat›l›mc› demokrasi

54 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik
Ankara’ya
Yürüyoruz...

Türkan Albayrak
‹fle Geri Al›ns›n!..

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
Tayyip Erdo¤an’› Ümraniye’de
hastane aç›l›fl› s›ras›nda protesto
eden Halk Cepheliler mahkemeye
ç›k›yor
Tarih: 22 Eylül, Çarflamba
Yer: Befliktafl 11. ACM  ‹STANBUL
Saat: 13:00

Avusturya Anadolu Federasyonu

Kuruluflunun 6. Y›l›n› Kutluyor

Tarih: 25 Eylül, Cumartesi
Yer: Johnstr 19 1150 Wien
Saat: 18:00

Tel: (0312) 417 70 70
Adalet Bakanl›¤›’na

Sorun!
Bekir fiimflek Neden

Serbest B›rak›lm›yor?

Tel: (0212) 585 06 60
Adli T›p Kurumu’na 

Sorun!
Bekir fiimflek’e

Verilen 
Raporlar›n Anlam›

Nedir?



Emperyalistlerin, referandum so-
nuçlar›yla ilgili aç›klamalar›, flu

iki kelimede özetleniyor: “Çok
mutluyuz”. Onlar›n mutlulu¤unu
veya mutsuzluklar›n› belirleyen, te-
kellerin ç›karlar›d›r. Emperyalistler,
tekellerin ya¤ma ve talan›n›n sürüp
sürmeyece¤ine bak›yor; yeni imti-
yazlar elde edip edemeyece¤ine ba-
k›yor; bu noktada ç›kar›na laikler
geliyorsa onlar›, ‹slamc›lar geliyor-
sa onlar› destekliyorlar... 

Bugün destekleri AKP’den yana-
d›r. Nedeni bellidir; nedeni,

AKP’nin ülkemizi s›n›rs›z bir flekil-
de tekellerin ya¤ma ve talan›na aç-
mas›d›r. AKP, ülkemizdeki emper-
yalist flirketlerin say›s›n›n 7 y›l için-
de 88 bbiinnddeenn 2255 bbiinnee ç›kmas›n› sa¤-
layacak imtiyazlar sunmufltur onla-
ra. Bu nedenle de emperyalistler,
mevcut düzen partileri aras›nda ter-
cihlerini AKP’den yana kullanmak-
tad›rlar. 

Peki biz iiflflbbiirrlliikkççiilleerr aarraass››nnddaa
bir tercih yapabilir miyiz? Biz,

zzaalliimmlleerr aarraass››nnddaa bir tercih yapa-
bilir miyiz? Ergenekoncular olma-
s›n ‹slamc›lar olsun diyebilir miyiz?
Askerler olmas›n, “siviller” olsun,
diyebilir miyiz? ‹‹kkiissii ddee ülkemizi
talan etmektedir, iikkiissii ddee halk›m›z›
soymakta, aç aç›kta b›rakmaktad›r,
iikkiissii ddee bizi katletmektedir, ikisi de
bizi yok etmeye yeminlidir, iikkiissii ddee
hapishaneleri bizim için birer ce-
henneme çevirmifllerdir... 

TAYAD’l›lar bu zulme karfl› bir
kez daha Ankara’ya yürüyorlar.

Dün aayynn›› ssoorruunnllaa,, aayynn›› ttaalleeppllee,, llaa--
iikk bir iktidara karfl› yürümüfllerdi.
Bugün ‹slamc› bir iktidara karfl› yü-
rüyorlar. Laik DSP-MHP-ANAP ik-
tidar›n›n tecrit konusundaki taleple-
re verdi¤i cevapla, AKP’nin 8 y›ld›r
verdi¤i cevap öözzüünnddee aayynn›› olmufl-
tur. 12 Eylül cuntas›ndan bu yana,
emperyalizmin ve oligarflinin des-
tek verdi¤i partileri bir gözden geçi-

rin. Düzen partilerinin, mmiilllliiyyeettççii,,
mmuuhhaaffaazzaakkaarr,, mmuukkaaddddeessaattçç››,, ››rrkk--
çç››,, llaaiikk,, ‹‹ssllaammcc››,, ssoossyyaall ddeemmookkrraatt,,
ddeemmookkrraattiikk ssoollccuu; hangi s›fat› tafl›-
yor olduklar›n›n emperyalizm aç›-
s›ndan bir önemi yoktur. Bu neden-
ledir ki, emperyalizm, ihtiyaçlar›na
cevap verdi¤i sürece, ANAP’tan,
DYP’ye, CHP’den MHP’ye,
RP’den DSP’ye, AKP’ye kadar, bir-
birinden farkl› s›fatlar tafl›yan parti-
lerin hepsine belli dönemlerde, bel-
li koflullarda destek vermifltir. 

Ama, halk aç›s›ndan bak›ld›¤›n-
da, bunlara verilen her destek,

halk›n aleyhine olmufltur. Oligarfli-
nin partileri aras›nda bir seçim yap-
mak, oligarfli içi çat›flmaya yedekle-
nerek taraflardan birini destekle-
mek, halk aç›s›ndan hep ayn› olum-
suz sonuçlar› vermifltir. 

Bu yüzden, ne “laiklik-fleriat”
ikileminde, ne AKP-Genelkur-

may çat›flmas›nda taraf olmak duru-
munda olmamal›y›z. Onlar›n iç ça-
t›flmalar›ndan medet ummamal›,
onlar›n manevralar›na ve gündem-
lerine yedeklenmemeliyiz. 

Egemen s›n›flar›n halk›m›za da-
yatt›¤› gündemlere dair elbette

sözümüzü söyleyece¤iz; politik ola-
rak o gündeme iliflkin devrimci al-
ternatifleri ortaya koyaca¤›z. Ancak
içine düflülmemesi gereken en te-
mel yanl›fllardan biri, mücadeleyi,
oligarflinin çizdi¤i gündemler içine
hapsetmektir. 

Böyle yap›ld›¤›nda, halk›n çeflitli
kesimlerinin büyük sorunlar›,

mücadelede kendine bir türlü yer
bulamaz. Gençli¤in ve yoksul hal-
k›n ““ppaarraass››zz ee¤¤iittiimm”” sorununa bir
türlü s›ra gelmez. Yoksul ggeecceekkoonn--
dduullaarr››nn ssoorruunnllaarr››nnaa bir türlü s›ra
gelmez. YYoozzllaaflflmmaa ssoorruunnuu,, “bü-
yük”, “çok önemli” gündemler ara-
s›nda kaybolur gider. Hapishaneler-
de katliama dönüflmüfl olarak süren
tteeccrriitt ise, zaten hiçbir zaman düzen

güçlerinin ele alaca¤› bir sorun ol-
maz. 44--CC sorunu, ggüüvveenncceessiizz ççaall››flfl--
mmaa dayatmas› ise, düzen sendikac›-
l›¤›n›n inisiyatifine b›rak›l›r... 

Bu tablo, kendi ggüünnddeemmii,, iirraaddee--
ssii,, iiddddiiaass›› olmayan bir solun

tablosudur. Büyük sorunlarla u¤ra-
fl›l›yor, büyük politika yap›l›yor gö-
rünümü alt›nda, düzenin çizdi¤i si-
yaset çerçevesine hapsolunmufltur. 

Egemen s›n›flar›n mesajlar›ndan
sonuçlar ç›kar›lmaya, onlar›n

çeflitli amaçlarla gündeme getirdik-
leri manevralar›ndan fayda(!) sa¤-
lanmaya çal›fl›l›rken, bu politika,
düzene yedeklenmeye, oligarfli içi
çat›flmada taraflardan birinin yan›na
sürüklenmeye dönüflür. 

Tecrit, evet, bu tarz icazetçi, ege-
men s›n›flara yedeklenmifl bir

siyasetin d›fl›nda varolan bir gün-
demdir. Tecrite karfl› mücadelemiz-
de, ›srar, cüret ve iktidar savafl›nda
iddia vard›r. Bu ›srar› ve iddiay› sür-
dürmek, bilindi¤i gibi, büyük bedel-
ler ödeme pahas›na mümkün olabil-
mifltir. Ve yine bilindi¤i gibi, bedel-
lerin bu kadar büyük olmas›n›n bir
nedeni de, bu mücadelede içeride
özgür tutsaklar›n, d›flar›da TA-
YAD’l›lar›n s›k s›k yaln›z b›rak›l-
mas›d›r. Düzen içi politikaya hap-
solmak, bu konuda kendini “F Tip-
leri gündemimiz de¤il”, “tecrit ön-
celikli sorun de¤il” yaklafl›mlar›nda
göstermifltir. Bu yaklafl›m›n s›n›flar
mücadelesini gelifltiren, mücadele-
nin sorumluluklar›n› üstlenen bir
yaklafl›m olmad›¤› defalarca görül-
mesine karfl›n, reformizmin, oportü-
nizmin bu tarz› sürmektedir.

Düzen içi siyasete yedeklenen,
düzen içi tercihlerde bulunan,

düzen içi çat›flmada saf tutan siyasi
hareketlerin, faflizme karfl› demok-
rasi mücadelesinde veya emperya-
lizme karfl› ba¤›ms›zl›k mücadele-
sinde tutarl› olmalar› beklenemez.
Faflizme ve emperyalizme karfl› mü-

‹flbirlikçinin ve Zalimin 
Laiki ‹slamc›s› Farks›zd›r!
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cadelenin tutarl›l›¤›n›n özü, s›n›fsal
olarak uuzzllaaflflmmaazzll››kk temelinde sür-
dürülmesidir. Düzen içi siyasete gi-
renlerin ise böyle bir uzlaflmazl›k
içinde olmalar› mümkün de¤ildir. 

AB’ye üyeli¤i savunan, AB’ye
üyelik sürecini devam ettiriyor

diye AAKKPP’’nniinn ddeesstteekklleenneebbiilleeccee¤¤ii--
nnii savunan reformistler, Ergenekon
davas›nda, devrimcilerin, demokra-
tik güçlerin kontrgerillaya karfl› on-
larca y›ld›r sürdürdü¤ü mücadeleyi
unutup AKP’nin Ergenekon manev-
ras›na yedeklenen ve bu davadan
gerçekten de beklentiler içine giren-
ler, iktidarla çat›flma içinde olacak-
lar› bir mücadeleye giremiyorlar.

Tecriti uygulayan kim? Refor-
mizmin AB süreci veya Erge-

nekon soruflturmas› nedeniyle
destekledi¤i AKP!.. Hasta tutsak-
lar› katleden kim? Belli kesimle-
rin “demokratikleflme” gerekçe-
siyle destekledi¤i AKP! Solun bu
kesimleri, bu nedenle, y›llard›r
AKP iflbirlikçili¤ine ve AKP’nin
yönetiminde sürdürülen faflist te-
röre karfl› ilerici, devrimci, de-
mokrat bir gücün almas› gereken
tavr›n uza¤›ndad›rlar. 

Bu tutumlar›yla, üzerlerine dü-
flen anti-faflist, anti-emperya-

list sorumluluklar›n› üstlenmemele-
ri bir yana, as›l olarak ggeenniiflfl hhaallkk
kkiittlleelleerriinniinn yyaann››lltt››llmmaass››nnddaa,, dü-
zenden yanl›fl beklentiler içine so-
kulmas›nda da büyük pay sahibidir-
ler. E¤er kitleler Avrupa Birli¤i üye-
li¤inden olumlu bir beklenti içine
girdilerse, bundan solun bu kesim-
lerinin sorumlulu¤u vard›r. E¤er
AKP ve çevresi, Ergenekon sorufl-
turmalar›yla “karanl›klar ayd›nlat›-
lacak” havas›n› k›smen de olsa ya-
ratabildilerse, bunda, bu sorufltur-
malardan büyük beklentiler içine
giren solun sorumlulu¤u da vard›r.
E¤er son k›smi anayasa de¤iflikli¤i
konusunda, de¤iflikli¤in demokra-
tikleflmeyi içerdi¤i fleklinde bir ha-
va yarat›ld›ysa, bunda da do¤rudan
veya dolayl› AKP politikalar›na ye-
deklenen “sol” kesimlerin pay› var-
d›r. 

Bu kesimlerin pay›n›n nicelik
olarak ne kadar oldu¤u çok

önemli de¤ildir. Ne AB konusunda,
ne Ergenekon, ne de Anayasa refe-
randumu konusunda genifl kitleleri
etkilemeleri söz konusu de¤ildir;
böyle bir güçleri de yoktur; ama biz
burada ideolojik yaklafl›mlar›ndan,
iktidarlara manevra alan› kazand›-
ran, demagoji malzemesi veren si-
yasi sorumluluklar›ndan söz ediyo-
ruz. 

Biz ise, büyük politika ad›na, bü-
yük taktikler ad›na, düzen içi

politikan›n bir parças› olmay› red-
dediyoruz. Düzen içi güçlere yasla-
narak demokrasi ve ba¤›ms›zl›k
mücadelesi verilemeyece¤i konu-

sunda netiz. Halk›n devrimci iktida-
r›n› hedefleyen devrimci bir politi-
ka, düzenin k›r›nt›lar›ndan medet
ummaz. Haklar ve özgürlükler için,
en küçük bir hak için, militanca dö-
vüflürüz; ama bu mücadelenin dev-
rim ufkumuzu köreltmesine asla
izin vermeyiz. Halk›n devrimci ikti-
dar›na, sosyalizme uzanan bir stra-
teajiye sahipsek, devrimci politika
böyle flekillenmek durumundad›r.
Ekonomik demokratik mücadeley-
le, politik mücadelenin ba¤›, ancak
bu bak›fl aç›s›yla do¤ru bir biçimde
kurulabilir. 

AKP iktidar›, referandum sonuç-
lar›n›n aç›kland›¤› andan itiba-

ren belli oldu¤u gibi, önümüzdeki
süreçte ““yyeennii aannaayyaassaa”” ve ““bbaaflfl--
kkaannll››kk ssiisstteemmii””yle gündemi olufltu-
racakt›r. Devrimcilerin, di¤er ilerici
güçlerin gerek yeni bir anayasa, ge-
rekse de “baflkanl›k sistemi” konu-

sunda elbette söyleyecek sözleri
vard›r; olmal›d›r. Dahas›, bu sözü,
birlikte söylemeyi amaçlamal›y›z.
Ortak bir halk anayasas›yla ç›kmal›-
y›z oligarflik düzenin karfl›s›na. Fa-
kat ilerici, demokrat güçler, burjuva
siyasetin oluflturdu¤u gündemler
peflinde sürüklenme tuza¤›na düfl-
memelidirler yine de. 

Tecrite karfl› mücadele çok so-
mut, çok hayati bir gündemdir.

Devrimci, demokrat, ilerici güçleri
bu konuda mücadeleye ça¤›r›yoruz.
Yoksul ggeecceekkoonndduu sseemmttlleerriinnee yyöö--
nneelliikk ppoolliiss tteerröörrüü,, somut, hayati
bir gündemdir. Gecekondulardaki
faflist terörü karfl› omuz omuza dur-
maya ça¤›r›yoruz. Emekçilere da-
yat›lan ve yak›n zamanda 200 bin
iflçiyi daha kapsamas› beklenen
4-C’ye karfl› mücadele somut, haya-
ti ve düzen sendikac›l›¤›na b›rak›la-
mayacak kadar önemli. bir gündem-
dir. Aile hekimli¤i gibi, sa¤l›k ala-
n›nda yoksul halk için yaflam› daha
da zorlaflt›racak uygulamalar, hidro-
elektrik santralleri baflta olmak üze-
re, do¤ay› katleden politikalar, has-
ta tutsaklar›n katledilmesi, somut ve
hayati gündemlerdir. Bütün bunlar,
faflizme karfl› direniflte omuz omuza
olmam›z gereken, ekonomik de-
mokratik mücadelede, haklar ve öz-
gürlükler mücadelesinde birlikte ol-
mam›z gereken gündemlerdir. Bir-
likte güç olmaya, gücümüzle müda-
hale etmeye ça¤›r›yoruz. 

Bu gündemler temelinde halka
gitti¤imizde, bunun solu güç-

lendirece¤i kesindir. Bu temelde
mücadeleleri gelifltirdi¤imizde, bu-
nun solun iddias›n› ve kendine gü-
venini büyütece¤i de kesindir. Bu
yap›lmaz ve düzen içi manevralar
peflinde koflulmaya, birlik yerine,
faflizme karfl› omuz omuza olmak
yerine, grupçulu¤un, rekabetçili¤in
küçük hesaplar›yla davranmaya de-
vam edildi¤inde, bu politika ve he-
saplar›n sahiplerini küçültece¤i de
kesindir. Biz tüm halk güçlerini bü-
yümeye ve halk›n mücadelesini bü-
yütmeye ça¤›r›yoruz. 

Haklar ve özgürlükler için, en
küçük bir hak için, militanca

dövüflürüz; ama bu mücadelenin
devrim ufkumuzu köreltmesine asla

izin vermeyiz. Halk›n devrimci
iktidar›na, sosyalizme uzanan bir

strateajiye sahipsek, devrimci
politika böyle flekillenmek

durumundad›r. Ekonomik demokratik
mücadeleyle, politik mücadelenin ba¤›,

ancak bu bak›fl aç›s›yla do¤ru bir
biçimde kurulabilir. 

19 Eylül
2010

5

Yürüyüfl

Say›: 234



AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›

Bu kez ad›m ad›m yürüyecekler.
Ankara’ya. Yaklafl›k 600 kilomet-
renin üzerindeki yolu, yafll› beden-
leriyle ad›ml›yorlar. 18 Eylül’de
bafllayacak bu zorlu yürüyüfl. Sizler
bu sat›rlar› okurken, e¤er oligarfli-
den kaynakl› bir engel ç›kmazsa,
onlar o yolda yürüyor olacaklar.
Geçtikleri her yerde AKP’nin zul-
münü, yalanlar›n›, riyakarl›¤›n›,
tecrit iflkencesini anlatacaklar. 

A¤arm›fl saç ve sakallar›yla içle-
rinde 60 yafl›n üzerinde anneler, ba-
balar var. Hepsinin çeflitli sa¤l›k so-
runlar› da var. Ama o halleriyle yü-
rüyorlar. Büyük bir iradedir. Büyük
bir kararl›l›kt›r. Bu kararl›l›k 7 y›l
süren, 122 flehidin verildi¤i Büyük
Direniflin kararl›l›¤›d›r. Bu kararl›-

l›k tecrite karfl› mücadelenin karar-
l›l›¤›d›r. 

Bu kararl›l›¤›n merkezinde dev-
rimci hareket vard›r. Özgür tutsak-
lar vard›r. Devrimci irade, devrimci
politika vard›r. Oligarfli on y›ld›r bu
iradeyi k›rmak için sald›r›yor. On
y›ld›r, bu topraklardan devrim umu-
dunu yok etmek için sald›r›yor. Tec-
rit politikas› bunun için gündeme
getirildi. F Tipi hapishaneler bunun
için yap›ld›. 19 Aral›k hapishaneler
katliam› bunun için gerçeklefltirildi.
Sadece devrimci tutsaklar de¤il, bü-
tün halk teslim al›nmak isteniyordu. 

Oligarfli, daha önce deneyip geri
ad›m atmak zorunda kald›¤›  tecrit
politikas›n›, belli bir haz›rl›ktan
sonra 2000 y›l›n›n bafl›nda tekrar
gündeme getirdi ve h›zla F Tipi tec-
rit hapishaneleri yap›lmaya bafllan-
d›. Devrimci tutsaklar F Tiplerinde
tek ve üç kiflilik hücrelere at›larak
öörrggüüttllüüllüükklleerrii da¤›t›lacakt›. Tecrit
hücrelerinde yaln›zlaflt›r›larak,
umutsuzlaflt›r›larak, iradeleri teslim
al›nacakt›. 

Ama, baflaramad›lar. ‹çeride ve
d›flar›da devrimcileri teslim almay›
baflaramad›lar. Devrimci iradeye
çarpt›lar. ‹çeride devrimci tutsakla-
r›n, d›flar›da TAYAD’l›lar›n direnifli-
ne çarpt›lar. Direnifli k›rmak için ül-
kemizde hapishaneler tarihinin en
büyük katliam›n› yapt›lar. 19 Aral›k
2000’de 20 hapishaneye sald›rarak
28 devrimci tutsa¤› katlettiler. D›flar›-
da da TAYAD’a sald›rd›lar. Katliam-
larla, iflkencelerle açt›lar F Tiplerini. 

Tecrite bboyun ee¤meme 
kararl›l›¤› hhücrelerde dde
sürdü

Ama katliama ra¤men ne içeride
ne d›flar›da direnifli bitiremediler.
‹zleyen günlerde, tecrit hücreleriyle
de k›ramad›lar direnifli. Yalanlar
girdi devreye: ““ÖÖllüümm OOrruuccuu bbiittttii””
dediler. ““ÖÖllmmüüyyoorrllaarr,, ggiizzllii ggiizzllii yyii--
yyoorrllaarr”” dediler. 21 Mart 2001’de
Cengiz Soydafl’la parçaland› yalan-
lar›. Soydafl, F Tipi hapishanelerde
ölüm orucunda flehit düflen ilk tut-
sak olarak, ölüm orucunun sürdü¤ü-
nün bir kan›t›yd›. 

Cengiz Soydafl’tan sonra da di-
reniflçiler öldüler. Yalanlarla, san-
sürle üstünü örtemeyecekleri kadar
çok öldü tutsaklar. Her ölüm, dire-
nifli yalanla ve sansürle bo¤maya
çal›flanlar›n suratlar›na çarpan bir
tokat oldu. 

Oligarfli, “kimse bana karfl› dire-
nemez” diyordu. Zorla t›bbi müda-
hale iflkencesiyle ölümleri engelle-
meye çal›flt›. Açl›¤›n yüzlerce günü-
ne gelmifl tutsaklar› zorla besleme
iflkencesine tabi tutarak ““BBeenn iissttee--
mmeezzsseemm öölleemmeezzssiinniizz”” dedi. Diren-
me hakk›na sald›rd›. Ölümleri en-
gelleyerek direnifli k›rmak istedi.
Onlarca tutsak “tedavi” ad› alt›nda
zorla müdahale iflkencesiyle ya kat-
ledildi, ya sakat b›rak›ld›. Fakat yi-
ne k›ramad›lar devrimci iradeyi. Ye-
ni ölüm orucu ekipleriyle cevap
verdi tutsaklar. 

Direnifl karfl›s›ndaki çaresizlik-
leriyle yeni yeni politikalara bafl-

Ankara’ya ad›m ad›m yürüyen, 
Tecrite karfl› mücadele kararl›l›¤›d›r

u Tecrite son verilsin! 

u Sohbet hakk›
uygulans›n!

u Tutsak TAYAD’l›lara
özgürlük!

u Hasta tutsaklara
özgürlük!

u Hapishanelerde
iflkencelere son verilsin!

TAYAD’l›lar bu taleplerle
bir kez daha Ankara’ya
yürüyor...
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TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor

vurdular. Bu sefer direniflteki tut-
saklara ““ttaahhlliiyyee rrüüflflvveettii”” teklif etti-
ler. Birçok direniflçi tahliye edildi.
Ama tahliye ettikleri direniflçiler d›-
flar›da da sürdürdü direnifllerini.
Tahliye rüflveti de bofla ç›kart›ld›. 

Oligarfli direnifli bitiremeyince
sansürle direniflin halk üzerindeki
etkisini k›rmaya çal›flt›. Dönemin
katliamc› Adalet Bakan› Hikmet Sa-
mi Türk ““ee¤¤eerr bbaass››nn iillggii ggöösstteerrmmeezz--
ssee,, FF FFiipplleerriinnddeekkii vvaarroollaann uuyygguullaa--
mmaallaarr ddeevvaamm eeddeerrssee,, ööllüümm oorruuççllaarr››
66 aayy,, eenn ggeeçç bbiirr yy››ll iiççiinnddee bbiitteerr”” di-
yordu. Direnifli “yok sayarsak yok
olacak” sand›lar. ‹slamc›s›, laikiyle,
tüm burjuva bas›n, sansürün “karar-
l›” uygulayac›s› olarak katliamc›la-
ra destek verdiler. Yazmad›lar, çiz-
mediler, ölümlerin bile haber olma-
d›¤› günler oldu. 

Ama zulmün hiçbir yöntemi, di-
renifli bitirmeye yetmiyordu. 

Oligarflinin son silah›, “ölümleri
engellemek”ti. Hapishane idareleri

ve doktorlar, akbabalar gibi ölüm
orucu direniflcilerinin bafl›nda bekli-
yor; ölüm s›n›r›na gelenlere zorla
serum tak›yor, ölümleri engelleme-
ye çal›fl›yorlard›. Direniflçiler sakat
kal›yor, ama hedeflerine ulaflam›-
yorlard›. Fakat direniflçiler kararl›y-
d›lar, sonuçta, her koflulda direnme-
nin ve her koflulda hedefe varman›n
yolunu da buldular. Ölüm orucunun
belli aflamalar›nda, hücrelerde be-
denlerini tutuflturduklar› ffeeddaa eeyy--
lleemmlleerriiyyllee bozdular oligarflinin po-
litikas›n›. 

Zulüm, feda karfl›s›nda daha da
acizleflti. 

Devrimciler yedi y›l süren Bü-
yük Direnifl boyunca bir gün bile ka-
rars›zl›¤a, umutsuzlu¤a düflmediler.
Hiçbir sald›r› karfl›s›nda çaresiz ol-
mad›lar. En zor durumlarda bile oli-
garflinin politikalar›n› bofla ç›karma-
n›n ve direnmenin bir yolu bulundu.

Bir direniflin yedi y›l sürmesi
bafll› bafl›na direniflin kararl›l›¤› ve

yenilmezli¤idir. 

Tecrite kkarfl› BBüyük 
Direnifl’in dd›flar›daki 
ana mmevzisiydi TTAYAD 

TAYAD’›n tecrite karfl› mücade-
lesi, F Tiplerinin yap›lmaya bafllan-
d›¤› andan itibaren bafllad›.
TAYAD’l›lar yürüttükleri mücade-
leyle tecritin ne demek oldu¤unu en
genifl kesimler nezdinde teflhir etti-
ler. Onlar›n bu mücadelesi sonucu-
dur ki, F Tipi hapishaneler genifl
kesimler taraf›ndan mahkum edildi. 

TAYAD’l›lar bu teflhir faaliyetle-
ri ve proteste eylemlerinin yan›s›ra,
Büyük Direnifl bafllad›¤›nda. ölüme
de yatt›lar. Süreç boyunca ölüm
orucu direniflinin d›flar›daki mevzi-
sini oluflturdular. TAYAD’›n d›flar›-
da bafllatt›¤› ölüm orucuyla ve
verdi¤i flehitlerle direniflin içerisi ve
d›flar›s› bütünleflti. 

TAYAD’l›lar, ölüm oruçlar›nda

18 EYLÜL’DE ANKARA'YA
YÜRÜYORUZ

TECR‹TE SON VER‹LMES‹ ‹Ç‹N
YÜRÜYORUZ

SOHBET HAKKININ UYGULAN-
MASI ‹Ç‹N YÜRÜYORUZ

TUTSAK TAYAD’LILARA ÖZGÜR-
LÜK ‹Ç‹N YÜRÜYORUZ

HAP‹SHANELERDE SÜREN
‹fiKENCELERE SON VER‹LMES‹
‹Ç‹N YÜRÜYORUZ.

Bizler TAYAD'LI A‹LELER
olarak 18 Eylül günü ‹stanbul'dan
Ankara'ya yürümeye bafll›yoruz.
Bizi bu yafl›m›zda yollara düflüren
TECR‹TT‹R. Tecrit uygulayan
AKP iktidar›d›r. 2000 y›l›ndan bu
yana, F Tipi hapishanelerin aç›lma-
s›ndan bu yana tecrite karfl› müca-
dele ediyoruz. Tecrite karfl› ölüm
orucu eyleminde 122 flehit veril-
mifl, 7 y›l süren büyük direniflin so-

nunda iktidar ha-
pishanelerde tecrit
oldu¤unu kabul
etmifl ama tecritin
kald›r›lmas› için

hiçbir fley yapmam›flt›r. Baflta tut-
saklar olmak üzere halk›n direnifli-
nin kazan›mlar› hariç iktidar›n att›-
¤› tek bir ad›m yoktur. ‹flte biz bu
koflullarda Ankara'ya yürüyoruz. 

Talebimiz hiç de¤iflmedi. Ama
iktidar›n bask›lar› hep artt›. fiimdi
bir yandan tutsaklar› hapishaneler
aras›nda ve hapishane içinde sür-
günlere gönderirken di¤er yandan
da fiili sald›r›lara bafllad›lar. Son iki
ayda onlarca tutsak hapishaneler
aras›nda ve hapishane içinde sürgü-
ne gönderildi. ‹ktidar tecrit içinde
tecrit uygulamaya çal›fl›yor. Zaten
tecritte olan, bir ve üç kiflilik hücre-
lerde tuttu¤u tutsaklar› birbirlerin-
den tamamen kopartmak için sü-
rekli yer de¤ifltiriyor. Niye?

Bir tecrit uygulamas› da a¤›rlafl-
t›r›lm›fl müebbet hapis cezas›n›n in-
faz›… A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet ha-
pis cezas› alan tutsaklar tek kiflilik

hücrelere kapat›l›yor ve günde sa-
dece 1 saat havaland›rmaya ç›kart›-
l›yorlar. Bu insanlar› diri diri meza-
ra gömmek de¤ilse nedir? Do¤al
olarak tutsaklar bu iflkenceye dire-
niyorlar ve havaland›rmaya ç›kt›k-
tan sonra da hücrelerine girmiyor-
lar. Bu sefer de idare ve gardiyanlar
tutsaklara sald›r›yor. Alabildi¤imiz
bilgilere göre Tekirda¤ F Tipi Ha-
pishanesi’nde bulunan tutsaklar di-
renifle geçtiler. Orada idare her gün
onlara sald›r›yor.

‹flte bizleri yollara düflüren bu
tecrit iflkencesidir. Yine bizleri yol-
lara düflüren geçmiflten bu güne de-
falarca kan›tlanm›fl olan kararl›l›¤›-
m›z, ›srar›m›zd›r, kendimize güve-
nimizdir. Bir kez daha hayk›r›yoruz
ki TECR‹T‹ KALDIRACA⁄IZ.

Ankara yürüyüflümüz 18 Eylül
2010 Cumartesi günü saat: 12.00'de
yapaca¤›m›z bas›n aç›klamas›ndan
sonra Kartal Meydan›ndan bafllaya-
cakt›r. Tüm halk›m›z davetlidir. 

TTAAYYAADDLLII AA‹‹LLEELLEERR

ANKARA YÜRÜYÜfiÜMÜZ 18 EYLÜL 
CUMARTES‹ GÜNÜ BAfiLIYOR
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AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›

ilk kez flehitler vermelerinin ya-
n›nda direnifl boyunca say›s›z
yarat›c› eylemler yapt›lar. 

Tecrit sald›r›s›na karfl› tek
bir eylem yapmayan reformist-
ler, tecrite karfl› mücadelede
“ölüm orucundan baflka eylem
mi yok” diye bolca ahkam kesiyor-
lard›. Oysa o “baflka eylemler”i
yapanlar da yine zaten Halk
Cepheliler’di. Onlar›n bafl›nda da
TAYAD’l›lar geliyordu. D›flar›da
meydanlarda, bakanl›k önlerinde
TAYAD’l›lar vard›. TAYAD bu sü-
reçte say›s›z ilklere imza att›.

Ülkemizde ilk kez d›flar›da ölüm
orucuna bafllay›p flehitler verdi.
Ölümlerin bile haber yap›lmad›¤›
günler de ülkenin dört bir yan›nda
sokak sokak, kap› kap› dolafl›p tec-
riti anlatt› TAYAD’l›lar. Tecritin
kald›r›lmas› için 110 bin imza topla-
y›p zulmün baflkenti Ankara’ya yü-
rüdüler. Bir kez de¤il, defalarca yü-
rüdüler Ankara’ya. 

Büyük Direniflin sansürle bo¤ul-
mak istendi¤i günlerde sessizli¤i
bozmak, “Tecrite son verin, ölüm-
leri durdurun” demek için baflvur-
duklar› önemli eylemlerden birisi
oldu Ankara yürüyüflleri. Kiminde
Ankara yollar›nda gerici-faflist gü-
ruhlar›n sald›r›s›na u¤rad›lar. Ki-
minde Ankara’ya sokulmad›lar.
Sansür duvarlar›n› parçalamak için
kentlerin meydanlar›nda her hafta
oturma eylemleri yapt›lar. 

SSüürreekklliilliikk,, ssaabb››rr,, kkaarraarrll››ll››kk,,
mücadelede iissttiikkrraarr,, onlarla özdefl-
leflti. Tabutlarla yollar kestiler, ken-
dilerini hücrelere kapatt›lar, zulmü
teflhir ettiler. Copland›lar, yerlerde
sürüklendiler, gözalt›na al›nd›lar,
tutukland›lar. Linç sald›r›lar›n›n he-
defi yap›ld›lar. 

Bafl e¤meyen iradeleriyle hapis-
hanelerden ç›kan yak›nlar›n›n ta-
butlar›n› omuzlad›lar. Büyük Dire-
niflin say›s›z dönüm noktalar›ndan
geçerken, kuflatmalar, sald›r›lar
alt›nda, onlar hiç susmad›lar. Bü-
yük Direnifl içinde destanlar yazd›-
lar. Hiçbir bedeli ödemekten, feda-
karl›ktan çekinmediler. ‹‹nnaannçç,, ffee--
ddaakkaarrll››kk,, kkaarraarrll››ll››kk,, ssaabb››rr gerçek
anlamda onlarda buldu karfl›l›¤›n›.
Abdi ‹pekçi Park›’nda tam üçç yy››ll 44
aayy,, 22 hhaaffttaa,, 11 ggüünn;; yyaannii 11223300 ggüünn
süren bir direnifl yaratt›lar. 

Tecrit politikas›na son verilmesi
için hapishanelerde ve d›flar›da 7 y›l
süren Büyük Direnifl’te 122 flehit
verildi. Sonunda zulmün uygulay›-
c›s› AKP iktidar› tecriti kabul etmek
sorunda kald›. Ölüm orucu direnifli
AKP iktidar›n›n, 22 Ocak 2007’de
10 saatlik SOHBET HAKKI’n› ka-

bul etmesiyle sona erdi. Tecrit-
te bir gedik aç›ld›. Bu gedik
büyük bedeller pahas›na
aç›lm›flt›. 

Ancak AKP iktidar› o gün-
den bu yana sohbet hakk›n›
uygulam›yor. Tecrit iflkence-

sinde ›srar ediyor. Zulmü sürdürü-
yor. Tecrit politikalar›n›n neden ol-
du¤u hastal›klar›n tedavisi engelle-
nerek tutsaklar sessiz imha politika-
s›yla katlediliyor. 

AKP’nin tecrit iflkencesi ve ses-
siz imha politikalar›na karfl› müca-
dele etti¤i için AKP, TAYAD’l›lara
sald›r›yor. 

9 TTAYAD’l› 997 
gündür
hala ttutuklu

9 TAYAD’l› tecrit zulmüne karfl›
ç›kt›klar› için 97 gündür tecrit hücre-
lerinde. TAYAD’l›lar tecrit iflkence-
siyle y›ld›r›lmak, sindirilmek isteni-
yor. 50-60 yafl›n üzerindeki TA-
YAD’l›lar› Ankara’ya yürüten bu zu-
lümdür. Zulme teslim olmayan ira-
deleriyle, bu son sald›r›ya da sessiz
kalm›yorlar. Bu iradeye ve kararl›l›¤a
sahip olmayanlar, onca bask›n›n,
tutuklamalar›n ard›ndan böyle bir yü-
rüyüflü düflünemezler bile. 

AKP tecrit iflkencesini sürdürdü-
¤ü sürece, hasta tutsaklar› katletti¤i
sürece tecrite karfl› mücadele de sü-
recektir. TAYAD’l›lar 10 y›ld›r ›s-

11-- 3311 TTeemmmmuuzz 22000000:: F Tipi Hapishanelerin yap›m›-
n›n durdurulmas› için TAYAD’l›lar Ankara’ya yürüdüler.

22-- 1111--1133 fifiuubbaatt 22000011:: Katliam sonras› ilk Ankara
yürüyüflüydü. 

33-- 1199 MMaayy››ss 22000011:: Küçükarmutlu’dan yola ç›kt›lar.
21 May›s’ta Ankara giriflinde durduruldu ve Ankara’ya
sokulmad›.

44-- 2244 MMaayy››ss 22000011:: TAYAD’l›lar tekrar ‹stanbul’dan
Ankara’ya do¤ru yola ç›kt›lar ve bu kez Ankara’ya gir-
diler.

5- 1144--1155 TTeemmmmuuzz 22000022:: Tecrite karfl› 110 bin imza
ile Ankara’ya yürüdüler

66-- 2266--2277--2288 TTeemmmmuuzz 22000033:: Direniflin 1000. Gü-
nünde TAYAD’l›lar Ankaraya yürüdü. Afyon’da linç
sald›r›s›na u¤rad›lar.

77 -- 1111 HHaazziirraann 22000066:: TAYAD’›n Abdi ‹pekçi Par-
k›’ndaki oturma eyleminin 1000. Günü için TAYAD’l›-
lar Ankara’ya yürüdüler

88-- 11--22 KKaass››mm 22000066:: 700 kifli TBMM ile görüflmek
üzere “Tecriti Kald›r›n” talebiyle Ankara’ya yürüdü.

9- 2222--2233--2244 KKaass››mm 22000088:: “Sohbet genelgesini uy-
gulay›n” talebiyle Ankaraya yürüdüler. Mecliste görüfl-
meler yapt›lar.

1100-- 2233 MMaayy››ss 22000099:: Sohbet Hakk›n›n uygulanmas›
için Ankara’ya yürüdüler.

1111-- 2010 (18 Eylül)... TAYAD’l›lar, onbirinci kez,
Ankara yolundalar... Yürüyüfl henüz sonuçlanmad›...

TAYAD’›n tecrite karfl› mücadelesi, F Tip-
lerinin yap›lmaya baflland›¤› andan itibaren

bafllad›. TAYAD’l›lar yürüttükleri mücadeleyle
tecritin ne demek oldu¤unu en genifl

kesimler nezdinde teflhir ettiler. Onlar›n bu
mücadelesi sonucudur ki, F Tipi hapishaneler

genifl kesimler taraf›ndan mahkum edildi. 

11. Kez Ankara Yolundalar
TAYAD’›n Ankara Yürüyüflleri
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Yaklafl›k olarak, tecrit hücreleri-
nin aç›ld›¤› tarih olan 1199--2222 AArraall››kk
22000000'den bu yana tecrit iflkencesine
karfl› mücadelenin içinde yer ald›m. 

fiimdi tutsa¤›m, tecritteyim. Y›l-
larca tecriti anlatman›n, bana, her
an ve herfleye haz›rl›kl› olmam ge-
rekti¤ini ö¤retti¤ini söyleyebilirim.

TTeeccrriitt aalltt››nnddaa üüççüünnccüü
ttuuttssaakkll››¤¤››mm!!

Bu nedenle karfl›laflt›¤›m hiç bir
fley süpriz de¤il. Zaten ilk kez de
yaflam›yorum tecriti. Bu üçüncü
tutsakl›¤›m. Karfl›laflt›klar›m›n sür-
priz olmamas› ise flundan: TTeeccrriitt,,
ttuuttssaa¤¤››nn yyaaflflaamm››nn››nn hhaakk ggaassppllaarr››
vvee kkeeyyffii uuyygguullaammaallaarr iillee 2244 ssaaaatt
kkeessiinnttiissiizz iiflflkkeenncceeyyee ççeevviirreenn bbiirr ppoo--
lliittiikkaa.. Bunu biliyorum. Buradaki
bask›larla, yasaklarla da ""tteeccrriitt"" in
içi doluyor iflte.

Kald›¤›m hücre, hapishanenin
en son blok, en son koridorunda.
Yani en ücra köflede, tekli hücreler-
deyiz. Buras› a¤›rlaflt›r›lm›fl müeb-
bet hükümlüleri için yap›lm›fl. Ama
yer olmad›¤› gerekçesi ile bizi de
burada tutuyorlar. 

Ayn› koridor üzerine dizilmifl 77
ttaannee hhüüccrree vvaarr bbuurraaddaa.. Koridorun
sonundaki bir kap› ile de havalan-
d›rmaya ç›k›labiliyor. Bizler bu
hücrelerin üçünde kal›yor, birini de
mutfak olarak kullan›yoruz. Buras›

tek kiflilik hücrelerden oldu¤u için
mutfak düzenlemesi yok. Biz de
daha önce banyo-tuvalet olarak
kullan›lan(gerçektende yatak, ban-
yo, tuvalet olan) yeri mutfak olarak
kullanmak zorunda b›rak›ld›k. Ne
kadar temizlenmifl olursa olsun bu-
ras›n›n durumu de¤iflmiyor.

TTeeccrriitt hhüüccrreelleerrii
Her taraf çok yo¤un biçimde

nemli. Hatta kapal› olan hücreler-
den biri nemden kullan›lamaz duru-
ma gelmifl. Üst kattan sürekli su
ak›yor. S›z›nt› falan de¤il. Bir ayd›r
bu sorunu çözmediler. 

‹flte bu koflullarda kal›yoruz. Ve
ayr›ca tecrit hücrelerinde, nemli,
havas›z, tek kiflilik hücrelerde tutu-
larak ayr›ca cezaland›r›l›yoruz.

BBeenniimm kkaalldd››¤¤››mm hhüüccrree,, ddeemmiirr,,
bbeettoonn vvee ppllaassttiikktteenn oolluuflfluuyyoorr.. YYaattaakk,,
ddoollaapp vvee 33 rraaff›› oollaann bbiirr eettaajjeerrii vvaarr..
BBuunnllaarr››nn hheeppssii yyeerree ssaabbiittlleennmmiiflfl..

KKaammppaannyyaa 
Bize yönelik kampanyan›n

""11000000 kkiittaapp"" k›sm› beni hem he-
yecanland›rd›, hem de sevindirdi
haliyle. Mektuplar, kitaplar geliyor. 

Adli tutuklular, çeflitli siyasi da-
valardan siyasi tutsaklar, hiç tan›-
mad›¤›m›z, bilmedi¤imiz yerlerden
gençler, anneler... k›sacas› halk›m›z
bize sürekli yaz›yor. Ciddi bir sa-

hiplenme ve duyarl›l›k var. 

Mektuplarda öfkeyi ve sahip-
lenmeyi, sevgiyi çok somut hisse-
diyorum. Asla yaln›z kalmad›k,
kalmayaca¤›m›z› da biliyordum.
Bizimle ilgili olarak YYüürrüüyyüüflfl ddeerr--
ggiissiinnddee yaz›lar ç›km›fl. Biz hala
görmedik, okumad›k.

Tecrite karfl› ç›kmaktaki hakl›l›-
¤› ortaya koyuyor her yaflad›¤›m›z.
Bir de buraya geldikten sonra ad›na
mücadele etti¤imiz hasta tutsaklar-
dan 17 yafl›ndaki Abdullah Ak-
çay'›n ölümü bence çok çarp›c›yd›.
Bizim mücadele etmemizdeki hak-
l›l›¤› ve hasta tutsaklara sahip ç›k-
man›n gereklili¤ini bir kez daha
herkese, her kesime gösterdi Ab-
dullah Akçay'›n ölümü.

Tüm yaflad›klar›mla birlikte tec-
rite son talebini daha çok sahiplen-
meliyiz diye düflünüyorum. Güler
Zere'yi zulmün elinden çekip ald›-
¤›m›zda oldu¤u gibi; tutsak TA-
YAD'l›lardan sekizinin mücadele
ile tecrit hücrelerinden çekilip al›n-
mas›nda oldu¤u gibi yapabiliriz yi-
ne. Birlikte olursak hasta tutsaklar›
özgürlü¤üne kavuflturabilir, tedavi
olmalar›n› sa¤layabiliriz. 

UUmmuutt fifieenneerr,, SSiinnccaann KKaadd››nn
HHaappiisshhaanneessii ((2299..0088..22001100))

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor

rarla, kararl›l›kla tecrite karfl› müca-
deleyi sürdürüyor. 

Tecrit, insan› insana yabanc›lafl-
t›ran, bir iflkence yöntemidir. Tecrite
karfl› mücadele en meflru mücadele-
dir. 50-60 yafl›n üzerindeki TA-
YAD’l› analara, babalara onlarla bir-
likte yürüyen genç tutsak
yak›nlar›na yüzlerce kilometreyi yü-
rüten bu hakl›l›k ve meflruluklar›d›r. 

Meflruluklar›ndan ald›klar› güçle

10 y›ld›r zulme teslim olmayan ira-
deleriyle Ankara’ya yürüyor TA-
YAD’l›lar. 

Çünkü Ankara; zulmün baflken-
tidir, karargah›d›r. Halka karfl› her
türlü zulmün politikalar› oradan be-
lirleniyor, katliamlar›n, infazlar›n,
iflkencelerin kararlar› oradan al›n›-
yor. Oradan yönetiyorlar zulmü.
Planlar orada yap›l›yor. ‹ktidarlar
de¤ifliyor, halka karfl› zulüm politi-

kalar› de¤iflmiyor. 

TAYAD’l›lar geçtikleri her yerde
bu zulmü anlatacaklar. Tecrit iflken-
cesinin kalkmas›n›, hasta tutsakla-
r›n tahliyesini, tutsak TAYAD’l›la-
r›n özgürlü¤ünü isteyecekler.

ZZuullmmee kkaarrflfl››yyssaakk;;

tteeccrriitt iiflflkkeenncceessiinnee kkaarrflfl››yyssaakk,, 

TTAAYYAADD’’ll››llaarr››nn yyaann››nnddaa oollaa-
ll››mm:: SSeesslleerriinnee sseess,, ggüüççlleerriinnee ggüüçç
kkaattaall››mm.. 
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Tutuklu TAYAD’l›lar Tecriti Anlat›yor:

Tecrite karfl› ç›kmaktaki hakl›l›¤›
ortaya koyuyor her yaflad›¤›m›z 



YYüürrüüyyüüflfl:: AAnnkkaarraa YYüürrüüyyüüflflüü''
nnüünn aammaacc›› nneeddiirr?? NNiiççiinn AAnnkkaarraa''
yyaa yyüürrüüyyoorrssuunnuuzz??

Tecrite karfl› yürüyoruz. Sohbet
hakk›n›n uygulanmas› için, hasta
tutsaklar›n yaflam haklar› için yürü-
yoruz. 45/1 say›l› genelge, sohbet
hakk› hapishanelerde uygulanm›-
yor. Çocuklar›m›z›n sohbet hakk›
gasp ediliyor. Hasta evlatlar›m›z›n
tedavileri bilinçli olarak engelleni-
yor. Son uygulamalardan birisi de
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet alan evlatla-
r›m›z günde sadece 1 saat havalan-
d›rmaya ç›kar›l›yor. Haklar›n› ara-
d›klar› zaman iflkenceye maruz kal›-
yorlar. Tecritten kaynakl› 2000-
2010 y›llar› aras›nda 300’ün üzerin-
de ölümler oldu. Sürgünler yaflan›-
yor. Bolu, K›r›kkale gibi F Tiplerin-
de zorla sürgün edilen tutuklular
var. Sürgüne gittiklerinde ancak ha-
pishaneye gittikleri zaman nereye
gittiklerini ö¤reniyorlar. Bu tecritin
bir uygulamas›d›r. 

Bu uygulamalar›na karfl› ç›kt›¤›-
m›z için biz de tecrite at›ld›k. 3 ayd›r
TAYAD’ l›lar tecritte. 9 TAYAD’ l›
halen tutsak. Biz onlara özgürlük is-
temek için de yürüyoruz Ankara’ya.

En son o¤lum 4 ay önce K›r›kka-
le F Tipi Hapishanesi’nde 3 arkada-
fl›yla birlikte Bolu Hapishanesi’ne
sürgüne gönderildi. 1 ayda 2. sürgü-
nü yaflad›. O¤lum banyodayken ya-
ka paça Bolu’ya sürgün edildi. Tip 1
(fleker) hastas› benim o¤lum ancak

hapishanede gitti¤i her yerde diyet
sorunu yaflan›yor, ilaçlar›n› vermi-
yorlar. Hastal›¤›n›n artmas›n› isti-
yorlar. Wernicke Korsakoff hastas›
Bekir fiimflek’i de raporu olmas›na
ra¤men tahliye etmiyorlar. Evlatla-
r›m›z› Güler Zere gibi yapmak isti-
yorlar. Biz buna izin vermemek için
Ankara’ya yürüyoruz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: YYüürrüüyyüüflfl pprrooggrraamm››
hhaakkkk››nnddaa bbiillggii vveerriirriirr mmiissiinniizz??

18 Eylül’de saat 12.00’de Kar-
tal’da bas›n aç›klamas› yap›p hare-
ket edece¤iz. E- 5 (eski Ankara yo-
lu) üzerinden gidece¤iz. Önlükleri-
mizle, taleplerimizle ad›m ad›m yü-
rüyece¤iz. Bir ambulans›m›z, sa¤-
l›kç›m›z olacak yol boyunca. Hede-
fimiz 1 ay içinde Ankara’ya ulafl-
mak. 50- 60 yafllar›nda olan aileleri-
mizle yürüyece¤iz. H›z›m›z› kesti-
remiyoruz. Yani hedefimiz günde
15 km yürümek. Ancak ailelerimi-
zin sa¤l›k durumlar›n› da gözeterek
en yavafl yürüyenimize göre h›z›m›-
z› ayarlayaca¤›z. Bu nedenle gün
gün, saat saat program yapam›yo-
ruz. Bu konuda önümüzü çok net
göremiyoruz. AAmmaa aasslloollaann yyüürrüü--
yyüüflflüümmüüzzüü kkaarraarrll››ll››¤¤››mm››zzllaa ssüürr--
ddüürrmmeemmiizz.. MMüüccaaddeelleemmiizzddee nnaass››ll
kkii hhiiçç dduurrmmaaddaann yyüürrüüddüüyysseekk
aadd››mm aadd››mm ddaa ööyyllee yyüürrüüyyeeccee¤¤iizz.. 

Yol boyunca taleplerimizi, hasta
tutsaklar›m›z›, tecriti, zulmü, mefl-
rulu¤umuzu anlataca¤›z. Ankara’ya
ulaflt›ktan sonra Abdi ‹pekçi
Park›’nda oturma eylemi yapaca¤›z.
Ayn› anda milletvekilleriyle de gö-
rüflece¤iz. Çocuklar›m›za, de¤erle-
rimize sahip ç›kaca¤›z.  

YYüürrüüyyüüflfl:: YYüürrüüyyüüflfl''ee kkaatt››llaann
TTAAYYAADD'' ll››llaarr hhaakkkk››nnddaa nnee ddiiyyeecceekk--
ssiinniizz?? BBuuggüünnee kkaaddaarr bbuu ttüürr yyüürrüü--
yyüüflfllleerrddee oollmmaayyaann bbiirr bbiilleeflfliimm iillee
yyüürrüüyyoorrssuunnuuzz??

TAYAD’ l›lar bugüne kadar tecri-
te karfl› kesintisiz mücadele ettiler.
Her yolu denediler. Tecritteki evlat-
lar›na sahip ç›kt›lar. fiimdi de Anka-
ra’ya bir kez daha gidiyoruz. Sadece

TAYAD’l›lar›n de¤il herkesin kat›l-
mas›n› istiyorum. Mücadelede senin
benim çocu¤um diye bir ay›r›m yok,
olmamal›. Her annenin, baban›n
mutlak surette çocuklar›n›n gelece¤i
için bu yürüyüfle kat›lmalar› laz›m.
Çünkü tecrit sadece tutsaklar› etkile-
miyor, hepimizi etkiliyor.  TAYAD
25 y›ll›k mücadelesinde hep halk›n
yan›nda oldu o nedenle yürüyüflü-
müze halktan da insanlar›n kat›lma-
s› normal. Ama daha fazla halktan
insan›n kat›lmas›n› bekliyoruz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: BBuu yyüürrüüyyüüflflüünnüüzz aayy--
nn›› zzaammaannddaa tteeccrriittee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee
kkoonnuussuunnddaa ››ssrraarr›› ggöösstteerriiyyoorr.. BBuu
kkoonnuuddaa nnee ddiiyyeecceekkssiinniizz??

Evet, tecrite karfl› mücadelede
›srarl›y›z, kararl›y›z. 19 Aral›k katli-
am›n› yapt›lar tecriti uygulayabil-
mek için. 19 Aral›k bizim ac›m›zd›r,
öfkemizdir hep. Biz de tecrite karfl›
mücadele ederek asl›nda 19 Aral›k-
larla amaçlar›na ulaflamayacaklar›n›
hayk›rmak istiyoruz. 122 insan fle-
hit düfltü, yüzlercesi sakat kald›. Bu
sald›r›lar›n nedenlerini çok iyi bili-
yoruz. Halka yap›lmak istenen bu
sald›r›lara karfl› olmak, tecrite karfl›
mücadele etmekten geçer. Bunun
için biz her koflulda tecrite karfl›
mücadelemizi sürdürece¤iz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: BBaaflflkkaa ssööyylleemmeekk iissttee--
ddii¤¤iinniizz bbiirr flfleeyy vvaarr mm››??

Adalet Bakan› 22 Ocak 2007’ de
bize bir söz verdi, yaklafl›k 4 y›ld›r
sözünü tutmuyor.  O sözünü unut-
turmayaca¤›z. Sözünün eri olmas›n›
ö¤retece¤iz gerekirse. Söz namus-
tur diyece¤iz. Biz sohbet hakk›n›n
uygulanmas›n› istiyoruz. Çünkü bu
hakk› evlatlar›m›z canlar›yla kazan-
d›lar. Biz de sahip ç›kaca¤›z bu hak-
k›m›za. 

Ben herkese tutsaklar›m›za sahip
ç›kal›m ça¤r›s› yapmak istiyorum.
Onlar direnen halk›n de¤erleridir.
Bu halk›n evlatlar›d›r. Bu ülkenin
zulme karfl› direnen sesidir. Bu ül-
kenin gelece¤idir. Sahip ç›kal›m di-
yorum. Bu yürüyüfle destek verelim
diyorum. 

Ankara Yolundaki
Tayad’l›lar, Yürüyüfl
Amaçlar›n› Anlatt›:

FAHRETT‹N KESK‹N:
“Ben herkese  tutsaklar›m›za
sahip ç›kal›m ça¤r›s›
yap›yorum.”
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Mücadelemizde nas›l ki hiç
durmadan yürüdüysek ad›m
ad›m da öyle yürüyece¤iz



“84 Ölüm
Orucu’na
tan›k olduk”

FFEERR‹‹DDUUNN 

OOSSMMAANNAA⁄⁄AA--
OO⁄⁄LLUU

60 yafl›nda. 25
y›ll›k TAYAD ta-

rihinde, 20 y›l›n üzerinde TA-
YAD’l›. 12 Eylül’den önce gözalt›-
na al›nd›, 1981’in sonunda karde-
fliyle beraber hapishanede yatt›. 84
Ölüm Orucu’na tan›k oldu. Açl›k
grevleriyle destek oldu direnifle.
Kabakoz, Metris, Selimiye, Bay-
rampafla Özel Tip hapishanelerinde
kald›. TTE direnifllerinde yer ald›.
84-96-2000/2007 ölüm oruçla-
r›nda kimi zaman içerde kimi
zaman d›flar›da ama her daim
direnenlerin saf›ndayd›. 

Armutlu’da ölüm orucu dire-
niflinde flehit düflen Osman Os-
mana¤ao¤lu’nun abisi. Osman,
hapishanede bafllad›¤› ölüm oru-
cunu Armutlu Direnifl Evi’ne ta-
fl›d›¤›nda sonuna dek yan›nda,
baflucundayd›. Kardefli dahil ol-
mak üzere birçok insan›m›z›n
cans›z bedenlerini omuzlar›nda
tafl›yan onlar› ölümsüzlü¤e
u¤urlayanlardand›. 

Associated Press (AP) iflgali,
mezar eylemi, BBC iflgali, Dünya
Felsefe Kongresinde flimdiki Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n karfl›s›nda
pankart açma, tecrit ve izolasyon
için Gazi Mahallesi’nde 45 gün aç-
l›k grevi yapt›. Hapishanelerde 107
‹nsan Öldü Duydunuz mu Kampan-
yas›’nda 14 kez gözalt›na al›nd›. 

2004’te Zeytinburnu Abdi ‹pekçi
Salonu’nda yap›lan Eurovision Ya-
r›flmas›’nda tecrit ve izolasyonla il-
gili ‹ngilizce TAYAD’l› Ailelere ya-
p›lan bask›nlarla ilgili pankart açt›-
¤› için gözalt›na al›nd›. Edirne 1
No’lu Hapishanesi’nde 7 ay  tecrit-
te tutuklu kald›. Behiç Aflc›’n›n
ölüm orucu yapt›¤› süreçte Anka-
ra’da AP’nin iflgalinde gözalt›na
al›nd›, tutuklan›p Sincan 1 No’lu L

Tipinde yaklafl›k 2 ay kald›. Tecrit
zulmünü de tan›d›. Ve bugün bu zul-
me karfl› mücadelenin bir parças›
olarak Ankara’ya yürüyor. 

“Devrimcilerin
vatanseverli¤inden
etkilendi”

HHÜÜSSEEYY‹‹NN KKAAfifiKKIIRR

60 yafl›nda. Daha önce
1987 tarihlerinde TA-
YAD’›n yeni kuruldu¤u
dönemlerde TAYAD ça-
l›flmas› içerisinde yer ald›. Mücadele-
nin de¤iflik alanlar›nda oldu, sendika
baflkanl›¤›ndan iflçi hareketine kadar
birçok alanda mücadele etti. Yaklafl›k
son bir y›ld›r  TAYAD çal›flmas› ya-

p›yor. fiehit ya da tutsak yak›n› de¤il.
TAYAD’› demokratik mücadelenin
önemli bir mevzisi olarak gördü¤ü
için TAYAD’da mücadeleye destek
veriyor. Gözalt›lar yaflad›. Güler Zere
eylemlerinde yer ald›, “Amerika De-
fol Bu Vatan Bizim!” kampanyas›na
destek verdi, K›z›ldere yürüyüfllerin-
de oldu. Tutuklanan 17 TAYAD’l›yla
beraber demokratik eylemlere kat›l-
d›, onlar›n serbest b›rak›lmas› tale-
biyle bafllat›lan kampanyada aktif
olarak çal›flmas›n› sürdürüyor. AKP
önlerinde, Galatasaray Lisesi önün-
deki oturma eylemlerinde, hasta tut-
saklar yürüyüfllerinde, Türkan Albay-
rak’›n direnifl çad›r›nda hep yerini
al›yor, TAYAD’l›lara özgürlük isti-
yor, TAYAD’›n meflrulu¤unu anlat›-
yor herkese. 

Birçok devrimci flehidi tan›yor.
19 Aral›k’ta diri diri yak›lan Nilüfer
Alcan’› yak›ndan tan›yor. Nail Ça-
vufl’u, Sevgi Erdo¤an’› Tecrite karfl›

mücadele etmenin
insani bir durum
oldu¤unu düflüne-
rek tecrite karfl› se-
sini yükseltiyor.
Devrimcilerin va-
tanseverli¤inden
ve cüretinden etki-
lendi, onlar›n sa-
f›nda yer ald›.

“TAYAD’l› olmak
ayr›cal›kt›r”

NNAAGGEEHHAANN
KKUURRTT

Nagehan Kurt.
49 yafl›nda.
2006’dan itibaren
TAYAD üyesi.
1998’de kaybedi-
len Neslihan (Hayat) Uslu’nun
ablas›. O¤lunun hapishaneye
girmesiyle birlikte TAYAD’a
gidip gelmeye bafllad›. Tutsak
yak›n›yd› sonra tüm tutsakla-
r›n yak›n› oldu. Tutsakl›k ya-
flamad›. Ama yaflayanlardan,
tan›k olduklar›ndan tecrite kar-
fl› mücadelede hep yer ald›.

Ankara’da  tecritle ilgili Ankara
Adalet Bakanl›¤› önünde zincirleme
eyleminden, Güler Zere için yap›lan
bir eylemden, tutuklu TAYAD’l›la-
r›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan
eylemden gözalt›na al›nd›. 

2007 itibariyle yap›lan eylemle-
rin ço¤una kat›ld›. Son ölüm orucu
direniflçisi Fatma Koyup›nar’›n di-
reniflinin son bir ay›na tan›k oldu.
Ondan etkilendi, Fatma Koyup›nar
direnifliyle, iradesiyle, inanc›yla ve
etraf›na yayd›¤›n umuduyla birçok
insan gibi Nagehan’›n da yaflam›nda
dönüm noktas› oldu. “TAYAD’l› ol-
mak ayr›cal›kt›r” diye düflünen Na-
gehan Kurt, tecrite karfl› mücadeleyi
demokrasi mücadelesinden ay›rma-
d›¤› için bugün Ankara yollar›nda. 

Ankara 
Yolundaki 
TAYAD’l›lar

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor 11



Aylard›r gaz bombalar›na bo¤u-
luyor Okmeydan› sokaklar›. Polis
sald›r›yor ve kaç›yor...  

AKP’nin polisi, panzerlerle, ak-
replerle, helikopterlerle mahalleleri-
mize bask›n düzenliyor. Yüzlerce
gaz bombas› atarak mahallemizde
terör estiriyor. Mahallelerimizin gi-
rifl ç›k›fllar›nda, mahalle aralar›nda
insanlara keyfine göre kimlik sorup
halk› tedirgin ediyor. Bask› alt›na al-
maya çal›fl›yor.

11 Eylül günü Okmeydan› Sibel
Yalç›n Direnifl Park›’nda Kürt mil-
liyetiçilerinin yapt›¤› eylemi bahane
eden AKP’nin polisi yine mahallede
terör estirdi. Eylem bitmek üzerey-
ken at›lan sloganlar› bahane eden
polis parktakilere gaz bombas› ata-
rak sald›rd›. 

Kürt milliyetçilerinin parktan çe-
kilmelerinden sonra polis, tutsak
TAYAD’l›lar için imza masalar›
açan Halk Cepheliler’e yöneldi. Sa-
at 21.00 civar›nda standlar›n bafl›nda

bekleyen yaklafl›k 15 Halk Cepheli-
ye kimlik kontrolü yapmak istediler.
Halk Cepheliler, polisin keyfi tutu-
munu kabul etmeyerek kimlik kon-
trolü yapt›rmad›. Halk Cepheliler,
polisin keyfi dayatmas›na sloganlar-
la cevap verdi. Polisin keyfi tutumu
parkta ve çevrede bulunan mahalle
halk›na anlat›larak teflhir edildi.
“Katil Polis Okmeydan›’dan De-
fol!”, “Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz!”, “‹nsanl›k Onuru ‹fl-
kenceyi Yenecek!” sloganlar› at›ld›.

Buras› SSibel YYalç›n
Direnifl PPark›: DDevrimcileri
y›ld›ramazs›n›z!

Daha sonra üst aramas› yapmak
isteyen polislere Halk Cepheliler
karfl› ç›karak park› ve Okmeydan›’n›
terk etmelerini söylediler. Karfl›l›kl›
tart›flmalar üzerine polislerin amiri
““MMaassaallaarr›› kkaalldd››rr››nn!!”” diyerek sald›-
r› emri verdi. Polisler masalar›n› kal-

AKP’nin polisi 
mahallelerimizden defol
u AKP’nin polisi, bayram›n

3. günü, Okmeydan›’nda terör
estirdi. Gaz bombalar›na
bo¤uldu bütün semt. 

u Polis sald›rd›; barikatlar
kuruldu. Gaz bombalar›na
tafllarla cevap verildi. Polis
çekildi.. 

u Bir süre sonra tekrar
sald›rd› polis; tekrar barikatlar,
tekrar çat›flma ve polis  yine
çekilmek zorunda b›rak›ld›...

u ‹lk f›rsatta yeniden
sald›rd› katiller güruhu; ama
‘haz›rl›ks›z’ yakalayamad›lar
devrimcileri ve Okmeydan›
halk›n›... Katilleri yine
barikatlar ve tafllar karfl›lad›...

Okmeydan›’nda
polis gaz

bombalar›yla,
z›rhl› 

araçlarla
sald›rd›,

halk barikat
kurup direndi

Okmeydan›’nda
polis gaz

bombalar›yla,
z›rhl› 

araçlarla
sald›rd›,

halk barikat
kurup direndi
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d›rmayan Halk Cepheliler’e silah
dipçikleriyle, gaz bombalar›yla sal-
d›rd›lar. Polisin sald›r›s›na karfl› di-
renen Halk Cepheliler’e, Halkevci-
ler de gelerek destek verdiler. 

Polisin sald›r›s›na tafllarla cevap
verildi. Yaklafl›k 1 saat süren çat›fl-
ma sonucunda polis, daha çok gaz
bombas› atarak mahalleden ç›kt›. 

Onlar› bbekleyen ttek bbir
slogan vvard›: “Katil ppolis
mahallemizden ddefol!”

Parkta toplanan devrimcilere
karfl› polis akrep ve panzerlerle tek-
rar sald›r›ya geçti. Sibel Yalç›n Di-
renifl Park›’nda toplanan devrimci-
lere yine gaz bombalar›yla sald›rd›. 

Polis parkta bulunan çoluk-ço-
cuk demeden herkesin üzerine gele-
cek flekilde niflan alarak gaz bomba-
lar› at›ld›. Birkaç kifli bu gaz bom-
balar›n›n yak›n›nda patlamas› sonu-
cunda yaraland›.

Ancak polisin sald›r›s› üzerine

devrimciler da¤›lmad›. Tam tersine
Sibel Yalç›n Direnifl Park›’nda tek-
rar toplan›ld›. Okmeydan› sokaklar›
dolafl›larak sloganlarla, konuflma-
larla polis terörü teflhir edildi. “Ka-
til Polis Mahalleden Defol!”, “Ok-
meydan› Faflizme Mezar Olacak!”
sloganlar›yla birlikte, polisin iflken-
cecili¤i, bayram gününde bile ma-
halleyi iflgal ederek terör estirdi¤i,
halk›n üzerine gaz bombas› ya¤d›r-
d›¤›, devrimcilerin devletin ve poli-
sinin yozlaflt›rma politikalar›na, aç-
l›¤a, yoksullu¤a, faflizme ve emper-
yalizme karfl› mücadele ettikleri an-
lat›ld›. Devrimcilerin, halk›n kültü-
rüne ve de¤erlerine sahip ç›kt›¤›,
mahallede yozlaflmaya izin verilme-
yece¤i anlat›ld›. Polisin hep birlikte
mahalleden kovulmas› için ça¤r›lar
yap›ld›.

Z›rhl› aaraçlar›, ppanzerleri
barikatlara ççarpt› bbir kez
daha... 

AKP’nin polisi mahalleye üçün-
cü kez sald›rd›. Tüm mahalleyi gaza
bo¤du. Mahalle aralar›nda ancak
z›rhl› araçlar›yla dolaflabilen polis-
lere Okmeydan›’n›n her soka¤›nda
tafllarla cevap verildi. Bütün mahal-
leyi iflgal eden polislere karfl› dire-
nifl de büyüdü. Okmeydan›’n›n ne-
redeyse tüm sokaklar›na barikatlar
kuruldu, polis araçlar› taflland›.
Yaklafl›k iki saat süren çat›flman›n
sonucunda polis mahalleden ç›k-
mak sorunda kald›. Z›rhl› araçlar›

içinde bile rahat dolaflam›yorlar ar-
t›k. 

Resmi hh›rs›zlar,
standlardaki mmalzemeleri
çald›

Sibel Yalç›n Direnifl Park›’na
sald›r›daki çat›flma esnas›nda dev-
rimcilerin mahalle aralar›na çekil-
mesini f›rsat bilen polisler parktaki
standlar› parçalayarak stantlarda
bulunan tüm kitaplar›, CD’leri, tut-
sak ürünlerini, dergileri, toplanan
imzalar›, Halk Anayasas› Taslakla-
r›n› ve bildirilerini, ‹dil Kültür Mer-
kezi’ne kurs kay›t formlar›n› bir h›r-
s›z gibi çalarak mahalleden kaçt›. 

Mahalle halk› her zaman oldu¤u
gibi devrimcilere sahip ç›kt›. Elin-
den gelen deste¤ini sundu. Polisle-
rin nereden geldiklerini, nerelerin
uygun oldu¤unu söyleyerek barikat
malzemesi, limon ve benzeri malze-
melerle destek verdi. 

12 EEylül PPazar: YYine ppolis
terörü, yyine bbarikat, yyine
direnifl

Polisin standdaki malzemeleri
çalmas›na ra¤men bir gün sonra Si-
bel Yalç›n Park›’nda yine stand aç›l-
d›. Sibel Yalç›n büyük boy resmiyle
yine direnifl park›ndayd›. Park›n ta-
rihini anlatan pankart ise hala yerin-
de as›l› duruyordu. 

AKP’nin polisi 12 Eylül günü
tekrar geldi mahalleye. Mahallenin
içerisine z›rhl› araçlarla girdi. Halk
Cepheliler’in polislere gereken ce-
vab› vermesi üzerine mahallenin
içinden ç›kt›. Ancak daha sonra
say›s›n› art›ran  polis gurubu mahal-
leye girmeye çal›flt›. Mahalle hal-
k›yla birlikte mahallenin girifllerine
barikatlar kuruldu. Polis yine gaz
bombalar›yla sald›rd›, tafllarla ce-
vap verildi. Kurulan barikatlarla po-
lisin mahalle içlerine girmesi önlen-
di. 1 saat 20 dakika kadar süren ça-
t›flma sonucunda polis mahalleyi
terk etti.

u Helikopterleriniz,
panzerleriniz, akrepleriniz,
gaz bombalar›n›z...
bizi y›ld›ramaz!

u Polis terörüne boyun
e¤meyece¤iz!

u Uyuflturucuya, fuhufla,
h›rs›zl›¤a yozlaflmaya izin
vermeyece¤iz!

u Çetelere ve çeteleflmeye
izin vermeyece¤iz!
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AKP’nin polisi, devrimcilerin
örgütlü oldu¤u yoksul gecekondu
semtlerine karfl›, sald›r› halindedir.
En s›radan gözalt›lar, ddüüflflmmaann ttoopp--
rraa¤¤››nn›› iiflflggaall eeddeerr ggiibbii operasyonlar-
la yap›lmaktad›r. Filistin üzerindeki
‹srail helikopterleri gibi, Irak üze-
rindeki Amerikan helikopterleri gi-
bi, yoksul gecekondu semtlerimizin
üzerinde helikopterler uçurulmakta,
helikopterler, afla¤›da “ddüüflflmmaann”
aramaktad›r... 

Geçen hafta, polis Okmeyda-
n›’na sald›rd› bir kez daha. Okmey-
dan›, aylard›r polis terörü alt›nda.
Polis, Okmeydan› halk›na ve dev-
rimcilerine karfl› düpedüz kontrge-
rilla takti¤i uyguluyor. Sald›r›yor,
bombalar at›yor, kurflun s›k›yor,
panzerle terör estiriyor ve direnifl-
ler, barikatlar karfl›s›nda çekip gidi-
yor.

Ne yapmak istiyor polis?

Devrimcilerin örgütlü oldu¤u
semtlerde devrimcilerin örgütlülük-
lerini yoketmek, dahas›, bu yoksul
gecekondu semtlerinde halk›n,
gençlerin devrimcileflmesini engel-
lemek istiyor. Bunun için de sald›r›-
lar, gözalt› operasyonlar›, ço¤unluk-
la bir sindirme ve gözda¤› operas-
yonu biçiminde sürdürülüyor.  

YYookkssuull sseemmttlleerrddeekkii ffaaflfliisstt 
tteerröörr,, AAKKPP ppoolliittiikkaass››dd››rr

Faflist terörün bugün en aç›k ger-
çeklefltirildi¤i alanlardan birisi yok-
sul gecekondu semtleridir. 

Hemen her gece polis terörü es-
tirilmekte, mahallelerimizin sokak
bafllar›nda akreplerle kimlik kontro-
lü yap›lmakta, mobese kameralarla
evlerimizin, kap›lar›m›z›n önü gö-

zetlenmekte, befl, on, yirmi ev bir-
den bas›lmaktad›r.

Polis, en ufak bir gösteride pan-
zerlerle mahalleye dal›p terör estir-
mektedir. Akrepler art›k yoksul ma-
hallelerin sokaklar›n›n “daimi” dev-
riyeleri gibi olmufltur. 

Buna izin vermemeliyiz.

Yoksul gecekondu semtlerinde
halk›n evlerini basarken, operas-
yonlar› büyük bir güç gösterisine,
bir gözda¤› operasyonuna dönüfltür-
mektedirler. Helikopterler uçuru-
yorlar üstümüzde... evlerimize
bomba arama robotlar› sokuyorlar...
Sokaklar› özel ›fl›kland›rmalarla do-
nat›p panik ve korku yay›yorlar... 

Kendi eevviimmiizzddeenn çç››kkaammaazz hale
getirmek istiyorlar. 

Polis, dergi satarken karfl›m›zda,
bildiri da¤›t›rken karfl›m›zda, imza
toplarken karfl›m›zda, mahalleye gi-
rip ç›karken karfl›m›zda!

Can›n›n istedi¤ine kimlik sor-
makla bafllay›p gözalt›ya kadar uza-
nan bir keyfiyet söz konusudur. 

Yoksul gecekondu semtlerinde
estirilen terörün, bir kaç polis flefi-
nin kafas›ndan ç›kmad›¤›n›, sald›ra-
n›n ddeevvlleett oldu¤unu, ddeevvlleettiinn ddee
ffaaflfliisstt oldu¤unu, daha net göstere-

bilmek, daha aç›k anlatabilmek için
düflman› da, mücadelemizi de daha
net tan›mlamal›y›z. 

Karfl›m›zdaki düflman›n ad›n›
aç›kça koymal›y›z. Düflman›n ad›
ffaaflfliizzmmddiirr.. 

YYookkssuull sseemmttlleerrddeekkii 
ffaaflfliisstt ggöözzddaa¤¤››

Bu y›l›n 9 Mart’›nda Sar›gazi’de
bu tür operasyonlar›n en kapsaml›
örneklerinden birine tan›k olduk. 

9 Mart gecesi, daha ortal›k ay-
d›nlanmam›flken, insanlar›n büyük
bölümü uykuda iken, polis, emekçi-
lerin oturdu¤u sokaklar› kuflat›p,
onlarca eve ve Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i’ne bask›n düzenledi. 

‹stanbul kontrgerillas› bask›nlar
için gecenin 0044..0000’’üünnüü tesadüfen
seçmemiflti elbette. Robokoplar gibi
giyinmifl yüzlerce özel tim, terör es-
tiriyorlard›. Havada ise bir helikop-
ter dolafl›yordu. Yoksul halk, polis
operasyonunu ““ssaavvaaflflaa ggeelliirr ggiibbii
ggeellddiilleerr”” diye adland›rm›flt›. Fakat
“gibi”si fazlayd› bu tan›m›n. Ger-
çekten bir savafla gelmiflti AKP’nin
polisi. 

Polis, kap›lar›n› zorla aç›p uzun
namlulu silahlarla girdikleri yoksul

Panzerlerinizle, helikopterlerinizle 
yoksul mahallelerimizi bizden alamazs›n›z!

uu YYookkssuull mmaahhaalllleelleerriimmiizzee ppaannzzeerrlleerriiyyllee ssaalldd››rraann,, hheelliikkoopptteerrllee--
rriiyyllee ooppeerraassyyoonnllaarr yyaappaann,, AAKKPP yyöönneettiimmiinnddeekkii ffaaflfliizzmmddiirr!!

uu MMaahhaalllleelleerriimmiizzii ttaaflflllaarr››mm››zzllaa,, bbaarriikkaattllaarr››mm››zzllaa,,  öörrggüüttlleennmmee--
lleerriimmiizzllee ssookkaakk ssookkaakk ssaavvuunnaaccaa¤¤››zz!!
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halk›n evlerinde, yataktaki ço-
cuklar› bile yerlere yat›r›yordu;
Irak’taki Amerikan askerleri-
nin, Filistinlilerin evlerini ba-
san ‹srail askerlerinin tarz› ney-
se, ayn›s›n› uyguluyorlard›. 31
kifli gözalt›na al›nd› bu bask›n-
larda. 

Gecekondu semtlerine yapt›klar›
bask›nlarda bomba arama gerekçe-
siyle “robot”lar sokuluyor evlere.
Sokak ortas›nda atefl aç›l›yor. Kur-
flunlarla, tehditlerle, küfürlerle, ifl-
kencelerle halk› sindirmek amaçla-
n›yor. 

Bu operasyon yöntemini, daha
sonra Çingenelere yönelik bir çok
semtte yap›lan operasyonlarda gör-
dük. 

Ard›ndan Kürt yurtseverlerine
yönelik “KCK operasyonu” ad› al-
t›nda sürdürülen bask›nlarda, ma-
halleler kuflat›ld›, 50, 60, 70 kifli bir
seferde semtlerden toplan›p götü-
rüldü.. 

10 Eylül sabaha karfl› bu kez
ESP’lilere yönelik bir operasyon
vard›. Sultangazi’de, Maltepe’de
yap›lan operasyonlarda, saat 05.00
s›ralar›nda havada yine helikopter-
ler uçuruyordu ‹stanbul polisi. Bel-
ki mahalleden al›nacak olan bir iki
kifliydi ama “operasyon büyük”tü.
Operasyon, gözalt›na al›nanlardan
çok, gözalt›na al›nmayan ama her
an al›nabilecek olan yoksul halka
yönelikti. Son zamanlardaki her gö-
zalt›nda oldu¤u gibi, bir ggöözzddaa¤¤››
sald›r›s›yd› bu da. Helikopterlerin
rolü buydu. 

‘‘FFaaflfliizzmmee KKaarrflfl›› OOmmuuzz 
OOmmuuzzaa’’;; MMaahhaalllleelleerriimmiizzii 
bbuu aannllaayy››flflllaa ssaavvuunnmmaall››yy››zz!!

Sar›gazi’de Halk Cepheliler’e ve
halka yönelik sindirme ve gözda¤›
bask›n› yap›ld›¤›nda, ilerici, demok-
ratik kesimler sesini ç›kartmad›lar.
Sorun sanki sadece Halk Cephelile-
r’e yönelik gibi görüldü. (Öyle  gö-
rülse bile dayan›flma bir demokratl›k
görevidir, fakat sorunun bu taraf›n›
flimdi bir yana b›rak›yoruz.)

Sonra benzeri operas-

yonlar BDP’lilere yöneldi, sonra
ESP’ye...  S›rayla gidiyor oligarfli... 

1 Nisan 2004’te Halklar ve
Özgürlükler Cephesi’ne yönelik
““bbeeflfl üüllkkeeddee bbiirrddeenn”” gerçeklefltiri-
len sald›r›lar bir milatt›r demifltik. 1
Nisan, devrimci ilerici güçlere yö-
neltilen “operasyonlar”›n aleni
kkoommpplloollaarrllaa sürdürülmesinin ve
halklara yönelik bir ggöözzddaa¤¤››nnaa dö-
nüfltürülmesinin ilk örneklerindendi.

7 Aral›k 2006’da, yozlaflmaya
karfl› mücadele yürüten Temel Hak-
lar derneklerine yönelik “operas-
yon”da, ‹stanbul’un 2200 iillççeessiinnddeekkii
Temel Haklar derneklerine ayn› an-
da sald›r›ld›, onlarca kifli gözalt›na
al›nd›, 32 kifli savc›l›¤a ç›kar›ld›, 15
kifli tutukland›. Bir k›sm› hala tutuk-
lu. Bu operasyon da, demokratik
mücadeleye karfl› bir sindirme ve
gözda¤› operasyonuydu. 

Ülkemizin devrimci, ilerici, de-
mokrat güçleri, bu tür sald›r›lara,
karfl› direnifli, sahiplenmeyi yeterin-
ce büyütemedi¤i için, oligarfli bu
politikay› pervas›zlaflt›rarak sürdür-
meye devam etti. 

Oligarflinin tecrit sald›r›lar› çer-
çevesinde de s›ks›k belirtti¤imiz gi-
bi, emperyalistler ve oligarfliler, yo-
ketmek istedikleri güçleri “en tehli-
kelilerden en az tehlikelilere” kadar
s›ralamakta ve ona göre sald›rmak-
tad›rlar. Bugün kendilerine yönelik
bu tür “operasyonlar”, komplolar
olmayanlar, böyle bir fleyin hiç ol-

mayaca¤›n› düflünmemelidirler.
Reformistler bile düflünmemeli-
dir. Faflizmin fliddetinden ken-
dini kurtard›¤›n› sanmak yan›l-
g›d›r. Faflist terör ve komplolar,
yeri zaman› geldikçe, düzenin
en zarars›z gördü¤ü “muhalifle-

re” bile yönelir. 

Tüm devrimci, demokrat, ilerici
güçler, AKP iktidar›n›n yoksul
semtlerde estirdi¤i terörün ve en ge-
nel anlamda hhaayyaatt››nn hheerr aallaann››nnddaa--
kkii ffaaflfliisstt tteerröörrüünn karfl›s›na dikilme-
liyiz. 

En ufak bir sald›r›da, faflizme
karfl› omuz omuza olmal›y›z. Sald›-
r›lar karfl›s›nda daha güçlü bir dire-
nifl örgütlemeliyiz. Daha güçlü hay-
k›rmak, faflizme karfl› omuz omuza
olmakla mümkündür.

""FFaaflfliizzmmee KKaarrflfl›› OOmmuuzz OOmmuu--
zzaa"" slogan›n› güncellefltirmek, bu-
gün karfl› karfl›ya oldu¤umuz görev-
lerin yerine getirilmesine hizmet
edecektir. Faflist terörün karfl›s›na
ç›kmayanlar, bunun için tüm dev-
rimcilerle birlikte davranmayanlar,
halk› faflist terörün karfl›s›nda bir-
lefltirmeye çal›flmayanlar, b›rak›n
devrimci olmay›, demokrat oldukla-
r› iddias›nda bile bulunamazlar. 

Faflist teröre karfl› mücadele bu-
gün güncel anlamda öönncceelliikk vvee
öönneemm kkaazzaannmm››flfltt››rr.. Faflist teröre
karfl› halk güçlerinin birlikteli¤ini
sa¤lamak ayn› ölçüde güncel ve
önemlidir. Faflizme karfl› omuz
omuza olmak, devrimci olman›n da,
demokrat olman›n da ölçüsüdür.

Elbette sorun sadece bir slogan›n
güncellefltirilmesi ya da sadece bu
slogan›n eylemlerde at›lmas› de¤il-
dir. Sorun bbuu ssllooggaann››nn mmuuhhtteevvaass››
tteemmeelliinnddee bir tavr›, bu temelde bir
bbiirrllii¤¤ii gelifltirmektir. 

DDeemmookkrraattiikk mmeevvzziilleerriimmiizzii
ddiirreennmmeeddeenn kkoorruuyyaammaayy››zz!!

Devrimcilerin örgütlendi¤i
semtler, polisin her gün keyfi olarak
terör estirdi¤i yerler mi olacak?
AKP’nin polisi, en kaba, en baya¤›
biçimde komplolor düzenleyecek
ve bunu sessizlikle kabul mu ettire-

Mahallelerimizi ‘Faflizme
Karfl› Omuz Omuza’

anlay›fl›yla savunmal›y›z!
Faflist terörün karfl›s›na ç›kmayan-
lar, bunun için tüm devrimcilerle
birlikte davranmayanlar, halk› fa-

flist terörün karfl›s›nda birlefltirme-
ye çal›flmayanlar, demokrat olduk-
lar› iddias›nda bile bulunamazlar...
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cek?.. Demokratik mücadele dedi-
¤imiz bunlar›n karfl›s›nda demokra-
tik bir direnifl örgütlemekten baflka
bir fley de¤ildir zaten. 

Bunun için mücadelenin tüm
meflru biçimlerini kullanarak birlik-
te bir direnifli örgütlemeliyiz. Yok-
sul gecekondulardaki polis terörüy-
le ilgili büyük paneller de yapabili-
riz, semtlerimizde barikatlar da ku-
rar›z. Meflrulu¤una inananlar için
barikatlar da meflrudur. 

Ülkemiz faflizmle yönetilen bir
ülkedir. Bugün sahip oldu¤umuz
hiçbir mevzi, bedelsiz kazan›lma-
m›flt›r. Evet, bunlar için bedel öde-
meyenler, hiçbir bedel ödemeden bu
kazan›mlardan, mevzilerden yarar-
lananlar vard›r, ama bu baflkalar›n›n
da bedel ödemeyece¤i anlam›na gel-
miyor. Biz, ‹stanbul’un yoksul gece-
kondu semtlerindeki mevzilerimizi
böyle yaratt›k, böyle koruduk. 

KKüüççüükkaarrmmuuttlluu kendili¤inden
Küçükarmutlu olmad›. fiehitler, tut-
sakl›klar, nice bedeller ödendi. Polis
sald›r›lar›na direnildi polis deste-
¤indeki mafyayla çat›fl›ld›... NNuurrttee--
ppee’nin ad› “Çayan Mahallesi” ise
e¤er, bu orada yap›lan say›s›z dire-
niflin ürünüdür. Orada bir park, bir
flehidimizin, Hüseyin Aksoy’un ad›-
n› tafl›yorsa, oran›n ad› gerçekten
kanla yaz›lm›flt›r... Bugün bu konu-
larda çeflitli spekülasyonlar yap›l›-
yor, ‹stanbul’un dört bir yan›nda
devrimcilerin ad›m bile atmad›¤›
yüzlerce yer varken, kazan›lm›fl
mevziler üzerinden kolayc› hesaplar
yap›l›yor. Ama o mevzilerde hiçbir
fley kolay de¤ildi. Hat›rlay›n, Bü-
yük Direnifl s›ras›nda, Küçükarmut-
lu kaç kez kuflat›ld›, kaç kez panzer-
lerle, ölüm mangalar›yla sald›r›lara
maruz kald›... Kim geldi iflgal edil-
mifl, kuflatma alt›ndaki Küçükar-
mutlu’nun barikatlar›na? 

SSiibbeell YYaallçç››nn PPaarrkk›› ad› için kaç
direnifl gerçeklefltirildi, bu park üze-
rine tart›flma ç›karanlar bunu biliyor
mu? Geçen haftaki gibi, barikat ba-
rikat çat›flmadan, direnmeden o
isimler korunabilir mi?.. 1 May›s
Mahallesi de direniflle o ad› almad›
m›? 1 May›s Mahallesi’ndeki fifiüükk--

rrüü SSaarr››ttaaflfl PPaarrkk›› da, ›srarl›, kararl›,
bedelleri göze alan bir sahiplenme-
nin sonucu de¤il mi?

DDeemmookkrraattiikk mmeevvzziilleerrii ssaahhiipp--
lleennmmeekk,, oonnllaarr›› ffaaflfliizzmmiinn ssaalldd››rr››llaa--
rr›› kkaarrflfl››ss››nnddaa ssaavvuunnmmaakktt››rr!!.... Ka-
zan›lm›fl mevzilere “sahip” ç›kmak,
hak iddia etmek kolayd›r. Esas olan,
direnifller içinde yeni mevziler ya-
ratmak ve onlar› faflist teröre karfl›
savunmakt›r. Baz› mevziler için, ay-
larca de¤il, y›llarca de¤il, ony›llarca
savafl vermek zorunda kalm›fl›zd›r.
Bu tarz, solun bir çok kesimine “ya-
banc›” olsa da, demokratik mücade-

le böyle bir mücadeledir. 

Faflizmin oldu¤u bir ülkede, bbiirr
ssaannttiimmeettrreekkaarreelliikk bir mevziyi bile
bedel ödemeden yaratamazs›n›z. 

FFaaflfliisstt tteerröörrüünn bbiiççiimmlleerrii 
ddee¤¤iiflfliirr;; aammaacc›› ddee¤¤iiflflmmeezz!!

Faflizme karfl› mücadelede, solu
bir atalet içine sokan nedenlerden
biri, ffaaflfliisstt tteerröörrüünn bbiiççiimmlleerriiyyllee
mmuuhhtteevvaass›› aras›ndaki ba¤› do¤ru
kuramamas›d›r.  

Bugün, infazlar, kaybetmeler,
katliamlar, 1990’lardaki gibi de¤il
örne¤in; o zaman çeflitli kesimler,

bu durumu kabul edilebilir görüyor-
lar; iyi kötü bir demokrasi geldi dü-
flüncesine kap›l›yorlar. Sorun bu
kavray›fltaki sa¤c›laflmad›r. Faflizm
gerçe¤i yumuflat›l›yor, hatta yok sa-
y›l›yor. Bu kavray›fl temelden yan-
l›flt›r. Faflist terörün hangi biçimlere
bürünece¤i tamamen sistemin ihti-
yaçlar›yla ilgilidir.  Faflizmin yön-
temlerinin “yumuflakl›¤›”, “sertli¤i”
üzerinden mücadelemizi geri çeke-
meyiz. Faflizm, hangi yöntemi kul-
lan›rsa kullans›n, ayn› hedefe yöne-
lir. Devrimci demokrat güçler, fa-
flizmin flu veya bu sald›r›s›n› do¤al
görme, kan›ksama durumunda ola-
mazlar. 

‹nfazlar›n en yo¤un bir biçimde
sürdü¤ü dönemde, hat›rlanacakt›r,
infazlar›n en önemli amaçlar›ndan
biri hep, bunun tüm halka ve dev-
rimcilere karfl› bir gözda¤› olarak
kullan›lmas›d›r. ““DDeevvrriimmccii oolluurrssaa--
nn››zz bbööyyllee oolluurr”” tehdidi vard›r infaz-
larda.   

Faflist terörün baflka biçimlerin-
de de vard›r ayn› tehdit ve amaç.
Gecekondular›m›za yönelik yukar›-
da anlatt›¤m›z sald›rganl›k da ayn›
muhtevaya sahiptir. Evlerimizi, so-
kaklar›m›z›, parklar›m›z› bas›yorlar,
sokaklar›m›z› iflgal ediyorlar, pan-
zerlerle gövde gösterisi yap›yorlar,
kameralarla kap›lar›m›z›, evlerimi-
zin içini gözetliyorlar. Gözalt› ve tu-
tuklama terörü estiriliyor; en s›ra-
dan, hatta düzenin yasalar›na göre
yasal faaliyetlerden insanlar tutuk-
lan›yor. Bunun solu, devrimci de-
mokratik mücadeleyi yoketmek is-
teyen bir faflist terör oldu¤u tart›fl-
mas›zd›r.

Sonuç olarak, tart›flmas›z olan
bir baflka yan da, faflizme karfl›
omuz omuza durmam›z gerekti¤i-
dir. Bu faflist teröre karfl› devrimci
demokratik güçlerin birli¤ini olufl-
turmak, bu birlik temelinde halk›n
her kesimini faflizme karfl› mücade-
leye seferber etmek görevi güncel
bir görevdir. E¤er politik olarak bu
noktada hemfikir olunursa, bunun
biçimlerini bulmak, sol aç›s›ndan
sorun olmaz.

Faflizmin oldu¤u bir ülkede, bir
santimetrekarelik bir mevziyi bile
bedel ödemeden yaratamazs›n›z. 

Demokratik mevzileri
sahiplenmek, onlar› faflizmin

sald›r›lar› karfl›s›nda
savunmakt›r! Kazan›lm›fl

mevzilere “sahip” ç›kmak, hak
iddia etmek kolayd›r. Esas olan,
direnifller içinde yeni mevziler

yaratmak ve onlar› faflist teröre
karfl› savunmakt›r.
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HHaabbeerr

TAYAD’l› Aileler tutuklu TA-
YAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için yapt›klar› eylemleri sürdürü-
yorlar. Tutuklu olan 9 TAYAD’l›-
n›n serbest b›rak›lmas› için TA-
YAD’l› Aileler bu hafta da AKP ön-
lerinde, Adalet Bakanl›¤› önünde
eylemlerini yapt›lar. Bu hafta yine
meydanlarda bildiri da¤›tmaya, im-
za toplamaya devam ettiler. 

AKP Sesimizi Hep Duyacak
‹‹ssttaannbbuull:: TAYAD’l› Aileler her
Sal› günü AKP ‹stanbul Sütlüce il
binas› önünde yapt›klar› eyleme 14
Eylül günü de devam ettiler.

18 Eylül günü tecritin kald›r›l-
mas›, tutuklu TAYAD’l›lar›n ser-
best b›rak›lmas› ‹stanbul’dan An-
kara’ya yürüyüfl bafllatacaklar›n› da
duyuran TAYAD’l› Aileler, “AKP
iktidar› karfl›s›nda muhalif bir gü-
cü, gerçek yüzünü aç›¤a ç›karan
hiçbir gerçe¤i görmek istemiyor”
dediler. Kendilerinin y›llardar dev-
rimcilerin yan›nda ve devrimci mü-
cadelenin içinde olduklar›n› ve
yapt›klar› her eylemde düzenin ger-
çek yüzünü teflhir ettiklerini söy-
leyen TAYAD’l›lar aç›klaman›n ar-
d›ndan 1 saatlik oturma eylemi
yapt›lar.

AAnnkkaarraa:: 14 Eylül günü Anka-
ra’da Adalet Bakanl›¤› önünde TA-
YAD'l› Aileler taraf›ndan yap›lan

eylemde,  “Hasta Tutsak-
lar› Tecritte Öldürmek
Serbest! Cenazelerine

Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›-
lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pan-
kart aç›ld›. “TAYAD Tecritle Sustu-
rulamaz”, “Tecrite Son”, “TA-
YAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eylemde 12 Ey-
lül'ün Türkiye halklar› için devam
etti¤ine, referandum öncesi dev-
rimcileri anarak prim yapmaya ça-
l›flanlar›n devrimcilere sahip ç›kan-
lar› tutuklatt›¤›na de¤inildi. Eylem
TAYAD'l›lar›n Ankara yürüyüflüne
ça¤r›yla bitirildi.

AKP'nin Zulmü Sürüyor
AAddaannaa:: 7 Eylül Sal› günü TA-
YAD’l›lar Adana AKP il binas›
önünde eylem yaparak tutuklu TA-
YAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n›

istediler.

Eylemde TAYAD ad›na Menek-
fle Tosun’un okudu¤u aç›klamada
AKP il binas› önünde 1 saatlik
oturma eylemi yap›ld›. 

Marfllar›n söylendi¤i eylemde
bir saat boyunca "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Tutuklanan
TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n,
Güler Zere Ölümsüzdür, Gözalt›lar
Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ra-
maz” sloganlar› at›larak megafonla
yap›lan konuflmalarda AKP teflhir
edildi.

Oturma eylemi yap›ld›¤› s›rada
TAYAD’l›lara halk›n ilgisi yo¤un-
du. Kimisi merhaba diyerek, kimisi
el s›k›flarak, kimisi de ikramda bu-
lunmak istedi. Doktor oldu¤unu
söyleyen bir kifli "eylemden sonra
sizlere bir ikramda bulunay›m zaten
bir fley yapt›¤›m›z yok" diyerek
oturma eylemi bitene kadar bekledi.

9 TAYAD’LI
GÜNDÜR 

TUTUKLU!97

Ad›m Ad›m Ankara’ya
Yürüyoruz
Tecrite son verilmesi için yürüyoruz
Sohbet hakk›n›n uygulanmas› için yürüyoruz
Tutsak TAYAD’l›lara özgürlük için yürüyoruz
Hapishanelerde süren iflkencelere son verilmesi

için yürüyoruz

TAYADLI A‹LELER

TTuuttuukklluu TTAAYYAADD’’ll››llaarr SSeerrbbeesstt BB››rraakk››llss››nn

AKP Bu Sesi 
Hep Duyacak!
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***

14 Eylül günü yine AKP önünde olan TAYAD’l›
Aileler eylemde okuduklar› aç›klamada “AKP ikti-
dar›n›n demokrasicilik oyunu olan referandum aldat-
macas› bitti. Amerika’ya ba¤›ml›, faflizmle yönetilen
ülkemizde, AKP’nin iktidar›n›n pekifltirilmesi d›fl›nda
bir fley de¤iflmedi” denildi.

Eylemde söz alan Servet Göçmen “AKP’nin
zulmünü herkese duyuraca¤›z. 18 Eylül’de ‹stanbul’-
dan Ankara’ya ad›m ad›m yürüyerek hapishanelerde-
ki tecrit iflkencesini anlataca¤›z” dedi. 

Bayramda ‹mza Masas›
‹‹ssttaannbbuull--TTaakkssiimm:: TAYAD’l› Aileler, bayramda da
tutuklu olan 9 TAYAD’l› için eylemlerine devam etti-
ler. 9-11 Eylül tarihlerinde bayram›n 3 günü imza
toplayan TAYAD’l›lar›n bayram›n› kutlayanlar oldu. 

Kiminin yaflad›¤› yoksulluktan, kiminin u¤rad›¤›
haks›zl›klardan, adaletsizliklerden dolay› bayram›
bile kutlayamad›¤›n› dile getiren TAYAD’l›lar, bay-
ramlar›m›z› doyas›ya yaflayabilece¤imiz bir dünya
yaratma için herkesi mücadele etmeye ça¤›rd›. 

Bayram boyunca 957 imza toplayan TAYAD’l›lar
konufltuklar› herkese referandum aldatmacas›n›
anlatt›lar.

******

13-14 Eylül günlerinde de TAYAD’l› Aileler
Taksim Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemine
devam ettiler. ‹mza toplay›p AKP’nin hukuksuzlu¤u
teflhir edilen masada; zulme karfl› sesimizi birlefltire-
lim ça¤r›s›n›n yap›ld›. ‹ki gün boyunca 425 imza
topland›. 

Ahmet KULAKSIZ – Adres: Sincan 1 Nolu
F Tipi Hapishanesi Ankara

Bayram fiAH‹N – Adres: Sincan 1 Nolu
F Tipi  Hapishanesi Ankara

Zeynep YAYLA – Adres: Sincan Kad›n
Hapishanesi Ankara

Mehmet YILMAZ – Adres: Sincan 1 Nolu
F Tipi Hapishanesi Ankara

Umut fiENER – Adres: Sincan Kad›n
Hapishanesi Ankara

Seçkin Taygun AYDO⁄AN – Adres: Sincan
1 Nolu F Tipi Hapishanesi Ankara

Hakan YILMAZ – Adres: Sincan 1 Nolu
F Tipi Hapishanesi Ankara

Dursun Göktafl – Adres: ‹zmir Bergama
Kad›n Hapishanesi

Özcan Sak›nc› – Adres: 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi K›r›klar ‹zmir

Tüm Yürüyüfl okurlar›n›
TAYAD’l›lara 1000 Mektup,
1000 Kitap kampanyas›na
kat›lmaya ça¤›r›yoruz 
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F Tipinde ttutsaklara 
la¤›ml› ssu

Yaz aylar› boyunca Edirne F Ti-
pi’nden Adana Karatafl Kad›n Ha-
pishanesi’ne kadar onlarca hapisha-
nede tutsaklara su kesintisi uygu-
land›.

Bilinçli olarak tutsaklar›n sular›
kesilerek, su verilmeyerek, yaz ay-
lar›n›n s›caklar›nda  tutsaklar  susuz
b›rak›ld›.

fiimdi bu politikaya bir de tut-
saklara içirilen la¤›ml› su eklendi.
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishane-
si’nde tutsaklar›n kulland›¤› suya
la¤›m kar›flmas›na ra¤men hiçbir
tedbir al›nmayarak, tutsaklar›n bu
suyu kullanmalar› sa¤land›.

Tutsaklar günlerce la¤›ml› suyu
kulland›lar. Tutsaklar›n yaflam›n›
ve sa¤l›¤›n› tehdit eden bu  uygula-
ma, iktidar›n tutsaklara bak›fl›n› da
ortaya koymaktad›r.

K›r›klar F Tipinde 
hak ggasplar› 

ÜÜmmiitt ÇÇoobbaannoo¤¤lluu’’nnuunn mmeekkttuu--
bbuunnddaann:: ((‹zmir K›r›klar 1 No’lu F
Tipi Hapishanesi, 5 Eylül 2010)

“...lakin zulmün sahipleride bofl
durmuyor. Dan›fltay'›n aç›k görüfl-
lerle ilgili ald›¤› karardan beri aç›k
görüfllere girebilen ziyaretçi say›-
m›z artm›flt›. 

Kontenjandan  ziyaretçileri-
mizde girebiliyordu. Bakanl›¤›n
bayram aç›k görüflleri için yay›nla-
d›¤› genelge ile ziyaretçi say›m›z
k›s›tland›. Yani tecriti bir kat daha
art›rd›lar. 

Tabi tecritcilerin bayram "süp-
rizleri" bununla bitmiyor. Resmi ta-
til bahane edilip, tüm yaflam bayram
boyunca durduruluyor. Örne¤in
bayram boyunca mektup alam›yor,
mektup da gönderemiyoruz. 

Bayram öncesi de yine telefonda
dayat›lan "tekmil verme" dayatma-
s›n› kabul etmedi¤imiz için aileleri-
mizle görüflemedik.

Edirne FF Tipi’nde 
ziyaretçi yyasa¤›

Bayram nedeniyle yap›lan aç›k
görüfle, Adalet Bakanl›¤›n genelgesi
uyar›nca tutsaklar›n ziyaretçilerinin
bir k›sm› al›nmad›.  Bakanl›k  ziya-

retçi yasaklar› uygulayarak, hapis-
hanelere uygulad›¤› tecriti katlaya-
rak sürdürüyor.

ÇHD, UUfuk KKeskin’le
ilgili flflunlar› aanlat›yor:

Ufuk Keskin’in sa¤l›k durumu
ile ilgili olarak Meclis ‹nsan Hakla-
r› Komisyonuna dilekçe yazd›k. 

Adalet Bakanl›¤›  hapishaneye
flöyle diyor; “ilac›n karfl›lanmas›
çok masrafl›. Siz ilaçtan ne kadar
k›sabiliyorsan›z, k›s›n!” deniyor.

Hapishane idareside, buna uy-
gun davran›yor ve ilac› karfl›lam›-
yor. Diyelim, hasta bir tutuklunun
ilac›n› ailesi karfl›layamad›? O za-
man ne olacak? 

Hasta tutuklu ilac› olmad›¤› için
ilaç kullanamayacak m›? Bu aç›kça
“paran yoksa ilaç kullanma” de-
mektir.

Son süreçlerde hapishanelerde
artan hak ihlallerine ve iflkenceye
bir yenisi daha eklendi. Tekirda¤ F
Tipi hapishanesinde a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet hapis cezas› olan tutsakla-
ra günde sadece bir saat havalan-
d›rma hakk› veriliyor. 

Bu insanl›k d›fl› uygulamay›
kabul etmeyen tutsaklar dövülerek
hücrelere at›l›yor. Bu durumu TA-
YAD’l› aileler ‹stanbul Taksim’de
Tramvay Dura¤›’nda yapt›klar› ey-
lemle protesto ettiler.

“Tecrite ve ‹flkenceye son” ya-
zan önlükler ve “Hapishanelerde
Tecrit ve ‹flkenceye Son, Sohbet
Hakk› Uygulans›n” yaz›l› pankart-
la bir araya gelen TAYAD’l›lar ba-
s›na bir aç›klama yapt›lar.

Aileler ad›na aç›klamay› oku-
yan Mehmet Güvel; AKP’nin ger-
çek yüzünü gösteren aynalardan bi-
rinin de hapishaneler oldu¤unu
söyleyedi. 

TAYAD’l›lar›n ard›ndan ‹HD
‹stanbul fiubesi de ayn› konuyla il-
gili bir eylem yapt›. 

TAYAD’l› Aileler eylemlerin
ard›ndan ‹stiklal Caddesinde ko-
nuyla ilgili bildiri da¤›t›m› yapt›lar. 

Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde
‹flkence ve Tecrit

EEsskkiimmiiflflssiinn hhüüccrreemm 

bbuu ddüüzzeenn ggiibbii

Tecritten Haberler...
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‹‹ssttaannbbuull:: 17 Eylül’de hasta tut-
saklar›n serbest b›rak›lmas›n› iste-
yen demokratik kitle örgütleri ve si-
yasi yap›lar Taksim Tramvay Dura-
¤›’nda toplanarak Galatasaray Lise-
si’ne kadar yürüdüler. Türkçe, ‹ngi-
lizce ve Arapça “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n ta-
fl›nd›¤› eylemde “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n”, “Katil Devlet
Hesap Verecek” sloganlar› at›ld›.
Galatasaray Lisesi önünde  KESK
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ak-
man fiimflek aç›klamay› okudu.

fiimflek “Yar›n s›ra kimde di-
ye düflünmek istemiyoruz”
dedi. Eylem sloganlarla sona
erdi.

AAddaannaa:: 4 Eylül’de ‹nönü
Park›’nda bir araya gelen de-
mokratik kitle örgütleri hasta
tutsaklar için eylem yapt›lar. 

Eylemde "Hasta Tutsak-
lar Serbest B›rak›ls›n, Tecrit-

te Son" pankart› aç›ld› ve hasta tut-
saklar›n resimleri ve isimlerinin yaz-
d›¤› dövizler tafl›nd›.

Mine Kaynak’›n bir aç›klama
yaparaak hasta tutsaklar serbest b›-
rak›l›ncaya kadar eylemlerin sürece-
¤i belirtildi. 5 dakikal›k oturma ey-
lemi yap›ld›

***
11 Eylül’de ‹nönü Park›’nda ya-

p›lan eylemde Nejdet Okay  aç›kla-
may› okudu.Hapishanelerde ifllenen
insanl›k suçunun katlanarak devam
etti¤ini söyleyen Okay, hapishane-

lerdeki ölümlerden siyasi iktidarlar›n
sorumlu oldu¤unu söyledi. Aç›kla-
man›n ard›ndan oturma eylemi yap›l-
d›. Eyleme yaklafl›k 50 kifli kat›ld›.

‹‹zzmmiirr:: 10 Eylül’de Kemeralt›’da
bir araya gelen Halk Cepheliler has-
ta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için
eylem yapt›lar.

Eylemde aç›klamay› okuyan
Fatma Alan F Tipi hapishanelerde
10 y›ld›r tecrit uygulamalar›n›n de-
¤iflmedi¤ini, aksine daha da a¤›rlafl-
t›r›ld›¤›n› söyledi. 

AAnnkkaarraa:: 17 Eylül günü Sakarya
Caddesi’nde yap›lan eylemde Bekir
fiimflek baflta olmak üzere Wernicke
Korsakoff hastalar›n›n serbest b›ra-
k›lmas›, iktidar›n daha önce yürürlü-
¤e koydu¤u 45/1 genelgesinin gere-
¤ini yap›lmas›  gerekti¤i söylendi.
TAYAD’l›lar›n Ankara’ya yap›lacak
olan yürüyüflüne destek ça¤r›s›n›n
da yap›ld›¤› eylemde hasta tutsakla-
r›n serbest b›rak›lmas› istendi. 

Amerikan emperyalizmi, sald›r› politikalar›n› “ddüüflfl--
mmaann””l›k üzerine kurmufltur. “DDüüflflmmaann üüllkkeelleerr””, “DDüüflfl--
mmaann öörrggüüttlleerr””,, ““DDüüflflmmaann lliiddeerrlleerr”, “DDüüflflmmaann ddüüflflüünn--
cceelleerr””, “DDüüflflmmaann hhaallkkllaarr””... Bu tan›mlar, yüzy›l› aflk›n
bir süredir Amerikan iflgallerinin, sald›r›lar›n›n, katli-
amlar›n›n, ambargo ve kuflatmalar›n, kaç›r›p katletmele-
rin gerekçesi yap›lm›flt›r.

Amerika, 1917 y›l›ndan bu yana yürürlükte olan
““DDüüflflmmaannllaa TTiiccaarreett YYaassaass››””n› kendine “hukuki” daya-
nak yaparak, sosyalist ve ilerici ülkelere, emperyalistle-
rin yönetimini be¤enmedi¤i ülkelere karfl› y›llarca süren
boykotlar ve sald›r›lar uygulad›.

Amerikan emperyalizmi, bu “ddiizzee ggeettiirrmmee”, teslim
alma yasas› ile hiçbir de¤ere, hiçbir ahlaka, hiçbir kura-
la s›¤mayan yasaklar koydu, ambargolar uygulad›. Bu
ülkelerin halklar›na açl›k, hastal›klar yaflatt›.

G›da maddeleri, ilaçlar ve çocuk mamalar› da dahil
olmak üzere en temel ihtiyaçlar› karfl›layacak malzeme-
lerin o ülkelere sat›lmas›n› engelledi. Amerika, ambargo
uygulad›¤› halklar› açl›kla, hastal›klarla, yokluklarla

teslim almaya çal›flt›.Tüm dünyay› da bu
kararlara uymas› için zorlad›, bask› yapt›.

Amerika’n›n “düflman”lar› elbette dün-
yadaki bütün halklard›r. Yine ABD, ““ddüüflfl--
mmaann”” olarak gördü¤ü, KKüübbaa,, KKuuzzeeyy KKoo--
rree,, IIrraakk ve ‹‹rraann’’a yönelik sald›r› ve am-
bargolar uygulad›.

Obama’n›n da onaylad›¤› KKüübbaa’’ya karfl› sürdürü-
len bask›, yasak ve kuflatma politikas› tam 5500 yy››lldd››rr
sürüyor. KKüübbaa’ya tam 5500 yy››lldd››rr,, sürdürdükleri am-

bargoyu gerekçe yaparak ülkeye gelen gemileri bile en-
gelliyorlar. 

Yine IIrraakk’› teslim almak için uygulad›klar› ambargo
ve ticaret yasaklar› sonucu binlerce çocuk, ilaç ve çocuk
mamas› olmad›¤› için yaflam›n› yitirdi. Yasaklarla ve
ambargo ile Irak’ta yaflam› durdurdular.

KKuuzzeeyy KKoorree, ABD’nin “ddüüflflmmaann üüllkkee”” olarak gö-
rüp, ticaret yasaklar›, ambargo uygulad›¤› ülkelerden bir
baflkas›yd›.

ABD, ‹ran’a “ddüüflflmmaann”l›¤›n› ise ABD D›fliflleri Ba-
kan› Hillary Clinton’un a¤z›ndan flöyle ifade ediyordu;

““‹ran’da özgürlük ve insan haklar›n› desteklemek
kesinlikle bizim politikam›z. Bunu... ‹‹rraannll››llaarr›› bbiirrbbiirrllee--
rriiyyllee kkoonnuuflflaabbiillmmeelleerrii vvee ggöörrüüflfllleerriinnii aaçç››kkllaayyaabbiillmmeelleerrii
iiççiinn öözzeelllliikkllee tteekknnoolloojjiikk aarraaççllaarrllaa ddoonnaattaarraakk yyaapptt››kk..””

‹ran’daki gerici ve emperyalizm iflbirlikçisi gruplar›
destekleyip, yönlendirdiklerini, k›flk›rtt›klar›n› saklam›-
yordu Clinton.

Amerika, halklara karfl› “düflman”l›¤›n› böyle göste-
riyor.

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee

ABD’nin “düflman”lar›
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Hasta Tutsaklar
Serbest Kal›ncaya

Kadar...



13 Eylül günü adeta yeni bir mi-
lat ilan edildi. AKP emperyalistlerin
deste¤i, iktidar olanaklar› ve büyük
paralar harcayarak, yalanlarla sür-
dürdü¤ü referandum kampanyas›n›
“kazanm›flt›”.

Erdo¤an’›n 13 Eylül’de yapt›¤›
konuflmada kulland›¤› bir kaç de-
magojik cümleden hareketle,
AKP’nin ve Erdo¤an’›n “demokrat-
l›¤›”, “kapsay›c›l›¤›” yeniden kefl-
fedilerek, “yeni bir dönemin” baflla-
d›¤› anlat›lmaya baflland›. 

Yalanlar, aldatmalar, çizilen
pembe tablolar ile 13 Eylül Türki-
ye’si sanki yepyeni bir Türkiye’ydi!
Çizilen bu pembe tabloda, açlar, ifl-
sizler yoktu. ‹flçilerin 4-C’ye mah-
kum edilmesi, memurlara sadaka
zamlar› dayat›lmas› yoktu. Hapis-
hanelerde süren tecrit yoktu. Hasta
tutsaklar› katleden, hapishaneleri t›-
ka basa dolduran, halka hastane gö-
türmek yerine hapishane müjdesi
veren, iflkenceyi sokaklara, mey-
danlara tafl›yan, düflünce ve inanç
özgürlü¤ünün olmad›¤›, faflizmle
yönetilen bir ülkeden hiç söz edil-

miyordu.

AKP ve düzenin sa¤›ndan, so-
lundan devflirdi¤i yalakalar›, elle-
rindeki bas›n yay›n organlar› ile
halk› 12 Eylül akflam›ndan bu yana
yeni bir yalan bombard›man›na tut-
mufl durumdalar. 

13 Eylül’ün bir milat oldu¤unun
ileri sürülüp, pembe tablolar›n çizil-
di¤i saatlerde AKP’nin polisi ‹stan-
bul’da Okmeydan›’n› iflgal etmifl,
çocuklar›n, kad›nlar›n, üzerine gaz
bombalar› at›yor, evleri gaza bo¤u-
yordu.

12 Eylül’de halka gözda¤› ver-
mek için bir çok yerde sokaklar›, oy
sand›klar›n›n bulundu¤u binalar›n
etraf›n› iflgal eden, terör estiren
AKP, birdenbire ““ddeemmookkrraatt”” ilan
ediliyor. Halka düflman olan bir ik-
tidardan demokrasi bekleyenler ya-
n›ld›klar›n› bir kez daha görecekler-
dir. Gerçek budur.. 

8 y›ld›r iktidar olan AKP’nin
halka reva gördü¤ü açl›¤›, yoksullu-
¤u, iflsizli¤i, sürdürdü¤ü faflist terö-
rü unutup, linçlerin, ›rkç›l›¤›n k›fl-
k›rt›c›s› Erdo¤an’dan bir günde

“uuzzllaaflflmmaacc››,, oollgguunn”” bir lider yarat-
maya çal›flt›lar. Oysa ne kadar pem-
be tablolar çizilirse çizilsin, 13 Ey-
lül’de Türkiye’de halk aç›s›ndan
de¤iflen tek bir fley yoktu. Referan-
dum sonucu ortaya ç›kan tablo hal-
k› de¤il, emperyalist tekelleri ve ifl-
birlikçilerini sevindirmifltir.

KKaazzaannaann vvee sseevviinneenn
TTÜÜSS‹‹AADD’’dd››rr,, MMÜÜSS‹‹AADD’’dd››rr!!

“AKP yandafl› olsun olmas›n,
Say›n R. T. Erdo¤an’› sevsin sevme-
sin iiflflaaddaammllaarr››,, evet oylar›n›n çok-
lu¤u karfl›s›nda rahatlad›. Büyük
bir sseerrmmaayyee ggrruubbuunnuunn temsilcisi
referandum sonuçlar›n› bu sözlerle
de¤erlendiriyor.

Ve ekliyor: E¤er hay›r oylar› da-
ha fazla olsayd›, pazartesi piyasa-
larda kaos yaflan›rd›.” (Güngör
Uras, Milliyet, 14 Eylül 2010)

Hemen her geliflme karfl›s›nda
oldu¤u gibi, referandum konusunda
da, kapitalizmin genel kural› iflleti-
lerek, bir kez daha ““ppiiyyaassaallaarr nnaass››ll
kkaarrflfl››llaadd››??”” sorusunu sordular. 

Halka sorulmayan bu sorunun
cevab›n› piyasalar “oolluummlluu”” karfl›-
lad›. Piyasalarda “kkaaooss”” de¤il “yük-
selifl” vard›. ‹stanbul Menkul K›y-
metler Borsas› (‹MKB) Bileflik En-
deksi, referandumdan bir gün son-
raki ilk ifl gününe art›flla bafllayarak,
“ ttüümm zzaammaannllaarr››nn eenn yyüükksseekk aaçç››ll››flfl
ddee¤¤eerriinnee uullaaflflmm››flfl oolldduu”. (Milliyet,
13 Eylül 2010)

Borsay› bile ““ttüümm zzaammaannllaarr››nn
eenn yyüükksseekk aaçç››ll››flfl ddee¤¤eerriinnee uullaaflfltt››--
rraann”” kuflkusuz iflbirlikçi AKP’nin

Referandumda kazanan emperyalizm ve iflbirlikçilerdir!

TTÜÜSS‹‹AADD: “Seçmen de¤ifliklik pa-
ketine “Evet” demifltir. Seçmen ve top-
lum iradesini yans›tan referandumun
sonucu sayg›yla karfl›lanmal›d›r.”

‹‹ssttaannbbuull TTiiccaarreett OOddaass›› ((‹‹TTOO))
Baflkan› Murat Yalç›ntafl: “Yeni ana-
yasa maddeleri, Türkiye için ekono-
mik geliflmenin yolunu da açacak.”

TTüürrkkiiyyee ‹‹hhrraaccaattçç››llaarr MMeecclliissii
((TT‹‹MM)) Baflkan› Mehmet Büyükekfli:
“Türkiye’de ne zaman güven, istikrar
ortam› olsa ekonomi büyüyor, yaban-
c› yat›r›mlar geliyor.” 

TTüürrkkiiyyee ‹‹flflaaddaammllaarr›› vvee ssaannaayyiiccii--
lleerrii KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu ((TTUUSSKKOONN))
Baflkan› R›zanur Meral: “Türk insan›

her zaman oldu¤u gibi terci-
hini yine ilerlemenin ve geli-
flimin yönünde kullanm›flt›r. ”

TTüürrkkiiyyee OOddaallaarr vvee BBoorrssaallaarr
BBiirrllii¤¤ii ((TTOOBBBB)) Baflkan› M. R›fat
Hisarc›kl›o¤lu: “Türkiye’nin demok-
ratikleflmesi ve zenginleflmesi yolun-
da olumlu bir ad›m.” 

MMüüssttaakkiill SSaannaayyiiccii vvee ‹‹flflaaddaammllaa--
rr›› DDeerrnnee¤¤ii ((MMÜÜSS‹‹AADD)) Genel Bafl-
kan› Ömer Cihan Vardan: “ekonomi-
de ilerledi¤imiz bir dönemde,(...)
dünyan›n ilk 10 ekonomisi içinde yer
almam›za önemli katk› sa¤laya-
cak(t›r).”

GGüülleerr SSaabbaanncc››;; “Bugün art›k,
Türkiye’nin iradesine hepimizin say-
g› göstermesi gerekiyor”

Türkiye, 13 Eylül’de demokrasi aç›s›ndan 
12 Eylül’den bir santim bile ileride de¤ildir

Kazanan ‹flbirlikçiler Konufluyor!
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k›smi anayasa de¤iflikliklerini kabul
ettirmesi ve ald›¤› oy oran› ile “iiss--
ttiikkrraarrss››zzll››¤¤aa”” izin vermemesiydi. 

Bu demektir ki, AKP iflbirlikçi-
lerin isteklerini karfl›lamaya devam
edebilecekti. ‹flbirlikçi tekelleri ilgi-
lendiren, AKP iktidar›n›n “yyaarraa aall--
mmaaddaann” yoluna devam edebilme-
siydi.

AKP ve Erdo¤an’›n “fleriatç›”
ya da “laik” olup-olmamas›, iflbir-
likçi tekelleri bu aflamada pek de il-
gilendirmiyor.

Referandum sonuçlar›n›n kesin-
leflti¤i 13 Eylül günü “gülenler ve
sevinenler ” yine iflbirlikçi tekeller-
di. Demokrasicilik oyunu “ttuutt--
mmuuflfl”, AKP ““iissttiikkrraarr›› ssüürrddüürreecceekk””
bir oy oran› ile emperyalistlere ve
iflbirlikçilere kendisini kan›tlam›flt›. 

‹flbirlikçi tekeller ç›kan sonuca
“sevinmeye, gülmeye” devam ede-
bilirlerdi.

Ç›kan sonuç iflbirlikçi tekelleri,
“iissllaammcc›› sseerrmmaayyee””,, ““yyeeflfliill sseerrmmaa--
yyee””,, ““AAnnaaddoolluu sseerrmmaayyeessii””,, ““‹‹ssttaann--
bbuull sseerrmmaayyeessii” ayr›m› olmaks›z›n
ortak bir noktada bir kez daha bir-
lefltirdi. MÜS‹AD ile TÜS‹AD, ay-
n› fleyleri düflünüyordu.

EEmmppeerryyaalliissttlleerr ssoonnuuççttaann
mmuuttlluu vvee mmeemmnnuunnllaarr

“Analistler bunun Erdo¤an ve
partisinin önümüzdeki y›l, üçüncü
kez iktidara gelmesinin yolunu aça-
ca¤›n› düflünüyor ve bundan Türki-
ye’de istikrar›n devam edece¤i so-
nucunu ç›kar›yor.” (Sami Kohen,
Milliyet, 14 Eylül 2010)

ABD’den, AB’ye, AKP’nin 26
maddelik k›smi anayasa de¤iflikli¤i-
nin referandumda kabul edilmesiyle
birlikte, emperyalistler “memnuni-
yetlerini” bildiren aç›klamalar yap-
t›lar pefl pefle.

Emperyalist ABD’nin Baflkan›
BBaarraacckk OObbaammaa, Erdo¤an’› telefon-
la aray›p, sonuçlar›n “Türk demok-
rasisini güçlendirece¤ine inand›¤›-
n›“ belirtti.

Kuflkusuz, emperyalistler aç›s›n-
dan sorun, Türkiye’nin onaylanan
26 madde ile demokratikleflip-de-
mokratikleflmeyece¤i sorunu de¤il-
dir. Onlar›n buna kafa yormad›klar›
da aç›kt›r. Varsa yoksa, emperyalist
tekellerin ya¤ma ve talan› sürdüre-
cekleri koflullar›n yarat›lm›fl olmas›-
d›r.

Emperyalistler, iflbirlikçilikte s›-
n›r tan›mayan AKP ve Erdo¤an’dan
memnundur. AKP 8 y›ld›r hiçbir bi-
çimde sorun ç›karmam›fl, denilen
her fleyi yerine getirmifl, emperya-
listlerin tüm isteklerini karfl›lam›fl-
t›r. 

Emperyalistler Türkiye’de “is-
tikrar” istemektedirler. Hükümet
krizlerinin yafland›¤›, oligarfli içi çe-
liflkiler nedeniyle “güçlü bir ikti-
dar” alternatifinin yarat›lamad›¤›,
emperyalistlerin isteklerini yerine
getirecek “süreklili¤i olan” bir ikti-
dar›n olmad›¤› koflullar , tercih ede-
cekleri koflullar de¤ildir. 

Onlar›n “istikrar”dan anlad›¤›,

Ortado¤u’da emperyalizmin ç›kar-
lar›n› koruyacak, halk hareketini
geriletmifl, iflbirlikçi bir iktidard›r.
AKP’yi tercih nedenleri bundand›r.

BBaakk››nn AABBDD’’ddeenn,, AABB’’yyee,, eemm--
ppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerrddeenn ‹‹ssrraaiill’’iinn aaçç››kk--
llaammaallaarr››nnaa,, hheeppssiinnddee flfluu oorrttaakk nnookk--
ttaayy›› ggöörreecceekkssiinniizz;; mmeemmnnuunniiyyeettlleerrii--
nniinn tteemmeelliinnddee AAKKPP’’nniinn 88 yy››llll››kk iikkttii--
ddaarr››nnddaa eemmppeerryyaalliissttlleerree ssuunndduu¤¤uu
yyaa¤¤mmaa,, ttaallaann vvaarrdd››rr..

1133 EEyyllüüll’’ddee ddee¤¤iiflfleenn
bbiirr flfleeyy yyookkttuurr

13 Eylül günü her fleyin toz
pembe oldu¤unu sananlar yan›l›yor.
Bu yan›lg›n›n faturas›, yine a¤›r ola-
cakt›r. 13 Eylül’de ne faflizmde, ne
emperyalizm de bir de¤ifliklik yok-
tur... 

Bugün sorunun özü tart›fl›lm›-
yor. Oy oranlar›, istatistikler yap›l›-
yor, k›y› fleritlerinin rengi tart›fl›l›-
yor. Siyasal-toplumsal gerçekler is-
tatistikler içinde bo¤uluyor.

“Askeri vesayetin” kald›r›lmas›
üzerine çarp›k yaklafl›mlar sürdürü-
lüyor. 26 maddenin özü tart›fl›lm›-
yor. 24 saat boyunca televizyon ka-
nallar›na ç›kar›lan akademisyenler
sorunu çarp›t›yor. 

Öyle tablolar çiziliyor ki, Türki-
ye gerçe¤i yoktur o tablolarda.
AKP’nin iflbirlikçili¤i, emperyalist-
lerin sevinci, iflbirlikçi tekellerin ni-
ye bu sonuçtan “memnun” oldu¤u
tart›fl›lm›yor bile.

Tart›flt›r›lan, bir gün içinde “de-
mokratik devrim” yapacak bir AKP
ve onun zafer kazanan “kapsay›c›”
baflkan› Erdo¤and›r. OOyyssaa TTüürrkkiiyyee
gerçekleri 1122 EEyyllüüll’’ddee nnee iissee 1133
EEyyllüüll’’ddee ddee aayynn››dd››rr.. 

AABBDD DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaannll››¤¤›› SSöözz--
ccüüssüü PPhhiilliipp CCrroowwlleeyy: “Türk hal-
k›n›n tercihidir. Demokratik ku-
rumlar›n sivil kontrolünün daha
iyi sa¤lanmas›na yönelik çok güç-
lü, kararl› bir oy sonucu ç›kt›.''

AAllmmaannyyaa DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann››
GGuuiiddoo WWeesstteerrwweellllee: “Anayasa
reformu Türkiye’nin Avrupa yo-
lunda att›¤› önemli bir ad›md›r.”

AAvvrruuppaa PPaarrllaammeennttoossuu ((AABB))
BBaaflflkkaann›› JJeerrzzyy BBuuzzeekk:: “Türkiye
Avrupa hedefine bir ad›m daha
yaklaflt›.”

AABB KKoommiissyyoonnuu ggeenniiflfllleemmee
sseekkrreetteerrii SStteeffaann FFüüllee: “Sürecin
bafllang›c›ndan beri paketin do¤-
ru yönde at›lm›fl bir ad›m oldu¤u-
nu vurgulad›k.”

EEmmppeerryyaalliisstt yyaayy››nn oorrggaann››
WWaallll SSttrreeeett JJoouurrnnaall: “Yat›r›mc›-
lar destek oyunu olumlu karfl›la-
yacak.”

‹‹ssrraaiill HHaaaarreettzz ggaazzeetteessii:: “Re-
ferandum zaferiyle Erdo¤an Ata-
türk'ten sonra en büyük ikinci li-
der oldu.”

Kazanan emperyalistler
konufluyor
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AKP iktidar›nda ülkemizdeki
emperyalist flirketlerin say›s› tam 2255
bbiinnee uullaaflfltt››! Bir kaç yüz de¤il, bin
iki bin de¤il, tam 25 bini aflk›n em-
peryalist flirket. Bu say›y› görünce,
iki soru geliyor akla:

Bir: NNee iiflflii vvaarr üüllkkeemmiizzddee 2255 bbiinn
eemmppeerryyaalliisstt flfliirrkkeettiinn??

‹ki: Neden baflka zaman de¤il de
AKP iktidar›nda geldiler biner bi-
ner?

Bir de¤il, befl de¤il, tam 2255 bbiinn
emperyalist flirket ve AKP bunlar-
dan hiç söz etmiyor. 2255 bbiinn emper-
yalist flirketin niye ülkemizde oldu-
¤unu tart›flm›yor hiçbir düzen gücü.
Bu gerçekler halktan gizleniyor.

Ya¤ma ve talanda s›n›r tan›ma-
yan, ülkemizi k›y›lar›ndan, da¤lar›-
na kadar emperyalist tekellere su-
nan AKP’nin eseridir bu durum. 

Ülkemizde resmi olarak kurul-
mufl emperyalist flirketlerin say›s›
2255 bbiinnii aflt›. ‹flbirlikçiler, ülkemizi
emperyalizme peflkefl çeken AKP
baflar›lar› ve iflbirlikçili¤i ile övüne-
bilir. Halk› iflsiz, aç, yoksul b›rak›p,
halk›n hiçbir talebini karfl›lamaz-
ken, Türkiye’yi tekellerin at oynat-
t›¤›, bir cennet haline getirmifltir
AKP.

Nitekim, emperyalist flirketlerin
say›s› AAKKPP iikkttiiddaarr››nnddaa 33 kkaatt››nnaa

çç››kktt››.. 

5500 y›lda; 11995544--22000044 y›llar› ara-
s›nda, ülkemizi ya¤malayan emper-
yalist flirketlerin say›s› 88 bbiinn
119922’’dir.

Bu say› 22000066’da, AKP iktidar›
döneminde 1133 bbiinn 881188’e ç›km›flt›r. 

Emperyalist flirketlerin say›s›
22000099’da; 2233 bbiinn 667722’ye adeta f›rla-
m›flt›r. Ve bu y›llarda hep AKP ikti-
dardad›r. AKP iktidar› döneminde
emperyalist flirketlerin say›lar› kat-
lanarak artm›flt›r. AKP, emperyalist-

lere öylesine imkanlar sunmufl, öy-
lesine özendirmifltir ki, emperyalist
flirketlerin say›lar› sadece son 33 yy››ll
içinde 1100 bbiinn artm›flt›r.

Bugün bu say›, 2255 bbiinn 5555’e ç›kt›.

AKP emperyalist flirketler aç›-
s›ndan öylesine güvenilir bir iflbir-
likçidir ki, tüm emperyalistler refe-
randum sonras› adeta ““zziill ttaakk››pp ooyy--
nnaamm››flflllaarr”d›r. 

Referandum sonras› emperya-
listler taraf›ndan pefl pefle sunulan
desteklerin nedeni iflte bu 2255 bbiinn
flirket gerçe¤inde yatmaktad›r. O
nedenle referandumun kazanan›,
emperyalistler ve yerli iflbirlikçileri-
dir diyoruz.

Kuflkusuz 2255 bbiinn rakam› sadece
bir rakam, bir say› de¤ildir. O raka-
m›n onbinlerle ifade edilecek bir
noktaya gelmesi, AKP döneminde 33
kat›na ç›kmas›, ülkemizdeki emper-
yalist ya¤ma ve talan›n büyüklü¤ü-
nü de göstermektedir.

AKP iktidar› iflbirlikçilikte,
gelmifl geçmifl tüm iktidarlar› geride
b›rakm›flt›r derken, bunda hiçbir
abart› yoktur.  

Halk›n ac›lar›n›n, yoksullu¤u-
nun, iflsizli¤in, açl›¤›n sorumlusu
AAKKPP ve iflte bu 2255 bbiinn emperyalist
flirkettir.

Ülkemizde 25 bin emperyalist flirket!

Y›l 2004: Ülkemizdeki
emperyalist flirketlerin
say›s› 8 bin 192

2006’da; AKP’nin dört y›ll›k
iktidar›nda bu say› 13 bin
818’e ç›kt›! 

2009’da bu rakam 23 bin
672’ye f›rlad›!

Referandum sonras›  em-
peryalistler taraf›ndan
pefl pefle sunulan
desteklerin nedeni iflte
bu 25 bin flirket
gerçe¤inde yatmaktad›r.

AKP iktidar›nda üülkemize üüflüfltüler:

AAvvrruuppaa PPaarrllaammeennttoossuu ((AAPP))
TTüürrkkiiyyee RRaappoorrttöörrüü RRiiaa OOoommeenn--
RRuuiijjtteenn:: “Halk oylamas›ndaki net
sonuç, Türk vatandafllar›n›n kendi-
lerine yeni haklar getiren daha de-
mokratik bir Türkiye'ye deste¤ini
güçlü flekilde gösterdi.(...) Bu ne-

denle Türk vatandafllar›n›

tebrik ediyorum”

‹‹ssvveeçç DD››flfliiflfllleerrii
BBaakkaann›› CCaarrll BBiillddtt::

“Türk halk›, reform politikalar›na
devam yönünde oy kulland›. Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo¤an bun-
dan sonra yeni bir anayasa teklifi
için daha fazla yüreklilik gösterebi-
lecek.”

‹‹ssvveeçç’’iinn AABB’’ddeenn SSoorruummlluu BBaa--

kkaann›› BBiirrggiittttaa OOhhllssssoonn:: “Anayasa
de¤iflikli¤i, Türkiye’yi AB’ye yak-
laflt›rma konusunda büyük bir ad›m
olabilir.”

‹‹nnggiilliizz GGuuaarrddiiaann ggaazzeetteessii
“Türkiye’nin Sessiz Devrimi”  bafl-
l›kl› baflyaz›s›nda, “Demokratik
standartlar›yla ve ekonomi yöneti-
miyle Türkiye Avrupa’ya yaklafl›-
yor, bu alk›fllanmal›.”

Kazanan emperyalistler konufluyor:
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AKP, 12 Eylül’de yap›lan refe-
randumda darbecilerin yarg›lanaca-
¤› propagandas› yapt›. Sanki refe-
randum cuntac›lar› yarg›lamak için
yap›ld›. Oysa referandumla yap›lan
12 Eylül Anayasas›’n›n özüne do-
kunulmadan emperyalizm ve oli-
garflinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
çeflitli maddelerinin de¤ifltirilmesi-
dir.

Referandumla “darbecilerden
hesap soraca¤›z, darbecileri yarg›la-
yaca¤›z” diyenler; referandumdan
istedi¤iniz sonuç ç›kt›. Hadi, yarg›-
lay›n darbecileri!

Bu ddüzen EEvrenler’i
yarg›layabilir mi?

Darbeciler bugüne kadar neden
yarg›lanmad›? Yasalar elvermedi¤i
için mi? Anayasan›n geçici 15.
maddesi engel oldu¤u için mi? Da-
ha önce anayasan›n onlarca madde-
sini de¤ifltirdiler. Geçici maddele-
rinde de de¤ifliklik yapt›lar. 15.
maddeyi de de¤ifltirebilirlerdi. Ama
de¤ifltirmediler. Bugün de¤ifltirildi.
Peki yarg›laman›n önü mü aç›ld›? O
konuda da hiçbir somutluk yoktur. 

Fakat referandum süreci boyun-
ca “evet” demeyle darbecilerin yar-
g›lanmas› özdefl hale getirildi. AKP,
halk›n 12 Eylül faflizmine karfl› olan
öfkesini sonuna kadar iissttiissmmaarr eettttii..
“Yetmez ama evet” diyerek soldan
da bu oyuna, bu istismara destek ve-
rildi. 

Evrenler 30 y›ld›r yasalar elver-
medi¤i için yarg›lanmam›fl de¤ildir.
Bugün Evrenler’i yarg›lamaktan
söz edenler Evrenler’i yarg›lamaz-
lar. Yarg›layamazlar. 

Çünkü onlar varl›klar›n› Evren-
ler’in faflist düzenine borçludurlar.
Evren, onlar›n yüzlerini güldürmüfl-
tür. Evren, 12 Eylül faflist cuntas›y-
la devrim mücadelesini geçici bir
süre için de olsa bast›rarak sömürü-
cü egemen s›n›flara bir nefes ald›r-

m›flt›r. Bundan dolay› Türkiye oli-
garflisi ve emperyalizm çok fley
borçludur Evren’e ve cunta yöneti-
mine.

‹flbirlikçi tekellere “art›k gülme
s›ras› bizde” diye bayram yapt›ran
Evrenler’dir. Cuntan›n yeniden güç-
lendirdi¤i faflist düzendir. 

Amerika’ya “bizim çocuklar ba-
flard›” dedirten ve tüm emperyalist-
lerin yyüürreekklleerriinnee ssuu sseerrppeennddiirr Ev-
renler.

Tüm düzen, ‹ST‹SNASIZ TÜM
DÜZEN, 12 Eylül cuntac›lar›n›
ba¤r›na basm›fl, meflrulaflt›rm›flt›r.
Evrenler’i toplant›larda a¤›rlayan,
onlara fahri profesörük ünvanlar›
verip cüppeler giydiren, Evren’e fle-
hirlerin anahtarlar›n› ve fahri hem-
flerilik beratlar›n› verenler, baflka ül-
kelerin de¤il, bu ülkenin kurumla-
r›yd›. Üniversitesi, bas›n›, barolar›,
belediyeleriydi.

12 EEylül ddüzeni üüstünde
kurulmufl, bbu ddüzenden
beslenenler mi EEvrenler’i
yarg›layacak?

12 Eylül cuntas›ndan sonra ku-
rulan tüm hükümetler cuntadan bes-
lenmifltir. AKP’nin yapt›¤› de¤iflik-
lik dahil bugüne kadar Anayasa’da
yap›lan hiçbir de¤ifliklik, cuntac›-
lardan hesap sormak, halk›n taleple-
rini karfl›lamak, hak ve özgürlükleri
geniflletmek için yap›lmam›flt›r.
Tam tersine emperyalizmin ihtiyaç-
lar› do¤rultusunda emperyalist talan
ve sömürünün önünde engel olan
maddeler de¤ifltirilmifl ve Evren yö-
netiminin yeniden flekillendirdi¤i
faflist düzen pekifltirilmifltir. 

12 Eylül cuntas›n›n kurumsallafl-
t›rd›¤› aç›k faflizm üzerine kurulmufl,
12 Eylül’ün kurumlar›ndan ve yasa-
lar›ndan beslenen hiçbir düzen parti-
si, cuntac›lardan hesap soramaz.

Cuntadan sonra kurulan tüm hü-

kümetler halk›, 12 Eylül’ün faflist
yasalar›yla ve 12 Eylül’e as›l faflist
niteli¤ini veren faflist kurumlar›yla
yönetmifllerdir. ‹ktidara gelen tüm
partiler seçim döneminde 12 Ey-
lül’ün kimi kurumlar›na karfl› ol-
duklar›n› söylemifllerse de, iktidara
geldikten sonra bu kurumlar› ikti-
darlar›n› güçlendirmek için kullan-
d›lar. Hatta bu kurumlarda kadro-
laflmak için birbirleriyle yar›fl içinde
oldular.

AKP, bunun en tipik örne¤idir.
YYÖÖKK’’üü eellee ggeeççiirreennee kkaaddaarr YÖK’ü

Bu Düzen Evren’i ve 
Evrenler’i yarg›layamaz!

Sivil ggiyimli BBaflbakan
Erdo¤an’la, üüniformal› ccunta

flefi EEvren aaras›nda hhiçbir fark
yoktur.

Bak›n TTayyip EErdo¤an’a:
Karfl›n›zda ttipik bbir Evren ggö-

receksiniz. ÜÜslubuna bbak›n,
halka bbak›fl aaç›s›na bbak›n, ssiya-
si mmüdahalelerine bbak›n. TTipik

Kenan EEvren’dir. 
Zab›talar›n kk›fll›k eelbisesin-

den dde, rresimden dde een iiyi
anlayan oodur. 

Elbette een öönemlisi ““asmaya-
l›m dda bbesleyelim mmi” zzihniyeti-
nin ddevam›d›r Erdo¤an. OO zzih-
niyetin hhapishanelerine bbak›n;

bunu ççok ssomut ggörürsünüz.
Halk›n hherhangi bbir konuda een

küçük bbir elefltiri yyapmas›n›,
her hangi bbir talepte bbulunma-
s›n› ““nankörlük” oolarak ggören

zihniyette dde EEvren’le EErdo¤an
birbirinin aayn›s›d›r. 

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›24

Yürüyüfl

19 Eylül
2010

Say›: 234



“zulüm”le özdefllefltirmiflti. YÖK’ü
ele geçirdikten sonra, YÖK hakk›n-
da tek bir söz söyledi¤i olmam›flt›r. 

Kald› ki, cuntalar emperyaliz-
min eseridir. Hiçbir cunta Ameri-
ka’dan ba¤›ms›z yap›lmam›flt›r.
Cuntac›lar›n “yarg›lanmas›” da yine
Amerika’dan ba¤›ms›z yap›lamaz. 

Emperyalist tekellerin ve iflbir-
likçi tekelci burjuvazinin ç›karlar›
söz konusu oldu¤unda kiflilerin,
partilerin, halklar›n, ülkelerin hiç
birinin önemi yoktur. Onlar, ç›karla-
r› gerektirdi¤inde dün, ittifak yap-
t›klar› devletleri f›rlat›p atarlar. Dün
iktidar yapt›klar› partileri da¤›t›p un
ufak ederler. Dün teflvik edip yöne-
time el koymas›n› sa¤lad›klar› cun-
talar› bugün günah keçisi ilan eder-
ler. Hatta kkuurrbbaann da ederler. Nite-
kim bunun say›s›z örnekleri yaflan-
m›flt›r. Amerika y›llard›r kol-kanat

gerdi¤i iflbirlikçisi ‹ran fiah›’n› ifli
bitti¤inde yüzüstü b›rakm›flt›r. fii-
li’nin cunta flefi Augusto Pinoc-
het’den Nikaragua’n›n darbecisi
Anastasio Somoza’ya, Arjantin’in
Jorge Videlas›’na kadar y›llarca kol-
kanat gerdikleri cunta fleflerini, ç›-
karlar› gere¤i daha sonra gösterme-
lik mahkemelerde yarg›lam›fllard›r.
Kald› ki mahkemelerin göstermelik
olmas›n›n da bir önemi yoktur. Söz
konusu olan emperyalizmin ç›karla-
r› olduktan sonra cuntac›lar idam
edilse ne olacak. Cuntalar, cuntay›
yapanlardan ibaret de¤ildir. 

Herhangi bir iktidar, Ameri-
ka’n›n dün, “bizim çocuklar yapt›”
dedi¤i Kenan Evrenler’i yine Ame-
rika’n›n izni ve onay›yla yarg›laya-
bilirdi de. Bu, onlar›n adaletten ya-
na olduklar›n›, 12 Eylül zulmüne
karfl› olduklar›n› göstermezdi ve
göstermez de.

Mesele iflte tam da budur. Ev-
ren’i, Evren gibileri normal koflul-
larda asla yarg›layamazlar. 

Çünkü Evren yönetimindeki
cuntac›lar, o gün darbeyi emperya-
lizm ve iflbirlikçi tekellerin ç›karlar›
için yapm›fllard›r. BBuuggüünn TTaayyyyiipp--
lleerr’’iinn bbaaflflbbaakkaann oollaarraakk ggöörreevvii
nneeyyssee EEvvrreennlleerr’’iinn ggöörreevvii ddee oo ooll--
mmuuflflttuurr.. Bugün Tayyipler kime hiz-
met ediyorsa Evrenler de onlar›n ç›-
karlar›na hizmet etmifltir. Bugün
Tayyipler’in Evrenler’i yarg›lamas›
demek, yar›n birilerinin de kendisi-
ni yarg›lamas›na zemin haz›rlamas›
demektir. Onun için Tayyip Erdo-
¤anlar, Evrenler’i yarg›lamak iste-
mezler. Çünkü Tayyipler, Evrenler’i
kendileriyle özdefl görmektedirler.
E¤er bunun d›fl›nda bir fley olmuflsa,
bu yine sadece tekellerin ç›karlar›
gerektirdi¤i içindir. Evrenler’e karfl›
olduklar› için de¤il.

1 milyon 
Euro’ya ADALETAdalet!  

‹stanbul Befliktafl A¤›r Ceza Mahkemesi, Beyo¤lu ve
Fatih adliyelerinde aa¤¤››rr cceezzaa,, aasslliiyyee cceezzaa vvee ssuullhh cceezzaa
mahkemelerindeki hâkim ve savc›lar bak›n adaleti nas›l
sa¤l›yormufl: Tutuklu her san›¤›n tahliyesi için bir milyon
ila 500 bin Euro ve Ukrayna’da tatil.

Bu tarifeyle çal›flan 5500’’yyee yak›n hakim ve savc› hakk›n-
da Adalet Bakanl›¤› soruflturma açm›fl. Uyuflturucu çeteleri
ve kaçakç›lar›n davalar›na bakan hakim ve savc›lar tutukla-
nan çete elemanlar›ndan tahsil ettikleri Eurolar ve dolarlar-
la, kendilerine yeni bir düzen kurmufllar. 

Adalet köflesinde oligarflinin mahkemelerinden benzer
olaylara defalarca de¤inmifltik. Uyuflturucu, kaçakç›l›k, fu-
hufl gibi ifllerin, iiflfliinn iiççiinnddee polisler, hakim ve savc›lar, bü-
rokratlar olmadan yap›labilmesinin mümkün olamayaca¤›-
n› defalarca yazm›flt›k. Bu olay da bunu kan›tlayan örnek-
lerden birisi sadece. 

Oligarflinin yarg›s›n›n gerçe¤i budur. Bu kurumlar oli-
garflinin adalet da¤›tan kurumlar›. Fuhufl çetelerini, uyufltu-
rucu kaçakç›lar›n›, mafyay› yarg›l›yorlar. Ama kendileri çe-
te kurmufllar, yukar›daki tarifeye uymayan hakim ve savc›-
lar› baflka mahkemelere sürdürüyorlarm›fl. Bu da göster-
mektedir ki bu olay 5500 hakim ve savc›yla da s›n›rl› de¤il,
hakim ve savc›lar teflkilat›n›n hemen hemen bütünü, bu ve
benzeri ifllerin içindedirler. 

Adaleti böyle da¤›t›yorlar! Paras› olan için hiçbir fley
suç say›lmaz. Herhangi bir nedenle tutuklansalar

da, 11 mmiillyyoonn EEuurroo kkaarrflfl››ll››¤¤››nnddaa pirüpak oluverirler. 

AKP’nin ““yyaarrgg››yy›› ssiiyyaassaallllaaflfltt››rraaccaa¤¤››”” tart›fl›l›yor. Yan-
l›fl tart›flma; yarg› zaten siyasald›r. AKP’nin ele geçirmek
istedi¤i yarg› da bu yarg›d›r. Bu yarg›n›n kimin elinde oldu-
¤unun önemi var m›? 

Soruflturma aç›lan 50’ye yak›n hakim ve savc›n›n için-
de Befliktafl A¤›r Ceza Mahkemelerinin hakim ve savc›lar›
da var. Bu mahkemeler kuruldu¤unden beri devrimcileri
“yarg›l›yor”. Bu hakim ve savc›lar ony›llard›r devrimcilere
onlarca y›ldan müebbete kadar a¤›r cezalar verdiler ve ver-
meye devam ediyorlar. 

Referandumda “yetmez ama evet” diyen AKP flakflakç›-
lar›, referandumun hemen arkas›nda 12 Eylül darbecileri
hakk›nda savc›l›¤a suç duyurusu yaparak “hesap sorma”
flovu yapt›lar. Unutulmas›n ki, bu mahkemeler, bbiirriinncciissii,,
12 Eylül’ün mahkemeleridir. 12 Eylül hukukukun sad›k uy-
gulay›c›lar›d›r. ‹‹kkiinncciissii 1 milyon Euro’ya adalet(!) da¤›tan
mahkemelerdir. ÜÜççüünnccüüssüü,, ayn› mahkemeler daha önce
“cuntac›lar yarg›lans›n” diye soruflturma açan savc›y› sür-
güne gönderen mahkemelerdir. 

AKP’nin arkas›na s›¤›narak 12 Eylülcüler’i yarg›lama
flovuna son verin. Gerçekten 12 Eylül’den hesap sorulmas›-
n› istiyorsan›z önce AKP iktidar›ndan ve düzenin hukukun-
dan beklentileri b›rak›n: Sonra da 12 Eylül’ün çürümüfl, ko-
kuflmufl, 1 milyon euroya adalet da¤›tan mahkemelerine
karfl› ç›k›n! 
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13 Eylül günü, yani referandu-
mun ertesi günü, çeflitli kesimler, 12
Eylül cuntas›yla ilgili suç duyuru-
sunda bulunmak üzere adeta kuyru-
¤a girdiler. 

13 Eylül’de adliye önlerinde
toplananlar içinde MMaazzlluumm
DDeerr’’den UUffuukk UUrraass’›n EDP’sine,
GGeennçç SSiivviilllleerr’den HHAAKK--PPAARR’’dan
‹‹HHDD’ye, ““YYeettmmeezz AAmmaa EEvveett PPllaatt--
ffoorrmmuu””ndan MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniisstt
EESSPP’ye kadar bir çok kesim vard›. 

‹slamc›lar, fleriatç›lar, reformist-
ler, iktidar yalakalar›, sa¤a savrul-
mufl ayd›nlar, Marksist-Leninist ol-
du¤u iddias›ndakiler, hepsini ayn›
gün ayn› fleyi yapmaya iten nedir?

12 Eylül darbecileri hakk›nda
suç duyurusu için, baflka herhangi
bir gün de¤il, 13 Eylül günü ortaya
ç›kanlar, AAKKPP’’nniinn ddee¤¤iirrmmeenniinnee ssuu
ttaaflfl››mmaakkttaadd››rrllaarr.. Bu tav›r, AKP’nin
“anayasa de¤iflikli¤i kabul edilince
memlekete demokrasi gelecek!”
propagandas›na destek vermektir. 

Gericili¤in anayasa de¤iflikli¤i
kabul edildi, darbecilerin yarg›lan-
mas›n›n yolu aç›ld›, propagandas›na
“sol”dan destek verenler, nas›l bir
aymazl›k içinde olduklar›n› belki
yar›n görecekler, ama ifl iflten geç-
mifl olacakt›r o zaman. Solun bir ke-
simini alenen “Genç siviller”, “Dar-
beye karfl› 70 milyon ad›m” gibi ge-
riciler yönetmektedir. Bu sözü edi-
len kesimlerin “baflar›s›” de¤il, so-
lun bu kesimlerinin tüm ideolojik,
politik ölçülerini, ilkelerini kaybet-
mifl olmas›ndand›r. ‹deolojisizleflen
bir solun, oradan oraya savrulmas›,
düzen güçlerinin peflinde sürüklen-
mesi kaç›n›lmaz bir sonuçtur. (Re-
formizmin, düzen solunun d›fl›nda
olup da, 13 Eylül sabah› bu baflvu-
ruyu yapman›n kime hizmet edece-
¤ini göremeyen solun di¤er kesim-
leri de kendi konumlar›na bir daha
bakmal›d›rlar.)

Sol, 13 Eylül sabah› ortaya koydu-
¤u manzarayla gericili¤e nas›l bir
malzeme verdi¤ini, nas›l gericili¤in
“demokratikleflme” propagandas›na
hizmet etti¤ini bir gerici faflist gazete-
nin flu bafll›¤›na bakarak da görebilir:

““RReeffeerraanndduummddaa ‘‘EEvveett’’ çç››kktt››,,
mmiilllleett aaddlliiyyeelleerree kkooflflttuu:: DDaarrbbeecciilleerr
yyaarrgg››llaannss››nn..”” (14 Eylül 2010, ZZaa--
mmaann) 

Ayn› gün Zaman’›n ana bafll›kla-
r›ndan biri de flöyleydi: ““TTüürrkkiiyyee
yyeennii ddöönneemmee ggiirrddii,, flfliimmddii iilleerrii ddee--
mmookkrraassii zzaammaann››..”” 

Fethullahç› Zaman gazetesinin
bu bafll›¤› atmas›, acaba ilericilere
bir fley düflündürmüyor mu?

12 EEylül’den hhesap
sormay› 330 yy›ld›r
gündemde ttutan,
SOL’dur!

Eski ÖDP Baflkan›, yeni EDP’li
Ufuk Uras, 12 Eylül’le ilgili suç du-
yurusunda bulunurken bak›n ne di-
yor:

“Bu bizim aç›m›zdan ççiiffttee bbaayy--
rraamm.. BBiizz 3300 yy››lldd››rr bbuunnuu bbeekklliiyyoorr--
dduukk.. Kenan Evren ve arkadafllar›-
n›n yarg›lanmas› için bir zemin
olufltu. Çocuklar›m›za verece¤imiz
en büyük hediye de budur.” (14 Ey-
lül 2010, ZZaammaann)

Aymazl›¤a bak›n. 

Düzen yalakal›¤›na bak›n. 

30 y›ld›r bunu bekliyormufl... 30
y›ld›r bekliyormufl ve bu “bayram”›
ona AKP hediye ediyor!  

Hiç durma git AKP’ye kat›l!

Öyle ya; böyle bir bayram› hedi-

ye etti¤ine göre, cuntac›lar›n yarg›-
lanmas› zeminini oluflturdu¤una gö-
re, senin çocuklar›na verece¤in en
büyük hediyeyi sana verdi¤ine gö-
re... hiç durma. 

Ayn› gün, 14 Eylül’de Taraf ga-
zetesi flu bafll›¤› kullan›yor: ““GGeellee--
lliimm rreeffeerraanndduummuunn ffaayyddaallaarr››nnaa””..
Solun belli kesimleri de geliyor.
Hürriyet gazetesi 14 Eylül’deki tab-
loyu ““SSuuçç DDuuyyuurruussuu yyaa¤¤mmuurruu”” di-
ye özetliyor. At izinin it izine kar›fl-
t›¤› bir ya¤mur bu. 

fiimdiden belli ki, ““yyeennii bbiirr ddöö--
nneemm bbaaflflll››yyoorr”” imaj›n› pekifltirecek
yeni manevralara tan›k olaca¤›z.
AKP iktidar›, Mazlum-Der arac›l›-
¤›yla, Genç Siviller arac›l›¤›yla,
darbeye karfl› 70 milyon ad›m ve
benzeri oluflumlar arac›l›¤›yla, ikti-
dara ba¤lad›¤› “ayd›n” ve “sanatç›-
lar” arac›l›¤›yla, bu kesimleri etkile-
yip yönlendirmektedir. 

“Yetmez Ama Evet Platformu”
ad›na, ‹stanbul Adliyesi’nde suç du-
yurusunda bulunanlar diyor ki:
“art›k tüm darbeciler yarg› önüne
ç›kabilecek.”

‹HD Genel Baflkan› Öztürk
Türkdo¤an diyor ki: “Bugün belki
de 3300 yy››ll››nn uuttaanncc››nn››nn ssiilliinneeccee¤¤ii bir
gün.”

Ancak Tayyip Erdo¤an bu kadar
övgü dolu konuflabilir referandum
sonucu için. Uras’›n, Türkdo¤an’›n
sözlerinde görüldü¤ü gibi, bu ke-
simler, kendilerini kaybetmifllerdir
adeta. Ama ddoo¤¤rruu ddaa ssööyylleemmeemmeekk--
tteeddiirrlleerr.. BBüüyyüükk bbiirr yyaallaannaa oorrttaakk
oollmmaakkttaadd››rrllaarr.. Darbeciler art›k
yarg› önüne ç›kabilecek diye iktida-
r›n kendi yetkilileri bile iddia etmi-
yorlar... Hal böyleyken bunu söyle-
mek, halk› aç›kça aldatmak, kimin
ne ifline yar›yor?

Bugünü bayram ilan etmek, bu-
günü 30 y›ld›r beklenen gün olarak
adland›rmak, bugünü otuz y›l›n
utanc›n›n silinece¤i gün olarak nite-
lendirmek, solun tarihine hakarettir. 

Sol flu veya bu flekilde 30 y›ld›r
12 Eylül’e karfl› mücadele etmifltir;
30 y›ld›r 12 Eylül’ün elefltirisini

AKP’nin de¤irmenine su tafl›yanlar!
12 Eylül’den hesab›, 12

Eylül’ü sürdürenlerle omuz
omuza sormaya kalk›flmak,

siyasi bir aldatmacad›r!
Demokrasi, gerici iktidar-

larla, düzen içi ittifaklarla
kazan›lamaz; haklar ve

özgürlükler bu yolla
geniflletilemez. 

Tüm devrimci, ilerici,
demokrat güçler, kendi

iddialar›n› ve kendi
kavgalar›n› büyütmelidirler!
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yapm›flt›r. AKP gibiler, 12 Eylül’ün
açt›¤› yoldan ve 12 Eylül’e tek bir
kelime söylemeden büyürken, sol,
12 Eylül’e karfl› mücadele ediyor-
du. AKP, Evren’i Çankaya’da a¤›r-
larken, sol, Evren’in oluflturdu¤u ve
AKP’nin sürdürdü¤ü kurumlar ve
yasalar taraf›ndan bask› alt›ndayd›. 

E¤er AKP, Anayasan›n geçici
15. maddesini kald›rmay› gündeme
getirdiyse, bu, devrimcilerin, ilerici,
demokratik güçlerin 30 y›ld›r 12
Eylül’ü unutturmamas›n›n sonucu-
dur. Bunu çi¤nemek, devrimci, ile-
rici demokrat güçlerin 30 y›ll›k mü-
cadelesine ihanettir. 

Gericili¤in ‘‘demokrasi
aflk›’, iilericilerin ggözünü
açmal›d›r!

Bu bafll›klar› AKP de¤irme-
nine su tafl›yanlar›n dikkatine
sunduktan sonra, bir de sorumuz
olacak. Afla¤›daki bafll›klar, Fet-
hullahç› Zaman gazetesinin sadece
15 Eylül günkü nüshas›ndan derlen-
mifltir:

- Türk milleti, askeri darbe kor-
kusuna son verdi

- TSK personeli art›k daha özgür

- Halk›m›z darbecilerin gasp et-
ti¤i onuruna sahip ç›kt›

- Evet oylar›yla yarg›ya demok-
ratik düzen getirildi

- 12 Eylül’de idam edilen a¤abe-
yimin hesab›n› soraca¤›m

- Yarg› vesayeti k›r›ld›, milli ira-
de bloke edilemeyecek

- Referandumda hay›r ç›ksa ülke
karanl›¤a gömülecekti

- Yeni Türkiye’nin ayak sesleri!

- Türkiye’de sessiz sedas›z bir
devrim

- Türkiye’nin demokratik devlet
yolundaki tarihi baflar›s›

- Vesayete son, özgürleflmeye de-
vam...

BBuu ttaabbllooddaa bbiirr ggaarriipplliikk,, bbiirr
tteerrsslliikk yyookk mmuu?? Fethullahç›lar›n,
AKP savunucular›n›n bu kadar “de-
mokrat!”, bu kadar “demokrasiden”

yana görünmesinde bir

terslik yok mu?

Halka karfl› gerçeklefltirilen say›-
s›z katliam›n savunucusu, devrimci-
lere, direnen tüm kesimlere karfl›
“terörizm” demagojisiyle her gün
sald›rmaya devam eden gerici bir
gazetenin bu kadar özgürlükçü, de-
mokrat, darbe karfl›t› görünmesinde
sorgulanmas› gereken bir yan yok
mu?

Peki AKP bu kadar demokrat ve
demokrasiden yanaysa, 1 May›s-
lar’da kaç y›l boyunca ‹stanbul’u
kim iflgal etti, kim gaza bo¤du koca
kenti?

Kim Tekel iflçilerini coplad›, gaz
bombalar›na bo¤du?

Kim hapishanelerde tecrit uygu-
luyor, kim yüzlerce tutsa¤› katletti?

Kim Diyarbak›r’›n sokaklar›nda
12 insan› katletti? Kim iflkencede,
sokak ortalar›nda onlarca insan›m›-
z› katletti?

2005’ten bu yana linçleri kim
sürdürdü, linççileri kim himaye et-
ti? 

Peki AKP bu kadar demokrat ve
demokrasiden yanaysa, nas›l oluyor
da Ulucanlar’dan Bayrampafla’ya, 1
May›s 1977 katliam›ndan Marafl
katliam›na, tüm katliamlar›n failleri
hala ellerini kollar›n› sallayarak do-
lafl›yorlar?

F›nd›k üreticilerine kim sald›r-
m›flt›? Kim ba¤›ms›zl›k isteyen
gençli¤e sald›rm›flt›? Tecrite karfl›
ç›kan TAYAD’l›lar› tutuklayan
kim? 1800’e yak›n BDP’liyi tutuk-
latan kimdi? AKP politikalar›n›
elefltirenleri en a¤›r biçimde f›rçala-
yan, azarlayan kim? AKP politika-
lar›na karfl› ç›kan kesimleri hainler,
flerefsizler diye suçlayan kim?

Peki AKP bu kadar demokrat ve
demokrasiden yanaysa, hapishane-
lerdeki binlerce devrimci, demok-
rat, ilerici ne?

Sol, kkendi iiddias›n› vve
kavgas›n› bbüyütmelidir!

DDeemmookkrraassii ggeerriiccii iikkttiiddaarrllaarrllaa,,
ddüüzzeenn iiççii iittttiiffaakkllaarrllaa kkaazzaann››llaa--
mmaazz;; hhaakkllaarr vvee öözzggüürrllüükklleerr bbuu

yyoollllaa ggeenniiflfllleettiilleemmeezz.. 

AB’ci, emperyalizm iflbirlikçisi,
AKP ya¤c›s› Taraf gazetesinin 13
Eylül günkü manfleti flöyleydi:

““HHaallkk YYöönneettiimmee EEll KKooyydduu””

Bu gazetecilik de¤il, yalakal›k
manfletidir. Alçakl›k manfletidir. ‹‹flfl--
bbiirrlliikkççiillii¤¤ee,, ffaaflfliizzmmee öövvggüü manfleti-
dir. Sol bu kadar büyük bir çarp›kl›-
¤›n, bu kadar büyük bir riyakarl›¤›n
ve aldatman›n içinde bulunamaz.
Halka karfl› sorumluluk, bu aldat-
macay› güçlendirecek en küçük bir
tav›r içinde bulunmamay› gerektirir. 

“12 Eylül’ün 30. y›ldönümünde
Türkiye seçmeni askeri vesayete en
büyük darbeyi sand›kta indirdi” di-
yor manflet alt›ndaki spotta. 

Faflizmin ad› ne zaman askeri
vesayet oldu? Peki sivil vesayet
olunca farkl› m›? Taraf’›n “entel”,
“akademisyen” yazarlar›, Hitler’in
““ssiivviill”” bir iktidar oldu¤unu, Naziz-
min ““ssiivviill bbiirr vveessaayyeett”” oldu¤unu
pekala bilirler, ama bilmezlikten ge-
liyorlar. Türkiye’nin sorunu, sivil
vesayet mi, askeri vesayet mi soru-
nu de¤ildir, ffaaflfliizzmm mmii,, ddeemmookkrraassii
mmii mmeesseelleessiiddiirr.. 

Solun, tüm devrimci, ilerici, de-
mokrat güçler, haklar ve özgürlük-
ler mücadelesini bu anlay›flla ele al-
mal›d›rlar. 

DDeevvrriimmcciilleerr,, iilleerriicciilleerr,, ddeemmookk--
rraattllaarr!! 

12 Eylül’den hesab›n›z› baflka
bir biçimde, AKP’ye, düzen güçle-
rine yedeklenmeden sormal›s›n›z... 

AKP’ye yaslanarak darbecileri
yarg›lamaya kalkanlar, ya istismarc›
ve riyakard›rlar ya da umutsuzluk,
inançs›zl›k içinde büyük bir yanl›fla
sürüklenmektedirler. 

12 Eylül 5 generalden ibaret de-
¤ildir. 12 Eylül’den hesap sormak,
12 Eylül’ü tüm kurum ve uygula-
malar›yla sürdüren AKP’den hesap
sormaktan ayr› düflünülemez.

AKP iktidar›na, düzenin flu veya
bu gücüne yaslanmadan, halk› ör-
gütleyerek büyütelim demokrasi
mücadelesini. Kendi iddiam›z› bü-
yütelim... 
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u Dünyada; 3 ssaniyede
1 kkifli bbir y›lda 11 mmilyon
kifli iintihar ediyor. 

u Ülkemizde; Her y›l
yaklafl›k 22 bbin 8800 kkifli
intihar ediyor.

u Bunca iintihar neden?

Her y›l bir milyon insan intihar
ederek yaflam›na son veriyor. Bir
milyon insan... çok büyük bir ra-
kam. Bir milyon insan ölüyor. Hiç
bir flekilde kabul edilebilir bir ra-
kam de¤il. Ama gerçek. 

Türkiye Psikiyatri Derne¤i Bafl-
kan› DDooçç.. DDrr.. DDoo¤¤aann YYeeflfliillbbuurrssaa,,
““1100 EEyyllüüll DDüünnyyaa ‹‹nnttiihhaarr›› ÖÖnnlleemmee
GGüünnüü”” nedeniyle yapt›¤› aç›klama-
da intiharlara iliflkin dünyadan ve
ülkemizden çeflitli rakamlar verdi. 

Buna göre dünyada 33 ssaanniiyyeeddee
bbiirr kkiiflflii,, hheerr yy››ll 11 mmiillyyoonn kkiiflflii inti-
har ederek yaflam›na son veriyor. 

Ülkemizdeki durum da farkl› de-
¤il. ‹ntiharlar sürekli art›yor. 2008-
2009 y›llar› aras›nda 2277 bbiinn 336677 kkii--
flflii iinnttiihhaarr ggiirriiflfliimmiinnddee bbuulluunndduu vvee
bbuunnllaarrddaann 33 bbiinn 8811’’ii yaflam›n› yi-
tirdi. 

Her y›l yaklafl›k 22 bbiinn 880000 kkiiflflii
yaflam›n› yitiriyor. SSoonn oonn yy››llddaa 2255
bbiinn kkiiflflii intihar ederek yaflam›na
son verdi. Son 3300 yy››llddaa intihar
edenlerin say›s› yyüüzzddee 444400 artt›. 

Özellikle genç yaflta intihar
oranlar› giderek artmakta ve 1155--2255
yyaaflfl ggrruubbuu iiççiinn iinnttiihhaarr iillkk 44 ööllüümm
sseebbeebbiinnddeenn bbiirriinnii oluflturmaktad›r.
‹ntihar olaylar›n›n oran› emperyalist
ülkelerde daha yüksek. 

‹ntiharlara nneden 
olanlar, iintiharlar› 
önleyemez

Psikiyatri Derne¤i Baflkan› Ye-
flilbursa, baflta depresyon olmak
üzere ruhsal hastal›klar›n, intihar
riskinde 10 kat art›fla neden oldu¤u-
nu söylüyor. Raporlarda, ''''‹‹lliiflflkkii ssoo--
rruunnllaarr››,, eekkoonnoommiikk kkaayy››ppllaarr,, yyaallnn››zz--
ll››kk,, ddüüflfl kk››rr››kkll››¤¤››,, uuttaannçç,, aaflflaa¤¤››llaann--
mmaa,, bbaaflflaarr››ss››zzll››kk,, aaiillee iiççii ççaatt››flflmmaallaarr
ggiibbii zzoorrllaayy››cc›› hhaayyaatt oollaayyllaarr››nn››nn”” da
intiharlarda etkili oldu¤u belirtili-
yor. Kuflkusuz bunlar›n hepsi inti-
harlarda flu veya bu biçimde etkili
faktörlerdir. Fakat insanlar nneeddeenn
bbuu ssoorruunnllaarr›› yyaaflfl››yyoorr?? Bu sorunun
cevab› verilmeden, bunlar› olufltu-
ran nedenleri ortadan kald›rmadan
intiharlar önlenebilir mi?

‹ntiharlara neden olan sistem
içinde intiharlara çözüm aran›yor.
Bu mümkün de¤ildir. Doç. Dr. Do-
¤an Yeflilbursa; ““iinnttiihhaarr kkoonnuussuunn--
ddaa ttoopplluummssaall dduuyyaarrll››ll››¤¤›› aarrtt››rrmmaakk
hhaayyaatt kkuurrttaarr››cc›› oollaabbiilleecceekkttiirr”” diyor
ve bu çerçevede ""KKrriizz mmüüddaahhaallee
sseerrvviisslleerrii,, tteelleeffoonn hhaattllaarr›› oolluuflflttuurruull--
mmaass››nn››”” öneriyor. 

Hay›r diyoruz. Bu tür önlemlerin
hiç birisi intiharlar› önlemek için
çözüm olamaz. O an için vazgeçiri-
len intihar giriflimleri de olabilir,
ancak, intiharlar›n sürekli artmas›-
n›n önüne geçilemez. Nitekim em-
peryalist ülkelerde de intiharlar
azalm›yor, sürekli art›yor. ‹ntiharla-
ra neden olan sistem var oldu¤u sü-
rece intiharlar›n artmas› engellene-
mez.

‹ntiharlar›n ssorumlusu 
kapitalizmin eempoze 
etti¤i bbunal›m kkiflili¤idir

Kifliyi intihara götüren tek bir
neden yoktur kuflkusuz. Fakat bütün

nedenlerin ç›kt›¤› nokta emperyalist
sistemin yaratt›¤› koflullar ve insan
tipidir. 

Emperyalist sistem insanlar› aç
b›rak›yor. Dünyada 1 milyar›n üze-
rinde insan açl›k içinde yafl›yor. Bir
milyar insan›n yaflad›¤› her gün ya-
flamak de¤il, ölüme at›lan bir ad›m-
d›r. Kendi karn›n› doyuramayan,
yaflamak için baflkas›na muhtaç bir
milyar›n üzerinde insan... Açl›k sü-
rekli büyürken, açl›¤›n yol açt›¤› in-
tiharlar hangi tedbirlerle önlenebi-
lir?

Emperyalizmin sömürü düzeni
insanlar› çaresizlefltiriyor. Kiflili¤ini
eziyor. Bencil, bireyci yoz kültürüy-
le insan› topluma, kendine yabanc›-
laflt›r›yor, yozlaflt›r›yor. Kiflinin ide-
allerini, gelece¤e dair umutlar›n›
yok ediyor. Daha da önemlisi içinde
bulundu¤u bu durumun de¤iflebile-
ce¤ine olan inanc›n›, tüketiyor. 

‹ntihar ederek yaflam›na son ve-
ren 1 milyon insan, sömürü düzeni-
nin tüm umutlar›n› tüketti¤i insan-
lard›r. Ki, bu rakamlar ölümle so-
nuçlanmayan intihar teflebbüsleriyle
birlikte bunun kat kat üzerindedir. 

Ayr›ca flunu da belirtmeliyiz ki,
bu düzen insanlar› sadece intiharla-
ra sürüklemiyor. Binlerce, onbinler-
ce kifli intihar etmiyor fakat, fuhuflu,
ahlaks›zl›¤› kabul ediyor, uyuflturu-
cu bata¤›na bat›yor. Kimisi mafyac›
oluyor, kimisi köfleyi dönmek için
her türlü namussuzlu¤a evet diye-
cek hale geliyor. Bunlar da iinnttiihhaa--
rr››nn bbaaflflkkaa bbiiççiimmlleerriiddiirr.. Çünkü bu
örneklerde de insanlar kendi kiflilik-
lerini öldürüyorlar, kendi namusla-
r›n›, ahlaklar›n›, de¤erlerini öldürü-
yorlar. 

Umut ddevrimcilerdir
çözüm ddevrimdedir

“‹ntiharlar›n, sorumlusu emper-

1 y›lda 1 milyon intihar
Kapitalizm umutlar› tüketiyor!

Umut Devrimcilerdir
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yalizmdir” denilip geçilemez.

Her y›l 1 milyon insan... Yaflam
umudu tüketilmifl milyonlar... Dün-
ya halklar› ne kadar büyük zulüm
alt›ndad›r. Fakat açl›k, yoksulluk,
zulüm ne kadar büyük olursa olsun,
halklar umutsuz olamaz. 

Halklar›n umudunu tüketip inti-
harlara sürükleyen emperyalizmdir.
Emperyalizm aç b›rak›yor. ‹nsanlar›
iflsiz, çaresiz, acz içinde b›rak›yor.
‹nsan kifliliklerini eziyor. Halklar›n
tek kurtulufl umudu ise sosyalizm-
dir. Sosyalizmde tek bir insan aç b›-
rak›lmayacakt›r. Kapitalizmde so-
run olan açl›k, yoksulluk, iflsizlik,
sa¤l›k, e¤itim, konut gibi insanlar›n
en temel ihtiyaçlar› sosyalizm için
sorun olmaktan ç›km›flt›r. Kapitalist
düzende insanlar› umutsuzlu¤a, ça-
resizli¤e düflüren önemli etkenler de
bunlard›r. ‹ntiharlar için de çare,
umut sosyalizmdir. Halklara bu
umudu tafl›yacak olan devrimciler-
dir. Halklara umudu göstermeliyiz.
Kurtuluflun yolunu göstermeliyiz. 

‹ntiharlar›n büyük ço¤unlu¤unu
15-25 yafl aras›ndaki gençler olufltu-
ruyor. Bu gençler bizim gençleri-
miz. Gençlerimizin emperyalizmin
sömürü çarklar› aras›nda yok olma-
s›na izin veremeyiz. DDeevvrriimmcciilleerriinn
oollmmaadd››¤¤›› yyeerrddee uummuuttssuuzzlluukk vvaarr--

dd››rr.. Umudu her yerde halka ulaflt›r-
mal›y›z. Devrimciler dünyan›n en
güçlü insanlar›d›r. En güçlü iradeye
sahiptir. Oligarflinin iflkencehanele-
rinde, hapishanelerinde yenilmezli-
¤ini defalarca kez göstermifltir. Hiç-
bir zorluk karfl›s›nda çaresiz ola-
maz. Halk da çaresiz de¤ildir. Mil-
yonlar› umutsuzlaflt›ran bu düzen-
dir. Umut halk›n kendisindedir.
Devrimcilerin görevi bu umudu
göstermektir. Düzen örgütsüzleflti-
rerek umutsuzlaflt›r›yor. Halk›n ör-
gütsüzleflmesi düzenin güçlenmesi-
dir. Düzenin güçlenmesi intiharlar›n
daha da artmas› demektir. 

Umutsuz b›rak›lan halka dev-
rimcinin iradesini, gücünü tafl›mal›-
y›z. Her y›l 1 milyon insan... Bizim
insanlar›m›z. Sahipsiz, çaresiz,
muhtaç... Bu, emperyalizmin dünya
halklar›n› sessizce katletmesidir. 

1 milyonun yükü tüm dünya
devrimcilerinin omuzlar›ndad›r.
Çünkü dünya halklar›n› devrimden,
sosyalizmden baflka kurtuluflu yok-
tur. Devrim tüm dünyada büyütül-
medi¤i sürece intihar eden milyon-
lar›n say›s› her geçen y›l daha da
büyüyecektir. Bu gerçe¤in bu yal›n-
l›kta bilincinde olan devrimcilerdir.
VVee bbuu ggeerrççeekklliikk iiççiinnddee ddeevvrriimmccii--
lliikk yyaappmmaakk zzoorruunnlluulluukkttuurr.. Umu-

dunu yitirmifl milyonlar›n sorumlu-
lu¤u devrimcilerin omuzlar›ndad›r.
BBuu yyüüzzddeenn ddeevvrriimmcciilliikk ddüünnyyaann››nn
eenn mmeeflflrruu,, eenn oonnuurrlluu ggöörreevviiddiirr.. 

Devrimcilik, faflizm koflullar›n-
da büyük bedelleri gerektirmekte-
dir. Ancak hiçbir bedel devrimcilik
yapmaman›n gerekçesi olamaz. Dü-
zen içinde halk›m›z çok daha büyük
bedelleri ödemek zorunda kalmak-
tad›r. 

Açl›kla, yoksullukla, iflsizlikle,
uyuflturucuyla, fuhuflla, ahlaks›zl›k-
lar›yla düzen halk›m›za çok daha
büyük bedeller ödetmektedir. Sade-
ce intihar eden insanlar›n say›s›na
bakmak yeterlidir. Son on y›lda ül-
kemizde 2255 bbiinn kkiiflflii intihar etti.
Kurtulufl Savafl›’nda yaflam›n› yiti-
renlerin say›s› bile bundan daha az-
d›r. 

Devrim için ödenen her bedel
halk›n kurtuluflu için ödenmektedir. 

Anneler, babalar, çocu¤unuz için
en tehlikeli olan bu düzendir. Bu
düzen, çocuklar›m›z›n umudunu tü-
ketiyor. Gelece¤ini elinden al›yor.
Her y›l binlerce genci intihara sü-
rüklüyor. Çocu¤unuzu korumak
ad›na yapman›z gereken onlar› dev-
rimcilerden uzaklaflt›rmak de¤il,
devrimcilefltirmektir. 

‹stanbul, 1 May›s Mahallesi 8.
Geleneksel 2 Eylül Kurulufl Festi-
vali sona erdi. Festivalde aç›lan
Halk Cephesi stand›nda Mahir ve
Day›’n›n resimlerinin yer ald›¤›,
"Mahir'den Day›'ya Sürüyor Bu
Kavga" slogan›n›n yaz›l› oldu¤u
pankart as›ld›. Stand›n hemen arka
ve ön binalar›na Mahir Çayan'›n
resmi olan üzerinde "Mahir Hüse-
yin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl"
ve mahallenin flehidi fiükrü Sar›-
tafl'›n resmi olan ve üzerinde "fiük-
rü Sar›tafl Ölümsüzdür" slogan›n
oldu¤u pankartlar as›ld›. Stantta ha-
pishane direnifllerinde flehit düflen
devrimcileri anlatan kitaplar, Halk
Anayasas› Tasla¤›, Yürüyüfl ve

Tav›r dergileri sat›fl›

yap›l›rken, tutuklu TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas› için imza
topland›. Festival boyunca Yürüyüfl
dergisi okurlar› derginin sat›fl›n›
yapt›lar. Festivalde TAYAD'l›lar da
kendi stantlar›n› açarak TAYAD'›n
hiçbir bask›yla susturulamayaca¤›-
n› bir kez daha gösterdiler. 

Üç gün süren festivalde, ilk gün
TAYAD Baflkan› Avukat Behiç
Aflç› ve ESP ‹l Yöneticisinin
konuflmac› olarak kat›ld›¤› "Hapis-
haneler ve Tecrit”  konulu bir panel
yap›ld›. ‹kinci günde "1 May›s Ma-
hallesi’nin Tarihçesi ve Kentsel
Dönüflüm" konulu panel yap›ld›.

Festivalin son günü mahallede
yürüyüfl yap›ld›. Halk Cephesi’nin
150 kifliyle kat›ld›¤› yürüyüflte;

"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,
Y›k›mlara Geçit Vermeyece¤iz,
Bar›nma Hakk›m›z Engellenemez,
Fuhufla Hay›r, Yozlaflmaya Hay›r,
Çeteleflmeye Hay›r" yaz›l› dövizler
tafl›nd›. Festivalde üç gün boyunca
konserler ve tiyatro gösterileri
yap›ld›.

1 May›s Mahallesi Kurulufl Festivali
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11--)) SS››nn››ff NNeeddiirr??

Toplum, s›n›flardan oluflur. S›n›f;
toplumsal zenginlikten ald›klar›
paya göre, toplumsal konum ve
yerleri birbirinden farkl› olan
topluluklara denir.

S›n›f›n en özlü tan›m›n› Lenin yap-
m›flt›r: “Tarihsel olarak belirlen-
mifl toplumsal bir üretim sistemi
içindeki yerine; üretim araçlar›y-
la (Ço¤u zaman yasalarla belir-
lenmifl) iliflkilerine, eme¤in top-
lumsal örgütlenmesinde oyna-
d›klar› role ve toplumsal zengin-
liklerden ald›klar› pay›n büyük-
lü¤üne ve bu paya hangi araçlar-
la sahip olduklar›na bak›larak
birbirinden ayr›lan genifl insan
topluluklar›na s›n›f denir.” 

Her sömürücü toplumda, üretim
araçlar›na sahip olanlar ve üre-
tim araçlar›ndan yoksun olanlar,
sömürenler ve sömürülenler ola-
rak iki ayr› s›n›f› oluflturur. 

22--)) PPeekkii,, ss››nn››ffllaarr nnee zzaammaann vvee

nnaass››ll oorrttaayyaa çç››kktt››……

S›n›flar›n henüz ortaya ç›kmad›¤› il-
kel topluluklarda, insanlar ya-
flamlar›n› sürdürebilmek için bir-
birlerine muhtaçt›lar ve gerekli
olan fleyleri oorrttaakkllaaflflaa çal›flma
ile elde ediyor, elde ettiklerini de
tüm topluluk üyelerine eflit ola-
rak paylaflt›r›yorlard›. 

Ancak bu üretim iliflkisi zamanla
üretici güçlerin geliflmesiyle ye-
rini yeni bir üretim iliflkisine b›-
rakt›. Üretim araçlar›n›n gelifl-
mesiyle toplulu¤un her üyesi or-
talama bir güçle kendi yaflamlar›
için gerekli fleyleri üretmeye
bafllad›. ‹fl bölümünde en ifllevsel
olanlar, elde edilenlerden daha

büyük pay almaya bafllad›-
lar. Zamanla toprak ve sürü-

ler üzerinde özel mülkiyet olufl-
maya bafllad›. Aletlerin geliflimi
ve emek üretkenli¤inin artmas›

ile birlikte çok daha önemli
bir de¤iflim yafland›. Önceleri
kabileler aras›ndaki savafllar-
da, esir al›nanlar, öldürülü-
yordu. Emek üretkenli¤inin

artmas›yla tutsaklar öldürülme-
yip çal›flt›r›lmaya baflland›. Sa-
vafl tutsaklar› kkeennddii ttüükkeettttiikkllee--
rriinnddeenn ddaahhaa ffaazzllaass››nn›› üretiyor-
lard›. Böylelikle ilk zenginleflme
kayna¤› ortaya ç›kt›. Kölelerin
ürettiklerinin fazlas›, köle sahip-
lerine gidiyordu. Toplumun bir
kesimi, tutsaklar›n eme¤ini sö-
mürmeye bafllam›flt›. Baflkas›n›n
yarar›na çal›fl›p art›-ürün yaratan
savafl tutsa¤› kölelerle, kölelerin
eme¤ini sömürüp zenginleflen
köle sahipleri, iki ayr› s›n›ft› ar-
t›k. Kölelere ve üretim araçlar›na
sahip olan efendiler, toplulu¤un
s›radan üyelerini de çiftçileri, ço-
banlar› ve zanaatç›lar› da sömü-
rüp kölelefltirmeye bafllad›lar.
Böylece toplum, üretim araçlar›-
n› elinde bulunduran köle sahip-
leri s›n›f› ve üretim araçlar›na sa-
hip olmayan, sömürülen köleler
s›n›f› diye s›n›flara bölündü. 

33--)) SS››nn››ffll›› ttoopplluummllaarr vvee bbuu    ttoopp--

lluummllaarrddaa tteemmeell ss››nn››ffllaarr  hhaannggii--
lleerriiddiirr??

Toplumlar tarihindeki s›n›fl› top-
lumlar; köleci toplum, feodal
toplum, kapitalist toplum ve sos-
yalist toplumdur. Her s›n›fl› top-
lumda temel iki s›n›f vard›r. Bu
temel s›n›flar köleci toplumda,
köleler ve köle sahipleridir. Feo-
dal toplumda temel s›n›flar; feo-
dal beyler yani büyük toprak sa-
hipleri ve ttoopprraakkss››zz kkööyyllüülleerrdir.
Kapitalist toplumda ise; burjuva-
zi ve proletaryad›r. Sosyalist top-
lumda da s›n›flar bulunmaktad›r.
Bunlar; proleterya, köylülük ve
küçük burjuvazinin çeflitli kat-
manlar›d›r. Ancak sosyalist top-
lumdaki farkl› s›n›f ve katmanlar

aras›nda sömüren ve sömürülen
iliflkisi yoktur. Proletarya dikta-
törlü¤ünde ifadesini bulan sos-
yalizm, ayn› zamanda s›n›fs›z
topluma komünizme geçifl süre-
cidir. Sosyalizm ileriye tafl›nd›k-
ça s›n›flar da varl›klar›n› yitire-
cektir.

44--)) TTeemmeell oollmmaayyaann ss››nn››ffllaarr

hhaannggiilleerriiddiirr??

Temel olmayan s›n›flar, eski üretim
iliflkisinin temel s›n›f› olup, yeni
üretim sisteminde tali duruma
düflen s›n›flard›r. Bunlara temel
olmayan s›n›flar diyoruz. Bunla-
r›n bir k›sm› zamanla s›n›f olma
özelli¤ini de yitirip katmanlara,
daha küçük topluluklara dönü-
flür. Örne¤in, köylülük feodal
dönemin temel s›n›f›d›r. Kapita-
list dönemde ise köylülük temel
olmayan bir s›n›f haline gelmifl-
tir. Kapitalist toplumda temel s›-
n›flardan biri olan burjuvazi,
feodal dönemde temel olmayan
bir s›n›ft›. Özetle; “Temel olma-
yan s›n›f; kendi üretim düzeninin
d›fl›nda, baflka bir üretim düze-
ninde yer alan s›n›ft›r.” 

Bir de s›n›f niteli¤i tafl›mayan ser-
best meslek sahipleri gibi top-
lumsal kesimler vard›r. Bunlar
da toplumsal kkaattmmaannllaarr olarak
adland›r›l›r. 

55--)) TTaarriihhttee ss››nn››ffss››zz ttoopplluumm vvaarr

mm››dd››rr??

Evet, vard›r. ‹nsanl›k tarihinde top-
lumlar›n s›n›flara bölünmedi¤i
ve s›n›flar›n olmad›¤› toplum iill--
kkeell kkoommüünnaall ttoopplluummdduurr.. ‹lkel
komünal toplumda insanlar do¤a
flartlar›na, yabani hayvanlar›n
sald›r›lar›na karfl› koyabilmek ve
yaflamlar›n› sürdürebilecek fley-
leri elde etmek için bir arada ol-
mak zorundad›rlar. Bu ilk insan-
lar›n oluflturdu¤u topluluk s›n›f-
s›z, insan›n insan› sömürmedi¤i,
öözzeell mmüüllkkiiyyeettiinn oollmmaadd››¤¤›› bir
topluluktu. Bu toplumda insanlar
yaflamlar› için gerekli olanlar›

Tarihten, bilimden, 
önderlerimizden, geleneklerimizden

ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz
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ortaklafla çal›fl›p üretiyor ve üret-
tiklerini ortaklafla eflit biçimde
bölüflüyorlard›.

66--))SS››nn››ff ttaavvrr›› nneeddiirr??

S›n›f tavr›, proletaryan›n bilimsel
ideolojisini, bilimsel bir anlay›fl
ve yöntemle ele almakt›r. Prole-
taryan›n ideolojisi Marksizm-
Leninizmdir. S›n›f tavr› bu an-
lamda, proletaryan›n Marksist-
Leninist ideolojisini burjuvazi
karfl›s›nda savunmak ve hayata
geçirmektir. Proletaryan›n ide-
olojisi, sosyalizm için s›n›f mü-
cadelesi yürütmeyi, bu mücade-
lenin sonucunda pp rroolleettaarryyaann››nn
iikkttiiddaarr››nn›› kurmay› ve sosyaliz-
mi inflaa etmeyi ve giderek s›n›f-
s›z topluma, komünizme geçme-
yi öngörür. 

S›n›f tavr›; s›n›f›n ç›karlar› ve tarih-
sel hedefleri do¤rultusunda b›k-
madan, usanmadan, y›lmadan
mücadele etmektir. 

77--))SS››nn››ff ssaavvaaflfl››mm›› nneeddiirr??

S›n›f savafl›m›, tarihteki en uzun sü-
reli, en kesintisiz ve en yo¤un
savaflt›r. ‹ki taraf, yani uzlaflmaz
biçimdeki düflman s›n›flar, poli-
tik, askeri, ekonomik, kültürel
her alanda kesintisiz bir biçimde
savafl halindedir. Her alan bu sa-
vafl› k›yas›ya, birbirini “yoket-
me” hedefiyle sürdü¤ü cepheler
durumundad›r. Sömürü üzerine
flekillenen bir toplumsal sistem,
s›n›f savafl›n› bafllatm›fl olur. S›-
n›f savafl›, ideolojik, ekonomik,
politik cephelerde cereyan eder.
Burjuva ideolojisine ve sapt›r-
malar›na karfl› proletaryan›n
devrimci savafl› iiddeeoolloojjiikk bir sa-
vaflt›r. ‹flçi ve emekçi s›n›flar›n›n
hayat ve çal›flma flartlar›n› dü-
zeltme fleklindeki günlük müca-
delesi eekkoonnoommiikk bir savaflt›r. S›-
n›flar›n iktidar› hedef alan müca-
delesi ise ppoolliittiikk savaflt›r. Ko-
münist Manifesto’nun bafl›nda
yazd›¤› gibi “fiimdiye kadar ki

bütün toplumlar›n tarihi,

s›n›f savafl›mlar› tarihidir. 

88--)) SS››nn››ff kkiinnii nneeddiirr??

Burjuvazi, toplumu sömürmüfl, sö-
mürüsünü sürdürmek için katli-
amlar düzenlemifl olsa da, toplu-
mun intikam duygusu tafl›mas›n›
istemez. Oysa intikam, insan›n
düflünen bir varl›k olmas›n›n, bir
haf›zaya sahip olmas›n›n en do-
¤al sonucudur. S›n›fl› bir top-
lumda yaflarken, duygu ve dü-
flüncelerimizden, kin duygusunu
söküp atmak, tabiri caizse ““eevv--
cciilllleeflflttiirriillmmiiflfl”” olmakt›r. Gerçek
fludur ki, s›n›fl› bir toplumda kin,
öfke duygusunu yitirmifl bir in-
san, asl›nda insanl›¤›ndan çok
fley yitirmifl demektir. Çünkü bir
insan› insan yapan, onur duygu-
su, adalet duygusu, namus duy-
gusudur. Bu duygular› tafl›yanlar
haks›zl›¤a, adaletsizli¤e, onur-
suzlu¤a, namussuzlu¤a öfke du-
yand›r. Devrimcilerin kat› ve ko-
yu bir s›n›f kini vard›r. Duyul-
mas› gereken tek kin, s›n›f kini-
dir. “Kin duyulmadan yürütülen
bir kavga, kuru s›k› doldurulmufl
bir silah kadar etkisiz olacak,
mücadeleyi daha bafl›ndan kay-
betmemize yol açacakt›r. Kin
duymamak; düflman karfl›s›nda
esnemek, yumuflamak, ne yapa-
ca¤›n› bilmemektir. ” (Kurtulufl,
2 Eylül 1995 say›: 8) Düzeni de-
¤ifltirmek isteyenler, insanlara,
halka duyduklar› sevgiyle ayn›
büyüklükte, sömürenlere karfl›
da kin duymal›, intikam duygusu
beslemelidirler.

99--)) SS››nn››ff ççeelliiflflkkiissii nneeddiirr,, ss››nn››ffll››

ttoopplluummllaarrddaakkii tteemmeell ççeelliiflflkkiilleerr
nneelleerrddiirr??

Üretici güçler ile üretim iliflkileri
aras›ndaki çeliflme, her toplu-
mun temel çeliflmesidir. Ve üre-
tim güçleri ile üretim iliflkileri
aras›ndaki bu çeliflki, her zaman
iki temel s›n›f›n çeliflkisi biçi-
minde yans›r. EEmmeekk--sseerrmmaayyee
aras›ndaki çeliflki, ça¤›m›z›n

dünya çap›ndaki temel çeliflkisi-
dir. Bu çeliflkinin pratikteki teza-
hürü “kapitalizm güçleri ile sos-
yalizm güçleri aras›ndaki” çelifl-
ki, emperyalizm cephesi ile
halklar cephesi aras›ndaki çelifl-
ki gibi çeflitli biçimlerde kendini
ortaya koyar. Emek cephesi ege-
men hale gelmedi¤i sürece bu te-
mel çeliflki devam ediyor de-
mektir. S›n›fl› toplumlardaki te-
mel s›n›f çeliflkisi, köleci top-
lumda köleler ve köle sahipleri
aras›ndaki çeliflkidir. Feodal top-
lumda feodal beyler ve serfler
aras›ndaki çeliflkidir. Kapita-
lizmde burjuvazi ve proletarya
aras›ndaki çeliflkidir.

1100--)) SS››nn››ffllaarr mmeevvzziilleennmmeessii

nneeddiirr??

Marksist-Leninist litaretürde, s›n›f-
lar›n mevzilenmesi diye ifade
edilen fley, bir bak›ma ddoossttllaarr››nn
vvee ddüüflflmmaannllaarr››nn tasnif edilmesi-
dir. Devrim yolunda kimleri ya-
n›na, kimleri karfl›s›na alarak yü-
rüyece¤inin tespitidir. Düflman›n
net ve aç›k tan›mlanmas›yla;
emekçileri devrim hedefinden
uzaklaflt›racak her türlü uzlafl-
maya ve teslimiyete kap›lar ka-
pat›lm›fl olur. Mevzilenme, dev-
rimde ç›kar› olan s›n›f ve kat-
manlar› bir tarafa, ç›karlar› dü-
zenin sürmesinde olanlar› karfl›
tarafa koyar. “Kendini bir sava-
fl›n içinde gören herkes, bir düfl-
man kavram›na da sahip olmak
durumundad›r. Çünkü, ad› üs-
tünde bir savafl varsa o savaflta
taraflar da vard›r. Ve savafl›n ta-
n›m› ve do¤as› gere¤i taraflar
birbirinin düflman›d›r.

1111--)) SS››nn››ffllaarr mmüüccaaddeelleessiinnddeekkii

ggeelliiflflmmeelleerrllee hhuukkuukk aarraass››nnddaa
bbiirr bbaa¤¤ vvaarr mm››dd››rr??

Hukuk Marks’›n belirtti¤i gibi, top-
lumun hakim üretim iliflkileri ta-
raf›ndan belirlenir. Baflka bir de-
yiflle hhuukkuukk,, hhaakkiimm ss››nn››ff››nn ““yyaa--
ssaa”” hhaalliinnee ggeettiirriillmmiiflfl iirraaddeessiiddiirr..
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Bu yasalar devlet gücü taraf›n-
dan “cebren” güvence alt›na
al›nm›flt›r. Toplumsal gelenek ve
göreneklerden farkl› olarak “ya-
sa”lar, kurumsallaflm›fl bir gücün
fliddetine dayan›rlar. Hukuk bir
üst yap› kurumudur. Ve alt yap›
taraf›ndan, yani hakim üretim
iliflkileri taraf›ndan belirlenir.
Hakim s›n›f›n ç›karlar›n› esas
al›r. S›n›flar mücadelesindeki
geliflmeler hukuka da yans›r. Ve
onu ileriye veya geriye do¤ru
yeniden flekillendirir. Halk güç-
leri de egemen s›n›flar da huku-
ku bu mücadele içinde birbirine
karfl› kullanabilece¤i elveriflli bir
silah haline getirmeye çal›fl›r. 

1122--)) SSoossyyaalliisstt ttoopplluummuu ss››nn››ffll››

ttoopplluummllaarrddaann aayy››rraann tteemmeell ffaarrkk
nneeddiirr??

Sosyalizme kadar var olan toplum-
sal sistemlerin hepsi sömürüye
dayan›yordu. Sömürünün temel
nedeni ise, üretim araçlar›n›n
belli bir s›n›f›n tekelinde toplan-
m›fl olmas›d›r. Sosyalizm, sömü-
rüyü tamamen ortadan kald›r›r.
Ve üü rreettiimm aarraaççllaarr››nn››nn öözzeell
mmüüllkkiiyyeettiinnee ssoonn vveerriirr.. Üretim
araçlar›na el koyar ve onlar› top-
lumsallaflt›r›r. Marks, sosyalizmi
di¤er sömürücü toplumlardan
ay›ran özellikleri flöyle tan›mla-
m›flt›r; “sosyalizm, kapitalizmin
tersine, üretim araçlar›ndan özel
mülkiyetin yerine ortak mülkiye-
ti, kar için anarflik üretimin yeri-
ne kullan›m için planl› üretimin
bulundu¤u bir sistemdir..” 

Sosyalizmden komünizme geçifl
aflamas›nda s›n›flar varl›klar›n›
yitirecek ve ddeevvlleett ddee iihhttiiyyaaçç ooll--
mmaakkttaann çç››kk››pp sönümlenecek,
yani kendi kendine yok olacak-
t›r. Bu özelli¤i ile kendisinden
önceki s›n›fl›-sömürücü toplum-
lardan ayr›lmaktad›r.

1133--)) SS››nn››ff bbiilliinnccii nneeddiirr??

Her s›n›f gündeme gelen her olaya
kendi s›n›f ç›karlar›na göre ba-

kar. Ve her zaman sars›lmaz bir
biçimde s›n›f bilincine sahip
olurlar. Burjuvazi kendi s›n›f bi-
lincini ç›karlar› do¤rultusunda
flaflmaz bir kat›l›kla ve kesinlikle
uygular. Her fleyin kendi ç›kar›-
na olmas›n› gözetir. Kitleleri al-
datarak s›n›f bilincini bulan›k-
laflt›rmay› ve kitleleri s›n›f kav-
ram›ndan uzaklaflt›rmay› amaç-
lar. ‹flçi s›n›f›nda ise s›n›f bilinci
ilk baflta pek geliflmifl de¤ildir.
Keskin çeliflkilerle s›n›fsal ola-
rak ikiye ayr›lm›fl bir toplumda,
bir taraf›n lehine olan, öbür tara-
f›n aleyhinedir. Biri için iyi olan
öteki için kötüdür. ‹deolojik sa¤-
laml›k, ideolojisinin bu gerçek-
likte s›n›f temeline oturmas›d›r.
S›n›f bilinci kavram› bir sözlük-
te flöyle tan›mlanm›flt›r; “Kendi
s›n›f›n›n toplumdaki yerini ve
özelliklerini bilimsel olarak kav-
ramakt›r. ” Buna göre ezilen-sö-
mürülen bir emekçinin “s›n›f bi-
lincini” kavramas› demek; kendi
kurtuluflunun kapitalist sömürü
düzenini ve asalak burjuva s›n›-
f›n› yok etmekten geçti¤ini, yeni
bir dünya gücüne ve niteli¤ine
yaln›zca ait oldu¤u s›n›f›n sahip
oldu¤unun fark›nda olmas› de-
mektir. Genifl kitleler bu s›n›f bi-
lincini mücadele içinde kazana-
caklar, kendilerine anlat›lanlar›
pratik içinde görüp, s›nayarak
kavrayacaklard›r. 

1144--)) SS››nn››ff iiddeeoolloojjiissii nneeddiirr??

“Toplumlar›n, s›n›flar›n, çeflitli top-
luluk ve gruplar›n siyasi hukuki,
kültürel, ahlaki, dinsel, felsefi
görüfl ve düflüncelerinin sistem-
leflmifl haline ideoloji denir. “Ya-
ni her s›n›f›n, yaflam›n içinde
oluflan düflünceleri, kültürü, si-
yasal, ekonomik duruma iliflkin

de¤erlendirmeleri belli bir dü-
flünsel süreç sonunda sistemleflir
ve ideoloji dedi¤imiz olgu flekil-
lenir. ‹deoloji, sistemli bir hal al-
mas›na paralel olarak da o s›n›fa
ait kesimleri etkileyip yönlendir-
meye bafllar. Yaflad›¤›m›z ça¤da
iki temel s›n›fa ba¤l› iki temel
ideoloji vard›r. Bunlar burjuvazi
ideolojisi ve proletarya ideoloji-
sidir. ‹flçi s›n›f›na bu ideoloji sila-
h›n› kazand›ran Marks ve
Engels’tir. Hiç kuflkusuz iflçiler,
kapitalist sömürüye karfl› daha
önceden mücadele ediyorlard›.
Daha önceden kapitalizm karfl›-
s›nda iflçi s›n›f›na ait çeflitli dü-
flünceler vard›. Ancak bunlar he-
nüz sistemleflmemifl, kendi iç bü-
tünlü¤üne ve mant›ki sonuçlar›-
na ulaflmam›fl düflüncelerdir.
Marks ve Engels bu sürecin ta-
mamlay›c›s› oldular. Proletarya-
n›n ideolojisi bilimsel sosyalizm
yani Marksizm-Leninizm’dir.

1155--)) DDeevvlleett nneeddiirr,, ss››nn››ffllaarrddaann

bbaa¤¤››mmss››zz mm››dd››rr??

Sömürücü düzende devlet tüm top-
luma ait olamaz. S›n›flardan ba-
¤›ms›z bir devlet yap›s› yoktur.
Tam tersine hheerr ddeevvlleett;; bir s›n›-
f›n öteki s›n›flar üzerindeki bask›
ve tahakküm arac›d›r. Bu neden-
le devlet, egemen s›n›f›n yada
egemen ittifak›n ç›karlar›n› koru-
yan örgütlenmedir. Köleci dev-
let, nas›l ki; köle sahiplerinin kö-
leler üzerindeki bask› arac› ise,
feodal devlet; feodal beylerin,
serfler (Yoksul, topraks›z köylü-
ler) üzerinde, kapitalist devlet;
burjuvazinin, proletaryan›n bur-
juvazi üzerindeki bask› arac›d›r.
Köleci, feodal, kapitalist toplum-
larda devletin niteli¤i sömürünün
bir arac› olmas›d›r. Fakat sosya-
lizmde tam tersi olarak devlet,
sömürüye karfl› bir bask› arac›
olarak vard›r. Devlet ancak s›n›f-
l› toplumlarda vard›r. Ve egemen
olan s›n›f›n (ya da ittifak›n) bas-
k› arac› olarak örgütlenmifltir. S›-
n›flar ortadan kalkt›¤›nda devlet
de ortadan kalkacakt›r.
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S›n›f savafl›m›, tarihteki en uzun
süreli, en kesintisiz ve en

yo¤un savaflt›r. ‹ki taraf, yani
uzlaflmaz biçimdeki düflman

s›n›flar, politik, askeri,
ekonomik, kültürel her alanda
kesintisiz bir biçimde savafl

halindedir



Sevgili Yürüyüfl okurlar›, sevgili
arkadafllar merhaba. Bu hafta konu-
muz okumak üzerine. 

Y›llar önce Mücadele Dergisi’n-
de okumayla ilgili bir yaz› yay›n-
lanm›flt›. Bafll›¤› flöyleydi:

““OOkkuummaakk bbiirr eeyylleemmddiirr..””

Okumakla ilgili en güzel tan›m-
lardan biriydi. 

Ve yaz›n›n ça¤r›s› da flu parag-
rafta özetlenmiflti: “Burjuva kültü-
rünün yaratt›¤› tembelli¤e karfl›
okumay› bir eylem haline getirebil-
meliyiz. Günlük yaflam›m›z›n ve
program›m›z›n her koflulda vazge-
çilmez bir yan›n› oluflturabilmeli
okumak.”

Bu dersimizde, iflte bu
eylemin baz› yanlar› üzerin-
de duraca¤›z. 

Asl›nda sorunun tam hali,
““nneeddeenn ookkuummaall››yy››zz,, nnaass››ll
ookkuummaall››yy››zz??”” fleklinde de
sorulabilir. Ancak birinci bö-
lümü üzerinde bu ders itiba-
r›yla fazla durmayaca¤›z.
Okuman›n yarar›, gere¤i
üzerine kuflku yok ki ne söy-
lense azd›r. Okumak her dev-
rimci için, eekkmmeekk ggiibbii,, ssuu ggiibbii,, hhaa--
vvaa ggiibbii bir ihtiyaçt›r, dersek asl›nda
hiç de abartm›fl olmay›z. 

Kitap okuyup okumama konu-
sunda, verilmemesi gereken iki ce-
vap ""zzaammaann bbuullaamm››yyoorruumm"",, ""ookkuu--
mmaakkttaann ss››kk››ll››yyoorruumm"" cevaplar›d›r.
Her Cepheli’nin, kendini e¤itmek,
yetifltirmek, donatmak görevi var-
d›r. Bunun özel bir görev olarak ve-
rilmesi gerekmez. Bu, halka, devri-
me, örgüte karfl› sorumlulu¤umuz-
dur. Aç›kt›r ki, devrimci kendini ge-
lifltirmezse, yenilemezse, daha fazla
sorumluluk üstlenemeyecek, görev-
lerini lay›k›yla yerine getiremeye-
cektir. 

fiimdi okumay› daha

verimli, sonuç al›-
c› hale getirmek
için nelere dikkat
etmeliyiz, ona ba-
kal›m. 

��Verimli
okuman›n ttemeli, aamaçta
netliktir

OOkkuummaann››nn vveerriimmlliillii¤¤iinnddee bbii--
rriinnccii kkooflfluull,, ookkuummaann››nn zzoorruunnlluulluu--
¤¤uunnddaa vvee nnee iiççiinn ookkuudduu¤¤uummuuzz kkoo--
nnuussuunnddaa nneett oollmmaakktt››rr

“Bofl zaman doldurmak” için
okuyanlar aç›s›ndan, pembe diziler,
polisiyeler, bilim-kurgular, düzenin
s›radan kitaplar›n› okuyanlar için,
nas›l okudu¤unun önemi yoktur. Bi-
zim önerece¤imiz yöntemler ve il-
keler de o tür bir okuma için de¤il-
dir zaten. Bizim yöntemlerimiz,
önerilerimiz, ““ddeevvrriimm iiççiinn ookkuu--
mmaakk”” aç›s›ndan geçerlidir. 

Bizim okurken de bir amac›m›z
vard›r. Bu yüzden de mesela, bizim
aç›m›zdan "Ne bulursam okurum"
gibi bir yaklafl›m hiçbir zaman söz
konusu olmaz. Bir kitab› s›rf çok
reklam› yap›l›yor diye okumak da
bizim yöntemimiz olamaz. Bizim
kitap tercihlerimizin ölçüsü farkl›-
d›r. Ölçü, bbiirr ddeevvrriimmccii oollaarraakk iihhttii--
yyaaççllaarr››mm››zzdd››rr.. 

Her Cepheli, faflizm nedir, de-
mokrasi nedir, kapitalizm nedir,
sosyalizm ne getirir, insanlara anla-
tacak kadar bilmelidir. Rus, Çin, Vi-
etnam, Küba... devrimlerini bilmeli-
dir... Tarihimizi, mücadelemizi bil-
melidir. Okumak, öncelikle bunlar›
kazand›rmal›d›r her Cepheli’ye... 

Mücadele eden, kitleleri öörrggüütt--
lleemmeekkllee,, kitlelere öönnddeerrlliikk eettmmeekk--
llee yükümlü olan bir devrimci, ne
için, kime karfl› savafl›yoruz? Nas›l
kurtulaca¤›z? ‹deolojimiz nedir?...
sorular›n›n cevab›n› bilmek duru-
mundad›r. 

Bu ihtiyac› duyuyor ve bu ihti-
yac› karfl›lamak için okuyorsak, o
zaman o çal›flmaya kendimizi vere-
ce¤imiz, en iyi flekilde ö¤renmeye
çal›flaca¤›m›z aç›kt›r. 

��Okuyaca¤›m›z kkitaplar›
neye ggöre sseçmeliyiz?

Yukar›daki bölüm, bunun ceva-
b›n› da veriyor asl›nda. Okuma ey-
leminin belirtilen ihtiyac› karfl›la-
mas› için ddoo¤¤rruu kkiittaappllaarr seçmeli-
yiz. 

Ne için okuyoruz? Nas›l okudu-
¤umuzu biraz da bu belirler. 

“‹nsan ne için okur ki?”
diye düflünebilirsiniz. Ama
asl›nda farkl› farkl› neden-
ler olabilir. 

- Okul veya mesle¤i ge-
re¤i zorunluluktan okur. 

- Çevresinde bilgi sat-
mak(!) için, “entellektüel”
gözükebilmek için okur. 

- “Okuyor” desinler di-
ye okur. 

- Örgütsel olarak görev
verildi¤i için... okur. 

- Kendini gelifltirmek, dünyay›
ve ülkesini anlamak ve de¤ifltirmek
için okur. 

‹lk üç fl›ktaki amaçlarla okuyan-
lar›n nas›l okuyaca¤› bellidir. Bizim
için esas olan son iki fl›kt›r. Okuya-
caklar›m›z› da buna göre seçeriz. 

��Yanl›fl sseçimler

Baz› arkadafllar, bu konuda mü-
cadelenin, örgütün, kendisinin bir
devrimci olarak genel ihtiyaçlar› te-
melinde de¤il de, “kiflisel tercih-
ler”le kitap seçimi yaparlar. Bu çer-
çevede karfl›m›za flu tip yaklafl›mlar
ç›kar:

Devrim ‹‹çinDevrim ‹‹çin

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL

Ders: Nas›l 
OOkkuummaall››yy››zz??

devrim iiçin
okuman›n 
yöntemleri
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- Sadece kendi alan›y-
la ilgili yaz›lar› okumak, 

- sadece teorik yaz›la-
r› okumak, 

- veya teorik yaz›lara
burun k›v›r›p sadece ha-
berleri okumak

- sadece solla ilgili yaz›lar› oku-
mak... 

- sadece edebi kitaplar okuyup
di¤erlerine burun k›v›rmak...

- burjuva medyan›n reklamlar›na
göre kitap okumak... 

Her biri kendi içinde bbaaflflkkaa bbaaflfl--
kkaa ççaarrpp››kkll››kkllaarr››nn sonucu olan bir
seçmeciliktir bu. 

Bu tarz bir okuma, hiçbir flekilde
savunulamaz, meflrulaflt›r›lamaz. 

��Okumamak, bbir seçenek
de¤ildir; ‘iradi’ de oolsa
okumal›y›z!

Evet, bazen karar al›p okuyor,
okutuyoruz. Zorla(!) okunur mu?
Evet okunur. Burjuvazi okumama
kültürünü yaratm›flt›r. Bunu aflmak
için örgütsel karar almak ve uygula-
mak yanl›fl de¤ildir. 

Halk›m›z›n bir deyifli vard›r;
“gönülsüz afl ya kar›n a¤r›t›r ya
bafl.” Ama biz kitap okuma konu-
sunda bu sözün çok geçerli olmad›-
¤›n› söyleyece¤iz. ‹lk baflta biraz
“zoraki” olsa bile, e¤er ki bunun zo-
runlulu¤u kavranm›flsa, bir süre
sonra zorunluluk gönüllülü¤e, oku-
ma al›flkanl›¤›m yok deyiflleri, oku-
madan yapamamaya dönüflecektir
ve nitekim dönüflmektedir. 

��Okuma bbir yo¤unlaflmad›r

Bu yo¤unlaflman›n iki yan› var-
d›r: Bir, dd››flfl kkooflfluullllaarr;; iki, bbeeyyiinn!!

Okuma eylemi, gerekli gereksiz
bölünmemelidir. Ancak yo¤unlafl-
mada esas olan, çevre koflullar› de-
¤il, beynimizdir. Kimileri, “ben gü-
rültüde okuyam›yorum... çevremde
dolaflanlar olunca dikkatimi topla-
yam›yorum... televizyon aç›kken hiç
okuyamam” gibi fleyler söylerler.

‹mkan varsa, asgari anlamda uygun,
sessiz ortam sa¤lanmaya çal›fl›labi-
lir; ama bu mutlaklaflt›r›lamaz. Me-
sela derne¤imizde baflka bir faaliyet
sürerken de pekala dergimizi oku-
yabilmeliyiz. Veya bir yerde tele-
vizyon aç›kken de okuyabilmeliyiz. 

Ama böyle diye, da¤›n›k bir oku-
ma da olmamal›. Okumay› zorunlu-
luk olmad›kça, bölmemeliyiz. Böyle
bölünmüfl bir çal›flmada verim dü-
fler, okudu¤umuzdan akl›m›zda faz-
la bir fley kalmaz. S›k s›k geriye
dönmek veya okudu¤umuz bölümü
tekrar etmek zorunda kal›r›z.

��Not ttutmak, ookuduklar›m›-
z› ssüzgeçten ggeçirmektir

Okurken not tutmak, verimli, ka-
l›c› bir okuma için flartt›r. 

BBiirriinncciissii,, okuma esnas›nda, ki-
taptaki önemli konular›n beynimiz-
de daha da pekiflmesini sa¤lar. ‹‹kkiinn--
cciissii,, daha sonra kitaba iliflkin önem-
li noktalar›n hat›rlanabilmesini sa¤-
lar. ÜÜççüünnccüüssüü,, notlar, ideolojik mü-
cadelede hazinelerimizden biridir. 

Neleri not alaca¤›z?

a) Önemli gördü¤ümüz bilgiler. 

b) Önemli gördü¤ümüz yorum-
lar, düflünceler. (Bunlar›n içinde
do¤rular da olabilir, yanl›fllar da.
Do¤rular, Marksist-Leninist dünya
görüflümüzü izah etmek, güçlendir-
mek için kullan›labilir; yanl›fllar ise,
tersine olarak, burjuva, küçük-bur-
juva düflüncelerin elefltirisini yapar-
ken örnek olarak kullan›labilirler.) 

- Tutulan notlar›n olabildi¤ince
özlü olmas› gerekir. Diyelim ki 300
sayfal›k bir kitap okuduk, 40-50
sayfa not tutarsak, o not amaca hiz-
met etmifl olmaz. Notlar›m›z daha
özlü ve k›sa olmal›. 

- Notlar, biçimsel olarak oku-
nakl› olmal›... Mesela notlar aras›n-

da gerekti¤i kadar bofl-
luklar olmal›.. Notlar,
rahat gözden geçirilebi-
lir olmal›. 

- Notlar›m›z›n bafl›n-
da, “Kitab›n ad›, Yazar›,
Yay›nevi, varsa çeviren,
kaç›nc› bask› oldu¤u,

sayfa adedi..” gibi bilgiler yaz›lma-
l›d›r. 

- Notlar›m›z yorumlu olmal›d›r.
Yani not ald›¤›m›z o bölümün öne-
mi nedir? Neye tekabül etmektedir,
oradan hangi sonuç ç›kmaktad›r ve
benzeri gibi yorum ve de¤erlendir-
meleri de en özet haliyle içermelidir
notlar›m›z... 

- Pratik ve h›zl› not almaya al›fl-
mal›y›z. 

- Okuduklar›m›zdan daha sonra
yararlanabilmek için not flartt›r.
Kimse o noktada sadece “haf›zas›-
na” güvenemez. 

- Not tutmay› bir al›flkanl›k hali-
ne getirmeliyiz. O zaman not tut-
mak sadece teorik, politik bir kitap
okurken de¤il, gazete okurken de,
hatta bir film izlerken, televizyonda
haberlerde bir fley dinlerken de ya-
paca¤›m›z bir fleye dönüflür. 

- Kuflku yok ki, burada not tut-
man›n mutlak bir biçimini önereme-
yiz. De¤iflik biçimler gelifltirilebilir.
Önemli olan baflta belirtilen amaç-
lara hizmet etmesidir. 

��Ülkemizle kk›yaslayarak,
somutlamalar yaparak
okumal›y›z

OOkkuummaakk pprraattii¤¤ee yyöönneelliikk bbiirr
eeyylleemmddiirr;; okurken, ülkemizle, dev-
rimimizle k›yaslayarak okumak,
okudu¤umuz fleyin mant›¤›n›n gö-
rülmesi ve kavranmas› aç›s›ndan
yararl› ve gerekli bir yöntemdir. 

Böylelikle okudu¤umuz soyut-
luktan ç›kar, somut bir amaca hiz-
met etmeye bafllar. 

Okudu¤umuz kitaptaki olaylar-
la, olgularla kendi ülkemiz, kendi
devrimimiz, kendimiz aras›nda ba¤-
lar kurmal›y›z. Diyelim bir devrim
sürecini okuyoruz bir kitaptan; ko-

Bizim okurken de bir amacımız vardır.
Bu yüzden de mesela, bizim açımızdan "Ne
bulursam okurum" gibi bir yaklaşım hiçbir

zaman söz konusu olmaz. Bir kitabı sırf
çok reklamı yapılıyor diye okumak da
bizim yöntemimiz olamaz. Bizim kitap

tercihlerimizin ölçüsü farklıdır. Ölçü, bbiirr
ddeevvrriimmccii oollaarraakk iihhttiiyyaaççllaarrıımmıızzddıırr.. 
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flullar› karfl›laflt›rarak, dev-
rimin orada ve burada kar-
fl› karfl›ya kald›¤› sorunlar›
karfl›laflt›rarak, çözümleri
karfl›laflt›r›p k›yaslayarak
sürdürmeliyiz okumay›...
K›yas, dersler, sonuçlar ç›-
karmakt›r. 

Böyle bir okuma yöntemi, her
okumay›, mücadelemizin sorunlar›-
n› çözmeye, ihtiyaçlar›na cevaplar
bulmaya hizmet edece¤i için, çok
daha verimli bir okuma olacakt›r. 

Küba’y› okurken, Dersim’deki
çal›flmam›za, Sovyet devrimini
okurken Gazi’deki çal›flmam›za da-
ir sonuçlar ç›karmak mümkündür.
Dünya devrimlerinin kahramanlar›-
n›, kitlelerin savafl›n› okurken, kifli
olarak kendimize ve halk›m›za dair
sonuçlar ç›karmak mümkündür. Ve
gereklidir. 

Burada dikkat çekilmesi gereken
bir nokta, bu k›yaslaman›n ve sonuç-
lar ç›karman›n mekaniklefltirilme-
mesi, bir flablonculu¤a veya taklitçi-
li¤e dönüfltürülmemesi gere¤idir.

��Okuma, ddinamik bbir süreç
olmal›d›r, ppaylafl›lmal›d›r

Paylaflmak, tart›flmak, kolekti-
vizmin bir parças›d›r. Bu, okuma
eylemi için de geçerlidir. 

Grup halinde sürdürülen e¤itim
çal›flmalar› d›fl›ndaki kiflisel okuma-
larda da, okuduklar›m›z› paylaflmak,
tart›flmak, hem okumay› teflvik edici
bir ortam›n oluflmas›na, hem bizim
okuduklar›m›z› kafam›zda daha da
pekifltirmemize hizmet eder.

Kitab› okuma sürecinde, kitapta-
ki önemli, çarp›c› bilgileri, yorum-
lar›, birimimizdeki, alan›m›zdaki
arkadafllarla paylaflmak, birincisi,
kitap okumay› teflvik edici bir orta-
m› pekifltirir, ikincisi, ö¤rendi¤imiz
bilgilerin yerleflip pekiflmesini,
üçüncüsü, genel olarak bulundu¤u-
muz yerdeki ortam›n politikleflme-
sini sa¤lar... Di¤er yandan, kitap
okurken, mutlaka bilmedi¤imiz, ta-
k›ld›¤›m›z, kavramakta veya yo-
rumlamakta zorland›¤›m›z bölümler

olur. Bunlar› yine birimi-

mizdeki arkadafllarla paylaflmak da,
tart›flmay› kolektiflefltirmek aç›s›n-
dan yararl›d›r. 

Elbette, bunlar›, kitap okudu¤u-
muzu 24 saat herkesin gözüne soka-
cak bir biçimde de¤il, yerinde, za-
man›nda paylaflmal›y›z, de¤ilse, bu
paylafl›m çok verimli olmayacakt›r. 

��‘Üzerimize aal›narak’
okumal›y›z

K›yaslayarak, somutlayarak
okuman›n bir di¤er yan› da, özellik-
le okuduklar›m›z› “KEND‹M‹Z”
aç›s›ndan düflünmektir. 

Bilinen klasik bir örnektir. Der-
gilerimizdeki içe dönük yaz›lar,
kadrolara, taraftarlara perspektif su-
nulan yaz›lar, sanki bbiizziimm dd››flfl››mm››zz--
ddaakkii birilerine yaz›lm›fl yaz›lar gibi
okunur. Yani k›sacas›, üzerimize
al›nmay›z onlar›. Orada belirtilen
noktalar› kendimiz aç›s›ndan bir de-
¤erlerdirme konusu yapmay›z.

Bu elbette okuman›n amac›na
terstir. O noktada, yaz›y› bu flekilde
“üzerine al›nmadan” okuyan, oku-
ma eylemini kendini, devrimi, örgü-
tü gelifltirmenin bir arac› olarak ele
alm›yor demektir. Teorik olarak
okuman›n amac›n› kabul ediyordur
ama, pratikte farkl› davran›fl söz ko-
nusudur. 

��Okuma eeyleminde, ssözlük
ve aansiklopedilere dde yyer
vermeliyiz

Okudu¤umuz yay›nlarda, bilme-
di¤imiz kelimeler, kavramlar geçe-
bilir. Bu durumda, bilinmeyenleri
atlamamal›y›z. Onlar, normal olarak
bizim kullanmayaca¤›m›z fleyler de
olsa, okuma sürecinde anlamlar›n›
ö¤renmeliyiz. 

Baz› okumam›z gereken yaz›lar,

bir çok teknik, yabanc›
kavram içerebilir, dili, aka-
demik, soyut, “a¤›r” olabi-
lir... E¤er gerekliyse, onu
okumaktan, anlamaktan as-
la vazgeçmeyece¤iz. Gere-
kirse kelime kelime savafla-
ca¤›z o metinle. Ama ina-

n›n arkadafllar, anlayamayaca¤›m›z,
çözemeyece¤imiz bir metin yoktur.
Bu konuda her Cepheli kendine gü-
venmelidir.

Bilmedi¤imiz, yeterince vak›f
olmad›¤›m›z baz› kavramlar, oku-
may› zorlaflt›r›c› bir unsur gibi gö-
rünebilir, ama onlar›n, bizim de kul-
land›¤›m›z ve kullanaca¤›m›z bir
bölümü, ö¤rendi¤imizde, hem anla-
mam›z›, hem de anlatabilmemizi
kolaylaflt›ran birer unsura dönüflür.

O yüzden bilinmeyen kavram-
lardan, kelimelerden korkmay›n.
Ama elimizin alt›nda bilinmeyenle
savaflacak materyali bulundurmal›-
y›z. Bunlar, sözlükler ve ansiklope-
dilerdir. Öyle ki, mümkünse, okur-
ken en az›ndan kapsaml› bir sözlük,
yan›m›zda durmal›... Bilgisayarda
okuyorsak, sözlük aç›k durmal›...
Karfl›m›za çözülmesi, savafl›lmas›
gereken kelimler, kavramlar ç›kt›k-
ça, ertelemeden hemen bakmal›y›z.. 

Kulland›¤›m›z sözlük ve ansik-
lopediler, kavramlar› ço¤unlukla
burjuvazinin bak›fl aç›s›na göre
aç›kl›yor olabilir; bunlar› da özenle
ay›klamal›y›z. 

��Kitab›n aana ffikrine, een
temel nnoktas›na yyo¤unlaflarak
okumal›y›z

Kitab› bitirdi¤imizde, flöyle bir
düflünelim: geriye ne kalm›flt›r ki-
taptan? 

Aradan iki ay geçti¤inde, kitap-
tan ne kald›¤›n› tekrar düflünelim. 

Ve aradan dört ay, sonra bir y›l
geçti¤inde... akl›m›zda ne kald›¤›n›
bir daha düflünelim.. 

Her seferinde bu soruya verecek
cevab›m›z olmal›. E¤er “valla ara-
dan flu kadar zaman geçti, pek bir
fley hat›rlam›yorum” diyorsak, ora-

Grup halinde sürdürülen eğitim
çalışmaları dışındaki kişisel okumalarda

da, okuduklarımızı paylaşmak,
tartışmak, hem okumayı teşvik edici bir
ortamın oluşmasına, hem bizim okuduk-

larımızı kafamızda daha da
pekiştirmemize hizmet eder.
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da okuma yöntemimizde
bir eksiklik var demektir. 

Bir kitab› okuduktan bir
süre sonra, onun neredeyse
tümüyle unutuldu¤unun ör-
nekleri az de¤ildir. Buna za-
man zaman “benim haf›zam
zay›f... ben çabuk unutuyo-
rum... Ben tarihleri akl›mda hiç tu-
tamam” gibi aç›klamalar getirilir.
Birincisi, unutmay›, bunlar izah et-
mez. ‹kincisi, sorunu böyle de ele al-
mamal›y›z.

Bir kitap, tüm ayr›nt›lar›yla insa-
n›n akl›nda kalmaz. Kalmas› da ge-
rekmez ayr›ca. Ama hiçbir fley kal-
mam›flsa, orada dedi¤imiz gibi bir
sorun vard›r. Bu sorun, haf›za zay›f-
l›¤› ve benzeri de¤ildir. 

Sorunlar flunlard›r genellikle.
Yeterince kendini vererek, yo¤unla-
flarak, sistemli bir flekilde okunma-
m›flt›r... Not tutmam›flt›r, tart›flma-
m›flt›r, yorumlarla, somutlamalarla
k›yaslamalarla okudu¤unu özümse-
memifltir... Ve üçüncü olarak temel
olanla tali olan› ayr›flt›rmam›flt›r.. 

‹flte bu anlamda kkiittaabb››nn öözzüünnüü
aallmmaakk,, okuman›n sonunda onu net-
lefltirmek önemlidir. Kal›c› olacak
olan da odur. 

Bu öz, bir paragrafa bile s›¤abi-
lir bazen. 

Yöntem olarak, bir kitab› oku-
yup bitirdi¤imizde, ondan ne anla-
d›¤›m›z›, bir sayfal›k bir makale ha-
linde yazabiliriz örne¤in. 

Kitab›n özlü bir özeti olur bu
makale. Bunu maddeler halinde de
yazabiliriz; kitaptan ç›kard›¤›m›z 5
önemli sonuç, 10 önemli sonuç gibi
kitab› akl›m›zda kal›c›laflt›racak
özetlemeler yapabiliriz. 

Ve nihayet, bu bir sayfa içinden,
5-10 madde içinden de tek bir mad-
deyi öne ç›karmal› temel almal›y›z.
Kitap, akl›m›zda o sonuçla özdefl-
leflmelidir. Y›llar sonra da olsa, ki-
taptan akl›m›zda kalacak olan odur. 

��Ezberi, fformülleri, sslogan-
laflt›rmalar› kkullanmal›y›z

Ezberlemek, formüllefltirmek,

sloganlaflt›rmak, ö¤renmeyi h›zlan-
d›ran, ö¤rendi¤imizi kal›c›laflt›ran
yöntemler olarak kullan›lmal›d›r. 

Diyelim ki bir e¤itim çal›flmas›-
n› sürdürürken, diyalekti¤in dört
maddesi var deyip, bunu özetledik.
Özetledi¤imiz bu dört maddeyi ez-
berlemeliyiz elbette. Ayn› fleyi ma-
teryalizme uyarlayabiliriz. 

Bu noktada kullan›lacak ezber
yanl›fl bir yöntem de¤ildir. Bunun,
burjuva e¤itim sisteminin elefltirdi-
¤imiz ezbercili¤iyle kar›flt›rmamak
gerekir. Biz burjuvazinin iflin özü-
nü, olaylar›n nedenlerini gizleyen,
bilinmez, anlafl›lmaz hale getiren
ezbercili¤ini elefltiriyoruz. Biz ise
burada dünyay›, olaylar› kavrama-
m›z› ve aç›klamam›z› kolaylaflt›ra-
cak bir ezber yap›yoruz. 

Ayn› flekilde, okudu¤umuz bir
kitab›n, bir makalenin temel tezini
sloganlaflt›rmak, oradan flematik,
maddelefltirilmifl sonuçlar ç›kar-
mak, ö¤renmeyi pekifltirir. 

Mesela diyalekti¤in özetlenmifl
dört maddesini, materyalizmin üç
maddesini kocaman yaz›p derne¤in
duvar›na asmak gibi yöntemler, pe-
kala ö¤renmeyi pekifltirecek yön-
temler olarak kullan›labilir. 

��Mesele ‘‘okumak’ de¤il,
kavramakt›r

Bir kitab›n, bir yaz›n›n özünü
kavramak, ondaki nneeddeenn--ssoonnuuçç
iliflkisini, olgulara ve olaylara yön
veren temel politikalar› kavramak-
t›r. Özellikle mesela Stalin’in ulusal
sorun üzerine yaz›lar›n›, Lenin’in
mesela örgütlenme, örgütsel iflleyifl
üzerine yaz›lar›n› okurken, Sta-
lin’deki ulusal sorun çözüm model-
lerini, Lenin’deki örgütlenme mo-
dellerini bire bir ö¤renmek, almak,
iyi bir okuma yöntemi de¤ildir. 

Stalin sorunu çözer-
ken, ilkeleri nedir, mant›¤›
nedir, Lenin’in örgütlen-
me modelinin mant›¤› ne-
dir, bunlar› almal›y›z.
Bunlar al›nmad›¤›nda,
oradan ö¤renilenlerin flab-
lonculu¤a, taklitçili¤e
dönmesi ihtimal dahilin-

dedir ki, oportünizmin yapt›¤› ge-
nellikle budur. 

S›n›flar›n mevzilenmesini ele
alal›m. Çin’de flöyle oldu, Sovyet-
ler’de böyle oldu diye, ayr›nt›lar›n›
ö¤renmek, ezberlemeye çal›flmak,
çal›flmada bu mevzilenmeye dair
somut bilgilere, rakamlara yo¤un-
laflmak, yanl›fl, gereksizdir. Yine ay-
n› fleye bakaca¤›z: Bu mevzilenme-
deki mant›k nedir, temel anlay›fl ne-
dir? Ç›karmam›z, akl›m›za yerlefl-
tirmemiz gereken de bu yan›d›r. 

Özü ç›kar›p kavrayabildi¤imiz
ölçüde, okuman›n en baflta vurgula-
d›¤›m›z amac›na ulaflm›fl oluruz. 

Özü kavrayabildi¤imiz ölçüde,
her kitap, bizim için bir yol gösteri-
ciye dönüflür. 

Özünü kavramak bu aç›dan
önemlidir. De¤ilse, okuyarak bir
bilgi y›¤›na¤›na sahip oluruz, ama o
y›¤›naktaki bilgiler, karfl›m›za ç›kan
sorunlar› çözmekte, devrim yürüyü-
flümüzü h›zland›rmakta bizim iflimi-
ze yaramaz, kuru ve hayattan kopuk
soyut bilgiler olarak kal›rlar. 

Ama, okudu¤umuz her fleyde
ö¤renmenin coflkusunu duyuyorsak,
her kitapta ülkemizi, devrimimizi
ve kendimizi daha iyi anl›yor ve
kavr›yorsak, okudu¤umuz her ki-
taptan, prati¤imizi güçlendirecek
yeni bir ad›m ç›k›yorsa, o zaman di-
yebiliriz ki, do¤ru bir tarzda okuyo-
ruz. Öyle okumaya devam edelim.
Öyle daha çok okuyarak devam
edelim. 

Sevgili arkadafllar, bu dersimizi
de burada noktal›yoruz. Umar›z,
okumak konusu kafam›zda biraz
daha flekillenmifltir. Umar›z daha
çok okumak için ek bir flevk gelmifl-
tir. Haftaya görüflmek üzere flimdi-
lik hoflçakal›n. 
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Okuduğumuz her şeyde öğrenmenin
coşkusunu duyuyorsak, her kitapta

ülkemizi, devrimimizi ve kendimizi daha
iyi anlıyor ve kavrıyorsak, okuduğumuz
her kitaptan, pratiğimizi güçlendirecek

yeni bir adım çıkıyorsa, o zaman
diyebiliriz ki, doğru bir tarzda okuyo-

ruz. Öyle okumaya devam edelim. 



Düzen kimseye örgütlenme
f›rsat› sunmaz. 

Çünkü halk›n örgütsüzlü¤ü
en büyük avantajlar›d›r. 

Devrimcileri yok etmek
için 

emperyalistler ve oligarfli
tüm çeliflkilerini bir yana at›p
hemen birlefliyor.

Biz de birleflmeliyiz.
Biz birlefltirmeliyiz. 
Hiçbir birlik projesi

üretmeyip emekle kurulan
birlikleri da¤›tmak için
elinden geleni yapanlara ra¤men

Solu birbirine düflürüp çat›fl-
t›rmak için kirli hesaplar yapan-
lara ra¤men, 

B‹Z B‹RLEfiT‹RECE⁄‹Z. 
Bir avuç hain ve iflbirlikçi ha-

riç herkesi birlefltirece¤iz. 
Farkl› ulus ve milliyetleri bir-

lefltirece¤iz.
Anadolu topraklar› üzerinde

yaflayan, kaderleri ve ç›karlar›
ortak olan halklar› ÖZGÜRLÜK-
LER‹ VE ULUSAL HAKLARININ
TANINMASI temelinde biz birlefl-
tirece¤iz. 

Farkl› s›n›f ve katmanlar› bir-
lefltirece¤iz. 

‹flçi, memur, yoksul topraks›z
köylü, esnaf, küçük üretici, dü-
zenin ezdi¤i tüm s›n›f ve tabaka-
lardan halk›, devrimci halk ikti-
dar›nda ç›kar› olan herkesi
EKONOM‹K, DEMOKRAT‹K TA-
LEPLER‹N‹N KARfiILANMASI
temelinde biz birlefltirece¤iz. 

Farkl› inançlara sahip halk›-
m›z› birlefltirece¤iz. 

Alevi-Sünni tüm din ve mez-
heplerden, her inançtan, inanan
ve inanmayan halk›m›z› ‹NANÇ-
LARINA ÖZGÜRLÜK TEMEL‹N-
DE biz birlefltirece¤iz. 

Tüm bölgeleri biz birlefltirece¤iz. 

Karadeniz’i, Ege-
’yi,Trakya’y›, Marmara,
Kürdistan, ‹ç Aanadolu-
’yu, Akdeniz’i tüm bölge-
lerdeki mücadeleyi BA-
⁄IMSIZ, DEMOKRAT‹K

B‹R TÜRK‹YE temelinde biz bir-
lefltirece¤iz. 

fiehirleri birlefltirece¤iz.
Kayserili'yi Sivasl›'ya, Erzu-

rumlu'yu Karsl›'ya düflman eden
Dersimli'yi Dersim'den, Tokat-
l›'y› Tokat'tan, Hakkarili'yi, Gire-
sunlu'yu kentinden kovup, sürüp
flehirleri fiili olarak bölenin bu
düzenin ekonomik ve siyasi bas-
k›lar› oldu¤unu, hemflehricili¤in
bugün sendikalardan belediye
baflkanl›¤› seçimlerine kadar dü-
zen kurumlar›n›n kulland›¤› bir
araç oldu¤unu gösterip, tüm fle-
hirleri, tüm flehirlileri birlefltire-
ce¤iz.

Da¤lar› ve kentleri birlefltire-
ce¤iz.

Yaln›z flehirlerde veya yaln›z
k›rsal alanda, da¤larda yürütü-
len bir mücadelenin bir halk›n
iktidar› almas› aç›s›ndan bafltan
kendini s›n›rlamak oldu¤unun,
bunun halk›n savafl gücü ve et-
kisi aç›s›ndan büyük bir deza-
vantaj oldu¤unun bilinciyle, da¤-
lardaki ve kentlerdeki savafl› bir-
likte gelifltirecek, birlikte büyüte-
ce¤iz. Ad› Birleflik Devrimci Sa-
vafl olan devrimci çizginin ge-
rektirdi¤i budur. 

Kad›n ve erke¤i omuz omuza
getirece¤iz. 

Kad›n› çeflitli biçimlerde ezen,
onu mutfa¤a hapseden, onun
söz hakk›n› gaspeden bir düzen-
de, halk›n yar›s›n› oluflturan ka-

d›nlar olmaks›z›n devrimin bafla-
r›s›n›n çok zor, hatta imkans›z
oldu¤unu biliyorsak, düzenin ya-
ratt›¤› çarp›kl›klara yeni çarp›k-
l›klar eklemeden kad›n› ve erke-
¤i mücadelenin her alan›nda, her
biçiminde omuz omuza savafla-
cak flekilde birlefltirece¤iz.

Mücadelenin tüm bi-
çimlerini birlefltirece¤iz.

Silahl› mücadeleyle
bar›flç›l mücadeleyi
birlefltirece¤iz. Ekono-
mik-demokratik mü-
cadeleyle politik mü-
cadeleyi, ideolojik mü-
cadeleyle kültürel mü-
cadeleyi, ekmek kav-
gas›yla gerilla müca-
delesini birlefltirece¤iz.

Örgütlenmenin tüm yollar›n›
birlefltirece¤iz.

Yaln›zca legal parti ve örgüt-
leri esas al›p örgütlenenler, yal-
n›zca illegalitenin dar alan›na
s›¤maya çal›flanlar, kendilerini
bo¤arlar. Düzene karfl› savafl›
asla süreklilefltiremezler. Legal
örgütlenmeyle illegal örgütlen-
meyi, çok çeflitli yöresel, sportif,
ekonomik örgütlenmelerle, siya-
sal örgütlenmeleri, askeri örgüt-
lenmeleri devrimin örgütünün
çat›s› alt›nda birlefltirece¤iz. 

Halk›n ç›kar›n› savunan her-
kesi birlefltirece¤iz.

Halk› birlefltirece¤iz.
Cephe tüm ulus ve milliyet-

lerden, tüm inançlardan, tüm s›-
n›f ve katmanlardan, her yafl ve
cinsten Türkiye halklar›n›n birli-
¤idir.

Cephe , silahl› ve silahs›z, ba-
r›flç›l ve askeri, legal ve illegal,
k›r ve kent tüm mücadele ve ör-
güt biçimlerinin, alanlar›n›n birli-
¤ini ihtiva eden bir devrimci
stratejinin izleyicisidir.

Cephe, iflte bunlardan dolay›
Türkiye devriminin yolu, Türkiye
halklar›n›n kurtulufl umududur.

Türkiye halklar› Cephe safla-
r›nda birleflecek, savaflacak ve
zaferi kazanacakt›r. B‹RLEfi‹P
SAVAfiIP KAZANACA⁄IZ. 

B‹RL‹⁄‹N AMACI
ZAFERD‹R 

B‹Z B‹RLEfiT‹RECE⁄‹Z 
ZAFER B‹Z‹M OLACAK 
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‹fline geri dönebilmek ve tafle-
ronlaflmay› teflhir etmek için müca-
dele eden Türkan Albayrak, Pafla-
bahçe Devlet Hastanesi’nin bahçe-
sine kurdu¤u çad›rda direniflini sür-
dürüyor. 

Direniflinde 70’li günlere yakla-
flan Albayrak, Ramazan Bayram›’n›
direniflte geçirdi. O, büyüklerinin
bayram›n› kutlamaya gidemedi an-
cak sevdikleri ve direniflten, emek-

ten, hakl›dan yana olanlar onu bay-
ram boyunca yaln›z b›rakmad›lar.
“Bayramlar herkes için bayram ol-
sun diye” bayram direniflte geçiril-
di.

Bayram›, TAYAD’l›lar, Devrim-
ci ‹flçi Hareketi üyeleri, Paflabahçe
Kültür Derne¤i üyeleri, Paflabahçe
halk›ndan insanlar, efli ve o¤luyla
beraber karfl›lad›. Gün boyu kurum-
lardan gelenlerin yan› s›ra telefonla
bayram›n› kutlayanlar da oldu. 

Bayram boyunca da bu ziyaret-
ler ve telefonlar devam etti. 

Sanatç› Yasemin Göksu, Haber-
Sen MYK üyesi Mehmet Demir efli,
arkadafllar› flair ve yazar Gülsüm
Cengiz, Fatofl Ç›rnaz, Gülsüm
Ekinci ve Saim Gür’le birlikte gele-
rek bayramlaflt›lar. Göksu, “Herke-
sin bir gün yard›ma ihtiyac› olabilir,
bu ülkede kimsenin garantisi yok.
Bir flekilde ma¤dur olabiliriz, bu
nedenle bu tür toplumsal olaylarda
dayan›flmam›z› göstermeliyiz” diye-
rek, Albayrak için flark› söyledi. 

12 Eylül günü çok yo¤un ya¤-
mur ya¤mas›na ra¤men ziyaretçiler
vard›. Kamu Emekçileri Cephesi

üyeleri gelerek bayramlaflt›lar. 

Samsun T Tipi hapishanesinden
özgür tutsak Raflit Dörtyol, “direnifl
çad›r›” adresine gönderdi¤i karanfil
figürlü kartla direnifle desteklerini
iletti. “Tutsakl›k koflullar›ndan size
destek için karanfilimi ald›m da gel-
dim. ‹nan›yorum ki kazanman›n
coflkusuyla zafer halay›n› da kura-
ca¤›z”, “yar›nlarda, tafleronlaflma-
ya, iflten at›lmalara, sömürüye karfl›
milyonlar olaca¤›m›za” inanc›n› be-
lirten Dörtyol, arkadafllar›n›n se-
lamlar›n› da ileterek Türkan Albay-
rak’›n bayram›n› kutlad›. 

Türkan AAlbayrak ‹‹çin
Sessiz EEyleme DDevam
Edildi!..

Devrimci ‹flçi Hareketi eylemle-
riyle Türkan Albayrak’a destek ol-
maya devam ediyor. 

15 Eylül günü Paflabahçe Devlet
Hastanesi Poliklinik bölümü önün-
de her hafta yap›lan sessiz oturma
eylemlerine devam edildi. Destek
için gelen yönetmen S›rr› Süreyya
Önder’de eyleme kat›ld›. 

Eylemin ard›ndan direnifl çad›-
r›ndan tek tek ayr›lan insanlara sivil
polisler keyfi olarak GBT dayatma-
s›nda bulundu. Ancak bu dayatmay›
keyfi olarak gören Devrimci ‹flçi
Hareketi üyeleri kimlik vermeyi ka-
bul etmediler. Bu durum karfl›s›nda
sivil polisler hastane önünde bekle-
yenlerin de gelmesi üzerine keyfi-
yetine son vermek zorunda kald›. 

Direniflten DDirenifle
Ziyaret

Direniflin 68’inci gününde Tuz-
la’da çad›r kurup direnifle geçen
tersane iflçisi Zeynel  K›z›laslan
Türkan Albayrak’› ziyaret etti. K›z›-
laslan bir gece Türkan Albayrak’la
beraber nöbet tuttu.

Direnifle ZZiyaretler
Sür üyor

16 Eylül günü direnifl çad›r›n›
KESK, D‹SK Yönetim Kurulu ve
Türk Tabipler Birli¤i’nden (TTB)

Direniflin içinde bir bayram:
““BBaayyrraamm ssaabbaahhllaarr››mm bbuu ggüünn-

kküü kkaaddaarr hhiiçç bbööyyllee ggüüzzeell oollmmaadd››..””

Evimden ve ailemden uzakta
geçirece¤im bir bayram  bu bay-
ram.

Bu bayram kap›m› çalan ço-
cuklara fleker tutamayaca¤›m. Bü-
yüklerimi ziyaret edemeyece¤im.
Sevdiklerimle beraber olamayaca-
¤›m.

Ben iflime geri dönmek için
kurdu¤um direnifl çad›r›nda geçi-
rece¤im bu bayram›.  Daha güzel
bayramlar görebilelim diye direnifl
çad›r›nday›m…

“Yar›nlarda iflten atmalara karfl› milyonlar olaca¤›z”

Türkan Albayrak’›n
Direnifli Sürüyor
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ziyarete geldiler. 

D‹SK ad›na aç›klama yapan
Süleyman Çelebi Türkan Albay-
rak’›n direniflinin bireysel bir dire-
nifl olmad›¤›n›, tafleronlaflmaya
karfl› mücadelenin simgesi oldu¤u-
nu söyledi. 

Daha sonra TTB’den Hüseyin
Demirdizen söz ald›. Türkiye’nin
en önemli sorununun iflsizlik oldu-
¤unu söyledi. Demirdizen, Türkan
Albayrak’›n ifle geri iade edilmesi,
daha da önemlisi iflten at›lma kay-
g›s› yaflamadan çal›flabilme koflul-
lar›n›n oluflturulmas› gerekti¤ini
söyledi. 

Ard›ndan Çelebi ve Demirdizen

baflhekimle görüflmek için hastane-
ye girdiler. 

Çelebi ve Demirdizen içerdey-
ken KESK ‹stanbul fiubeler Plat-
formu destek vermeye gelerek bir
aç›klama yapt›. KESK Genel Sek-
reteri Emir Ali fiimflek; “69 gündür
meflru direnme hakk›n› kullanan
Türkan Albayrak’a destek için bu-
raday›z” dedi.

Baflhekimle görüflmeden dönen
Süleyman Çelebi; “sürecin yarg›ya
intikal etti¤ini, üst birimlere bildir-
diklerini bu iflin bizi aflt›¤›n› diledi-
¤i zaman bizimle görüflebilir” ce-
vab›n› ald›klar›n› söyledi.

Çelebi’nin ard›ndan bir aç›kla-
ma yapan Albayrak’›n avukat› fiük-
riye Erden ise; baflhekimin yalan
söyledi¤ini belirtti. Erden; Türkan
Albayrak’›n görüflmeye gitti¤inde
de¤il baflhekim, yard›mc›yla bile
görüflemediklerini söyledi.

Yasemin Göksu: 
Gerçekten örnek

al›nmas› gereken hat-
ta hepimize örnek ola-
cak bir direnifl. Gel-
dim çok mutluyum,
çok güzel bir duygu,
bende onun direniflini
destekliyorum.

Sistemle yan yana düflmemek, sis-
temle bir anlaflmaya girmemek, hak-
k›n› korumak hakk›n› istemek tabiki
çok onurlu bir davran›fl benim için
çok k›ymetli.

Bu direniflin benim için iki ayr›
önemi var. Eme¤i adaleti ve hak aray›-
fl› önemli bir kad›n olarak Türkan han›-
m›n tek bafl›na burada gerçekten kale
gibi dikilerek Türkiye’de kad›n olma-
n›n da ona yükledi¤i bir çok sorumlu-
lukla bir kaç s›f›r geriden bafllayarak,
çok önemli bir durufltur. Gerçekten çok
önemsiyorum çok de¤erli.

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor

19 Eylül
2010
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Ankara. Hacettepe Üniversitesi’nde, 4 y›ld›r maaflla-

r›n› düzenli alamayan Avrupa grubu tafleron iflçileri,
D‹SK'e ba¤l› Dev-Sa¤l›k-‹fl ve KESK'e ba¤l› SES öncü-
lü¤ünde  6 Eylül günü eylem yapt›lar.  

Bas›n aç›klamas›yla bitirilmesi düflünülen eylem
iflçilerin iste¤iyle oturma eylemine dönüfltürüldü. 1,5
maafl›n en geç 8 Eylül’e kadar ödenmesi konusunda
taahhüt isteyen iflçiler idarecilerden bir cevap
alamay›nca, cevap gelinceye kadar ifl b›rakma eylemi
karar› ald›lar.

Yemekhane önünden rektörlük önüne yürüyüfl yapan
iflçiler hastane genel direktörü Tezer KUTLUK'un gö-
rüflme talebi üzerine çocuk hastanesi önüne yürüyüfle
geçtiler. ‹flçi temsilcilerinin yaklafl›k 1 saat görüflmeleri
sonucunda ertesi gün saat 11.00'e kadar sorunun çözüle-
ce¤ine dair söz al›nd›. Akflam saatlerinde iflçilerin bir ay-
l›k maafllar›n›n yar›s› kadar tutar hesaplar›na yat›r›ld›.

Ertesi gün flirket yönetimin bütün gün bask›, tehdit,
flantaj ve ça¤›rd›¤› çevik kuvvete ra¤men iflçiler eylem-
lerine bafllad›lar. ‹flçilerin yan›na gelen, onlar› tehdit
ederek ifllerinin bafl›na dönmesini söyleyen flirket yöne-
ticilerine, iflçiler "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Ekmek Yok-
sa Bar›fl da Yok" diyerek cevap verdiler. 

‹flçiler e¤er bugün maafllar› yatmasa greve gidecek-
lerini söyleyip oturma eylemine devam ettiler. Bir son-
raki gün hastane önünde toplanma karar› alarak iflçiler
da¤›ld›. Ayn› gün akflam saatlerinde ise ertesi gün

maafllar›n yat›r›laca¤› haberi geldi.

Sekiz saat için Eylem
KESK’e ba¤l› Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› (SES) üyesi

sa¤l›kç›lar, mesai saatlerinin sekiz saate indirilmesi için ‹z-
mir Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy
Hastanesi, Karfl›yaka Devlet Hastanesi’nden sonra Bozya-
ka SSK Hastanesi’nde de mesaiyi bir saat erken b›rakt›lar. 

Hastane önünde aç›klama yapan SES ‹zmir fiube Baflka-
n› Ergun Demir, sadece fazla çal›flma süresinin azalt›lmas›-
n› de¤il, sa¤l›kç›lar›n çal›flma koflullar›n›n ve maafllar›n›n
düzeltilmesini talep ettiklerin söyledi.

Devrimci ‹flçiler ‹brahim Erdo¤an’›n
Mezar› Bafl›ndayd›lar

Devrimci ‹flçi Hareketi bayram›n 2. günü Devrimci ‹fl-
çi Hareketi kurucular›ndan ve 12 Temmuz flehidi ‹brahim
Erdo¤an’›n Karacaahmet’teki mezar›n› ziyaret ettiler. 

‹brahim Erdo¤an’›n mücadele arkadafl› olan Genel ‹fl
Sendikas› eski örgütlenme uzman› Aynur Karaaslan mezar
bafl›nda yapt›¤› konuflmada ‹brahim Erdo¤an’›n devrimci
kiflili¤ini, mücadelesini anlatt›. 

Mezar anmas›, mezarl›ktaki di¤er devrim flehitlerinin
mezarlar› dolafl›larak bitirildi.

Zeynel K›z›laslan direniflinin 40.
gününde

Tuzla BETESAN’da direniflini, açt›¤› bir çad›rda, iflyeri
önünde sürdüren Zeynel K›z›laslan  direnifline devam ediyor.



44--CC dün binlerce TTEEKKEELL iflçisi-
ni iflsiz b›rakt›, tüm haklar›n› gas-
betti. S›rada 1166 bbiinn belediye iflçisi
var. Sonra s›ra çeflitli iflkolar›ndan
117700 bbiinn iflçiye  gelecek.

AKP hükümetinin 2010 özellefl-
tirme program› içerisinde 117700 bin
iflçinin daha 4-C’li yap›lmas› hedef-
leniyor. Di¤er sektörlerle birlikte bu
say›n›n 220000 bbiinnii bulaca¤› belirtili-
yor. ‹flsiz b›rak›lan iflçileri aileleri
ile birlikte düflünecek olursak 44--CC
sald›r›s› ile 11 mmiillyyoonn kiflinin yaflam›
do¤rudan etkilenecektir.

On binlerce iflçinin “4-C’li ya-
p›lmas›”, “kriz karfl›s›nda” baflvu-
rulan geçici bir uygulama olmad›¤›
gibi, sadece AKP hükümetine özgü
bir politika da de¤ildir. 

44--CC kköölleelliikkttiirr,, 44--CC aaççll››kktt››rr,,
44--CC eemmppeerryyaalliizzmmddiirr!!

Özellefltirmelerle birlikte günde-
me getirilen 4-C, emekçilere sald›-
r›n›n yyeennii bbiirr bbiiççiimmiiddiirr.. Yeni bir bi-
çimi olmas›, emekçilerin iflsizlik
flantaj›yla köle gibi ggüüvveenncceessiizz ça-
l›flt›r›lmas›d›r 

Art›k saklamaya gerek duyma-
dan, çal›flt›klar› fabrikalar›, kelepir
fiyat›na emperyalistler ve yerli ifl-
birlikçilere alt›n bir tepsi içinde su-
nulan emekçiler, kap› önüne kondu-
¤unda iki seçenek dayat›lm›flt›r.

BBiirriinncciissii;; iflçiler, fabrikalar› ka-
pat›ld›¤› için ya iflsiz kalmay› kabul
edecekler -ki, bu mümkün de¤ildir.-
Eme¤inden baflka “satacak” bir fle-
yi olmayan emekçiler iflsiz kala-
mazlar.

‹‹kkiinncciissii;; ya da aylarca, y›llarca
iflsiz kalmaktansa, en kötü koflullar-
da çal›flmay› zorunlu olarak kabul
edecekler!

‹flçilere, “k›rk kat›r m›, k›rk sat›r
m›” diye sorulmaktad›r yani “Ya aç

ve iflsiz kalacaks›n ya da köle gi-
bi çal›flacaks›n” diyor iflbirlikçi-
ler.

4-C’li yap›lan bir iflçi, patro-
nun insaf›na terkedilmektedir.
“‹yi patronlar”, “vicdanl› patron-
lar” olamayaca¤›na, asalaklar›n ifl-
çilere daha az ücret verip, köle gibi
çal›flt›rd›klar› düflünüldü¤ünde 4-
C’li yap›lan iflçilerin durumu daha
iyi anlafl›lacakt›r.

Tek bir güvencesi olmadan, her
an, “seni bu iflyerinde istemiyoruz”
tehditi alt›nda, iflten at›lmamak için
her fleye boyun e¤mesi, itaat etmesi,
at›lmamak için patronunu “rahats›z
edecek” herfleyden uzak durmas›
dayat›lan iflçiler, 4-C ile yeni ve
vahfli bir sömürü ile karfl› karfl›ya-
d›rlar.

“Hakk›n yenecek ama ses ç›kar-
mayacaks›n”, “afla¤›lanacaks›n
ama...”, “en kötü koflullarda çal›fla-
caks›n ama...”, “saatlerce üç kuru-
fla çal›flt›r›lacaks›n ama...” Tüm
bunlara ““iiflfltteenn aattmmaass››nnllaarr!!” diye
katlanman›n ad›d›r 4-C.

Bir gaz maskesi verilmedi¤i
için, üç kuruflluk bir cihaz tak›lma-
d›¤› için, bak›m› yap›lmayan maki-
nalarda çal›flt›¤› için kolay, ucuz ve
s›radan ööllüümmlleerriinn aadd››dd››rr 44--CC..

‹flçiye, al›nteriyle üreten ve yara-
tan olarak sayg› duyan de¤il, posa-
s›n› ç›kar›ncaya kadar çal›flt›ran,
onu insan olarak görmeyen, haklar›-
n› kabul etmeyen sistemin ad›d›r
4-C.

AKP iktidar›n›n 1144 fifiuubbaatt
22000055‘te Bakanlar Kurulu karar› ile
flekillendirdi¤i 4-C, emperyalistle-
rin bir politikas›d›r.

IMF’nin köylünün ne ekece¤ine,
devlet kurumlar›nda ne kadar kamu
emekçisi çal›flt›r›laca¤›na karar ver-
di¤i düflünülürse, 4-C’nin niye ve

kimin ihtiyaçlar› için ç›kar›ld›¤› da
daha iyi anlafl›lacakt›r.

44--CC’’yyii ddaayyaattaann eemmppeerryyaalliizzmm
vvee iiflflbbiirrlliikkççiilleerriiddiirr

“ (1985 fiubat'›nda-bn) Andlar
ülkesinin tarihinde hiç görmedi¤i
bir özellefltirme dalgas› yaflan›yor.
Emeklilik kasalar›, sa¤l›k sistemi,
elektrik flirketleri, benzin istasyon-
lar›, telekomünikasyon ve trenler
özellefltirilen sektörlerden.” (Gaby
Weber, Gerilla Bilanço Ç›kar›yor,
syf. 200)

Andlar ülkesi fiili’de, barajlar-
dan, ormanlara kadar akla gelecek
hemen herfley emperyalist tekellere
sat›ld›. Emperyalist petrol tekeli
Shell, 35.000 hektarl›k bir orman›
ald›. AAvvuussttuurryyaall››,, AABBDD’’llii,, JJaappoonn
vvee HHoollllaannddaall›› tekeller fiili’yi ya¤-
malad›lar. Japon tekelleri, yüzen ba-
l›k fabrikalar›yla dev a¤larla fiili’de
deniz ürünü b›rakmad›lar.

Bu anlat›lanlar asl›nda Türkiye
için de geçerli. Sadece Türkiye de-
¤il, tüm yeni-sömürge ülkelerde
emperyalistlerin yürüttü¤ü talan po-
litikas›d›r bu.

fifiiillii’’ddee,, YYuunnaanniissttaann’’ddaa,, MM››--
ss››rr’’ddaa,, PPaakkiissttaann’’ddaa,, AAffggaanniiss--
ttaann’’ddaa,, FFiilliippiinnlleerr’’ddee,, TTüürrkkiiyyee’’ddee
iiflflççiilleerrii aaçç,, iiflflssiizz,, çç››ppllaakk bb››rraakkaann eemm--
ppeerryyaalliissttlleerrddiirr..

Emperyalist-kapitalist ülkeler-
deki dev fabrikalar›n› söküp, Pakis-
tan’a, Bengladefl’e, M›s›r’a... tafl›-
yan emperyalistler, iflsiz  b›rakt›kla-
r› milyonlarca emekçiyi kölece ko-
flullarda, ucuz, güvencesiz ve sa¤-
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l›ks›z çal›flma koflullar›nda çal›flma-
ya mahkum ediyorlar.

O nedenle iflsizli¤in, 4-C’nin,
tafleronlaflt›rman›n, esnek çal›flma-
n›n sorumlusu emperyalizm ve ifl-
birlikçilerdir. Bunlar› uygulayan
AKP iktidar›d›r.

‹fiS‹Z b›rakan, iflçilere GÜVEN-
CES‹Z bir yaflam› dayatan ve D‹-
RENME HAKKIMIZI yok etmek
isteyen emperyalizmdir! 

44--CC’’yyee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee
nnaass››ll vvee kkiimmee kkaarrflfl››
vveerriillmmeellii?? 

78 gün süren TEKEL iflçilerinin
direnifli iflçi ve emekçiler için bir
umut yarat›rken, 4-C’nin de niteli-
¤ini gözler önüne serdi.TEKEL di-
renifli, AKP iktidar›n›n sald›r›lar›na,
tehditlerine karfl›n mücadele ile

haklar›n al›naca¤›n› bir kez daha
gösterdi. Ama iflte bu nedenle de
tasfiye edildi.

Sendikalar ve reformistler,
4-C‘yi bugüne kadar hep sadece
hükümetlerin politikalar› ile emper-
yalizmle ba¤›n› kurmadan emperya-
lizmi yok sayarak aç›klad›lar hep.

Sendikalar emperyalizmin özel-
lefltirme sald›r›lar›na, binlerce
emekçinin iflten at›lmas›na seyirci
kald›lar. 

Emperyalizmin ve yerli iflbirlik-
çilerinin sald›r›lar›na karfl› ciddi bir
barikat oluflturulamad›. O nedenle
tek tek direnifller olsa da  sald›r›lar
bofla ç›kar›lamad›. 

Bu konuda sadece sendikalar›n
çarp›k düflünceleri yoktu. 

‹zmit’te bulunan SEKA ka¤›t
fabrikas›n›n ya¤mas› s›ras›nda, di-

renen iflçiler, “SEKA vatand›r, sat›-
lamaz”, “SEKA halk›nd›r” diyorlar-
d›. 

Aç›k ki, SEKA halk›n de¤il, oli-
garflinindi. Aç›k ki, SEKA vatan de-
¤ildi. Vatan ile ayn›laflt›rarak sat›la-
mayaca¤›n› anlatmak eksiktir.

““SSEEKKAA KKaappaatt››llaammaazz!!”” demek
gerçekte, emperyalist politikalara
karfl› olmakt›r. SEKA'n›n, TE-
KEL’in ve tüm K‹T'lerin kapat›lma-
mas› için sonuna kadar mücadele
etmek, hheemm eemmppeerryyaalliizzmmllee,, hheemm
iiflflbbiirrlliikkççii iikkttiiddaarrllaa ççaatt››flflmmaayy›› göze
almakt›r.

4-C’ye karfl› mücadele, emper-
yalizme ve emperyalizm iflbirlikçisi
iktidarlara karfl› oldu¤u kadar, ayn›
zamanda  iflbirlikçi sendikalara kar-
fl› mücadeledir.

4-C’nin ne olup ne olmad›¤›na;
4-C’nin emekçiler için anlam›na ve
neler getirip götürdü¤üne iliflkin
çok yaz›ld›, çok fley söylendi.

4-C’yi patronlar, emperyalist ve
yerli tekellerin savunucusu AKP d›-
fl›nda aç›ktan savunan yoktur.

Çünkü 4-C, iflçiyi iflsizlik flanta-
j›yla kölelefltirmektir. 

Emekçilerin kazan›lm›fl tüm
haklar›n› elinden almakt›r. 

4-C, güvencesiz çal›flmakt›r.

4-C, daha fazla iflsizliktir.

4-C, iflçiler, emekçiler için ölüm
demektir.

4-C sald›r›s›yla karfl›laflan TE-
KEL iflçileri bunun için büyük bir
direnifl bafllatt›lar. 78 gün süren
Türkiye iflçi s›n›f› tarihinde örnek
bir mücadele yaratt›lar. Halk›n, ge-
nifl kesimlerin büyük deste¤ini de
ald› bu hakl› mücadele. Deyim ye-
rindeyse AKP yaln›z kald›.

Ancak böylesi örnek bir müca-
dele ve genifl bir destek

karfl›s›nda 4-C’ye karfl› mücadele-
nin geldi¤i aflama ibret vericidir.

Direnifli, mücadeleyi büyütmesi
ve 4-C konusunda AKP’ye geri
ad›m att›rmas› gereken TEKEL ifl-
çilerinin sendikas› Türk-‹fl ve Tek
G›da-‹fl sendikas› üzerlerine düflen
tarihsel sorumlulu¤u yerine getir-
medikleri gibi direnifli tasfiye eden,
dahas› ihanet eden bir noktadad›r.

‹flçi sendikas› ve sendikac›lar›
oldu¤u iddas›ndaki Türk-‹fl ve Tek
G›da-‹fl sendikas›na, yöneticilerine
seslenmeyi, sorumluluklar›n› bir
kez daha hat›rlatmak, tarihe not
düflmek aç›s›ndan bir zorunluluk
olarak görüyoruz.

TEK GIDA-‹fi CEVAP VER-
MEL‹D‹R: 

TEKEL D‹REN‹fi‹N‹ B‹T‹R‹R-
KEN AÇIKLADI⁄INIZ EYLEM
TAKV‹M‹NE NEDEN UYMADI-
NIZ? 

K‹M VEYA K‹MLER ENGEL
OLDU? NE KARfiILI⁄INDA

VAZGEÇ‹LD‹ BU EYLEMLER-
DEN?.. 

AKP iktidar›n›n 4-C'yle iki kere
kölelefltirmek istedi¤i iflçileri sa-
vunmayacak m›s›n›z?.. 

Özellefltirmeler, tafleranloflt›rma,
esnek çal›flma, 4-C, emperyalizmin
yöntemleridir. 4-C'yi bizlere dayatan
emperyalizm ve iflbirlikçileridir. Em-
peryalizm ve iflbirlikçileri bizi
4-C'yle kölelefltirmek istiyor.

‹flçileri emperyalizmin insaf›na
m› terkedeceksiniz?... 

4-C'ye direnmemek, emperya-
list tekellere ve iflbirlikçilerine bo-
yun e¤mektir.. 

4-C'ye karfl› mücadele, emper-
yalizme ve emperyalizm iflbirlikçi-
lerine karfl› mücadeledir. 

SORUYORUZ; sendikalar iflçi-
leri savunmayacaksa Ne ‹çin Var-
lar?

SORUYORUZ; sendikalar iflçi-
lerden yana de¤illerse Kimden Ya-
nad›rlar?

Devrimci ‹flçi Hareketi: Tek G›da-‹fl Cevap Vermelidir;
4-C SALDIRISINA KARfiI ‹fiÇ‹LER‹ SAVUNMAYACAK MISINIZ?
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Ü l -
kemiz-

de yap›lan sendikac›l›¤› düzen sendikac›l›¤› ve dev-
rimci sendikac›l›k olarak ikiye ay›rabiliriz. Düzen
sendikac›l›¤› ülkemizde sar› sendikac›l›k ya da sen-
dika a¤al›¤› ifadeleriyle de bilinir. S›n›f ve kitle sen-
dikac›l›¤› ise devrimci sendikac›l›¤›n di¤er bir ifade
edilifl fleklidir. Nas›l ki s›n›flar mücadelesinde yap›lan
her fley ya düzene ya da devrime hizmet eder iflte
yap›lan sendikac›l›¤›n hizmet etti¤i yerde bu kadar
nettir. ‹kisinin ortas› yoktur. Yap›lan ya düzen sendi-
kac›l›¤›d›r ya da devrimci sendikac›l›kt›r.

Sözde iflçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› savunur görünür-
ken patronlar›n ekme¤ine ya¤ süren, onlar›n kontro-
lünde, sendikay› anti-demokratik bir iflleyiflle yöne-
ten, yapt›klar›yla düzenin ç›karlar›na hizmet eden
sendikac›l›¤a düzen sendikac›l›¤› denir.

‹flçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› gerçek anlamda savunan,
onun ekonomik-demokratik mücadelesi d›fl›nda,
ideolojik ve yap›s›n›n elverdi¤i ölçüde politik müca-
delesini de veren, demokratik bir iflleyifle sahip, s›n›-
f›n ç›karlar›n› ön planda tutan sendikac›l›k anlay›fl›-
na devrimci sendikac›l›k denir.

Düzen sendikac›s› için iflçi cahildir. ‹flçi sadece pat-
ronun verdi¤i ifli yapan birisidir. O cahil oldu¤u için
ona söz hakk› vermeye de gerek yoktur. ‹flçi hiçbir fle-
yi sorgulamamal›d›r. Sendikac› ne yap›yorsa do¤ru-
dur. Düzen sendikac›s›, sendikay› soktu¤u bir iflyerine
ya da üye yapt›¤› iflçilere aidat gözüyle bakar.

Devrimci sendikac› için iflçi çal›flan, emek veren,
üretendir. Devrimci sendikac› iflçinin olmad›¤› yerde
kendinin olmayaca¤›n› bilendir. Devrimci sendikac›
için söz de karar da iflçiye aittir. Direniflin önünü
açand›r.  

Düzen sendikac›s›n›n gerçek anlamda iflçileri
e¤itme gibi bir derdi yoktur. Patronlar›n ç›karlar› ön
planda oldu¤u için iflçilere kendi s›n›flar›n›n ideoloji-
lerini anlatmak bir yana dursun iflçileri yasal mev-
zuat›n d›fl›na ç›kmamas›n› sa¤layan, iflçiye hak alma
mücadelesinde korku salan bir tarzla yaklafl›r.

Devrimci sendikac› için iflçinin e¤itimi öncelikli
bir öneme sahiptir. Kendi ideolojisi-
nin hakl›l›¤›n› bilmeyen bir iflçi ç›-
karlar›n›n nereden geçti¤ini bilmez.
Bunun için öncelikle iflçi s›n›f› ide-
olojisini ö¤renmelidir.  Bunun için
devrimci sendikac› iflçisini bilgiyle
donat›r, bilgiyi kavrat›r. Onu yasal
mevzuata ba¤l› e¤itmez, hak alma
mücadelesinde meflrulu¤un öne-
miyle e¤itir. 

Düzen sendikac›s› tehditler ve

kongre oyunlar›yla, patronlar›n isteklerine göre liste-
ler belirler. Bask›yla, tehditle, ayak oyunlar›yla varl›-
¤›n› sürdürmeye çal›fl›r. 

Devrimci sendikac› iflçisine güvenir. Onun varl›k
koflulu iflçilerdir. Patronun ç›kar›n›n oldu¤u yerde
durmaz. ‹flçisine s›rt›n› dönmez. Patronun tehditleri,
sürgünleri karfl›s›nda direnir iflçisini yaln›z b›rakmaz.
Devrimci sendikac›n›n koltuk kayg›s› diye bir fley
olamaz.

Düzen sendikac›s› burjuvazi ve burjuva ideoloji-
sinden etkilenmelere karfl› mücadele vermez. Bu an-
lamda uzlaflmac›d›r. Düzen sendikac›s› için bir dire-
nifl, grev yüktür, sendikaya külfettir. Eninde sonun-
da iflçiyi sat›p uzlaflacakt›r.

Devrimci sendikac›ysa uzlaflmazd›r.Devrimci
sendikac› için bir direnifl, grev s›n›flar mücadelesin-
de bir mevzidir. ‹flçiler için okuldur. O, düzenle, onun
ideolojisiyle hep çat›flma halinde olacakt›r.

Düzen sendikac›s› iflçinin sorunlar›na karfl› duyar-
s›z, daha da kötüsü patron yanl›s› bir bak›fla sahip
oldu¤u gibi ülke ve dünyada yaflanan bir çok sorun
karfl›s›nda da duyars›zd›r. 

Devrimci sendikac›, ülke ve dünyada yaflanan
tüm sorunlara karfl› duyarl›d›r. ‹flçilere bu sorumlu-
lukla yaklafl›r.

Marks daha o zamanlar, sendikalar üzerine flöyle
diyor; "günümüzde emekçi sendikalar›, kapitaliz-
min karfl›s›nda günlük savafl›ma çok fazla dald›kla-
r›ndan, ücret köleli¤i sistemine karfl› eylem güçlerini
henüz tümüyle kavram›fl de¤illerdir. Bundan ötürü
de ggeenneell ttoopplluummssaall vvee ssiiyyaassaall hhaarreekkeettlleerrddeenn uuzzaakk
dduurrmmaakkttaadd››rr.. Oysa ilk amaçlar›n›n yan›s›ra, iflçi s›-
n›f›n›n tam kurtulufluna yönelik eylemde bulunma-
y› ö¤renmelidirler. Bu yöndeki tüm toplumsal ve si-
yasal hareketlere kat›lmal›d›rlar..."

Sonuç olarak devrimci sendikac›y›m demekle de
devrimci sendikac› olunmaz. Herhangi bir alandaki
herhangi bir devrimci nas›l yafl›yorsa, nas›l faaliyet
yürütüyorsa, nas›l bedelleri göze al›yorsa, devrimci
sendikac›n›n da bu aç›dan bir fark› yoktur. Bu fark›
ortadan kald›ran sendikac› devrimci sendikac›d›r.

Kendine bir statü biçiyorsa, sendikac›-
l›¤› bir devrimci konum ve mevzi ola-
rak de¤il, bürokratik bir s›fat ve kari-
yer olarak kabul ediyorsa, o devrimci-
yim dese de, devrimci sendikac› de¤il-
dir. Tabii devrimci sendikac›l›k çok
farkl› bir fleydir. O her fleyden önce
devrimci bir ruh, devrimci bir kararl›l›k
ve cürettir. Kendisi bunlara sahip ola-
cakt›r ki, bunlar› iflçi s›n›f›na tafl›yabil-
sin. 

Devrimci ‹flçi
Hareketi DÜZEN SEND‹KACILI⁄I VE 

DEVR‹MC‹ SEND‹KACILIK

Devrimci sendikac› için iflçi-
nin e¤itimi öncelikli bir öneme

sahiptir. Kendi ideolojisinin hak-
l›l›¤›n› bilmeyen bir iflçi ç›karla-
r›n›n nereden geçti¤ini bilmez.
Bunun için öncelikle iflçi s›n›f›

ideolojisini ö¤renmelidir.  Bunun
için devrimci sendikac› iflçisini
bilgiyle donat›r, bilgiyi kavrat›r.
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Çünkü Ö¤renciler Yok 
YÖK, Ö¤renci Seçme ve

Yerlefltirmenin (ÖSYM) yeni-
den oluflturulmas› için bir süre
önce Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
(MEB) bir taslak sundu. 

Yeni ÖSYM’de daha ön-
cekiler gibi anti-demokratik
olacak ve sorunlar› çözmeye-
cek. Masa bafl›nda emir tali-
mat ile haz›rlanan, ö¤rencile-
rin ve ö¤retim üyelerinin ol-
mad›¤› bu yeni oluflum bu ya-
n› ile yeni de olmayacak. 

Ö¤rencileri, temsil etme-
yen, ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n›
hesaba katmayan bu tür olu-
flumlar düzenin ihtiyaçlar›
için çal›flmaya devam edecek. 

ÖSYM Eylül, Ekim Ve
Kas›m’daki Tüm
S›navlar› Erteledi!

E¤itim sistemindeki çürü-
me ve beceriksizlik art›k giz-
lenemez bir duruma geldi.
E¤itim sistemi her yan›ndan
dökülmeye devam ediyor.

Bunun sonucu olarak,
“sorular›n çal›nd›¤›”, “kopya
çekildi¤i”, “d›flar› s›zd›r›ld›-
¤›” tart›flmalar› sonras›
ÖSYM milyonlarca ö¤renci-
yi, doktoru, kamu emekçisi-
ni, çeflitli dallardan personeli
ilgilendiren s›navlar› 3 ay
boyunca yapamaz duruma
geldi. Düflünün, milyonlarca
insan›n gelece¤ine s›navlarla
karar veren halka yabanc›
e¤itim sistemi, kendi koydu-
¤u s›navlar› 3 ay boyunca ya-
pamaz hale geliyor. Sadece
Kamu Personeli Seçme S›na-
v›na 2.5 milyon kifli kat›la-
cakt›.

Beceriksizlik ve Çürüme 
Ört Bas Edilemedi:

Yeni ÖSYM de
Öncekiler Gibi Anti-
Demokratik Olacak

Düzen Devrimci Gençli¤in anti-em-
peryalist mücadelesini engellemek için
tehdit, flantaj, terör, gözalt›, tutuklama
ve benzeri her türlü yöntemle sald›r›-
yor. 

‹flbirlikçi AKP iktidar› Amerikan ifl-
birli¤ini teflhir etti¤i için özel olarak
Gençlik Federasyonu üyelerine yöneli-
yor. Baflka bir yerde benzerleri içerikte
ayn› sloganlar›n at›ld›¤›, ayn› pankart›n
aç›ld›¤› eylemde her hangi bir “suç”
görülmez iken,  do¤rudan Tayyip Erdo-
¤an’›n protesto edildi¤i eylemden göz
alt›na al›nan Dev-Genç’liler aylard›r
tutuklu. 

7 fiubat 2010’de Özel Çaml›ca Er-
dem Hastanesi’nin aç›l›fl› s›ras›nda ya-
flananlar bahsetti¤imiz durumun
kan›t›d›r. Özel Çaml›ca Erdem Hasta-
nesi’nin aç›l›fl›n› Tayyip Erdo¤an’›n
yapaca¤›n› ö¤renen Halk Cepheliler
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” pan-
kart›n› açarak Afganistan’a asker gön-
derilmesini protesto eden bir aç›klama-
y› okudular. Ve ard›ndan sivil polisleri-
nin sald›r›s›na u¤rad›lar, gözalt›na al›n-
d›lar ve 6’s› tutukland›. Tutuklanan ar-
kadafllar›m›z 22 Eylül’de Befliktafl 14.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde ilk kez
mahkemeye ç›kacaklar.

"Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
demek ve Afganistan’a Türkiye’den as-
ker gönderilmesini protesto etmek, he-
le hele bunu Tayyip Erdo¤an’›n karfl›-
s›nda yapmak ülkemizde ttuuttuukkllaannmmaakk
iiççiinn yyeetteerrllii oluyor. Amerika’ya karfl›
olmak, “Afganistan halk›n›n katili ol-
mayaca¤›z” demek “suç”. Hem de “te-
rör örgütü” olma gerekçesi. Arkadaflla-
r›m›z 8 ayd›r bu gerekçeyle tutuklular. 

Bu bir gelenektir ülkemizde; anti-
emperyalist mücadele gelenekler yara-
tarak büyümüfltür. 1960’l› y›llardan gü-
nümüze ülkemizde anti-emperyalist
mücadele devam ediyor. Commer’in
arabas›n›n yak›lmas›ndan, 6. Filo’nun

denize dökülmesine,""NNee AABBDD NNee AABB
BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee”” kampanyas›ndan,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kam-
panyas›na kadar, anti-emperyalist slo-
ganlar›n, ülkemizin her taraf›nda yan-
k›lanmas›n›n tek bir sebebi vard›r; An-
ti-emperyalist mücadelede zafere olan
inanç, ›srar ve kararl›l›k. 40 y›ld›r Dev-
Genç’liler anti-emperyalist mücadele
bayra¤›n› onurla, gururla tafl›maktad›r.
AKP’nin haz›ms›zl›¤› iflte bundand›r.
Kendi karfl›s›nda hiçbir ses istemeyen
Amerikan ufla¤› AKP, efendisine olan
kinimizi ve mücadelemizi  tutuklama-
larla, iflkencelerle bitirebilece¤ini san-
maktad›r. 

40 y›ll›k Dev-Genç tarihinde nice
sald›r›lara gö¤üs gerdik. Nice kuflatma-
lar› aflt›k. 

‹flbirlikçi, AAmmeerriikkaann uuflflaa¤¤›› AAKKPP,
istedi¤i hiçbir sonucu alamayacakt›r.
Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için verilen an-
ti-emperyalist mücadele bugün de yeni
gelenekler yaratarak sürdürülmektedir.

Korkutma, sindirme, devrimcilikten
vazgeçirme politikalar› ifle yarama-
yacakt›r. Korkmas› gerekenler ülkemi-
zi emperyalistlere parsel parsel satan
Amerikan uflaklar›d›r. 

22 Eylül’de egemenlerin adaleti
için ifl gören mahkemeleriniz bu ülke-
nin gerçek vatanseverlerini “yarg›laya-
cak.” Sizin adaletiniz sizin olsun. Biz
gerçek adalet için olan kavgam›za de-
vam edece¤iz.

Tüm bu sindirme politikalar›n› bofla
ç›karmak için Dev-Genç’lilerin hakl›
mücadelesinde onlar›n yan›nda müca-
delelerini büyütmek için 22 Eylül’de
Befliktafl 14 ACM’de hep birlikte bir
kez daha hayk›ral›m:  

AAmmeerriikkaa DDeeffooll BBuu VVaattaann BBiizziimm!!

Arkadafllar›m›z› sahiplenerek mü-
cadelemizi ve düflmanlar›m›z›n korku-
lar›n› büyütelim.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

ANT‹-EMPERYAL‹ST MÜCADELEY‹
SAH‹PLENMEM‹ZLE BÜYÜTECE⁄‹Z
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Ülkemizde Gençlik

Okullar›n aç›lmas›yla birlikte ye-
ni bafllayacaklar için kay›t dönemle-
ri de bafllad›. 

‹lkokula yeni bafllayan bir  ö¤-
rencinin kay›t an›nda  “araç - gereç”
maliyeti diye ödemesi gereken para
338877--22000000 TTLL aras›nda de¤iflmekte-
dir. Bu miktar liselerde  ise ortalama
661133--22222233 TTLL aras›nda de¤iflmekte-
dir.

Bir devlet üniversitesine giden
ö¤rencinin y›ll›k ödemesi gereken
bar›nma ücreti, kitap paras›, yemek
paras›, yol ve giyim paras› ortalama
toplam› 66--77 bbiinn TTLL aras›nda de¤ifl-
mektedir.

Di¤er taraftan bir iflçi emeklisi-
nin bir y›lda eline geçen toplam pa-
ra miktar› ortalama 1100 bbiinn TL’dir.
Asgari ücretle geçinen bir ailenin
y›ll›k eline geçen toplam para mik-
tar› ise 7200 TL’dir.

Ancak anayasan›n 42. maddesin-
de ""KKiimmssee,, ee¤¤iittiimm vvee öö¤¤rreenniimm hhaakk--
kk››nnddaann mmaahhrruumm bb››rraakk››llaammaazz.. DDeevv--

lleett,, mmaaddddii iimmkkâânnllaarrddaann yyookkssuunn öö¤¤--
rreenncciilleerriinn öö¤¤rreenniimmlleerriinnii ssüürrddüürree--
bbiillmmeelleerrii aammaacc›› iillee ggeerreekkllii yyaarrdd››mm--
llaarr›› yyaappaarr.. "" denmektedir. Fakat ra-
kamlara bak›ld›¤›nda görülecektir
ki, okuma hakk› bizzat devlet tara-
f›ndan gasp edilmektedir. Asgari üc-
ratle geçinmek zorunda kalan bir ai-
lenin yy››llll››kk ggeelliirrii ile bir üniversite
ö¤rencisinin yy››llll››kk ggiiddeerrii birbirine
yaklafl›k düzeydedir. Çocu¤un üni-
versiteyi okumas› durumunda aile-
nin di¤er fertleri aç kalacakt›r. Ya da
çocuk okuyamayacakt›r.

Ülkemizde asgari ücretle çal›fl-
mak zorunda kalan milyonlarca in-
san vard›r. Bu milyonlarca insan›n
okuma hakk›n›n gasp› demektir. Bu
durum sadece asgari ücretle çal›flan-
lar için de sözkonusu de¤il. Emekli
maafl› ile geçinmek zorunda kalan
bir ailenin durumu da çok farkl› de-
¤ildir. 

Yoksul halk çocuklar›n›n okuya-
bilmesi için ö¤renci kendisi dahil
bütün aile çal›flmak zorunda kal-

maktad›r. Ancak milyonlarca kiflinin
iflsiz oldu¤u ülkemizde bu da pek
mümkün de¤ildir. 

Okuyabilmek için ifl bulup çal›-
flanlar›n durumu ise ortadad›r. Ö¤-
renciler okuyabilmek, okul masraf-
lar›n› karfl›layabilmek için hiçbir
sosyal güvencesi olmayan en a¤›r,
ifllerde çal›flarak düzenin sömürüsü-
ne maruz kalmaktad›r. Bunun en
çarp›c› örne¤ini geçti¤imiz haftalar-
da yaflad›k. ‹stanbul’da, üniversite
ö¤rencisi 20 yafl›ndaki Ömer Çetin
okul masraflar›n› karfl›layabilmek
için çal›flt›¤› inflaat›n 2. kat›ndan dü-
flerek ölmüfltü.

Düzen, halka sunmas› gerekeni
burjuvazinin hizmetine sunmakta-
d›r. Üniversitelerde ancak harç para-
s› ödeyenler okuyabilmekte, paras›
olmayan halk çocuklar›na ise üni-
versite kap›lar› kapat›lmaktad›r. Bu
bizzat ""KKiimmssee,, ee¤¤iittiimm vvee öö¤¤rreenniimm
hhaakkkk››nnddaann mmaahhrruumm bb››rraakk››llaammaazz..””
diyen devlet taraf›ndan yap›lmak-
tad›r.

Paral› e¤itim,
e¤itim hakk›n›n gasp›d›r

Gençli¤in
Gündeminden

19-26 Eylül-
87-88 ö¤renim y›l›ndan itibaren ö¤-
renci gençlik okul aç›l›fllar›n› kendi-
si yapmaya bafllad›. "Alternatif Aç›-
l›fl” ad› verilen bu toplant›lar sonra-
dan geleneksel hale geldi. 89-90 y›-
l› aç›l›fl›nda Dev-Genç’liler, Hacet-
tepe’de bakanlar›n kat›ld›¤› aç›l›fl
töreninde kürsüyü iflgal ederek; "12
Eylülcülerin bizim karfl›m›zda ko-
nuflmaya hakk› yok” diyerek resmi
aç›l›fla tav›r ald›lar.

24 Eylül 1993-
Ankara DLMK’l› ö¤renciler An-

kara Mimar Kemal Lisesi alternatif
aç›l›fl›nda, faflist ö¤retmenlerin ve
idarenin sald›r›s›na u¤rad›. 

21-27 Eylül 1993-
Liselerin aç›lmas›yla birlikte, or-

taö¤retim gençli¤i, çeflitli il ve ilçe-
lerde demokratik lise talebini dile ge-
tiren eylemler hayata geçirdiler. 

23 Eylül 1992-
‹stanbul Valisi Hayri KOZAK-

ÇIO⁄LU, rektörleri, emniyet mü-
dürleri ve jandarma komutanlar›n›
toplayarak, ö¤renci gençli¤in müca-
delesini ve örgütlenmesini engelle-
meye yönelik kararlar ald›lar. Özel
Güvenlik Birimleri kurulmas›ndan
üniversitelere girifllerde arama ya-
p›lmas›na, kimlik kontrolüne, ö¤-
rencilerle ilgili polise bilgi verilme-
sine kadar bir çok bask› biçimi var-
d› bu kararlar içinde. TÖDEF, bu
sald›r›lara daha sonra «Bilimsel-De-
mokratik Üniversite Önündeki Po-
lis-Jandarma Engelini Aflaca¤›z!»
fliar› ve kampanyas›yla cevap verdi.

“En kalabal›k s›n›f”
listesinde dünya
s›ralamas›!

AKP ‹ktidar›n›n bakanlar›
hergün Türkiye’nin hemen her
konuda “ne kadar geliflti¤i” ya-
lanlar›n› s›ralarken, e¤itim siste-
mi onlar› yalanlamaya devam
ediyor.

Araflt›rmalara göre ö¤rencile-
rin okuduklar› s›n›flarda ortalama
2277,,33 öö¤¤rreennccii ders görüyor. Türki-
ye Dünya’da 7. s›rada yer ald›. 

Çin: 36,6 2) Güney Kore: 29,9
3) fiili: 28,8 4) Japonya: 28 5)
‹srail: 27,6 6) Endonezya: 27,4
7) Türkiye: 27,3 8) Brezilya:
27,1 9) ‹ngiltere: 25,7 10)
‹rlanda: 24,3

Dünya Gençli¤inden
ggeennççllii¤¤iinn 

ttaarriihhiinnddeenn
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‹stanbul Ümraniye’de 7 fiubat gü-
nü Çaml›ca Erdem Hastanesi’nin aç›-
l›fl›na Tayyip Erdo¤an’›n kat›laca¤›n›
ö¤renen Halk Cepheliler, hastane
önünde eylem yapt›lar. Yo¤un polis
ablukas›na ra¤men Tayyip Erdo-
¤an’›n konuflma yapt›¤› esnada yolu
trafi¤e kapatarak “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” yaz›l› pankart› açt›ktan
sonra Afganistan’a asker gönderilme-
sini protesto eden bir aç›klama okun-
du. Bu esnada sivil polisler Halk Cep-
heliler’i da¤›tmaya çal›flt› ancak bafla-
r›l› olamay›nca Çevik kuvvet polisle-
rini ça¤›rd›. Çevik kuvvet polisleri ise
Halk Cepheliler’i yerlerde sürükleye-
rek gözalt›na ald›lar. Sald›r› esnas›n-
da görüntü almaya çal›flan habercilere
polisler; “Siz haber yap›yorsunuz o
yüzden bunlar eylem yap›yor, hep si-
zin yüzünüzden” diyerek görüntü al-
malar›na engel oldular.

Gözalt›na al›nan 8 Halk Cepheli
den 6’s› Terörle Mücadele fiubesi’ne
götürülürken, yafllar› 18’den küçük
olan 2 Halk Cepheli ise Sabanc›lar
Polis Merkezi’ne götürüldü. Halk
Cepheliler’in evleri gece yar›s› uzun
namlulu silahlarla bask›n yaparcas›na
arand›, aileleri tehdit edildi.

Ali Ekber Kalender bas›n taraf›n-
dan tam bir karalama kampanyas›na
tutuldu. Arkadafl›m›za “yerli Hanni-
bal” diyebilecek kadar seviyesizle-
flen, sayg›s›zlaflan bas›n asl›nda tam
da görevini yap›yordu. Çünkü bir in-
san› tutuklamak, yarg›lamak için po-
lisin dedi¤i yeterlidir bizim ülkemiz-
de. Polis fezlekeleri haz›rlan›r, savc›-
lar hakimler için bu yeterlidir, bir
olay olur polisin bas›na servis etti¤i
flekli katidir.  Araflt›rmaya dahi gerek
yoktur. ‹flte bu protesto bunlar› bir da-
ha net görmemize neden oldu.

4 gün gözalt›nda tutulan
Halk Cepheliler Befliktafl Adli-
yesi’ne götürüldüler. Daha son-
ra ç›kar›ld›klar› mahkemece
"terör örgütüne üye olmak” ge-
rekçesiyle tutuklu yarg›lanma-
lar›na karar verilen Sevinç
BOZDA⁄ Bak›rköy Kad›n Ha-

pishanesi’ne; Celal ÖNKOYUN, Ali
Ekber KALENDER, Müslüm GÖ-
NÜL, Sezgin DEREL‹ ve Murat SUR
geçici olarak Metris Kapal› Hapisha-
nesi’ne, birkaç ay sonra da Kand›ra 2
Nolu F Tipi Hapishanesi’ne götürül-
düler.  Ve ayr›ca mahkeme, dosyaya
gizlilik karar› konularak dava süreci-
nin kamuoyunca takip edilmesini en-
gelledi. Üç ay önce bas›nda ç›kan ha-
bere göre Haz›rlanan iddanamede;
Ali Ekber için “görevli memuru yara-
lamak, daha önce terör örgutünün
eylemlerine kat›lmak” gibi “suç”lar-
dan 25 y›l istendi¤i haberi ç›kt›. Yani
bas›n iflbirlikçi rolünü dava sonuna
kadar devam ettirdi.

8 ayd›r kesinleflmifl bir suçlar› ol-
mamas›na ra¤men tutuklu bulunan
Halk Cepheliler’in mahkemesi 22
Eylül de görülecek. 

Ülkemizde Gençlik

‘AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M’
YAZILI PANKART AÇTIKLARI ‹Ç‹N 
6 HALK CEPHEL‹ 8 AYDIR TUTUKLU!

Amerika’da Florida eyaletindeki
bir kilise 11 Eylül’de Kur’an yakaca-
¤›n› aç›klam›fl ve 11 Eylül’ün y›ldö-
nümünde bunu Müslüman halklara
karfl› bir eyleme dönüfltürmek için ha-
z›rl›klar yapm›flt›.

Bu Müslüman halklar›n inançlar›-
na, kültürlerine aç›k bir sald›r›yd›.
Yüz milyonlarca insan› afla¤›lamak,
inan›fllar›n› ayaklar alt›na almak ve
de¤erlerini çi¤nemekti.

Kur’an yakma 11 Eylül’de ger-
çekleflmedi. Bunu çeflitli nedenlerle
engelledi Amerikan emperyalistleri.
Kuflkusuz bu nedenler içinde ““hhaallkk--
llaarr››nn iinnaann››flflllaarr››nnaa ssaayygg››”” gibi bir ge-
rekçe yoktu.

Afganistan’daki iflgal kuvvetleri-
nin komutan› olan General David
Petraeus, Kur’an yakman›n Amerikan
askerlerinin hayat›n› tehlikeye düflü-

rece¤i konusunda uyar›da bulundu .
Emperyalist iflgal komutan› soruna
Müslüman halklar›n inançlar›na sayg›
yerine Afganistan’da halk›n iflgalciye
karfl› öfkesinin artaca¤›, direnifli güç-
lendirece¤i düflüncesiyle yaklaflt›.

Kur’an›n yak›lmas›n›n Taliban
güçlerine propaganda malzemesi ola-
ca¤›n› savunan Petraeus, “Bu Taliban
güçlerinin amaçlar› için kullanabile-
cekleri mükemmel bir f›rsat” diyerek,
as›l olarak kendi ç›karlar›n› düflünü-
yordu.

Onlar› korkutan iflgalciye duyulan
öfkenin daha çok artmas›, iflgale kar-
fl› yürütülen direniflin daha da güçlen-
mesiydi.

Kur’an yak›lmas› tart›flmalar›n›n
sürdü¤ü günlerde, Almanya Baflbaka-
n› AAnnggeellaa MMeerrkkeell,, çizdi¤i Hz. Mu-
hammed'in karikatürleri ile Müslü-

man halklar›n öfkesine neden olan
Danimarkal› çizer WWeesstteerrggaaaarrdd''a 8
Eylül’de, 22001100 yy››ll›› bbaass››nn ööddüüllüünnüü
verdi. Kurt Westergaard, 2005 y›l›nda
Hz. Muhammed'i bafl›nda bomba flek-
linde bir sar›kla resmetmiflti

Bu aç›kça halklara yönelik afla¤›-
lamalar›n, onay görmesi, desteklen-
mesiydi. Sorunun “bas›n özgürlü¤ü”
ile aç›klanamayaca¤› aç›kt›r.

‹fllerine geldi¤inde “bas›n özgür-
lü¤ünden” söz eden emperyalistler,
halklar›n hiçbir de¤erine sayg› gös-
termemifl, halklar›n kültürlerine hep
düflmanca davranm›flt›.

Binlerce Çingene’nin Fransa’dan
zorla s›n›rd›fl› edilmesi ve kamplar›-
n›n tahrip edilmesi emperyalistlerin
bu politikalar›n›n sonucuydu.

Çingeneler’in zorla s›n›rd›fl› edil-
meleri karfl›s›ndaki elefltiriler karfl›s›n-
da, FFrraannss››zz GGööçç BBaakkaann›› EErriicc BBeessssoonn
Fransa'n›n bu elefltirileri dikkate alma-
yaca¤›n› bildirirken, protestolar› “sol-
cular taraf›ndan yürütülen s›¤ politika-
lar” olarak de¤erlendiriyordu.

Emperyalistler halklar›n 
inançlar›na, kültürüne, düflmand›r
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““AAiillee KKooççlluu¤¤uu ggeelliiyyoorr”” diye
müjde verdiler gazeteler. 

“Hükümet, boflanmalar›n art-
mas› üzerine aile yap›s›n›n korun-
mas› için 'aile koçlu¤u' sistemine
geçiyor. Sistemle sorunlu aileler
yak›n takibe al›n›p, moral katk› su-
nulacak. Niflanl›lara dan›flmanl›k
hizmeti verilecek...”

Sorunlu ailelere dan›flmanl›k
hizmeti sunulacak deselerdi, belki
bu kadar dikkate almayacakt›k söz
konusu haberi. Ama “adland›rma”;
“Aile Koçlu¤u” adland›rmas›, rast-
gele seçilmifl bir kavram de¤il. 

“Koç”lar, burjuvazinin empoze
etti¤i yaflam biçiminin giderek öne
ç›kan bir parças›. 

Duymuflsunuzdur, en az›ndan
kula¤›n›za çal›nm›flt›r; ““YYaaflflaamm
kkooççllaarr››”” var asalaklar›n dünyas›n-
da. fiimdilik daha çok burjuvazinin
ve belki k›smen baz› küçük burjuva
kesimlerin dünyas›nda geçerli. Ya-
r›n daha “alt tabakalara” da ayn›
“hizmeti” sunacakt›r kapitalizm. 

“Yaflam koçu”, profesyonel ola-
rak belli bir ücret karfl›l›¤›nda sizin
yaflam›n›z› yönetiyor. Her konuda
ona dan›fl›yorsunuz, o size nerede
tatil yapabilirsiniz, neyi nereden

alabilirsiniz, araflt›r›p sunuyor.. 
Bu arada flunu da belirtelim.

“Koç” yönetici anlam›nda zaten.
Bu yaflam koçlar›, kariyer koçlar›,
aile koçlar› ve benzerleri yokken,
bir tek basketbol tak›mlar›n›n an-
trönerlerine “koç” denildi¤ini ö¤-
renmifltik televizyon dizilerinden. 

fiimdi “koç”lar ço¤al›yor.
Size ““KKaarriiyyeerr ppllaannllaammaass›› yyöö--

nneettiimmii””nde yard›mc› olan koçlar
var mesela... ‹flinizde nas›l yükselir-
siniz, bu konuda taktikler veriyor
insanlara.. “Stil dan›flmanlar›” var.
Ne giymeniz gerekti¤ini söylüyor-
lar... Son olarak bas›nda“kilo yöne-
timi” ad›yla yeni bir “koç”luk türü
ortaya ç›km›fl; onlar da sizin bes-
lenmenizi, kilo vermenizi, “di-
yet”inizi yönetiyormufl! 

Kapitalizmin ortaya ç›kard›¤›
tabloda iki dikkat çekici yan var: 

Birincisi, bbuurrjjuuvvaazziinniinn aassaallaakk--
ll››¤¤››nn››nn vard›¤› boyuttur. Burjuvazi,
asalaklaflmakta kendi s›n›rlar›n› da
aflarak, herfleyini PPAARRAASSIIYYLLAA
baflkas›na yapt›r›r hale gelmekte-
dir. Burjuvazi kendi günlük yafla-
m›n› bile düflünme zahmetine kat-
lanmay›p, onu da paras›yla profes-
yonel uzmanlara yapt›rmaktad›r. 

Ama bu tablonun hhaallkk aaçç››ss››nn--
ddaann da önem tafl›yan bir di¤er yö-
nü vard›r. Burjuvazi “yaflam koçla-
r›”n›, farkl› düzeylerde kitlelere de
yaymaktad›r. Her bireyin bir “psi-
kolo¤u”nun olmas›, emperyalist ül-
kelerde uzun zaman önce yerleflti-
rilmifl bir kültürdür. Kapitalizmin
bu tür ““hhiizzmmeett””lleerrii insan›n irade-
sizlefltirilmesine, kifliliksizlefltiril-
mesine, tek tiplefltirilmesine para-
lel olarak art›yor. 

Kifliye özel “Koç”lar pahal› ol-
du¤u için, burjuvazi yoksul kitleler
için bunu, televizyonlar arac›l›¤›y-
la “kitlesel koç”luk haline dönüfltü-
rüyor. Baflta kad›n programlar› ol-
mak üzere, televizyonlara ç›kar›lan
“uzman”lar, insanlara sa¤l›ktan
beslenmeye, e¤lencesinden dü¤ü-
nüne, her konuda ne yap›p ne yap-
mamas› gerekti¤ini ö¤retiyor. Yok-
sul kitleler, televizyonlar sayesinde
bedava “koç”lara sahip oluyorlar! 

Kapitalizmin flekillendirdi¤i in-
sana bak›n: Kendi kendini yönet-
mekten aciz, hiçbir konuda iradesi-
ne hakim olamayan, kendi sorular›-
n› çözmekten, kendi hayat›n› plan-
lamaktan yoksun bir insan tipi. 

Böyle olmay› kabul etmemeli-
yiz. Burjuvazinin yaflam tarz›, aile
iliflkileri, sorun çözme yöntemleri
gibi konularda, halka ve devrimci-
lere verebilece¤i hiçbir fley yoktur.
Burjuvazinin psikologlar›, koçlar›,
dan›flmanlar›, uzmanlar› kendileri-
nin olsun! Her sorunun çözümü,
yaflama dair her fleyin do¤ru yönte-
mi, halkta ve devrimcilerdedir. 

Acizlefltirilen ‹nsan ve Yaflam Koçlar›

Nas›l B‹R Yaflam?

‹stanbul Emniyet Müdürü Hüse-
yin Çapk›n’›n ‹stanbul polisinin ba-
fl›na getirilmesinden sonra geçen y›l
oluflturdu¤u ““ÖÖnnlleeyyiiccii HHiizzmmeettlleerr
BBüürroo AAmmiirrllii¤¤ii””nin 1 y›ll›k icraati
flöyle: 444499 bbiinn 996666 ggöözzaalltt››!! 

AKP’nin polisi ‹stanbul’da “su-
kuneti” böyle sa¤l›yor! Bir y›lda ya-
r›m milyon gözalt›. 

Kim bu gözalt›na al›nanlar? 
Halktan insanlar. AKP’nin polisi-

ne göre tüm ‹stanlul halk› potansiyel
suçlu. Onun için özel bir olay olmas›-
na gerek yok. Polis her yerde her an
seni durdurup gözalt›na alabilir. Kara-
kola götürebilir. Yol kesip arama ya-
par, Yoksul halk›n yaflad›¤› mahalle-
lerin girifl ç›k›fllar›n› tutup “kimlik
kontrolü” ad› alt›nda terör estirir.
Çünkü onlara göre halk suçludur. 

Suçu yaratan kendileridir. Sonra
““ssuuççuu öönnlleemmeekk”” ad›na keyfi bir fle-

kilde binlerce insan›
gözalt›na al›yor... Bin-
lerce polisle mahalle-
leri kuflat›p sabaha
karfl› evlere operasyon-
lar düzenliyor.

Devrimcilerin örgütlü
oldu¤u mahallelerde ise her
zaman bir bahane bolup sald›r›-
yor. Yüzlerce kifliyi gözalt›na al›yor. 

AKP’nin yar›m milyon insan›
nas›l gözalt›na ald›¤›n›, “sukuneti”
nas›l sa¤lad›¤›n› halk›m›z biliyor.

‹stanbul’da 1 y›lda 500 bin gözalt›

Gözalt›na al, sustur!
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‹stanbul’un Gülsuyu Mahalle-
si’nde ulafl›m kampanyas› çal›flma-
lar› devam ediyor. "Ulafl›m Çilesine

Son!" diyen Halk Cepheliler  11
Eylül Cumartesi günü Gülensu Ka-
radeniz Mahallesi, Mustafa Bakkal,

Dinler ve Heykel bölgesinde sesli
ça¤r› ve bildiri da¤›t›m› yapt›. 3  sa-
at süren bildiri da¤›t›m›nda 2000
bildiri halka ulaflt›r›ld›. Gülsu-
yu'nda kampanya çal›flmalar› de-
vam ediyor.

Gülensu Heykel bölgesinde
stand kuran Halk Cepheliler gün
boyu bildiri da¤›t›m› yaparak ma-
halle halk›n› 18 Eylül’deki toplant›-
ya kat›lmaya ça¤›rd›lar. 

Kampanya çal›flmalar›n› hazme-
demeyen polis gün boyu stand›n et-
raf›nda dolaflarak insanlar› taciz et-
ti. 

Bir ara stand›n önüne gelen ve
kendini Maltepe Emniyet Müdürü
olarak  tan›tan polis ''size ne mahal-
lenin ulafl›m sorunundan siz bu ma-
hallenin muhtar› m›s›n›z?'' diyerek
Halk Cephelileri provoke etmeye
çal›flt› ancak, cevab›n› ald›ktan son-
ra mahalleden defolup gitti

Bayramda Mezar Ziyaretleri
‹stanbul’da, 11 Eylül günü ö¤len vaktinde Gülsuyu

ve 1 May›s mahallelerinde Halk Cepheliler  halklar›n
kurtuluflu için topra¤a düflen flehitlerin mezarlar›n› bay-
ram›n üçüncü gününde ziyaret ettiler.

Öncelikle Gazi Mezarl›¤›’nda bulunan Türkiye hak-
lar›n›n önderi Day›m›z Dursun Karatafl’›n mezar› ziya-
ret edildi. Mezara karanfiller b›rak›ld›ktan sonra k›sa bir
konuflma yap›larak “onun ö¤rencileri olarak onun bizle-
re ö¤rettikleriyle mücadele bayra¤›n› daha yukar›ya ta-
fl›yaca¤›z.” denildi. Daha sonra Grup Yorum’un “Sen
Olaca¤›z” marfl› hep birlikte söylendi. 

Ard›ndan Eyüp Bafl’›n mezar›na gidildi. Mezarlar
y›kan›p, karanfiller b›rak›ld›ktan sonra Karacaahmet
Mezarl›¤›’nda bulunan, 16–17 Nisan ve 12 Temmuz’da
flehit düflenler ve Cömert Özen, Mete Nezihi Alt›nay,
Tuncay Geyik, Sabit Ertürk, fierafettin fiirin’in mezar-

lar› ziyaret edilerek hepsine tek tek karanfil
b›rak›ld›.

“size ne mahallenin ulafl›m
sorunundan siz bu mahallenin
muhtar› m›s›n›z?”

“size ne mahallenin ulafl›m
sorunundan siz bu mahallenin
muhtar› m›s›n›z?”

Mersin’de Bask›lar Protesto Edildi
Mersin’de 13 Eylül günü ESP, TAYAD’l› Aileler,

EHP ve Partizan ortak bas›n aç›klamas› ve tutsaklara
kart atma eylemi yapt›lar.

Mersin Oteli’nin önünde toplanan kitle hemen yak›-
n›ndaki merkez postaneye yürüdüler.“Gözalt›lar, Tutuk-
lamalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Devrimci Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›lan eylemde okunan
aç›klamada “Hasta tutsaklara sahip ç›kmak demokratl›k
de¤il, insanl›k görevidir. Kendine insan›m diyen herke-
si “hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n", “ devrimci tutsak-
lar serbest b›rak›ls›n” talebiyle birleflmeye gücümüzü
büyütmeye ça¤›r›yoruz” denildi.

Aç›klamadan sonra 15 dakika oturma eylemine ge-
çildi. Bu s›rada her kurumdan temsilciler postaneye gi-
derek devrimci tutsaklara kart ve mektup gönderdi. 

Eylem  “Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›l-
d›ramaz”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” slogan-
lar›yla bitirildi.

Bursa’da Çocuklar› Film Gösterimi
Bursa’da Teleferik semtinin Akça¤layan mahallesin-

de 11 Eylül günü “Kay›p Bal›k Nemo” isimli filmin
gösterimi yap›ld›. 

Film gösterimine 50’ye yak›n çocuk kat›ld›. Çocuk-
lar film gösterimlerinde, alan›n düzenlenmesine ve da-
¤›t›lacak çekirdeklerin haz›rlanmas›na da yard›mc›
oldular. Film gösterimleri cumartesi günleri devam ede-
cek.
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AKP ‹ktidar› Katillerle
Gurur Duyuyor!

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, 17 A¤ustos’ta Çorum'da yapt›¤› mi--
tingdeki konuflmas›nda, "… Millet olarak Çorum'la, Çorum'un yi¤itli--
¤iyle, mertli¤iyle, gözü pekli¤iyle her zaman gurur duyduk, nas›l ki
Çorum bu topraklardan yetiflmifl Akflemsettin Hazretleriyle, Ebusuud
Efendi'yle, Koyunbaba'yla, ‹skilipli At›f Hoca'yla gurur duyuyorsa,
bizler de Çorum'la gurur duyuyoruz. …" sözleriyle ilgili Devrimci
Alevi Komitesi bir aç›klama yay›nlad›. 

Tayyip Erdo¤an'›n ismini and›¤› kiflilerin her birini ayr› ayr› da de--
¤erlendirilebilece¤i söylenen aç›klamada, fieyhülislam Ebusud üze--
rinde duruldu. Alevi halk›n›n katledilmesi için verdi¤i fetvalarla bili--
nen fieyhülislam Ebusuud; Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Sü--
leyman dönemlerinde verdi¤i fetvalarla Alevi halk›n›n topluca katle--
dilmesini helal gören, bunun en büyük kutsal savafl oldu¤unu söyle--
yen, Alevi kad›nlar›n yakaland›--
¤›nda ne yap›lmas›n› soranlara
“belinize kuvvet” diyen Alevi
düflman› bir alçakt›r.

“fieyhülislam Ebusuud ile
gurur duyan, Çorum halk› de¤il,
iflah olmaz Alevi düflman› olan
AKP iktidar› ve Tayyip Erdo--
¤an'd›r. Halklar, hiçbir zaman
katillerle gurur duymazlar. Kat--
liam yapanlar, Anadolu halklar›
taraf›ndan hep lanetlenmifllerdir.

Tayyip Erdo¤an ve AKP ikti--
dar›, devflirme iflbirlikçi yöneti--
cileri ile Alevi halk›n› kendi po--
litikalar›na yedeklemeye çal›flsa
da, serdeki Alevi düflmanl›¤› bir
yerlerden aç›k veriyor. Çünkü
AKP iktidar›, bir devlet politika--
s› olan Alevi düflmanl›¤›n›n sür--
dürücüsüdür” denilen aç›klama--
da; Alevi halk›n›n dostunu düfl--
man›n› iyi tan›d›¤›, yüzy›llard›r
kendisine zulmedenleri unutma--
d›¤› ve yeri geldi¤inde hesap
sormay› bildi¤i vurguland›.

Ebusuud Efendi 
Fatih Sultan Mehmet döne-

minde Türkistan’dan gelerek, ‹s-
kilip’te yerleflen bir ailendendir.
‹skilip’te 1490 y›l›nda do¤mufl,
1473 y›l›nda ‹stanbul’da ölmüfl-
tür.

Önce medreselerde sonra
Bursa ve ‹stanbul kad›l›klar›nda
görev alarak kendini Osmanl›’ya
kan›tlam›flt›r. 1537’de  Rumeli
kazaskerli¤inde bulunmufl, 1545
y›l›nda fleyhülislâml›¤a getiril-
mifl ve ölünceye kadar bu görev-
de kalm›flt›r.

Kanuni Sultan Süleyman’›n
iflgal seferlerine kat›lm›fl, Os-
manl›n›n ya¤mac›  ve halk› ezen
düzeninin korunmas› için binler-
ce fetva vermifltir.

Alevi halk›n katli için verdi¤i
fetvalar ile de tan›n›r. O Alevi
halk›n katledilmesinin suç orta-
¤›d›r.

‹zmir: Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz

10 Eylül akflam› ‹zmir Özgürlükler
Derne¤inde Bayramlaflma yap›ld›. Bay--
ramlaflmadan sonra Dernekten ç›kan Der--
nek üyelerine resmi polisler taraf›ndan
zorla kimlik sorgusu dayat›ld›. Dernekte
olan di¤er üyeler arkadafllar›n›n polisler
taraf›ndan etraflar›n›n çevrildi¤ini görün--
ce dernek binas›ndan inerek arkadafllar›n›
sahiplenmeye gittiler. 

Polislerin elinden arkadafllar›n› alan
dernek üyeleri  "100 metre ilerde fuhufl
yapanlar›, esrar satanlar› durdurmuyorsu--
nuz bizim arkadafl›m›za neden GBT da--
yatmas› yap›yorsunuz" dediler. 

Pani¤e kap›lan polisler takviye ekip
istediler ve 5 dakika sonra 5 ekip oldular.
Dernek üyelerinin kararl› durufllar› sonu--
cu kimlik kontrolünün ard›ndan polisler
dernek önünden ayr›ld›lar.

Gülsuyu’da polis
ablukas›

Demokratikleflme, 12 Eylül’le hesap-
laflma demagojileriyle referandum yapan
iktidar, referandum günü gerçek yüzünü
gösterdi. ‹stanbul Gülsuyu Mahallesi re-
ferandumun yap›laca¤› 12 Eylül günü nü
polis ablukas› alt›nda geçirdi. 

4 otobüs çevik kuvvet polisi, akrepler
ve panzerler mahellenin girifllerini tutar-
ken, sivil polislerde oy kullan›lan okullar-
da beklediler.

Hakkari’de 10 kiflinin kontrge-
rilla taraf›ndan yola döflenen ma-
y›nlarla katledilmesi ‹stanbul Ok-
meydan›’da protesto edildi. Eylem-
de katliam›n bizzat devlet eliyle ya-
p›ld›¤› anlat›ld›.

16 Eylül akflam› BDP, Halk
Cephesi, ESP, DHF, Halkevleri ve
KÖZ taraf›ndan yap›lan eylem ak-
flam saatlerinde Sibel Yalç›n Par-
k›’nda “Hakkari’de Yap›lan Katlia-
m›n Sorumlusu Devlettir” pankart›

aç›larak yap›lan yürüyüflle bafllad›.
Mahalle içinde “Kahrolsun Faflizm
Yaflas›n Halklar›n Mücadelesi, Ka-
til Devlet Halka Hesap Verecek, Bi-
ji Bratiya Gelan” sloganlar›yla ya-
p›lan yürüyüflün ard›ndan sa¤l›k
oca¤› önünde bir aç›klama yap›ld›.
Halk Cephesinin 50 kifliyle kat›ld›-
¤› eyleme 100 kifli kat›ld›.

Okmeydan›’da Kontrgerilla
Katliam› Protesto Edildi
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BBiirr bbaayyrraamm›› ddaahhaa ggeeççiirriiyyoorruuzz.. DDüünnyyaa
hhaakkllaarr›› yyiinnee kkaann aa¤¤ll››yyoorr…… EEmmppeerryyaalliizzmm

ddaahhaa ddaa aazzgg››nnllaaflflaarraakk hhaallkkllaarr›› ssöömmüürrmmeeyyee
ddeevvaamm eeddiiyyoorr.. YYiinnee aaççll››kk yyookkssuulllluukk,,

iiflflssiizzlliikk yyaanngg››nnllaarr,, sseelllleerr,, yy››kk››mmllaarr bbiizzii
vvuurrdduu.. HHeerr ggüünn ççooccuukkllaarr››mm››zz ddaahhaa ççookk

aa¤¤ll››yyoorr,, ddii¤¤eerr yyaannddaann yy››llllaarrdd››rr
eemmppeerryyaalliizzmmee ffaaflfliizzmmee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee
eettmmeekktteenn ggeerrii dduurrmmaadd››kk ddaahhaa ggüüççllüü
bbiirrbbiirriimmiizzee kkeenneettlleenneerreekk,, ddöörrtt dduuvvaarr

aarraass››nnddaa zzuullmmee kkaarrflfl›› çç››kkaann GGüülleerr ZZeerree
iiççiinn hheeppiimmiizz bbiirriimmiizz iiççiinn ddeeddiikk.. 

DDöörrtt dduuvvaarr aarraass››nnddaa ttuuttssaakkllaarr››nn sseessii
oolldduukk.. ‹‹nncciirrlliikk’’ttee DDeevv--GGeeçç’’iinn rruuhhuuyyllaa

““AAmmeerriikkaa DDeeffooll”” ddiiyyeerreekk ggüüççllüü
kkaammppaannyyaallaarr öörrggüüttlleeddiikk,, mmaahhaalllleerrddee

mmeeyyddaannllaarrddaa UUmmuudduunn SSeessiinnii aannllaattmmaayyaa
dduuyyuurrmmaayyaa ççaall››flfltt››kk.. BBuu bbaayyrraammddaa ddaa

eezziilleenn hhaallkkllaarr››mm››zz››nn bbaayyrraamm››nn›› eenn iiççtteenn
ddiilleekklleerriimmiizzllee kkuuttlluuyyoorr hhaallkk››mm››zz››

iinnaanncc››mm››zz›› ssöömmüürreennlleerrddeenn,, bbiizzlleerrii aaçç››ll››¤¤aa
yyookkssuulllluu¤¤aa iitteennlleerrddeenn hheessaapp ssoorrmmaayyaa

ççaa¤¤››yyoorruuzz……

1 MAYIS MAHALLES‹ HALK CEPHES‹

Yürüyüfl okur-
lar› halka gerçek-

leri anlatmak için dergi da¤›t›mlar›na devam ediyor.

‹stanbul Avc›lar Marmara Caddesi’nde bir hafta dergi da¤›t›-
m› yaparken sald›r›ya u¤ray›p, gözalt›na al›nan Halk Cepheliler
13 Eylül günü yine ayn› yerdeydiler. “Ferhatlar’›n Enginler’in
Sesi Yürüyüfl Susturulamaz” yazan bir pankart açan Cepheliler
AKP’nin yalanlar›n› anlatmak isterken karfl›lar›na polisin ç›kt›-
¤›n› ve gözalt›na al›nd›klar›n› söylediler.

Eylemden sonra Yürüyüfl Dergisi da¤›t›m› yapan Halk Cep-
heliler 85 dergiyi halka ulaflt›rd›lar.

Halk Cepheliler 15 Eylül günü de Alibeyköy Karadolap Ma-
hallesi’nde eylem yap›p, ard›ndan dergi da¤›t›m› yapt›lar. ‹ki sa-
at içinde 70 dergi halka ulaflt›r›ld›.

‹zmir Menemen-Asarl›k`ta 11 Eylül günü 4 dergi okuru 50
dergiyi halka ulaflt›rd›.

Gücümüz Hakl›l›¤›m›zdad›r
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10 Eylül’de Yunanistan Radi-
kal Sol Birlik (Koalisyon) Avru-
pa milletvekili NIKOLAOS
CHOUNTIS tutuklu bulunan
TAYAD’l›lara iliflkin Avrupa
Parlementosu’na bir soru önerge-
si verdi.

“‹nsan haklar›  savunucusu 17

kiflinin Türkiye  yetkilileri tara-
f›ndan tutuklanmas›” konusuyla
önerge gönderen milletvekili ko-
misyona TAYAD üyesi 17 kifli-
nin serbest b›rak›lmas› için hangi
acil müdahalede bulunacaklar›n›
sordu.

Emperyalist Frans›z telekomünikas-
yon tekelinde çal›flma koflullar›n›n a¤›rl›-
¤› nedeniyle  5 emekçi daha intihar etti.

Son iki y›lda emperyalist tekelde çal›-
flan emekçilerden intihar edenlerin say›s›
böylece  58’e ç›kt›.  

Sendika intiharlar ile ilgili soruflturma
aç›lmas›n› isterken, intihar eden emekçi-
lerden biri yazd›¤› veda mektubunda inti-
har›n nedeni olarak çal›flma koflullar›n›
gösterdi.

2 y›l içinde 58 emekçi intihar ederken,
emperyalistlerin k›l› bile k›p›rdam›yor.
Ve intihar ettiren çal›flma koflullar› hiç
de¤ifltirilmeden sürdürülüyor.

Tekellerin sömürüsü için herfley mü-
baht›r. Tekeller sömürüleri için mekçileri
sömürmeye, a¤›r çal›flma koflullar› alt›n-
da çal›flt›rmaya, öldürmeye devam edi-

yorlar.

Yeralt›nda grev!
fiili'de yerin alt›nda yaflam mü-

cadelesi veren 33 madenci gibi ‹s-
panya'da da 52 madenci, yerin yüz-
lerce metre alt›nda bekleyiflini sür-
dürüyor. Ancak ‹spanyol madenci-
leri yerin 500 metre alt›nda Kuzey
Palencia bölgesinde bulunan Guar-
do kentindeki bir kömür madeninde
11 gündür grev yapt›klar› için
madenden ç›km›yorlar. 

‹ki ayd›r maafllar›n› alamad›kla-
r›n› belirten madenciler, ödeme ya-
p›lana kadar madenden ç›kmaya-
caklar›n› söylüyor.

Fransa’da France
Telekom’da 2 Y›lda
58 ‹ntihar

TAYAD'l›lar için Avrupa
Parlamentosuna soru önergesi

‹STANBUL / AVCILAR



Avrupa’da

Almanya'n›n Köln fiehri’nde, Dom
Kilisesi önünde her hafta cumartesi gü-
nü Özgürlük Komitesi taraf›ndan düzen-
lenen eylem 58. haftas›nda da devam
etti.

"Nurhan'a, Cengiz'e, Ahmet'e Öz-
gürlük" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylem
boyunca Dom Kilisesi meydan›ndan ge-
çen insanlara Almanya devletinin uygu-
lad›¤› hukuksuzluk anlat›ld›.

Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ah-
met ‹stanbullu'nun Türkiye'deki faflizme
karfl› ç›kt›klar› için tutukland›klar›n› an-
latan  bildiriler da¤›t›ld›.

Özgürlük Komitesi, herkesi,  her Cu-
martesi günü saat 15.00'ten 17.00'e ka-
dar süren Dom Kilisesi önündeki eyle-
me kat›lmaya, tutsaklar› sahiplenmeye
ça¤›rd›.

Özgürlük Komitesinin 
Eylemleri Sürüyor

Almanya'n›n baflkenti
Berlin'de Yürüyüfl sergisi 10
ve 15 Eylül günleri  aç›ld›. 

10 Eylül günü Türkiyeli-
ler'in yo¤un olarak yaflad›¤›
Kruzberg'de bir  iflyerinin duva-
r›na aç›l›rken, 15 Eylül günü
Kruzberg-Kotbussertor Meyda-
n›’nda aç›ld›. 

Serginin aç›k kald›¤› süre
boyunca aç›lan masada Yürü-
yüfl dergisi sat›fllar›n›n yan› s›ra,
Yürüyüfl 5.Y›l›nda bafll›kl› bil-

diri ve Halk Anayasas› Tasla¤›
da¤›t›ld›. 

Sergide Grup Yorum'un
marfllar› megafondan seslendi-
rildi. Sergiye gelenlerle referan-
dum hakk›nda yap›lan sohbetler
edildi. 

Sergi 25 Eylül günü Neu-
köln semtinde  tekrar aç›lacak.

fiili’nin baflkenti San Dia-
go’da   ABD emperyalizminin
örgütledi¤i faflist cunta 37. y›-
l›nda, binlerce fiilili taraf›ndan
protesto edildi.

Faflist cuntay› protesto eden
halka sald›ran polis onlarca kifli-
yi yaralad›. Protesto gösterisi s›-
ras›nda 20 kifli gözalt›na al›nd›.

SSaallvvaaddoorr AAlllleennddee
ÖÖllüümm YY››llddöönnüümmüünnddee
VViiyyaannaa''ddaa AAnn››lldd››

11 Eylül 1973 tarihinde, fii-
li'de faflist darbeyle iktidardan

düflürülen Sosyalist
Parti kurucusu ve
baflkan Salvador Al-
lende faflist cuntac›
general Pinochet'in

askerleri taraf›ndan baflkanl›k
saray›nda katledilmiflti. 

fiili'deki faflist darbenin 37.
y›ldönümünde, baflkan Allende
ve cuntaya karfl› direnenler, Vi-
yana'n›n Donaupark'ta (Tuna
Park›) bulunan Allende heykeli-
nin yan›nda an›ld›.

Konuflmalar›n ard›ndan hey-
kelde toplanan kitle hep birlikte
Venceremos marfl›n› söyledi ve
bu anma etkinli¤i organize eden
fiilili'ler, özellikle Küba Büyükel-
çisine ve anmada yeralan Halk
Cepheliler’e teflekkür ettiler.

fiili Halk› Faflist
Cuntay› Protesto Etti

11 Eylül'de 5 Kübal› yurtsever
Ramon Labanino, Antonio Guerrero,
Fernando Hernandez, Rene Gonza-
lez ve Gerardo Gonzalez'in ABD'de
tutuklanmalar› 12. y›l›na giriyor. 

Kübal› 5’lerin tutuklanmalar›-
n›n 12. y›ldönümü vesilesiyle 10
Eylül günü Viyana'n›n merkezinde-
ki Stephansplatz Meydan›’nda bir
gösteri düzenlendi. 

Avusturya'daki Kübal› 5'lere
Özgürlük Komitesi'nin yan›s›ra
Halk Cepheliler'in de destek verdi-
¤i eylemde, Kübal› tutsaklar›n re-
simleri ve "5 Yurtseveri ABD'deki
Siyasi Tutsakl›¤›ndan Kurtar›n" ya-
z›l› pankart tafl›nd›. 

Eylemde Kübal› 5'lere mektup
yazma ve özgürlük kampanyas›n›
destekleme yönünde ça¤r›lar yap›ld›.

AAnnaaddoolluu RRaaddyyoossuu''nnddaa KKüübbaall››
55''lleerree ÖÖzzggüürrllüükk pprrooggrraamm››

Viyana'da yay›n yapan Anadolu
Radyosu'nun bu haftaki konusu
Amerika'da tutuklu olan Kübal› 5'ler.

Programa Avusturya Kübal›lar
Derne¤i baflkan› ve Cuba Va isimli
dernekten temsilci kat›lacak. 

Program 23 Eylül günü Türkiye
saati ile 20.15 - 21.00 aras›nda
yay›nlanacak.

Kübal› 5'lerin Sesi Viyana'da
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Berlin’de Yürüyüfl
Sergisi Bafllad›
Berlin’de Yürüyüfl
Sergisi Bafllad›



AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu'nun Av-
rupa'da yaflayan halk›m›z›n sorunla-
r›n› çözmeye, onlar› örgütlü bir güç
haline getirmeye yönelik mücadele-
si, Alman emperyalizminin federas-
yona yönelik sald›r›lar›n›n da gerek-
çesi olmufltur. 

Alman emperyalizminin,
özel mahkemeler kurarak, özel
tecrit statüleri yaratarak bu
mücadeleyi engelleyebilmesi
mümkün de¤ildir. 

Gerek SSttaammmmhheeiimm mmaahh--
kkeemmeelleerriinnddee,, gerekse flu an
sürmekte olan FFeeddeerraassyyoonn ddaavvaallaa--
rr››nnddaa ortaya ç›kan tek gerçek fludur:
Almanya Türkiye oligarflisinin talep-
lerini harfiyen yerine getirmekte,
Türkiye'deki faflist rejim ad›na inti-
kam savafl› vermektedir. Bu savafl›
da aç›ktan aç›¤a Türkiye'den getirti-
len iflkenceci polislerin flahitlikleri ve
kontrgerilla yöntemleri üzerine,
komplolar› üzerine kurmaktad›r. 

Alman hapishanelerindeki dev-
rimcilere uygulanan

tecritin bir boyutu da mektuplara ko-
nulan sansür ve k›s›tlamalard›r. Bu-
gün Almanya'daki Özgür Tutsaklara
gönderilen mektuplar›n birbuçuk, iki
ay sonra ulaflmas› ve yine tutsaklar›n
gönderdikleri mektuplar›n ayn› süre
içinde gelmesi ola¤an bir durum ha-
line getirilmifltir. 

Mektuplar›n bir k›sm›na, gönderi-
len kolilere ““ttuuttssaa¤¤aa mmoorraall vveerrii--
yyoorr””,,““mmüüccaaddeellee aazzmmiinnii ggüüççlleennddiirrii--
yyoorr””,, ““ddaayyaann››flflmmaayy›› ssüürrddüürrüüyyoorr””
gerekçesiyle el konulup, dosyalara
suç delili (!) olarak eklenmektedir.

AAllmmaann hhuukkuukkuunnaa göre hak ve
özgürlük mücadelesi yürüten tutsa¤a
“mmoorraall vveerrmmeekk”, ““ddaayyaann››flflmmaa ggöösstteerr--
mmeekk”, engellenmesi gereken bir suç-
tur. Di¤er yandan emperyalist kültü-
rün yozlaflt›rd›¤› Alman ve göçmen

tutsaklar söz konusu oldu¤unda, uyufl-
turucunun her çeflidine gözyumulur-
ken, devrimci tutsaklara gönderilen
mektuplar›n, “sahiplenme ifade edi-
yor” denilerek suç say›lmas›; hapisha-
nelerin sansür kurumunun ahlak anla-
y›fl›n› da ele vermektedir. 

Her türlü bask› ve tecrite ra¤-
men direnenlere daha fazla sahip
ç›kmal›y›z. Bask› ve ihanetlere,
emperyalizmin kuflatmas›na ra¤-
men, özgür tutsaklar›m›z› hiç ek-
silmeyen mektuplar›m›zla sahip-
lenmeliyiz 

Mektuplar›m›z›, kartlar›m›z›, Av-
rupa’daki, ülkedeki özgür tutsaklar›-
m›za sürekli göndermeli, mektup ya-
saklar›n› k›rmal›y›z. Herbirimizin
sürekli yaz›flt›¤› tutsaklar olmal›d›r.

Herbirimiz, her bir tutsa¤›m›z›n
“dd››flflaarrddaakkii” gözü, kula¤› olmal›y›z.
Unutmayal›m ki, tutsaklar›m›z mü-
cadelemizin vazgeçilmez de¤erleri-
dir. Tutsaklar›na sahip ç›kmamak,
hiçbir halk aç›s›ndan affedilemez,
normal görülemez. 

Tutsaklara “moral” 
mektuplar›! 

AVRUPA’dakiB‹Z

11 Eylül günü, Fransa'n›n
Nancy flehrinin Place Magi-
not Meydan›’nda, ‹srail mal-
lar›na boykot ça¤r›s› hayk›-
r›ld›. 

Boykot eyleminde Car-
mel, Jordan River, King Sa-
lomon, Jaffa, Sabra, Soda
Club, Ahava gibi markala-
r›n ürünlerinin al›nmamas›n›
ve boykot edilmesini istedi-
ler.

Bununla beraber, ‹sra-
il'de ifl yapan firmalara da ifl-
birli¤inden vazgeçme ve flir-
ketlerini geri çekme ça¤r›s›
yapt›lar. Eylemde, Nancy
Anadolu Kültür ve Sanat Evi
(NAKSE) de yer ald›.  

Nancy ‹srail
Mallar›na
Boykot Ça¤r›s›

9 ile 12 Eylül aras›nda Fransa Ko-
münist Partisi’nin merkez yay›n orga-
n› Humanité (‹nsanl›k) Gazetesinin
80. y›ldönümü kutland›. 

fienlikte bir araya gelen Fransa'n›n
en büyük sol partileri aralar›nda sa¤c›
hükümetin ›rkç› ve faflist politikalar›-
n›  önlemek amac›yla, mücadele birli-
¤ini sa¤layacaklar›n› ilan ettiler.

Her y›l oldu¤u gibi, "Village du
Monde" (Dünya Köyü) alan›nda çe-
flitli Türkiye'li devrimci örgütlerin
standlar› vard›.

Halk Cephesi, Anadolu Federas-
yonu imzal›, "Yabanc›lar Yasas› ‹ptal
Edilsin" bafll›kl› bir dilekçeyi imzaya
açt›. Çok say›da kifli imza metnini im-
zalayarak Sarkozy iktidar›n›n ›rkç›
politikas›na ve gericileflen AB'ye kar-
fl› tav›r gösterdi.

Ayr›ca, geçti¤imiz 15 Haziran tari-
hinde gözalt›na al›n›p tutuklanan Tu-
tuklu Ailelerle Yard›mlaflma Derne¤i
(TAYAD) üyeleriyle dayan›flmak ama-
c›yla da imzalar topland›. Tutuklu TA-
YAD'l›lar›n foto¤raflar›n›n as›ld›¤› pa-
nolar›n alt›nda TAYAD'l›lar için imza
toplan›rken, Türkiye'deki referanduma,
sahte laik dinci kutuplaflmas›na, Türki-
ye'nin AB üyeli¤ine, AKP'nin iç ve d›fl
politikas›na, Kürt sorununa ve Türkiye
soluna iliflkin, onlarca sohbet yap›ld›.

Halk Cephesi stand›nda Türki-
ye'deki siyasal ve ekonomik duruma
ve Avrupa'da süren Türkiyeli devrim-
cileri hedef alan mahkemelere iliflkin
çok say›da bildiri, broflür ve kitap ser-
gilendi. 

3 gün süren flenli¤e 1 milyondan
fazla insan›n kat›ld›¤› tahmin ediliyor.

Hümanite’nin 80. Y›ldönümünde
Birlik ve Direnifl Sloganlar›

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor
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ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

ÇÇiizzggiiyyllee

EEvveett,, ggeerrççeekk bbiirr ddeevvrriimmccii oollaarraakk,, hheepp
kkeennddii rreessmmiimm iiççiinn ssaavvaaflflmm››flfl oolldduu¤¤uumm

bbiilliinncciinnee ssaahhiippttiimm.... AAmmaa,, bbuuggüünn aannllaadd››mm kkii,, bbuu yyeetteerr--
llii ddee¤¤iill;; bbuu kkoorrkkuunnçç bbaasskk›› yy››llllaarr›› bbaannaa,, yyaallnn››zzccaa
ssaannaattllaa ddee¤¤iill,, vvaarrll››¤¤››mmllaa ddaa kkaarrflfl›› kkooyymmaamm ggeerreekkttii¤¤iinnii
ggöösstteerrddii..  PP.. PPiiccaassssoo

ssöözz

Büyük 
Türkiye!!!!!!!
- Devletin en çok korunan kurumlar›ndan
sorular s›zd›r›l›yor... 
- 30 y›l önce ölmüfl kiflilerin ad›na oy pusu-
las› ç›kar›l›yor
- Polis, mükerrer oy kullan›yor
- Adli T›p, cenazeleri kar›flt›r›yor    
- Devlet, toplam 25 kifli içinde ölülerin sa-
y›s›n› bile sayam›yor, bir minübüs-tanker
çarp›flmas›nda, sanki okyanusun ortas›nda
çarp›flm›fllar gibi 12 ölü + 1 kay›p diye
aç›klama yap›l›yor
- Yetkililer, kazada minübüste olanlardan
biri için önce öldü diyorlar, sanra hastaneye
kald›r›ld› diyorlar, sonra diyorlar ki yok...  
Güçlü Devlet!!!!!!!!! Büyük Türki-
ye!!!!!!!!!

ÖÇ’ten korkan 
korkaklar!

“Yetmez Ama Evet Platformu”, 12 Ey-
lülcülerle ilgili suç duyurusunda bulunup
hemen arkas›ndan eklemifl: “Biz öç peflinde
de¤iliz”. 

Ya neyin peflindesiniz?

Bizim bildi¤imiz adalet hesap sormakt›r.
Adalet elbette halka zulmedenden zulmü-
nün hesab›n› sormak, yani öcünü almakt›r. 

Hem suç duyurusunda bulunacaks›n,
hem diyeceksin ki öç peflinde de¤iliz.. Ken-
di suç duyurusundan korkanlar›n ruh hali... 

Öç peflinde de¤iliz demek, adalet peflin-
de de¤iliz demektir. Öç, intikam, adalet de-
yince, o zaman düzenin icazeti üzerinizde
olmaz diye mi korkuyorsunuz?.. 

fiunu bilin ki, korkaklar hesap soramaz. 

A¤z›n›za 
sa¤l›k

fiu Bono adl› grup,
faflist AKP’nin bakan›-
n› sahneye ç›kar›p öv-
meye kalk›nca, kendi
“hayran›” olan seyirci-
den ald› cevab›n›: Yuu-
uh!

Basket seyircisi,
Tayyip’i görünce, ku-
pay›, 12 dev adam› fa-
lan unutup, “tek
adam”› yuhalad›. Siya-
set, basketin önüne
geçti; olmas› gerekti¤i
gibi yani. 

Her iki yerde de yu-
halayanlar›n a¤z›na
sa¤l›k. 



Cambaza bak cambaza
Zevat kkonufluyor: 
Sizin için bu cambazlar
Muhterem vatandafllar
Cambaza bak›n cambaza
‹flsizlik varm›fl
olsun, sizin için var
yoksulluk varm›fl, 
olsun sizin için var
cambaza bak›n cambaza

Cambaz kkonufluyor: 
Maçtay›z cümbür cemaat
"izdivaçtay›z" ay›p bilmeyiz
"yemekteyiz" pek afiyetteyiz
bald›r›z baca¤›z
yetmedi mi s›rlar dünyas›y›z
her yerde karfl›n›za ç›kart›l›r›z
bu de¤irmenin madrabaz›y›z
gözleri göstermeden ba¤lar›z

Devrim kkonufluyor:
Cambazlar› düflürün yakan›zdan
gerçek aç›¤a ç›kar
zamana vurman›z yeter
direk sars›l›r / ip sallan›r
cambaz DÜfiER!
gerçek kal›r
Ve cambazs›z zevat
ç›plak yakalan›r
dünyay› faiziyle yutarken...  

(Bolu F Tipi’nden Özgür Tutsaklar)

Tayyip’in demokratik 
yasakç› anayasas›

Baflbakan Erdo¤an, BDP’nin okullar› 5 gün
boykot karar›na iliflkin diyor ki:

“Bu aannaayyaassaall bir suç!”
Tam referandum sonras›nda Allah söyletiyor

iflte. 
Mübarek anayasa de¤il, ceza yasas›! 
Tayyip, boykot gibi demokratik bir hakk› bile

tan›mayan bir anayasay› bak›n nas›l da sahiple-
niyor. 

Faflizmle yönetilen ülkemizde her a¤z›n› açan düzen
politikac›s›, düzenin gazeteleri, televizyonlar› hep demok-
rasiden sözediyorlar. B›kk›nl›k verecek kadar çok kullan›-
l›yor demokrasi nitelemeleri. 

Hatta ülkemizdeki olmayan demokrasinin ““OOrrttaaddoo¤¤uu
üüllkkeelleerriinnee öörrnneekk”” olabilece¤inden dem vuruyorlar. K›sa-
cas›, gerçekleri tersyüz etmede s›n›r tan›m›yorlar.

Hemen herkesin bir demokrasi tarifi var. Halk› aldat-
mak için s›k s›k de¤iflik demokrasi tan›mlar› yap›l›yor.
Ortal›k demokrasi tespitlerinden geçilmiyor. Kimi “LLiibbee--
rraall ddeemmookkrraassii”den, kimi ““MMuuhhaaffaazzaakkaarr ddeemmookkrraassii””
den, kimi ““KKaatt››ll››mmcc›› ddeemmookkrraassii””den söz ediyor.

Oysa onlar›n demokrasisinin liberali de, muhafazakar›
da, kat›l›mc›s› da, tümü oligarflinin faflist düzenini gizle-
mek için kullan›lmaktad›r. Nitekim 60 y›l› aflk›n bir za-
mand›r faflizmle yönetilen ülkemizde nedense hiç bir dö-
nem faflizmden söz edilmemifl, hep demokrasi nutuklar›
at›larak, halk gerici faflist partilere yedeklenmeye çal›fl›l-
m›flt›r.

Onlarca demokrasi tarifi yoktur. Onlarca demokrasi
türü de yoktur zaten. Burjuvazi için demokrasi ve halk
için demokrasi d›fl›nda bir demokrasi tan›m› olamaz. De-
mokrasi s›n›fsald›r. O nedenle herkes bir demokrasi tan›-
m› yapamaz. 

Nitekim demokrasi sözcü¤ünün kullan›ld›¤› her yerde,
arkas›ndan “hangi s›n›f için” diye sormak gerekir. Zira bi-
liriz ki, demokrasiler s›n›fsal bir damga tafl›rlar. Öyle ta-
n›mlanmalar› bu gerçek üzerine oturmufltur.

Bu gerçekler bilindi¤i halde, günlük yaflamda zaman
zaman soldan insanlar›n da bu kavramlar› kullanmalar›na
rastlanabilmektedir. 

Bir kere, demokrasinin olmad›¤› bir yerde yap›lmas›
gereken tek geçerli fley, bu kavramlar› kullanmamakt›r.
Bu kavramlar› kullanmak demek, bu ülkede “iyi-kötü” bir
demokrasi oldu¤unu savunanlar›n düflüncelerine güç ver-
mek, “iyi-kötü” bir demokrasi oldu¤unu kabul etmek de-
mektir.

Bu da aç›kça, halk› yan›ltmak demektir. “liberal” ya da
“kat›l›mc›” demokrasiden sözetmek demek, oligarflik ikti-
dar›n faflist devletini aklamakt›r.

O nedenle bu kavramlar› kullanmayacak, üstü örtül-
meye çal›fl›lan oligarflik iktidar›n faflist devletini gerçek
niteli¤i ile adland›raca¤›z. Bu içi bofl ve halk› yan›ltmak
için kullan›lan, faflizmi gizleyen kavramlar› düzenin sa-
hiplerine b›rakaca¤›z. Biz, demokrasiden de¤il, faflizm-
den, yani gerçekten söz edece¤iz.

Savaflan
Kelimeler 

Liberal Demokrasi, Muhafazakar
Demokrasi, Kat›l›mc› Demokrasi
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1960’da Mersin Kazanl›’da do¤du. 1975’lerde mücadele saflar›nda yeri-
ni ald›. Cunta döneminde tutsak düfltü ve mücadelesini, 11 y›l boyunca
tutsak kald›¤› hapishanelerde de sürdürdü. Tahliye edildi¤inde yeri yine
mücadelenin içiydi. 30 Mart 1994’teki Parti Kurulufl Kongresine kat›ld›.
fiehit düfltü¤ünde, Genel Komite üyeli¤i, Devrimci ‹flçi Hareketi sorumlu-
lu¤u ve bir silahl› birli¤in komutanl›¤› görevlerini yürütüyordu.
25 Eylül 1994’de mücadele içinde görevlerini sürdürürken kazayla
yaraland›, illegalite koflullar›nda hareketin güvenli¤ini düflünüp hasta-

neye kald›r›lmas›na izin vermeyerek flehit düfltü.

BBeeddiiii CCEENNGG‹‹ZZ

Ad›yaman’›n Merkez Gökçay (Karikan) Köyü, 9 Kas›m 1973 do¤umlu
olan, Ali R›za, 1991’de ‹TÜ ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›.
1994’te tutsak düfltü. F Tipi hapishanelere karfl› ölüm orucu direnifli-
nin birinci ekibinde yerald›. 
Direnifli sürdürürken, sakat b›rak›l›p tahliye edildi. Direniflini d›flar›da
da 343 gün boyunca sürdürerek 27 Eylül 2001’de Küçükarmut-
lu’da ölümsüzleflti.AAllii RR››zzaa DDEEMM‹‹RR

Diyarbak›r Hapishanesi’nde Katledildiler
AKP iktidar› katliam emrini verenler hakk›nda tek bir ifllem yapt› m›?
24 Eylül 1996’da, oligarflinin planl› bir flekilde gerçeklefltirdi¤i sald›r›da, özel timler ta-
raf›ndan demir çubuk, cop ve kalaslarla dövülerek katledildiler. 

Mehmet ASLAN, 
Kadri DEM‹R, 
Edip DÖNEKÇ‹, 
M.Nimet ÇAKMAK, 
Erkan Hakan PER‹fiAN, 

R›dvan BULUT, 
Hakk› TEK‹N, 
Mehmet Kadri GÜMÜfi, 
Cemal ÇAM, 
Ahmet ÇEL‹K

Ulucanlar
fiehitleri

26 Eylül 1999’da Ulucan-
lar Hapishanesi’nde gerçek-
lefltirilen sald›r›da, bombala-
ra, kurflunlara, iflkencelere
direnerek flehit düfltüler. 
Oligarfli Türkiye’nin baflkentin-
de, milyonlarca insan›n gözü
önünde bir katliam yapt›. Ulu-
canlar hapishanesini bir iflken-
cehaneye çevirdi. Baz› tutsak-
lar› hamama götürerek iflken-

ceyle orada katlettiler.

‹smet KAVAKLIO⁄LU, 1963 Bal›kesir Gönen
do¤umluydu. 1979’da mücadeleye kat›ld›. 12
Eylül sonras› Marmara ve Karadeniz bölgelerinde
görevler ald›. Ulucanlar Hapishanesi tutsak ör-
gütlenmesinin sorumlusuydu. 
Ahmet SAVRAN, 1967 Ayd›n do¤umluydu.
Manisa Spor Akademisi’nde mücadeleye kat›ld›.
Devrimci Memur Hareketi’nde mücadelesini sür-
dürdü. 1999’da Zonguldak’ta Kurtulufl Gazetesi’-
ni satt›¤› için gözalt›na al›nd› ve tutukland›.
Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Almus do¤umluy-
du. ‹flçiydi. 1996’da mücadeleye kat›ld›. 
Halil TÜRKER, 1973, Tokat Aktepe do¤umlu.
93’de örgütlü mücadeleye kat›ld›. 

Nevzat Ç‹FTÇ‹, 1967, Elaz›¤ Karakoçan do¤umluydu. 1987’de hareketinin saflar›nda yer
ald›. 
Ümit ALTINTAfi, 1972, Mu¤la Çaybükü do¤umluydu. 91’de hareketinin saflar›nda yerald›. 
Abuzer ÇAT, 1968, Malatya Haçova köyü do¤umluydu. 1996 Ölüm Orucu gönüllüsüydü. 
Zafer KIRBIYIK, 1971 do¤umluydu. Gazi Üniversitesi'ndeyken mücadelede yerini ald›. 
Mahir EMSALS‹Z, 1974 Samsun do¤umluydu. Üniversitede iken mücadeleye kat›ld›. 
Önder GENÇASLAN, 1973 Çank›r› do¤umluydu. Üniversitede iken mücadeleye kat›ld›. 

Ulucanlar Katliam›
AKP iktidar› 8 y›lda tek bir katili cezaland›rd› m›?
Ulucanlar Hapishanesi’nde tutsaklar›n tek bir talebi vard›: Yatacak yer. 

Devrimci tutsaklar kalabal›k ko¤ufllar nedeniyle aylard›r “t›ka-basa” ko¤ufllarda kal›yor-
lard›. Bofl ko¤ufl olmas›na ra¤men idare yer talebini çözmedi. Bekletti. Katliam için bir
bahane arand›. Fakat ortada bir ‘isyan’ da yoktu. Ama oligarflinin çok daha uzun vadeli
hesaplar› vard›. “Ko¤ufllar çok kalabal›k” denilerek F Tipi hücre hapishanelerinin zemini-
ni haz›rl›yorlard›. Katliam emri de bu amaçla verildi. Katliam s›ras›nda devrimci tutsakla-
ra “teslim mi olacaks›n›z ölecek misiniz?” diye sordular. Bu soru bütün hapishanelerdeki
devrimci tutsaklarayd›. Direnirseniz sonunuz böyle olur deniyordu. 

Bu katliamdan sonra F Tipi hapishaneler oligarfli taraf›ndan daha aç›ktan telaffuz edilir
oldu ve gündeme getirildi. Nitekim, 14 ay sonra F Tipleri için 20 hapishaneye sald›rarak
Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam› gerçeklefltirdi. F Tipi hapishaneler bu
katliam ile aç›lm›fl ve tecrit politikas› da hayata geçirilmeye bafllanm›flt›r. 

Ulucanlar katliam› ve sonras›nda 19 Aral›k katliam› DSP-MHP ve ANAP koalisyon hükü-
meti taraf›ndan gerçeklefltirildi ve F Tipi tecrit politikas› hayata geçirildi. Ve bu politika
sekiz y›ld›r AKP iktidar› taraf›ndan sürdürülmektedir. 

AKP iktidar› sekiz y›ll›k iktidar›nda Ulucanlar katliam› için ne yapt›? Hiçbir fley yapmad›.
Ulucanlar katliam›n›n katillerini korudu. Devrimci tutsaklara yönelik katliam politikalar›-
n› ayn› flekilde sürdürdü. F Tipleri’nde katletmeye devam etti. 

ULUCANLAR katliam›; katliam›n vahfleti kadar esas olarak devrimci tutsaklar›n direnifl
destan›yla da tarihe yaz›ld›. Devrimci tutsaklar oligarflinin “teslim mi olacaks›n›z ölecek
misiniz?” sorusunu tereddütsüz “ölece¤iz” diye cevaplad›lar. Bu cüret 19-22 Aral›k’ta
Cepheliler’in bulundu¤u tüm hapishanelerde bir kez daha kendini gösterdi.

HHaalliill TTÜÜRRKKEERR

AAzziizz DDÖÖNNMMEEZZ

ÜÜmmiitt AALLTTIINNTTAAfifiNNeevvzzaatt ÇÇ‹‹FFTTÇÇ‹‹

ZZaaffeerr KKIIRRKKBBIIYYIIKKAAbbuuzzeerr ÇÇAATT

ÖÖnnddeerr GGEENNÇÇAASSLLAANNMMaahhiirr EEMMSSAALLSS‹‹ZZ

Devrimci bir görevi yerine getirirken 28 Eylül 1980’de silah›n›n
atefl almas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

YYüükksseell GGEENNÇÇ

28 Eylül 1994’de ‹stanbul
Befliktafl’ta bulunan Arzum Ca-
fe’de polis taraf›ndan katledil-
diler. Devrimci ‹flçi Hareketi
Komitesi’nde yeral›yorlard›.
Elmas Yalç›n; 1960 Divri¤i do-
¤umludur. 1978-79’da lise y›l-
lar›nda devrimci oldu. BEM-

SEN’in kurucular›ndand›. 
Fuat Erdo¤an; 1962 Denizli Ac›payam Dedeba¤› Köyü do¤umludur. Hukuk Fakültesi ö¤ren-
cisiyken mücadeleye kat›ld›. Düzenin de¤il halk›n adaletinin temsilcisi oldu.
‹smet ERDO⁄AN,1968 Sivas Y›ld›zeli do¤umlu dur. Kayseri Erciyes Üniversitesi ö¤rencisiyken
mücadeleye kat›ld›. 1990’da ‹stanbul Belediyesi’nde atölye flefi iken de, mücadelesini sürdürdü. 

FFuuaatt EERRDDOO⁄⁄AANNEEllmmaass YYAALLÇÇIINN ‹‹ssmmeett EERRDDOO⁄⁄AANN

Ordu'nun Aybast› ‹lçesi’nde faflist cuntaya karfl›
direnifli örgütlemek için da¤lardayd›lar. Baflka bir
örgütlenmenin militanlar›ndan Feridun Ayd›nl› ve
Mehmet Kuru ile birlikte 25 Eylül 1980'de
jandarma pususunda flehit düfltüler.

VVeeddaatt ÖÖZZDDEEMM‹‹RRAAyydd››nn YYAALLÇÇIINNKKAAYYAA

1972 Sivas Hafik do¤umlu olan Nurettin,
1989’da ‹stanbul’da mücadeleye kat›ld›. Çiftlik
Halk Kültür Dayan›flma Derne¤i’nde çal›flt›. 
Denizli Tavas do¤umlu olan Ahmet, 10 yafl›nday-
ken Belçika’ya gitmifl, 14-15 yafllar›nda yurtd›fl›n-
da mücadeleye kat›lm›flt›. 
27 Eylül 1992’de Sivas’›n Zara / Büyükgüney
Köyü’nde oligarflinin askeri güçleriyle girdikleri ça-

t›flmada flehit düfltüler. 

AAhhmmeett BBAAfifiÇÇAAVVUUfifiNNuurreettttiinn TTOOPPAALL

AAhhmmeett SSAAVVRRAANN‹‹ssmmeett KKAAVVAAKKLLIIOO⁄⁄LLUU


