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AB, ABD, ‹srail, TÜS‹AD, MÜS‹AD:

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

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

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

* Anayasa
Mahkemesi
Tekel ‹ﬂçilerinin
Gelece¤ine
Karar Verecek!
* 4-C ile
Köleleﬂtirilmeyi
Kabul
Etmeyece¤iz!
Son Karar
‹ﬂçilerindir!

Yitirdiklerimiz
24 Eylül - 30 Eylül

Zeynep Ar›kan
GÜLBA⁄

Bülent KARATAﬁ

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

Makbüle SÜRMEL‹

‹stanbul’da Devrimci ‹ﬂçi Hareketi (D‹H) 14 Eylül günü Levent’te bulunan Tek G›da- ‹ﬂ sendikas› önünde bir eylem gerçekleﬂtirdi. TEKEL iﬂçisinin direniﬂini tasfiye edip, iﬂçileri kaderiyle baﬂbaﬂa b›rakan sendikan›n önüne gelen D‹H’liler “4C’yi Onaylamak Köleli¤i Onaylamakt›r 4-C’yi Dayatan Emperyalizme ve ‹ﬂbirlikçilerine Karﬂ› Mücadele Edelim” yaz›l› bir
pankart açarak “Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir”, “4 C’ye Köle Olmayaca¤›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›klad›¤›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 sorular›na cevap vermesini istediler. D‹H’liler Tek G›da-‹ﬂ yöneticilerine seslenerek “Her ay yapaca¤›n›z› söyledi¤iniz eylemleri neden yapmad›n›z? TEKEL iﬂçileri direndi, neden direnmediniz?” derken Cevizli TEKEL iﬂçisi Metin Arslan da “Bir sürü
ﬂey yapaca¤›z dediler. Sonra bu iﬂçilerin bizle alakas› yok diyorlar. Aidat ald›klar›nda iyiyiz ama almad›klar›nda tan›m›yorlar. 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 bahçesindeki çevik kuvvet polisleri D‹H’lilerin yan›na geldi ve müdahele edeceklerini söylediler. Meﬂru, demokratik haklar›n› kulland›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 sürüklenip, 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 sonra tekrar toplanarak, bir k›sm› parçalanan pankartlar›n› da açarak sloganlar›n› hayk›rd›lar ve eylemlerini iradi olarak bitirdiler.
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Dersim Hozat Türk Taner Köyü, 1974 do¤umlu olan Bülent; evli ve
iki çocuk babas›yd›. Hayvanc›l›kla ve kahvehanelerde çal›ﬂarak geçimlerini 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 baﬂlad›. 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.
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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› direniﬂin ön saflar›nda ölüm orucuna baﬂlad›. Tahliye edildi¤inde Armutlu direniﬂ mahallesinde direniﬂini sürdürerek 27 Eylül 2001’de
ölümsüzleﬂti.
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Ayﬂe BAﬁT‹MUR

1967 Bal›kesir-Bigadiç do¤umlu olan Ayﬂe, 1987’de örgütlü iliﬂkiler
içinde yer ald›. Türk Hemﬂireler Derne¤i’nde görevler üstlendi. Mücadele 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 sonras›, direniﬂini d›ﬂar›da Özlem Durakcan'la yanyana sürdürdü. 28
Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.

Kayhan TAZEO⁄LU

Kayhan, 1970 Bayburt do¤umluydu. ’89’da mücadeleye kat›ld›. Fatma, 1972 Konya Akﬂehir do¤umluydu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤rencisiyken Dev-Genç saflar›na kat›ld›.
29 Eylül 1992’de ‹stanbul Beylerbeyi’nde bulunduklar› evde kuﬂat›ld›lar. Silahl› birliklere yaraﬂ›r bir tarzda direnerek ﬂehit düﬂtüler.

Fatma SÜZEN

29 Eylül 2004’de Tokat ili
Ya¤murlu Beldesi k›rsal alan›nda, oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtüler. Kurye olarak bölgede bulunan Salih Ç›nar ise
Sebahattin YAVUZ Songül KOÇY‹⁄‹T Salih ÇINAR sa¤ yakaland›ktan sonra infaz edildi.
Sebahattin Yavuz, aslen Erzincan-Kemah'l›d›r.
20 May›s 1973’te Tokat Almus ‹lçesi Mescit Köyü’nde do¤du. 1990 baﬂlar›nda mücadeleye kat›ld›.
Songül Koçyi¤it, 1973 Sivas Ulaﬂ ‹lçesi Kurtlukaya Köyü’nde do¤du. 1991’de örgütlü mücadeleye, Eylül 1993'de gerillaya kat›ld›.
Mustafa ‹ﬂeri, 1971 Tokat’›n Almus ‹lçesi DuruDerya Devrim
Mustafa
dere Köyü do¤umludur. Mücadeleye 1989’da Küçükarmutlu'da baﬂlad›. 1994 Kas›m’›nda gerillaA⁄IRMAN
‹ﬁER‹
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 içindeydi. Çorap Emekçileri Derne¤i ÇEM-DER'in baﬂkan›yd›.

“Yaﬂarsam zafer gününde halaya duracak,
ﬂehit olursam geleneklerimize yeni bir halka da
ben e kle yip, yolda ﬂla r›m›z›n z af er gününü
ﬂehitler kervan›na kat›larak selamlayaca¤›m”
Songül Koçyi¤it
1982 Çorum do¤umlu olan
Özlem, lisenin ilk y›llar›ndan
itibaren mücadele içinde yerald›. 1996’dan baﬂlayarak,
tüm 1 May›slar’da, Newrozlar’da, 8 Martlar’da kavgaÖzlem DURAKCAN n›n içinde oldu. Ülkemizde
Gençlik Dergisi’nde muhabirlik yapt›. TAYAD'›n düzenledi¤i eylemlerin ço¤unda yerald›. Ve nihayetinde "Bu ülkede zulüm varsa, direniﬂ de var" diyerek ölüme yatt›. Tutuklu
Aileleri Bülteni Ankara Temsilcili¤i’nde baﬂlad›¤›
direniﬂte 28 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.

1977'den itibaren devrimci
hareketin Balat, Fener, Ayvansaray bölgesindeki çal›ﬂHasan Veli malar›nda yerald›. 12 Eylül
AﬁIKÇI
sonras› Kabakoz ve Metris hapishanelerinde yatt›. Tahliyesinden sonra da mücadeleye devam etti. 29 Eylül 1987’de
hastal›¤› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

An›lar› Miras›m›z
yoldaﬂlar› ‹smet Kavakl›o¤lu’nu anlat›yor:

“Ne ölümü daha yapacak çok iﬂimiz var”
"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. Yaﬂam›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. Olmazlar›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. ‹ﬂte o 'ﬂanslar›' bulup ç›karan yarat›c›l›¤›n çok ﬂey ö¤retmiﬂti bize. Bazen de bak›ﬂlar›nla anlat›rd›n. Yanl›ﬂ› ve do¤ruyu ayn› anda gösterirdi o bak›ﬂlar.
Gözlerimin önüne getiriyorum seni: Elinde davul korodas›n, arkadaﬂlar›n yanl›ﬂlar›n› düzeltmeye çal›ﬂ›yorsun. Ya da mutfakta tavan›n baﬂ›nda yemekle u¤raﬂ›yorsun. Bir daktilonun baﬂ›nda saatlerce
oturuyor çal›ﬂ›yorsun ya da bir yoldaﬂ›nla sohbet ediyorsun... Yaﬂam›n›n her an›ndan görüntüler bunlar. Hepsi biraraya geldi¤inde senin 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. Hapishaneden ç›kan yoldaﬂlar›m›z›n kavgaya sar›ld›klar›n› duydukça
yaﬂad›¤›n coﬂku yüzünden belli olurdu. Tersi durumda ise 'nerede hata yapt›¤›n›' sorard›n kendine. Sadece ö¤retmen de¤il, ö¤renciydin
de. Adlilerden bile özel konularda bilgisi olanlarla sohbet eder, savaﬂ›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, görüﬂlerini 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 göre sald›r›y› nas›l püskürtece¤imiz, nas›l kay›p verdirece¤imiz düﬂünceleriyle doluydun. Çat›ﬂman›n sonlar›na do¤ru yan›na gelip 'ölmeden
bir sar›lal›m' diyen yoldaﬂ›na; 'Ne ölümü daha yapacak çok iﬂimiz
var' diyerek son an›nda bile bize savaﬂ› kavratmaya u¤raﬂ›yordun.
Evet, daha yapacak çok iﬂimiz var...”

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

Evrenler’i
yarg›layamaz!

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!...
97 gündür

tutuklu

19 Tecritten haberler...
20 Hasta tutsaklar serbest
b›rak›ls›n...

20 Yürüyüﬂte Tek Yol:
ABD’nin düﬂmanlar›...

21 Referandumda kazanan emperyalizm ve iﬂbirlikçilerdir...

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

emperyalist ﬂirket!

24 Bu düzen Evren’i ve

Ankara’ya
Yürüyoruz...

17 Dokuz TAYAD’l›

23 Ülkemizde 25 bin

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 Okul:
Nas›l okumal›y›z?...

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

Türkan Albayrak
‹ﬂe Geri Al›ns›n!..

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

39 Emek haberleri...
40 4-C emperyalistlerin
politikas›d›r...

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

Ülkemizde Gençlik

43 Gençlik Federasyonu’ndan:
Anti-emperyalist
mücadeleyi sahiplenmemizle büyütece¤iz...

44 Gençli¤in Gündeminden...
45 6 Halk Cepheli 8 Ayd›r
Tutuklu!...

46 Nas›l Bir Yaﬂam:
Acizleﬂtirilen insan ve
yaﬂam koçlar›

47 Haberler...
50 Avrupa’da Y ürüyüﬂ...
52 De¤inmeler...
53 Savaﬂan Kelimeler:
Liberal demokrasi,
Muhafazakar demokrasi,
Kat›l›mc› demokrasi

54 Yitirdiklerimiz...

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?

‹ﬂbirlikçinin ve Zalimin
Laiki ‹slamc›s› Farks›zd›r!
mperyalistlerin, referandum sonuçlar›yla ilgili aç›klamalar›, ﬂu
iki kelimede özetleniyor: “Çok
mutluyuz”. Onlar›n mutlulu¤unu
veya mutsuzluklar›n› belirleyen, tekellerin ç›karlar›d›r. Emperyalistler,
tekellerin ya¤ma ve talan›n›n sürüp
sürmeyece¤ine bak›yor; yeni imtiyazlar elde edip edemeyece¤ine bak›yor; bu noktada ç›kar›na laikler
geliyorsa onlar›, ‹slamc›lar geliyorsa onlar› destekliyorlar...

E

ugün destekleri AKP’den yanad›r. Nedeni bellidir; nedeni,
AKP’nin ülkemizi s›n›rs›z bir ﬂekilde tekellerin ya¤ma ve talan›na açmas›d›r. AKP, ülkemizdeki emperyalist ﬂirketlerin say›s›n›n 7 y›l içinde 8 binden 25 bine ç›kmas›n› sa¤layacak imtiyazlar sunmuﬂtur onlara. Bu nedenle de emperyalistler,
mevcut düzen partileri aras›nda tercihlerini AKP’den yana kullanmaktad›rlar.
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Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

eki biz iﬂbirlikçiler a r a s › n d a
bir tercih yapabilir miyiz? Biz,
zalimler a r a s › n d a bir tercih yapabilir miyiz? Ergenekoncular olmas›n ‹slamc›lar olsun diyebilir miyiz?
Askerler olmas›n, “siviller” olsun,
diyebilir miyiz? ‹kisi de ülkemizi
talan etmektedir, ikisi de halk›m›z›
soymakta, aç aç›kta b›rakmaktad›r,
ikisi de bizi katletmektedir, ikisi de
bizi yok etmeye yeminlidir, ikisi de
hapishaneleri bizim için birer cehenneme çevirmiﬂlerdir...

P

AYAD’l›lar bu zulme karﬂ› bir
kez daha Ankara’ya yürüyorlar.
Dün ayn› sorunla, ayn› taleple, la ik bir iktidara karﬂ› yürümüﬂlerdi.
Bugün ‹slamc› bir iktidara karﬂ› yürüyorlar. Laik DSP-MHP-ANAP iktidar›n›n tecrit konusundaki taleplere verdi¤i cevapla, AKP’nin 8 y›ld›r
verdi¤i cevap özünde ayn› olmuﬂtur. 12 Eylül cuntas›ndan bu yana,
emperyalizmin ve oligarﬂinin destek verdi¤i partileri bir gözden geçi-

T

4

rin. Düzen partilerinin, milliyetçi,
m u h a f a z a k a r, m u k a d d e s a t ç › , › r k ç›, laik, ‹slamc›, sosyal demokrat,
de mo k r a t i k s o l c u; hangi s›fat› taﬂ›yor olduklar›n›n emperyalizm aç›s›ndan bir önemi yoktur. Bu nedenledir ki, emperyalizm, ihtiyaçlar›na
cevap verdi¤i sürece, ANAP’tan,
DYP’ye,
CHP’den
MHP’ye,
RP’den DSP’ye, AKP’ye kadar, birbirinden farkl› s›fatlar taﬂ›yan partilerin hepsine belli dönemlerde, belli koﬂullarda destek vermiﬂtir.
ma, halk aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, bunlara verilen her destek,
halk›n aleyhine olmuﬂtur. Oligarﬂinin partileri aras›nda bir seçim yapmak, oligarﬂi içi çat›ﬂmaya yedeklenerek taraflardan birini desteklemek, halk aç›s›ndan hep ayn› olumsuz sonuçlar› vermiﬂtir.

A

u yüzden, ne “laiklik-ﬂeriat”
ikileminde, ne AKP-Genelkurmay çat›ﬂmas›nda taraf olmak durumunda olmamal›y›z. Onlar›n iç çat›ﬂmalar›ndan medet ummamal›,
onlar›n manevralar›na ve gündemlerine yedeklenmemeliyiz.

B

gemen s›n›flar›n halk›m›za dayatt›¤› gündemlere dair elbette
sözümüzü söyleyece¤iz; politik olarak o gündeme iliﬂkin devrimci alternatifleri ortaya koyaca¤›z. Ancak
içine düﬂülmemesi gereken en temel yanl›ﬂlardan biri, mücadeleyi,
oligarﬂinin çizdi¤i gündemler içine
hapsetmektir.

E

öyle yap›ld›¤›nda, halk›n çeﬂitli
kesimlerinin büyük sorunlar›,
mücadelede kendine bir türlü yer
bulamaz. Gençli¤in ve yoksul halk›n “ pa ra s › z e ¤ i t i m ” sorununa bir
türlü s›ra gelmez. Yoksul gecekon d u l a r › n s o r u n l a r › n a bir türlü s›ra
gelmez. Yo z l a ﬂ m a s o r u n u , “büyük”, “çok önemli” gündemler aras›nda kaybolur gider. Hapishanelerde katliama dönüﬂmüﬂ olarak süren
t e c r i t ise, zaten hiçbir zaman düzen

B

güçlerinin ele alaca¤› bir sorun olmaz. 4-C sorunu, güvencesiz çal›ﬂ m a dayatmas› ise, düzen sendikac›l›¤›n›n inisiyatifine b›rak›l›r...
u tablo, kendi g ü n d e m i , i ra d e si, iddias› olmayan bir solun
tablosudur. Büyük sorunlarla u¤raﬂ›l›yor, büyük politika yap›l›yor görünümü alt›nda, düzenin çizdi¤i siyaset çerçevesine hapsolunmuﬂtur.

B

gemen s›n›flar›n mesajlar›ndan
sonuçlar ç›kar›lmaya, onlar›n
çeﬂitli amaçlarla gündeme getirdikleri manevralar›ndan fayda(!) sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›rken, bu politika,
düzene yedeklenmeye, oligarﬂi içi
çat›ﬂmada taraflardan birinin yan›na
sürüklenmeye dönüﬂür.

E

ecrit, evet, bu tarz icazetçi, egemen s›n›flara yedeklenmiﬂ bir
siyasetin d›ﬂ›nda varolan bir gündemdir. Tecrite karﬂ› mücadelemizde, ›srar, cüret ve iktidar savaﬂ›nda
iddia vard›r. Bu ›srar› ve iddiay› sürdürmek, bilindi¤i gibi, büyük bedeller ödeme pahas›na mümkün olabilmiﬂtir. Ve yine bilindi¤i gibi, bedellerin bu kadar büyük olmas›n›n bir
nedeni de, bu mücadelede içeride
özgür tutsaklar›n, d›ﬂar›da TAYAD’l›lar›n s›k s›k yaln›z b›rak›lmas›d›r. Düzen içi politikaya hapsolmak, bu konuda kendini “F Tipleri gündemimiz de¤il”, “tecrit öncelikli sorun de¤il” yaklaﬂ›mlar›nda
göstermiﬂtir. Bu yaklaﬂ›m›n s›n›flar
mücadelesini geliﬂtiren, mücadelenin sorumluluklar›n› üstlenen bir
yaklaﬂ›m olmad›¤› defalarca görülmesine karﬂ›n, reformizmin, oportünizmin bu tarz› sürmektedir.

T

üzen içi siyasete yedeklenen,
düzen içi tercihlerde bulunan,
düzen içi çat›ﬂmada saf tutan siyasi
hareketlerin, faﬂizme karﬂ› demokrasi mücadelesinde veya emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelesinde tutarl› olmalar› beklenemez.
Faﬂizme ve emperyalizme karﬂ› mü-

D

cadelenin tutarl›l›¤›n›n özü, s›n›fsal
olarak uzlaﬂmazl›k temelinde sürdürülmesidir. Düzen içi siyasete girenlerin ise böyle bir uzlaﬂmazl›k
içinde olmalar› mümkün de¤ildir.
B’ye üyeli¤i savunan, AB’ye
üyelik sürecini devam ettiriyor
diye AKP’nin desteklenebilece¤i ni savunan reformistler, Ergenekon
davas›nda, devrimcilerin, demokratik güçlerin kontrgerillaya karﬂ› onlarca y›ld›r sürdürdü¤ü mücadeleyi
unutup AKP’nin Ergenekon manevras›na yedeklenen ve bu davadan
gerçekten de beklentiler içine girenler, iktidarla çat›ﬂma içinde olacaklar› bir mücadeleye giremiyorlar.

A

ecriti uygulayan kim? Reformizmin AB süreci veya Ergenekon soruﬂturmas› nedeniyle
destekledi¤i AKP!.. Hasta tutsaklar› katleden kim? Belli kesimlerin “demokratikleﬂme” gerekçesiyle destekledi¤i AKP! Solun bu
kesimleri, bu nedenle, y›llard›r
AKP iﬂbirlikçili¤ine ve AKP’nin
yönetiminde sürdürülen faﬂist teröre karﬂ› ilerici, devrimci, demokrat bir gücün almas› gereken
tavr›n uza¤›ndad›rlar.

T

u tutumlar›yla, üzerlerine düﬂen anti-faﬂist, anti-emperyalist sorumluluklar›n› üstlenmemeleri bir yana, as›l olarak geniﬂ halk
k i t l e l e r i n i n y a n › l t › l m a s › n d a , düzenden yanl›ﬂ beklentiler içine sokulmas›nda da büyük pay sahibidirler. E¤er kitleler Avrupa Birli¤i üyeli¤inden olumlu bir beklenti içine
girdilerse, bundan solun bu kesimlerinin sorumlulu¤u vard›r. E¤er
AKP ve çevresi, Ergenekon soruﬂturmalar›yla “karanl›klar ayd›nlat›lacak” havas›n› k›smen de olsa yaratabildilerse, bunda, bu soruﬂturmalardan büyük beklentiler içine
giren solun sorumlulu¤u da vard›r.
E¤er son k›smi anayasa de¤iﬂikli¤i
konusunda, de¤iﬂikli¤in demokratikleﬂmeyi içerdi¤i ﬂeklinde bir hava yarat›ld›ysa, bunda da do¤rudan
veya dolayl› AKP politikalar›na yedeklenen “sol” kesimlerin pay› vard›r.

B

u kesimlerin pay›n›n nicelik
olarak ne kadar oldu¤u çok
önemli de¤ildir. Ne AB konusunda,
ne Ergenekon, ne de Anayasa referandumu 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 siyasi sorumluluklar›ndan söz ediyoruz.

B

iz ise, büyük politika ad›na, büyük taktikler ad›na, düzen içi
politikan›n bir parças› olmay› reddediyoruz. Düzen içi güçlere yaslanarak demokrasi ve ba¤›ms›zl›k
mücadelesi verilemeyece¤i konu-

B

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.
sunda netiz. Halk›n devrimci iktidar›n› hedefleyen devrimci bir politika, düzenin k›r›nt›lar›ndan medet
ummaz. 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.
KP iktidar›, referandum sonuçlar›n›n aç›kland›¤› andan itibaren belli oldu¤u gibi, önümüzdeki
süreçte “ ye ni a na ya sa ” ve “ b a ﬂkanl›k sistemi”yle gündemi oluﬂturacakt›r. Devrimcilerin, di¤er ilerici
güçlerin gerek yeni bir anayasa, gerekse de “baﬂkanl›k sistemi” konu-

A

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. Fakat ilerici, demokrat güçler, burjuva
siyasetin oluﬂturdu¤u gündemler
peﬂinde sürüklenme tuza¤›na düﬂmemelidirler yine de.
ecrite karﬂ› mücadele çok somut, çok hayati bir gündemdir.
Devrimci, demokrat, ilerici güçleri
bu konuda mücadeleye ça¤›r›yoruz.
Yoksul gecekondu semtlerine yönelik polis terörü, somut, hayati
bir gündemdir. Gecekondulardaki
faﬂist terörü karﬂ› omuz omuza durmaya ça¤›r›yoruz. Emekçilere dayat›lan ve yak›n zamanda 200 bin
iﬂçiyi daha kapsamas› beklenen
4-C’ye karﬂ› mücadele somut, hayati ve düzen sendikac›l›¤›na b›rak›lamayacak kadar önemli. bir gündemdir. Aile hekimli¤i gibi, sa¤l›k alan›nda yoksul halk için yaﬂam› daha
da zorlaﬂt›racak uygulamalar, hidroelektrik santralleri baﬂta olmak üzere, do¤ay› katleden politikalar, hasta tutsaklar›n katledilmesi, somut ve
hayati gündemlerdir. Bütün bunlar,
faﬂizme karﬂ› direniﬂte omuz omuza
olmam›z gereken, ekonomik demokratik mücadelede, haklar ve özgürlükler mücadelesinde birlikte olmam›z gereken gündemlerdir. Birlikte güç olmaya, gücümüzle müdahale etmeye ça¤›r›yoruz.

T
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u gündemler temelinde halka
gitti¤imizde, bunun solu güçlendirece¤i kesindir. Bu temelde
mücadeleleri geliﬂtirdi¤imizde, bunun solun iddias›n› ve kendine güvenini 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 devam edildi¤inde, bu politika ve hesaplar›n sahiplerini küçültece¤i de
kesindir. Biz tüm halk güçlerini büyümeye ve halk›n mücadelesini büyütmeye ça¤›r›yoruz.

B

5

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

u Tecrite son verilsin!

l›k tecrite karﬂ› mücadelenin kararl›l›¤›d›r.

u Sohbet hakk›

Bu kararl›l›¤›n merkezinde devrimci hareket vard›r. Özgür tutsaklar 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 umudunu yok etmek için sald›r›yor. Tecrit 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, bütün halk teslim al›nmak isteniyordu.

uygulans›n!
u Tutsak TAYAD’l›lara

özgürlük!
Say›: 234
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u Hasta tutsaklara

özgürlük!
u Hapishanelerde

iﬂkencelere son verilsin!
TAYAD’l›lar bu taleplerle
bir kez daha Ankara’ya
yürüyor...
Bu kez ad›m ad›m yürüyecekler.
Ankara’ya. Yaklaﬂ›k 600 kilometrenin üzerindeki yolu, yaﬂl› bedenleriyle ad›ml›yorlar. 18 Eylül’de
baﬂlayacak bu zorlu yürüyüﬂ. Sizler
bu sat›rlar› okurken, e¤er oligarﬂiden kaynakl› bir engel ç›kmazsa,
onlar o yolda yürüyor olacaklar.
Geçtikleri her yerde AKP’nin zulmünü, yalanlar›n›, riyakarl›¤›n›,
tecrit iﬂkencesini anlatacaklar.
A¤arm›ﬂ saç ve sakallar›yla içlerinde 60 yaﬂ›n üzerinde anneler, babalar var. Hepsinin çeﬂitli sa¤l›k sorunlar› da var. Ama o halleriyle yürüyorlar. 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›-

6

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 tecrit hapishaneleri yap›lmaya baﬂland›. Devrimci tutsaklar F Tiplerinde
tek ve üç kiﬂilik hücrelere at›larak
ö r g ü t l ü l ü k l e r i 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 tutsaklar›n, d›ﬂar›da TAYAD’l›lar›n direniﬂine çarpt›lar. Direniﬂi k›rmak için ülkemizde 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. Katliamlarla, iﬂkencelerle açt›lar F Tiplerini.

Tecrite boyun e¤meme
kararl›l›¤› h ücrelerde de
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: “Ölüm Orucu bitti”
dediler. “Ölmüyorlar, gizli gizli yi yorlar” dediler. 21 Mart 2001’de
Cengiz Soydaﬂ’la parçaland› yalanlar›. Soydaﬂ, F Tipi hapishanelerde
ölüm orucunda ﬂehit düﬂen ilk tutsak olarak, ölüm orucunun sürdü¤ünün bir kan›t›yd›.
Cengiz Soydaﬂ’tan sonra da direniﬂçiler öldüler. Yalanlarla, sansürle üstünü örtemeyecekleri kadar
çok öldü tutsaklar. Her ölüm, direniﬂi yalanla ve sansürle bo¤maya
çal›ﬂanlar›n suratlar›na çarpan bir
tokat oldu.
Oligarﬂi, “kimse bana karﬂ› direnemez” diyordu. Zorla t›bbi müdahale iﬂkencesiyle ölümleri engellemeye çal›ﬂt›. Açl›¤›n yüzlerce gününe gelmiﬂ tutsaklar› zorla besleme
iﬂkencesine tabi tutarak “Ben iste mezsem ölemezsiniz” dedi. Direnme hakk›na sald›rd›. Ölümleri engelleyerek direniﬂi k›rmak istedi.
Onlarca tutsak “tedavi” ad› alt›nda
zorla müdahale iﬂkencesiyle ya katledildi, ya sakat b›rak›ld›. Fakat yine k›ramad›lar devrimci iradeyi. Yeni ölüm orucu ekipleriyle cevap
verdi tutsaklar.
Direniﬂ karﬂ›s›ndaki çaresizlikleriyle yeni yeni politikalara baﬂ-

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

vurdular. Bu sefer direniﬂteki tutsaklara “tahliye rüﬂveti” teklif ettiler. 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 Sami Türk “e¤er bas›n ilgi göstermez s e, F Fiplerindeki varolan uygula malar devam ederse, öl üm oruçl ar›
6 ay, en geç bir y›l içinde biter” diyordu. Direniﬂi “yok sayarsak yok
olacak” sand›lar. ‹slamc›s›, laikiyle,
tüm burjuva bas›n, sansürün “kararl›” uygulayac›s› olarak katliamc›lara destek verdiler. Yazmad›lar, çizmediler, ölümlerin bile haber olmad›¤› günler oldu.
Ama zulmün hiçbir yöntemi, direniﬂi bitirmeye yetmiyordu.
Oligarﬂinin son silah›, “ölümleri
engellemek”ti. Hapishane idareleri

ve doktorlar, akbabalar gibi ölüm
orucu direniﬂcilerinin baﬂ›nda bekliyor; ölüm s›n›r›na gelenlere zorla
serum tak›yor, ölümleri engellemeye çal›ﬂ›yorlard›. Direniﬂçiler sakat
kal›yor, ama hedeflerine ulaﬂam›yorlard›. Fakat direniﬂçiler kararl›yd›lar, sonuçta, her koﬂulda direnmenin ve her koﬂulda hedefe varman›n
yolunu da buldular. Ölüm orucunun
belli aﬂamalar›nda, hücrelerde bedenlerini tutuﬂturduklar› feda eylemleriyle bozdular oligarﬂinin politikas›n›.
Zulüm, feda karﬂ›s›nda daha da
acizleﬂti.
Devrimciler yedi y›l süren Büyük Direniﬂ boyunca bir gün bile karars›zl›¤a, umutsuzlu¤a düﬂmediler.
Hiçbir sald›r› karﬂ›s›nda çaresiz olmad›lar. En zor durumlarda bile oligarﬂinin politikalar›n› boﬂa ç›karman›n ve direnmenin bir yolu bulundu.
Bir direniﬂin yedi y›l sürmesi
baﬂl› baﬂ›na direniﬂin kararl›l›¤› ve
nunda iktidar hapishanelerde tecrit
oldu¤unu kabul
etmiﬂ ama tecritin
kald›r›lmas› için
hiçbir ﬂey yapmam›ﬂt›r. Baﬂta tutsaklar olmak üzere halk›n direniﬂinin 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 sürgünlere gönderirken di¤er yandan
da fiili sald›r›lara baﬂlad›lar. Son iki
ayda onlarca tutsak hapishaneler
aras›nda ve hapishane içinde sürgüne gönderildi. ‹ktidar tecrit içinde
tecrit uygulamaya çal›ﬂ›yor. Zaten
tecritte olan, bir ve üç kiﬂilik hücrelerde tuttu¤u tutsaklar› birbirlerinden tamamen kopartmak için sürekli yer de¤iﬂtiriyor. Niye?
Bir tecrit uygulamas› da a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas›n›n infaz›… A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas› alan tutsaklar tek kiﬂilik

ANKARA YÜRÜYÜﬁÜMÜZ 18 EYLÜL
CUMARTES‹ GÜNÜ BAﬁLIYOR
18 EYLÜL’DE ANKARA'YA
YÜRÜYORUZ
TECR‹TE SON VER‹LMES‹ ‹Ç‹N
YÜRÜYORUZ
SOHBET HAKKININ UYGULANMASI ‹Ç‹N YÜRÜYORUZ
TUTSAK TAYAD’LILARA ÖZGÜRLÜK ‹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›lmas›ndan bu yana tecrite karﬂ› mücadele ediyoruz. Tecrite karﬂ› ölüm
orucu eyleminde 122 ﬂehit verilmiﬂ, 7 y›l süren büyük direniﬂin so-

yenilmezli¤idir.

Tecrite karﬂ› Büyük
Direniﬂ’in d›ﬂar›daki
ana mevzisiydi TAYAD
TAYAD’›n tecrite karﬂ› mücadelesi, F Tiplerinin 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.
TAYAD’l›lar bu teﬂhir faaliyetleri ve proteste eylemlerinin yan›s›ra,
Büyük Direniﬂ baﬂlad›¤›nda. ölüme
de yatt›lar. Süreç boyunca ölüm
orucu direniﬂinin d›ﬂar›daki mevzisini 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
hücrelere kapat›l›yor ve günde sadece 1 saat havaland›rmaya ç›kart›l›yorlar. Bu insanlar› diri diri mezara gömmek de¤ilse nedir? Do¤al
olarak tutsaklar bu iﬂkenceye direniyorlar ve havaland›rmaya ç›kt›ktan sonra da hücrelerine girmiyorlar. Bu sefer de idare ve gardiyanlar
tutsaklara sald›r›yor. Alabildi¤imiz
bilgilere göre Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde bulunan tutsaklar direniﬂe geçtiler. Orada idare her gün
onlara sald›r›yor.
‹ﬂte bizleri yollara düﬂüren bu
tecrit iﬂkencesidir. Yine bizleri yollara düﬂüren geçmiﬂten bu güne defalarca kan›tlanm›ﬂ olan kararl›l›¤›m›z, ›srar›m›zd›r, kendimize güvenimizdir. 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 baﬂlayacakt›r. Tüm halk›m›z davetlidir.

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010
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TAYAD’›n tecrite karﬂ› mücadelesi, F Tiplerinin 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.

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

ilk kez ﬂehitler vermelerinin yan›nda direniﬂ boyunca say›s›z
yarat›c› eylemler yapt›lar.
Tecrit sald›r›s›na karﬂ› tek
bir eylem yapmayan reformistler, tecrite karﬂ› mücadelede
“ölüm orucundan baﬂka eylem
mi yok” diye bolca ahkam kesiyorlard›. 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 süreçte 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 tecriti anlatt› TAYAD’l›lar. Tecritin
kald›r›lmas› için 110 bin imza toplay›p zulmün baﬂkenti Ankara’ya yürüdüler. Bir kez de¤il, defalarca yürüdüler Ankara’ya.
Büyük Direniﬂin sansürle bo¤ulmak istendi¤i günlerde sessizli¤i
bozmak, “Tecrite son verin, ölümleri durdurun” demek için baﬂvurduklar› önemli eylemlerden birisi
oldu Ankara yürüyüﬂleri. Kiminde
Ankara yollar›nda gerici-faﬂist güruhlar›n sald›r›s›na u¤rad›lar. Kiminde Ankara’ya sokulmad›lar.
Sansür duvarlar›n› parçalamak için
kentlerin meydanlar›nda her hafta
oturma eylemleri yapt›lar.

S ü r e k l i l i k , s a b › r, k a r a r l › l › k ,
mücadelede i s t i k r a r, onlarla özdeﬂleﬂti. Tabutlarla yollar kestiler, kendilerini hücrelere kapatt›lar, zulmü
teﬂhir ettiler. Copland›lar, yerlerde
sürüklendiler, gözalt›na al›nd›lar,
tutukland›lar. Linç sald›r›lar›n›n hedefi yap›ld›lar.
Baﬂ e¤meyen iradeleriyle hapishanelerden ç›kan yak›nlar›n›n tabutlar›n› omuzlad›lar. Büyük Direniﬂin say›s›z dönüm noktalar›ndan
geçerken, kuﬂatmalar, sald›r›lar
alt›nda, onlar hiç susmad›lar. Büyük Direniﬂ içinde destanlar yazd›lar. Hiçbir bedeli ödemekten, fedakarl›ktan çekinmediler. ‹na nç, fe d a k a r l › k , k a r a r l › l › k , s a b › r gerçek
anlamda onlarda buldu karﬂ›l›¤›n›.
Abdi ‹pekçi Park›’nda tam üçç y›l 4
a y, 2 hafta, 1 gün; yani 1230 gün
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-

11. Kez Ankara Yolundalar
TAYAD’›n Ankara Yürüyüﬂleri
1- 31 Temmuz 2000: F Tipi Hapishanelerin yap›m›n›n durdurulmas› için TAYAD’l›lar Ankara’ya yürüdüler.
2- 11-13 ﬁubat 2001: Katliam sonras› ilk Ankara
yürüyüﬂüydü.
3- 19 May›s 2001: Küçükarmutlu’dan yola ç›kt›lar.
21 May›s’ta Ankara giriﬂinde durduruldu ve Ankara’ya
sokulmad›.
4- 24 May›s 2001: TAYAD’l›lar tekrar ‹stanbul’dan
Ankara’ya do¤ru yola ç›kt›lar ve bu kez Ankara’ya girdiler.
5- 14-15 Temmuz 2002: Tecrite karﬂ› 110 bin imza
ile Ankara’ya yürüdüler
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bul etmesiyle sona erdi. Tecritte bir gedik aç›ld›. Bu gedik
büyük bedeller pahas›na
aç›lm›ﬂt›.
Ancak AKP iktidar› o günden bu yana sohbet hakk›n›
uygulam›yor. Tecrit iﬂkencesinde ›srar ediyor. Zulmü sürdürüyor. Tecrit politikalar›n›n neden oldu¤u hastal›klar›n tedavisi engellenerek tutsaklar sessiz imha politikas›yla katlediliyor.
AKP’nin tecrit iﬂkencesi ve sessiz imha politikalar›na karﬂ› mücadele etti¤i için AKP, TAYAD’l›lara
sald›r›yor.

9 TAYAD’l› 97
gündür
hala t utuklu
9 TAYAD’l› tecrit zulmüne karﬂ›
ç›kt›klar› için 97 gündür tecrit hücrelerinde. TAYAD’l›lar tecrit iﬂkencesiyle y›ld›r›lmak, sindirilmek isteniyor. 50-60 yaﬂ›n üzerindeki TAYAD’l›lar› Ankara’ya yürüten bu zulümdür. Zulme teslim olmayan iradeleriyle, 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 yürüyüﬂü düﬂünemezler bile.
AKP tecrit iﬂkencesini sürdürdü¤ü sürece, hasta tutsaklar› katletti¤i
sürece tecrite karﬂ› mücadele de sürecektir. TAYAD’l›lar 10 y›ld›r ›s-

6- 26-27-28 Temmuz 2003: Direniﬂin 1000. Gününde TAYAD’l›lar Ankaraya yürüdü. Afyon’da linç
sald›r›s›na u¤rad›lar.
7 - 11 Haziran 2006: TAYAD’›n Abdi ‹pekçi Park›’ndaki oturma eyleminin 1000. Günü için TAYAD’l›lar Ankara’ya yürüdüler
8- 1-2 Kas›m 2006: 700 kiﬂi TBMM ile görüﬂmek
üzere “Tecriti Kald›r›n” talebiyle Ankara’ya yürüdü.
9- 22-23-24 Kas›m 2008: “Sohbet genelgesini uygulay›n” talebiyle Ankaraya yürüdüler. Mecliste görüﬂmeler yapt›lar.
10- 23 May›s 2009: Sohbet Hakk›n›n uygulanmas›
için Ankara’ya yürüdüler.
11- 2010 (18 Eylül)... TAYAD’l›lar, onbirinci kez,
Ankara yolundalar... Yürüyüﬂ henüz sonuçlanmad›...

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

rarla, kararl›l›kla tecrite karﬂ› mücadeleyi sürdürüyor.
Tecrit, insan› insana yabanc›laﬂt›ran, bir iﬂkence yöntemidir. Tecrite
karﬂ› mücadele en meﬂru mücadeledir. 50-60 yaﬂ›n üzerindeki TAYAD’l› analara, babalara onlarla birlikte
yürüyen
genç
tutsak
yak›nlar›na yüzlerce kilometreyi yürüten bu hakl›l›k ve meﬂruluklar›d›r.
Meﬂruluklar›ndan ald›klar› güçle

10 y›ld›r zulme teslim olmayan iradeleriyle Ankara’ya yürüyor TAYAD’l›lar.
Çünkü Ankara; zulmün baﬂkentidir, karargah›d›r. Halka karﬂ› her
türlü zulmün politikalar› oradan belirleniyor, 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 iﬂkencesinin kalkmas›n›, hasta tutsaklar›n tahliyesini, tutsak TAYAD’l›lar›n özgürlü¤ünü isteyecekler.
Zulme karﬂ›ysak;
tecrit iﬂkencesine karﬂ›ysak,
TAYAD’l› l a r › n y a n › n d a o l a l›m: Sesle r i ne ses, güç le r i ne güç
k a t a l›m .

Tutuklu TAYAD’l›lar Tecriti Anlat›yor:

Tecrite karﬂ› ç›kmaktaki hakl›l›¤›
ortaya koyuyor her yaﬂad›¤›m›z
Yaklaﬂ›k olarak, tecrit hücrelerinin aç›ld›¤› tarih olan 19-22 A r a l › k
2000'den bu yana tecrit iﬂkencesine
karﬂ› mücadelenin içinde yer ald›m.
ﬁimdi tutsa¤›m, tecritteyim. Y›llarca tecriti anlatman›n, bana, her
an ve herﬂeye haz›rl›kl› olmam gerekti¤ini ö¤retti¤ini söyleyebilirim.

Te c r i t a l t › n d a ü ç ü n c ü
tutsakl›¤›m!
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 sürpriz olmamas› ise ﬂundan: Tecrit,
tutsa¤›n yaﬂam›n›n hak gasplar›
ve ke yf i uyg ul a mal a r i l e 24 sa a t
k e s i n t i s i z i ﬂ k e n c e y e ç e v ir e n b i r p o litika. Bunu biliyorum. Buradaki
bask›larla, yasaklarla da " t e c r i t " in
içi doluyor iﬂte.
Kald›¤›m hücre, hapishanenin
en son blok, en son koridorunda.
Yani en ücra köﬂede, tekli hücrelerdeyiz. Buras› a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hükümlüleri için yap›lm›ﬂ. Ama
yer olmad›¤› gerekçesi ile bizi de
burada tutuyorlar.
Ayn› koridor üzerine dizilmiﬂ 7
t a n e h ü c re v a r b u r a d a . Koridorun
sonundaki bir kap› ile de havaland›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, banyo, tuvalet olan) yeri mutfak olarak
kullanmak zorunda b›rak›ld›k. Ne
kadar temizlenmiﬂ olursa olsun buras›n›n durumu de¤iﬂmiyor.

Te c r i t h ü c releri
Her taraf çok yo¤un biçimde
nemli. Hatta kapal› olan hücrelerden biri nemden kullan›lamaz duruma 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 tutularak ayr›ca cezaland›r›l›yoruz.
Benim kald›¤›m hücre, demir,
beton ve plastikten oluﬂuyor. Yatak,
dolap ve 3 raf› olan bir etajeri var.
B u nl a r › n he p s i y e r e s a b i t l e n mi ﬂ .

Kampanya
Bize yönelik kampanyan›n
" 1 0 0 0 k i t a p " k›sm› beni hem heyecanland›rd›, hem de sevindirdi
haliyle. Mektuplar, kitaplar geliyor.
Adli tutuklular, çeﬂitli siyasi davalardan 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 sahiplenmeyi, sevgiyi çok somut hissediyorum. Asla yaln›z kalmad›k,
kalmayaca¤›m›z› da biliyordum.
Bizimle ilgili olarak Y ü r ü y ü ﬂ d e rgisinde 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 tutsaklardan 17 yaﬂ›ndaki Abdullah Akçay'›n ölümü bence çok çarp›c›yd›.
Bizim mücadele etmemizdeki hakl›l›¤› ve hasta tutsaklara sahip ç›kman›n gereklili¤ini bir kez daha
herkese, her kesime gösterdi Abdullah Akçay'›n ölümü.
Tüm yaﬂad›klar›mla birlikte tecrite son talebini daha çok sahiplenmeliyiz diye düﬂünüyorum. Güler
Zere'yi zulmün elinden çekip ald›¤›m›zda oldu¤u gibi; tutsak TAYAD'l›lardan sekizinin mücadele
ile tecrit hücrelerinden çekilip al›nmas›nda oldu¤u gibi yapabiliriz yine. Birlikte olursak hasta tutsaklar›
özgürlü¤üne kavuﬂturabilir, tedavi
olmalar›n› sa¤layabiliriz.
U m u t ﬁ e n e r, S i n c a n K a d › n
Hapishan esi (29 .08.2010 )

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor
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19 Eylül
2010
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Mücadelemizde nas›l ki hiç
durmadan yürüdüysek ad›m
ad›m da öyle yürüyece¤iz
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.”
Yürüyüﬂ: A n k a r a Y ü r ü y ü ﬂ ü '

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010
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nün amac› nedir? Niçin A n k a r a '
ya yürüyorsunuz?
Tecrite karﬂ› yürüyoruz. Sohbet
hakk›n›n uygulanmas› için, hasta
tutsaklar›n yaﬂam haklar› için yürüyoruz. 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 engelleniyor. Son uygulamalardan birisi de
a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet alan evlatlar›m›z günde sadece 1 saat havaland›rmaya ç›kar›l›yor. Haklar›n› arad›klar› zaman iﬂkenceye maruz kal›yorlar. Tecritten kaynakl› 20002010 y›llar› aras›nda 300’ün üzerinde ölümler oldu. Sürgünler yaﬂan›yor. Bolu, K›r›kkale gibi F Tiplerinde zorla sürgün edilen tutuklular
var. Sürgüne gittiklerinde ancak hapishaneye 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 istemek için de yürüyoruz Ankara’ya.
En son o¤lum 4 ay önce K›r›kkale F Tipi Hapishanesi’nde 3 arkadaﬂ›yla birlikte Bolu Hapishanesi’ne
sürgüne gönderildi. 1 ayda 2. sürgünü yaﬂad›. O¤lum banyodayken yaka paça Bolu’ya sürgün edildi. Tip 1
(ﬂeker) hastas› benim o¤lum ancak

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

Yürüyüﬂ: Yürüyüﬂ program›
ha kk›nda bil gi veri ri r misi ni z?
18 Eylül’de saat 12.00’de Kartal’da bas›n aç›klamas› yap›p hareket edece¤iz. E- 5 (eski Ankara yolu) üzerinden gidece¤iz. Önlüklerimizle, taleplerimizle ad›m ad›m yürüyece¤iz. Bir ambulans›m›z, sa¤l›kç›m›z olacak yol boyunca. Hedefimiz 1 ay içinde Ankara’ya ulaﬂmak. 50- 60 yaﬂlar›nda olan ailelerimizle yürüyece¤iz. H›z›m›z› kestiremiyoruz. Yani hedefimiz günde
15 km yürümek. Ancak ailelerimizin 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›yoruz. Bu konuda önümüzü çok net
göremiyoruz. A m a a s l o l a n y ü rü yüﬂümüzü kararl›l›¤›m›zla sürdürmemiz. Mücadelemizde nas›l
ki hiç durmadan yürüdüysek
ad›m ad›m da öyle yürüyece¤iz.
Yol boyunca taleplerimizi, hasta
tutsaklar›m›z›, tecriti, zulmü, meﬂrulu¤umuzu anlataca¤›z. Ankara’ya
ulaﬂt›ktan sonra Abdi ‹pekçi
Park›’nda oturma eylemi yapaca¤›z.
Ayn› anda milletvekilleriyle de görüﬂece¤iz. Çocuklar›m›za, de¤erlerimize sahip ç›kaca¤›z.
Yürüyüﬂ: Yürüyüﬂ'e kat›lan
TAYAD' l›lar hakk›nda ne diyecek siniz? Bugüne kadar bu tür yürü yü ﬂ le rd e o lm a ya n bir b ile ﬂ im ile
yürüyorsunuz?
TAYAD’ l›lar bugüne kadar tecrite karﬂ› kesintisiz mücadele ettiler.
Her yolu denediler. Tecritteki evlatlar›na sahip ç›kt›lar. ﬁimdi de Ankara’ya bir kez daha gidiyoruz. Sadece

TAYAD’l›lar›n de¤il herkesin kat›lmas›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› etkilemiyor, hepimizi etkiliyor. TAYAD
25 y›ll›k mücadelesinde hep halk›n
yan›nda oldu o nedenle yürüyüﬂümüze halktan da insanlar›n kat›lmas› normal. Ama daha fazla halktan
insan›n kat›lmas›n› bekliyoruz.
Yürüyüﬂ: B u y ü r ü y ü ﬂ ü n ü z a y n› zamanda tec rit e karﬂ› müca de le
konusunda ›srar› gösteriyor. Bu
ko nu da n e d iyecek sin iz?
Evet, tecrite karﬂ› mücadelede
›srarl›y›z, kararl›y›z. 19 Aral›k katliam›n› yapt›lar tecriti uygulayabilmek için. 19 Aral›k bizim ac›m›zd›r,
öfkemizdir hep. Biz de tecrite karﬂ›
mücadele ederek asl›nda 19 Aral›klarla amaçlar›na ulaﬂamayacaklar›n›
hayk›rmak istiyoruz. 122 insan ﬂehit düﬂtü, yüzlercesi sakat kald›. Bu
sald›r›lar›n nedenlerini çok iyi biliyoruz. 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.
Yürüyüﬂ: Baﬂka söylemek istedi ¤i ni z b i r ﬂ e y v a r m › ?
Adalet Bakan› 22 Ocak 2007’ de
bize bir söz verdi, yaklaﬂ›k 4 y›ld›r
sözünü tutmuyor. O sözünü unutturmayaca¤›z. Sözünün eri olmas›n›
ö¤retece¤iz gerekirse. Söz namustur diyece¤iz. Biz sohbet hakk›n›n
uygulanmas›n› istiyoruz. Çünkü bu
hakk› evlatlar›m›z canlar›yla kazand›lar. Biz de sahip ç›kaca¤›z bu hakk›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 ülkenin gelece¤idir. Sahip ç›kal›m diyorum. Bu yürüyüﬂe destek verelim
diyorum.

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

“84 Ölüm
Orucu’na
tan›k olduk”
FER‹DUN
OSMANA⁄A O⁄LU
60 yaﬂ›nda. 25
y›ll›k TAYAD tarihinde, 20 y›l›n üzerinde TAYAD’l›. 12 Eylül’den önce gözalt›na al›nd›, 1981’in sonunda kardeﬂiyle beraber hapishanede yatt›. 84
Ölüm Orucu’na tan›k oldu. Açl›k
grevleriyle destek oldu direniﬂe.
Kabakoz, Metris, Selimiye, Bayrampaﬂa Özel Tip hapishanelerinde
kald›. TTE direniﬂlerinde yer ald›.
84-96-2000/2007 ölüm oruçlar›nda kimi zaman içerde kimi
zaman d›ﬂar›da ama her daim
direnenlerin saf›ndayd›.
Armutlu’da ölüm orucu direniﬂinde ﬂehit düﬂen Osman Osmana¤ao¤lu’nun abisi. Osman,
hapishanede baﬂlad›¤› ölüm orucunu Armutlu Direniﬂ Evi’ne taﬂ›d›¤›nda sonuna dek yan›nda,
baﬂucundayd›. Kardeﬂi dahil olmak 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 açl›k grevi yapt›. Hapishanelerde 107
‹nsan Öldü Duydunuz mu Kampanyas›’nda 14 kez gözalt›na al›nd›.
2004’te Zeytinburnu Abdi ‹pekçi
Salonu’nda yap›lan Eurovision Yar›ﬂmas›’nda tecrit ve izolasyonla ilgili ‹ngilizce TAYAD’l› Ailelere yap›lan bask›nlarla ilgili pankart açt›¤› için gözalt›na al›nd›. Edirne 1
No’lu Hapishanesi’nde 7 ay tecritte tutuklu kald›. Behiç Aﬂc›’n›n
ölüm orucu yapt›¤› süreçte Ankara’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 zulme karﬂ› mücadelenin bir parças›
olarak Ankara’ya yürüyor.

“Devrimcilerin
vatanseverli¤inden
etkilendi”
HÜSEY‹N KAﬁKIR
60 yaﬂ›nda. Daha önce
1987 tarihlerinde TAYAD’›n yeni kuruldu¤u
dönemlerde TAYAD çal›ﬂmas› içerisinde yer ald›. Mücadelenin 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-

Ankara
Yolundaki
TAYAD’l›lar
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 Defol Bu Vatan Bizim!” kampanyas›na
destek verdi, K›z›ldere yürüyüﬂlerinde oldu. Tutuklanan 17 TAYAD’l›yla
beraber demokratik eylemlere kat›ld›, onlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle baﬂlat›lan kampanyada aktif
olarak çal›ﬂmas›n› sürdürüyor. AKP
önlerinde, Galatasaray Lisesi önündeki oturma eylemlerinde, hasta tutsaklar yürüyüﬂlerinde, Türkan Albayrak’›n direniﬂ çad›r›nda hep yerini
al›yor, TAYAD’l›lara özgürlük istiyor, 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 Çavuﬂ’u, Sevgi Erdo¤an’› Tecrite karﬂ›
mücadele etmenin
insani bir durum
oldu¤unu düﬂünerek tecrite karﬂ› sesini yükseltiyor.
Devrimcilerin vatanseverli¤inden
ve cüretinden etkilendi, onlar›n saf›nda yer ald›.

“TAYAD’l› olmak
ayr›cal›kt›r”
NAGEHAN
K U RT
Nagehan Kurt.
49
yaﬂ›nda.
2006’dan itibaren
TAYAD
üyesi.
1998’de kaybedilen Neslihan (Hayat) Uslu’nun
ablas›. O¤lunun hapishaneye
girmesiyle birlikte TAYAD’a
gidip gelmeye baﬂlad›. Tutsak
yak›n›yd› sonra tüm tutsaklar›n yak›n› oldu. Tutsakl›k yaﬂamad›. Ama yaﬂayanlardan,
tan›k olduklar›ndan tecrite karﬂ› mücadelede hep yer ald›.
Ankara’da tecritle ilgili Ankara
Adalet Bakanl›¤› önünde zincirleme
eyleminden, Güler Zere için yap›lan
bir eylemden, tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan
eylemden gözalt›na al›nd›.
2007 itibariyle yap›lan eylemlerin ço¤una kat›ld›. Son ölüm orucu
direniﬂçisi Fatma Koyup›nar’›n direniﬂinin 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› olmak ayr›cal›kt›r” diye düﬂünen Nagehan Kurt, tecrite karﬂ› mücadeleyi
demokrasi mücadelesinden ay›rmad›¤› için bugün Ankara yollar›nda.

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor
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Okmeydan›’nda
polis gaz
bombalar›yla,
z›rhl›
araçlarla
sald›rd›,
halk barikat
kurup direndi

AKP’nin polisi
Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

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›...
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Aylard›r gaz bombalar›na bo¤uluyor Okmeydan› sokaklar›. Polis
sald›r›yor ve kaç›yor...
AKP’nin polisi, panzerlerle, akreplerle, helikopterlerle mahallelerimize bask›n düzenliyor. Yüzlerce
gaz bombas› atarak mahallemizde
terör estiriyor. Mahallelerimizin giriﬂ ç›k›ﬂlar›nda, mahalle aralar›nda
insanlara keyfine göre kimlik sorup
halk› tedirgin ediyor. Bask› alt›na almaya çal›ﬂ›yor.
11 Eylül günü Okmeydan› Sibel
Yalç›n Direniﬂ Park›’nda Kürt milliyetiçilerinin yapt›¤› eylemi bahane
eden AKP’nin polisi yine mahallede
terör estirdi. Eylem bitmek üzereyken at›lan sloganlar› bahane eden
polis parktakilere gaz bombas› atarak sald›rd›.
Kürt milliyetçilerinin parktan çekilmelerinden sonra polis, tutsak
TAYAD’l›lar için imza masalar›
açan Halk Cepheliler’e yöneldi. Saat 21.00 civar›nda standlar›n baﬂ›nda

bekleyen yaklaﬂ›k 15 Halk Cepheliye kimlik kontrolü yapmak istediler.
Halk Cepheliler, polisin keyfi tutumunu kabul etmeyerek kimlik kontrolü yapt›rmad›. Halk Cepheliler,
polisin keyfi dayatmas›na sloganlarla cevap verdi. Polisin keyfi tutumu
parkta ve çevrede bulunan mahalle
halk›na anlat›larak teﬂhir edildi.
“Katil Polis Okmeydan›’dan Defol!”, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz!”, “‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek!” sloganlar› at›ld›.

Buras› Sibel Yalç›n
Direniﬂ P ark›: Devrimcileri
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
“ M a s a l a r › k a l d › r › n ! ” diyerek sald›r› emri verdi. Polisler masalar›n› kal-

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

d›rmayan Halk Cepheliler’e silah
dipçikleriyle, gaz bombalar›yla sald›rd›lar. Polisin sald›r›s›na karﬂ› direnen Halk Cepheliler’e, Halkevciler de gelerek destek verdiler.

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

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

u Polis terörüne boyun
e¤meyece¤iz!

Onlar› b ekleyen t ek b ir
slogan vard›: “Katil polis
mahallemizden defol!”
Parkta toplanan devrimcilere
karﬂ› polis akrep ve panzerlerle tekrar sald›r›ya geçti. Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda toplanan devrimcilere yine gaz bombalar›yla sald›rd›.
Polis parkta bulunan çoluk-çocuk demeden herkesin üzerine gelecek ﬂekilde niﬂan alarak gaz bombalar› at›ld›. Birkaç kiﬂi bu gaz bombalar›n›n yak›n›nda patlamas› sonucunda yaraland›.
Ancak polisin sald›r›s› üzerine

u Uyuﬂturucuya, fuhuﬂa,
h›rs›zl›¤a yozlaﬂmaya izin
vermeyece¤iz!
u Çetelere ve çeteleﬂmeye
izin vermeyece¤iz!
devrimciler da¤›lmad›. Tam tersine
Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda tekrar toplan›ld›. Okmeydan› sokaklar›
dolaﬂ›larak sloganlarla, konuﬂmalarla polis terörü teﬂhir edildi. “Katil Polis Mahalleden Defol!”, “Okmeydan› Faﬂizme Mezar Olacak!”
sloganlar›yla birlikte, polisin iﬂkencecili¤i, bayram gününde bile mahalleyi iﬂgal ederek terör estirdi¤i,
halk›n üzerine gaz bombas› ya¤d›rd›¤›, devrimcilerin devletin ve polisinin yozlaﬂt›rma politikalar›na, açl›¤a, yoksullu¤a, faﬂizme ve emperyalizme karﬂ› mücadele ettikleri anlat›ld›. Devrimcilerin, halk›n kültürüne ve de¤erlerine sahip ç›kt›¤›,
mahallede yozlaﬂmaya izin verilmeyece¤i anlat›ld›. Polisin hep birlikte
mahalleden kovulmas› için ça¤r›lar
yap›ld›.

Z›rhl› a raçlar›, p anzerleri
barikatlara ç arpt› b ir kez
daha...
AKP’nin polisi mahalleye üçüncü kez sald›rd›. Tüm mahalleyi gaza
bo¤du. Mahalle aralar›nda ancak
z›rhl› araçlar›yla dolaﬂabilen polislere Okmeydan›’n›n her soka¤›nda
taﬂlarla cevap verildi. Bütün mahalleyi iﬂgal eden polislere karﬂ› direniﬂ de büyüdü. Okmeydan›’n›n neredeyse tüm sokaklar›na barikatlar
kuruldu, polis araçlar› taﬂland›.
Yaklaﬂ›k iki saat süren çat›ﬂman›n
sonucunda polis mahalleden ç›kmak sorunda kald›. Z›rhl› araçlar›

içinde bile rahat dolaﬂam›yorlar art›k.

Resmi h›rs›zlar,
standlardaki m alzemeleri
çald›
Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’na
sald›r›daki çat›ﬂma esnas›nda devrimcilerin mahalle aralar›na çekilmesini f›rsat bilen polisler parktaki
standlar› parçalayarak stantlarda
bulunan tüm kitaplar›, CD’leri, tutsak ürünlerini, dergileri, toplanan
imzalar›, Halk Anayasas› Taslaklar›n› ve bildirilerini, ‹dil Kültür Merkezi’ne kurs kay›t formlar›n› bir h›rs›z gibi çalarak mahalleden kaçt›.
Mahalle halk› her zaman oldu¤u
gibi devrimcilere sahip ç›kt›. Elinden gelen deste¤ini sundu. Polislerin nereden geldiklerini, nerelerin
uygun oldu¤unu söyleyerek barikat
malzemesi, limon ve benzeri malzemelerle destek verdi.

Say›: 234

Yürüyüﬂ

12 Eylül Pazar: Yine polis
terörü, y ine b arikat, y ine
direniﬂ

19 Eylül
2010

Polisin standdaki malzemeleri
çalmas›na ra¤men bir gün sonra Sibel Yalç›n Park›’nda yine stand aç›ld›. Sibel Yalç›n büyük boy resmiyle
yine direniﬂ park›ndayd›. Park›n tarihini anlatan pankart ise hala yerinde as›l› duruyordu.
AKP’nin polisi 12 Eylül günü
tekrar geldi mahalleye. Mahallenin
içerisine z›rhl› araçlarla girdi. Halk
Cepheliler’in polislere gereken cevab› vermesi üzerine mahallenin
içinden ç›kt›. Ancak daha sonra
say›s›n› art›ran polis gurubu mahalleye girmeye çal›ﬂt›. Mahalle halk›yla birlikte mahallenin giriﬂlerine
barikatlar kuruldu. Polis yine gaz
bombalar›yla sald›rd›, taﬂlarla cevap verildi. Kurulan barikatlarla polisin mahalle içlerine girmesi önlendi. 1 saat 20 dakika kadar süren çat›ﬂma sonucunda polis mahalleyi
terk etti.

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor
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Panzerlerinizle, helikopterlerinizle
yoksul mahallelerimizi bizden alamazs›n›z!
u Yoksul mahallelerimize panzerleriyle sald›ran, helikopterleriyle operasyonlar y ap an , A K P yönetimindeki faﬂizmdir!
u Mahallelerimizi taﬂlar›m›zla, barikatlar›m›zla, örgütlenmelerimizle sokak sokak savunaca¤›z!

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

AKP’nin polisi, devrimcilerin
örgütlü oldu¤u yoksul gecekondu
semtlerine karﬂ›, sald›r› halindedir.
En s›radan gözalt›lar, d ü ﬂ m a n t o p ra¤›n› iﬂgal eder gibi operasyonlarla yap›lmaktad›r. Filistin üzerindeki
‹srail helikopterleri gibi, Irak üzerindeki Amerikan helikopterleri gibi, yoksul gecekondu semtlerimizin
üzerinde helikopterler uçurulmakta,
helikopterler, aﬂa¤›da “dd ü ﬂ m a n ”
aramaktad›r...
Geçen hafta, polis Okmeydan›’na sald›rd› bir kez daha. Okmeydan›, aylard›r polis terörü alt›nda.
Polis, Okmeydan› halk›na ve devrimcilerine karﬂ› düpedüz kontrgerilla takti¤i uyguluyor. Sald›r›yor,
bombalar at›yor, kurﬂun s›k›yor,
panzerle terör estiriyor ve direniﬂler, barikatlar karﬂ›s›nda çekip gidiyor.
Ne yapmak istiyor polis?
Devrimcilerin örgütlü oldu¤u
semtlerde devrimcilerin örgütlülüklerini yoketmek, dahas›, bu yoksul
gecekondu semtlerinde halk›n,
gençlerin devrimcileﬂmesini engellemek istiyor. Bunun için de sald›r›lar, gözalt› operasyonlar›, ço¤unlukla bir sindirme ve gözda¤› operasyonu biçiminde sürdürülüyor.

Yoksul semtlerdeki faﬂist
t e r ö r, A K P p ol it ik as ›d ›r
Faﬂist terörün bugün en aç›k gerçekleﬂtirildi¤i alanlardan birisi yoksul gecekondu semtleridir.
Hemen her gece polis terörü estirilmekte, mahallelerimizin sokak
baﬂlar›nda akreplerle kimlik kontrolü yap›lmakta, mobese kameralarla
evlerimizin, kap›lar›m›z›n önü gö-
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zetlenmekte, beﬂ, on, yirmi ev birden bas›lmaktad›r.
Polis, en ufak bir gösteride panzerlerle mahalleye dal›p terör estirmektedir. Akrepler art›k yoksul mahallelerin sokaklar›n›n “daimi” devriyeleri gibi olmuﬂtur.
Buna izin vermemeliyiz.
Yoksul gecekondu semtlerinde
halk›n evlerini basarken, operasyonlar› büyük bir güç gösterisine,
bir gözda¤› operasyonuna dönüﬂtürmektedirler. Helikopterler uçuruyorlar üstümüzde... evlerimize
bomba arama robotlar› sokuyorlar...
Sokaklar› özel ›ﬂ›kland›rmalarla donat›p panik ve korku yay›yorlar...
Kendi evimizden ç›kamaz hale
getirmek istiyorlar.
Polis, dergi satarken karﬂ›m›zda,
bildiri da¤›t›rken karﬂ›m›zda, imza
toplarken karﬂ›m›zda, mahalleye girip ç›karken karﬂ›m›zda!
Can›n›n istedi¤ine kimlik sormakla baﬂlay›p gözalt›ya kadar uzanan bir keyfiyet söz konusudur.
Yoksul gecekondu semtlerinde
estirilen terörün, bir kaç polis ﬂefinin kafas›ndan ç›kmad›¤›n›, sald›ran›n devlet oldu¤unu, devletin de
faﬂist 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›
fa ﬂ i z md i r.

Yoksul semtlerdeki
faﬂist gö zda¤›
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 ayd›nlanmam›ﬂken, insanlar›n büyük
bölümü uykuda iken, polis, emekçilerin oturdu¤u sokaklar› kuﬂat›p,
onlarca eve ve Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i’ne bask›n düzenledi.
‹stanbul kontrgerillas› bask›nlar
için gecenin 04.00’ünü tesadüfen
seçmemiﬂti elbette. Robokoplar gibi
giyinmiﬂ yüzlerce özel tim, terör estiriyorlard›. Havada ise bir helikopter dolaﬂ›yordu. Yoksul halk, polis
operasyonunu “savaﬂa gelir gibi
geldiler” diye adland›rm›ﬂt›. Fakat
“gibi”si fazlayd› bu tan›m›n. Gerçekten bir savaﬂa gelmiﬂti AKP’nin
polisi.
Polis, kap›lar›n› zorla aç›p uzun
namlulu silahlarla girdikleri yoksul
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halk›n evlerinde, yataktaki çocuklar› bile yerlere yat›r›yordu;
Irak’taki Amerikan askerlerinin, Filistinlilerin evlerini basan ‹srail askerlerinin tarz› neyse, ayn›s›n› uyguluyorlard›. 31
kiﬂi gözalt›na al›nd› bu bask›nlarda.
Gecekondu semtlerine yapt›klar›
bask›nlarda bomba arama gerekçesiyle “robot”lar sokuluyor evlere.
Sokak ortas›nda ateﬂ aç›l›yor. Kurﬂunlarla, tehditlerle, küfürlerle, iﬂkencelerle halk› sindirmek amaçlan›yor.
Bu operasyon yöntemini, daha
sonra Çingenelere yönelik bir çok
semtte yap›lan operasyonlarda gördük.
Ard›ndan Kürt yurtseverlerine
yönelik “KCK operasyonu” ad› alt›nda sürdürülen bask›nlarda, mahalleler kuﬂat›ld›, 50, 60, 70 kiﬂi bir
seferde semtlerden toplan›p götürüldü..
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 helikopterler uçuruyordu ‹stanbul polisi. Belki 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 gözalt›nda oldu¤u gibi, bir gözda¤›
sald›r›s›yd› bu da. Helikopterlerin
rolü buydu.

‘Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza’; Mahallelerimizi
bu anlay›ﬂla savunmal›y›z!
Sar›gazi’de Halk Cepheliler’e ve
halka yönelik sindirme ve gözda¤›
bask›n› yap›ld›¤›nda, ilerici, demokratik kesimler sesini ç›kartmad›lar.
Sorun sanki sadece Halk Cepheliler’e yönelik gibi görüldü. (Öyle görülse bile dayan›ﬂma bir demokratl›k
görevidir, fakat sorunun bu taraf›n›
ﬂimdi bir yana b›rak›yoruz.)
Sonra benzeri operas-

Mahallelerimizi ‘Faﬂizme
Karﬂ› Omuz Omuza’
anlay›ﬂ›yla savunmal›y›z!
Faﬂist terörün karﬂ›s›na ç›kmayanlar, bunun için tüm devrimcilerle
birlikte davranmayanlar, halk› faﬂist terörün karﬂ›s›nda birleﬂtirmeye çal›ﬂmayanlar, demokrat olduklar› iddias›nda bile bulunamazlar...
yonlar BDP’lilere yöneldi, sonra
ESP’ye... S›rayla gidiyor oligarﬂi...
1 Nisan 2004’te Halklar ve
Özgürlükler Cephesi’ne yönelik
“beﬂ ülkede birden” gerçekleﬂtirilen sald›r›lar bir milatt›r demiﬂtik. 1
Nisan, devrimci ilerici güçlere yöneltilen “operasyonlar”›n aleni
k o m p l o l a r l a sürdürülmesinin ve
halklara yönelik bir gözda¤›na dönüﬂtürülmesinin ilk örneklerindendi.
7 Aral›k 2006’da, yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele yürüten Temel Haklar derneklerine yönelik “operasyon”da, ‹stanbul’un 20 ilçesindeki
Temel Haklar derneklerine ayn› anda sald›r›ld›, onlarca kiﬂi gözalt›na
al›nd›, 32 kiﬂi savc›l›¤a ç›kar›ld›, 15
kiﬂi tutukland›. Bir k›sm› hala tutuklu. Bu operasyon da, demokratik
mücadeleye karﬂ› bir sindirme ve
gözda¤› operasyonuydu.
Ülkemizin devrimci, ilerici, demokrat güçleri, bu tür sald›r›lara,
karﬂ› direniﬂi, sahiplenmeyi yeterince büyütemedi¤i için, oligarﬂi bu
politikay› pervas›zlaﬂt›rarak sürdürmeye devam etti.
Oligarﬂinin tecrit sald›r›lar› çerçevesinde de s›ks›k belirtti¤imiz gibi, emperyalistler ve oligarﬂiler, yoketmek istedikleri güçleri “en tehlikelilerden en az tehlikelilere” kadar
s›ralamakta ve ona göre sald›rmaktad›rlar. Bugün kendilerine yönelik
bu tür “operasyonlar”, komplolar
olmayanlar, böyle bir ﬂeyin hiç ol-

mayaca¤›n› düﬂünmemelidirler.
Reformistler bile düﬂünmemelidir. Faﬂizmin ﬂiddetinden kendini kurtard›¤›n› sanmak yan›lg›d›r. Faﬂist terör ve komplolar,
yeri zaman› geldikçe, düzenin
en zarars›z gördü¤ü “muhaliflere” bile yönelir.
Tüm devrimci, demokrat, ilerici
güçler, AKP iktidar›n›n yoksul
semtlerde estirdi¤i terörün ve en genel anlamda h a y a t › n h e r a l a n › n d a k i fa ﬂ i s t t e rö rü n karﬂ›s›na dikilmeliyiz.
En ufak bir sald›r›da, faﬂizme
karﬂ› omuz omuza olmal›y›z. Sald›r›lar karﬂ›s›nda daha güçlü bir direniﬂ örgütlemeliyiz. Daha güçlü hayk›rmak, faﬂizme karﬂ› omuz omuza
olmakla mümkündür.
"F a ﬂi z me K ar ﬂ› O muz O muz a " slogan›n› güncelleﬂtirmek, bugün karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz görevlerin yerine getirilmesine hizmet
edecektir. Faﬂist terörün karﬂ›s›na
ç›kmayanlar, bunun için tüm devrimcilerle birlikte davranmayanlar,
halk› faﬂist terörün karﬂ›s›nda birleﬂtirmeye çal›ﬂmayanlar, b›rak›n
devrimci olmay›, demokrat olduklar› iddias›nda bile bulunamazlar.
Faﬂist teröre karﬂ› mücadele bugün güncel anlamda öncelik ve
ö n e m k a z a n m › ﬂ t › r. 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¤ildir. Sorun bu slogan›n muhtevas›
temelinde bir tavr›, bu temelde bir
birli¤i geliﬂtirmektir.

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

Demokratik mevzilerimizi
d i re n m e d e n k o r u y a m a y › z !
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-
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cek?.. Demokratik mücadele dedi¤imiz bunlar›n karﬂ›s›nda demokratik bir direniﬂ örgütlemekten baﬂka
bir ﬂey de¤ildir zaten.
Bunun için mücadelenin tüm
meﬂru biçimlerini kullanarak birlikte bir direniﬂi örgütlemeliyiz. Yoksul gecekondulardaki polis terörüyle ilgili büyük paneller de yapabiliriz, semtlerimizde barikatlar da kurar›z. Meﬂrulu¤una inananlar için
barikatlar da meﬂrudur.
Ülkemiz faﬂizmle yönetilen bir
ülkedir. Bugün sahip oldu¤umuz
hiçbir mevzi, bedelsiz kazan›lmam›ﬂt›r. Evet, bunlar için bedel ödemeyenler, hiçbir bedel ödemeden bu
kazan›mlardan, mevzilerden yararlananlar vard›r, ama bu baﬂkalar›n›n
da bedel ödemeyece¤i anlam›na gelmiyor. Biz, ‹stanbul’un yoksul gecekondu semtlerindeki mevzilerimizi
böyle yaratt›k, böyle koruduk.
K ü ç ü k a r m u t l u kendili¤inden
Küçükarmutlu olmad›. ﬁehitler, tutsakl›klar, nice bedeller ödendi. Polis
sald›r›lar›na direnildi polis deste¤indeki mafyayla çat›ﬂ›ld›... N u r t e pe’nin ad› “Çayan Mahallesi” ise
e¤er, bu orada yap›lan say›s›z direniﬂin ürünüdür. Orada bir park, bir
ﬂehidimizin, Hüseyin Aksoy’un ad›n› taﬂ›yorsa, oran›n ad› gerçekten
kanla yaz›lm›ﬂt›r... Bugün bu konularda 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, Büyük Direniﬂ s›ras›nda, Küçükarmutlu kaç kez kuﬂat›ld›, kaç kez panzerlerle, ölüm mangalar›yla sald›r›lara
maruz kald›... Kim geldi iﬂgal edilmiﬂ, kuﬂatma alt›ndaki Küçükarmutlu’nun barikatlar›na?
Sibel Ya l ç › n P a r k › ad› için kaç
direniﬂ gerçekleﬂtirildi, bu park üzerine tart›ﬂma ç›karanlar bunu biliyor
mu? Geçen haftaki gibi, barikat barikat çat›ﬂmadan, direnmeden o
isimler korunabilir mi?.. 1 May›s
Mahallesi de direniﬂle o ad› almad›
m›? 1 May›s Mahallesi’ndeki ﬁ ü k -

r ü S a r › t a ﬂ P a r k › da, ›srarl›, kararl›,
bedelleri göze alan bir sahiplenmenin sonucu de¤il mi?
Demokratik mevzileri sahiplenmek, onlar› faﬂizmin sald›r›lar › k a r ﬂ › s › n d a s a v u n m a k t › 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. Baz› mevziler için, aylarca de¤il, y›llarca de¤il, ony›llarca
savaﬂ vermek zorunda kalm›ﬂ›zd›r.
Bu tarz, solun bir çok kesimine “yabanc›” olsa da, demokratik mücade-

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.

le böyle bir mücadeledir.
Faﬂizmin oldu¤u bir ülkede, b i r
s a n t i m e t re k a relik bir mevziyi bile
bedel ödemeden yaratamazs›n›z.

Faﬂist terörün biçimleri
de¤iﬂir; amac› de¤iﬂmez!
Faﬂizme karﬂ› mücadelede, solu
bir atalet içine sokan nedenlerden
biri, f a ﬂ i s t t e r ö r ü n b i ç i m l e r i y l e
muhtevas› 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 görüyorlar; iyi kötü bir demokrasi geldi düﬂüncesine kap›l›yorlar. Sorun bu
kavray›ﬂtaki sa¤c›laﬂmad›r. Faﬂizm
gerçe¤i yumuﬂat›l›yor, hatta yok say›l›yor. Bu kavray›ﬂ temelden yanl›ﬂt›r. Faﬂist terörün hangi biçimlere
bürünece¤i tamamen sistemin ihtiyaçlar›yla ilgilidir. Faﬂizmin yöntemlerinin “yumuﬂakl›¤›”, “sertli¤i”
üzerinden mücadelemizi geri çekemeyiz. Faﬂizm, hangi yöntemi kullan›rsa kullans›n, ayn› hedefe yönelir. Devrimci demokrat güçler, faﬂizmin ﬂu veya bu sald›r›s›n› do¤al
görme, kan›ksama durumunda olamazlar.
‹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 devrimcilere karﬂ› bir gözda¤› olarak
kullan›lmas›d›r. “Devrimci olursa n›z böyle olur” tehdidi vard›r infazlarda.
Faﬂist terörün baﬂka biçimlerinde de vard›r ayn› tehdit ve amaç.
Gecekondular›m›za yönelik yukar›da anlatt›¤m›z sald›rganl›k da ayn›
muhtevaya sahiptir. Evlerimizi, sokaklar›m›z›, parklar›m›z› bas›yorlar,
sokaklar›m›z› iﬂgal ediyorlar, panzerlerle gövde gösterisi yap›yorlar,
kameralarla kap›lar›m›z›, evlerimizin içini gözetliyorlar. Gözalt› ve tutuklama terörü estiriliyor; en s›radan, hatta düzenin yasalar›na göre
yasal faaliyetlerden insanlar tutuklan›yor. Bunun solu, devrimci demokratik mücadeleyi yoketmek isteyen bir faﬂist terör oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r.
Sonuç olarak, tart›ﬂmas›z olan
bir baﬂka yan da, faﬂizme karﬂ›
omuz omuza durmam›z gerekti¤idir. Bu faﬂist teröre karﬂ› devrimci
demokratik güçlerin birli¤ini oluﬂturmak, bu birlik temelinde halk›n
her kesimini faﬂizme karﬂ› mücadeleye seferber etmek görevi güncel
bir görevdir. E¤er politik olarak bu
noktada hemfikir olunursa, bunun
biçimlerini bulmak, sol aç›s›ndan
sorun olmaz.
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Tu t u k l u TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n
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GÜNDÜR
TUTUKLU!

TAYAD’l› Aileler tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için yapt›klar› eylemleri sürdürüyorlar. Tutuklu olan 9 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› için TAYAD’l› Aileler bu hafta da AKP önlerinde, Adalet Bakanl›¤› önünde
eylemlerini yapt›lar. Bu hafta yine
meydanlarda bildiri da¤›tmaya, imza toplamaya devam ettiler.

AKP Bu Sesi
Hep Duyacak!

eylemde, “Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek
Serbest!
Cenazelerine
Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart aç›ld›. “TAYAD Tecritle Susturulamaz”, “Tecrite Son”, “TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde 12 Eylül'ün Türkiye halklar› için devam
etti¤ine, referandum öncesi devrimcileri anarak prim yapmaya çal›ﬂanlar›n devrimcilere sahip ç›kanlar› tutuklatt›¤›na de¤inildi. Eylem
TAYAD'l›lar›n Ankara yürüyüﬂüne
ça¤r›yla bitirildi.

AKP Sesimizi Hep Duyacak

AKP'nin Zulmü Sürüyor

‹ s t a n b u l : TAYAD’l› Aileler her

A d a n a : 7 Eylül Sal› günü TA-

Sal› günü AKP ‹stanbul Sütlüce il
binas› önünde yapt›klar› eyleme 14
Eylül günü de devam ettiler.
18 Eylül günü tecritin kald›r›lmas›, tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› ‹stanbul’dan Ankara’ya yürüyüﬂ baﬂlatacaklar›n› da
duyuran TAYAD’l› Aileler, “AKP
iktidar› karﬂ›s›nda muhalif bir gücü, gerçek yüzünü aç›¤a ç›karan
hiçbir gerçe¤i görmek istemiyor”
dediler. Kendilerinin y›llardar devrimcilerin yan›nda ve devrimci mücadelenin içinde olduklar›n› ve
yapt›klar› her eylemde düzenin gerçek yüzünü teﬂhir ettiklerini söyleyen TAYAD’l›lar aç›klaman›n ard›ndan 1 saatlik oturma eylemi
yapt›lar.

YAD’l›lar Adana AKP il binas›
önünde eylem yaparak tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n›

istediler.
Eylemde TAYAD ad›na Menekﬂe 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›ramaz” sloganlar› at›larak megafonla
yap›lan konuﬂmalarda AKP teﬂhir
edildi.
Oturma eylemi yap›ld›¤› s›rada
TAYAD’l›lara halk›n ilgisi yo¤undu. Kimisi merhaba diyerek, kimisi
el s›k›ﬂarak, kimisi de ikramda bulunmak 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.

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

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

A n k a r a : 14 Eylül günü Ankara’da Adalet Bakanl›¤› önünde TAYAD'l› Aileler taraf›ndan yap›lan

TAYADLI A‹LELER
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14 Eylül günü yine AKP önünde olan TAYAD’l›
Aileler eylemde okuduklar› aç›klamada “AKP iktidar›n›n demokrasicilik oyunu olan referandum aldatmacas› 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 hapishanelerdeki tecrit iﬂkencesini anlataca¤›z” dedi.

Bayramda ‹mza Masas›
‹ s t a n b u l - Ta k s i m : TAYAD’l› Aileler, bayramda da
tutuklu olan 9 TAYAD’l› için eylemlerine devam ettiler. 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, bayramlar›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 birleﬂtirelim ça¤r›s›n›n yap›ld›. ‹ki gün boyunca 425 imza
topland›.
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Tüm Yürüyüﬂ okurlar›n›
TAYAD’l›lara 1000 Mektup,
1000 Kitap kampanyas›na
kat›lmaya ça¤›r›yoruz
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

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

Tecritten Haberler...
ü c rem
h
n
i
s
ﬂ
i
m
Eski
gibi
bu düzen

F Tipinde t utsaklara
la¤›ml› su
Yaz aylar› boyunca Edirne F Tipi’nden Adana Karataﬂ Kad›n Hapishanesi’ne kadar onlarca hapishanede tutsaklara su kesintisi uyguland›.
Bilinçli olarak tutsaklar›n sular›
kesilerek, su verilmeyerek, yaz aylar›n›n s›caklar›nda tutsaklar susuz
b›rak›ld›.
ﬁimdi bu politikaya bir de tutsaklara içirilen la¤›ml› su eklendi.
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’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 uygulama, iktidar›n tutsaklara bak›ﬂ›n› da
ortaya koymaktad›r.

K›r›klar F Tipinde
hak g asplar›
Ümit Çobano¤lu’nun mektub u n d a n : (‹zmir K›r›klar 1 No’lu F
Tipi Hapishanesi, 5 Eylül 2010)
“...lakin zulmün sahipleride boﬂ
durmuyor. Dan›ﬂtay'›n aç›k görüﬂlerle ilgili ald›¤› karardan beri aç›k
görüﬂlere girebilen ziyaretçi say›m›z artm›ﬂt›.

Kontenjandan ziyaretçilerimizde girebiliyordu. Bakanl›¤›n
bayram aç›k görüﬂleri için yay›nlad›¤› genelge ile ziyaretçi say›m›z
k›s›tland›. Yani tecriti bir kat daha
art›rd›lar.
Tabi tecritcilerin bayram "süprizleri" bununla bitmiyor. Resmi tatil 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" dayatmas›n› kabul etmedi¤imiz için ailelerimizle görüﬂemedik.

retçi yasaklar› uygulayarak, hapishanelere uygulad›¤› tecriti katlayarak sürdürüyor.

ÇHD, Ufuk Keskin’le
ilgili ﬂunlar› anlat›yor:
Ufuk Keskin’in sa¤l›k durumu
ile ilgili olarak Meclis ‹nsan Haklar› 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.

Edirne F Tipi’nde
ziyaretçi yasa¤›

Hapishane idareside, buna uygun davran›yor ve ilac› karﬂ›lam›yor. Diyelim, hasta bir tutuklunun
ilac›n› ailesi karﬂ›layamad›? O zaman ne olacak?

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

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

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde
‹ﬂkence ve Tecrit
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 tutsaklara günde sadece bir saat havaland›rma hakk› veriliyor.
Bu insanl›k d›ﬂ› uygulamay›
kabul etmeyen tutsaklar dövülerek
hücrelere at›l›yor. Bu durumu TAYAD’l› aileler ‹stanbul Taksim’de
Tramvay Dura¤›’nda yapt›klar› eylemle protesto ettiler.
“Tecrite ve ‹ﬂkenceye son” yazan önlükler ve “Hapishanelerde
Tecrit ve ‹ﬂkenceye Son, Sohbet
Hakk› Uygulans›n” yaz›l› pankartla bir araya gelen TAYAD’l›lar bas›na bir aç›klama yapt›lar.

Aileler ad›na aç›klamay› okuyan Mehmet Güvel; AKP’nin gerçek yüzünü gösteren aynalardan birinin de hapishaneler oldu¤unu
söyleyedi.
TAYAD’l›lar›n ard›ndan ‹HD
‹stanbul ﬁubesi de ayn› konuyla ilgili bir eylem yapt›.
TAYAD’l› Aileler eylemlerin
ard›ndan ‹stiklal Caddesinde konuyla ilgili bildiri da¤›t›m› yapt›lar.

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor
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ﬁimﬂek “Yar›n s›ra kimde diye düﬂünmek istemiyoruz”
dedi. Eylem sloganlarla sona
erdi.

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

A d an a : 4 Eylül’de ‹nönü
Park›’nda bir araya gelen demokratik kitle örgütleri hasta
tutsaklar için eylem yapt›lar.
Eylemde "Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Tecritte Son" pankart› aç›ld› ve hasta tutsaklar›n resimleri ve isimlerinin yazd›¤› 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 eylemi yap›ld›
***
11 Eylül’de ‹nönü Park›’nda yap›lan eylemde Nejdet Okay aç›klamay› okudu.Hapishanelerde iﬂlenen
insanl›k suçunun katlanarak devam
etti¤ini söyleyen Okay, hapishane-

‹zm i r : 10 Eylül’de Kemeralt›’da
bir araya gelen Halk Cepheliler hasta 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¤›rlaﬂt›r›ld›¤›n› söyledi.

Hasta Tutsaklar
Serbest Kal›ncaya
Kadar...
‹ s t a n b u l : 17 Eylül’de hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› isteyen demokratik kitle örgütleri ve siyasi yap›lar Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplanarak Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüdüler. Türkçe, ‹ngilizce ve Arapça “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n”, “Katil Devlet
Hesap Verecek” sloganlar› at›ld›.
Galatasaray Lisesi önünde KESK
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Akman ﬁimﬂek aç›klamay› okudu.
Say›: 234

Yürüyüﬂ
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teslim almaya çal›ﬂt›.Tüm dünyay› da bu
kararlara uymas› için zorlad›, bask› yapt›.
Amerika’n›n “düﬂman”lar› elbette dünyadaki bütün halklard›r. Yine ABD, “ d ü ﬂ m a n ” olarak gördü¤ü, Küba, Kuzey Ko r e , I r a k ve ‹ r a n ’a yönelik sald›r› ve ambargolar uygulad›.
Obama’n›n da onaylad›¤› K ü b a ’ya karﬂ› sürdürülen bask›, yasak ve kuﬂatma politikas› tam 50 y›ld›r
sürüyor. K ü b a’ya tam 50 y›ld›r, sürdürdükleri ambargoyu gerekçe yaparak ülkeye gelen gemileri bile engelliyorlar.
Yine I r a k’› 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.
K u z e y K o re, ABD’nin “dd ü ﬂ m a n ü l k e ” olarak görüp, ticaret yasaklar›, ambargo uygulad›¤› ülkelerden bir
baﬂkas›yd›.
ABD, ‹ran’a “dd ü ﬂ m a n”l›¤›n› ise ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton’un a¤z›ndan ﬂöyle ifade ediyordu;
“ ‹ran’da özgürlük ve insan haklar›n› desteklemek
kesinlikle bizim politikam›z. Bunu... ‹ranl›lar› birbirleri yle konuﬂa bil mel eri ve görüﬂl eri ni aç ›kl aya bil mel eri
i çi n özel li kl e t eknoloji k ar aç lar la donata rak ya pt› k. ”
‹ran’daki gerici ve emperyalizm iﬂbirlikçisi gruplar›
destekleyip, yönlendirdiklerini, k›ﬂk›rtt›klar›n› saklam›yordu Clinton.
Amerika, halklara karﬂ› “düﬂman”l›¤›n› böyle gösteriyor.

Tek Yol

ABD’nin “düﬂman”lar›
Amerikan emperyalizmi, sald›r› politikalar›n› “dd ü ﬂD ü ﬂ m a n ü l k e l e r ”, “D
Düﬂ m a n ”l›k üzerine kurmuﬂtur. “D
Düﬂm an düﬂ ünm a n ö r g ü t l e r ” , “ D ü ﬂ m a n l i d e r l e r”, “D
D ü ﬂ m a n h a l k l a r ”... Bu tan›mlar, yüzy›l› aﬂk›n
celer”, “D
bir süredir Amerikan iﬂgallerinin, sald›r›lar›n›n, katliamlar›n›n, ambargo ve kuﬂatmalar›n, kaç›r›p katletmelerin gerekçesi yap›lm›ﬂt›r.
Amerika, 1917 y›l›ndan bu yana yürürlükte olan
“ D ü ﬂ m a n l a T i c a ret Yasas›”n› kendine “hukuki” dayanak yaparak, sosyalist ve ilerici ülkelere, emperyalistlerin yönetimini be¤enmedi¤i ülkelere karﬂ› y›llarca süren
boykotlar ve sald›r›lar uygulad›.
Amerikan emperyalizmi, bu “dize getirme”, teslim
alma yasas› ile hiçbir de¤ere, hiçbir ahlaka, hiçbir kurala 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 malzemelerin o ülkelere sat›lmas›n› engelledi. Amerika, ambargo
uygulad›¤› halklar› açl›kla, hastal›klarla, yokluklarla
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An k a r a : 17 Eylül günü Sakarya
Caddesi’nde yap›lan eylemde Bekir
ﬁimﬂek baﬂta olmak üzere Wernicke
Korsakoff hastalar›n›n serbest b›rak›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 tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› istendi.

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

Referandumda kazanan emperyalizm ve iﬂbirlikçilerdir!
Türkiye, 13 Eylül’de demokrasi aç›s›ndan
12 Eylül’den bir santim bile ileride de¤ildir
13 Eylül günü adeta yeni bir milat ilan edildi. AKP emperyalistlerin
deste¤i, iktidar olanaklar› ve büyük
paralar harcayarak, yalanlarla sürdürdü¤ü referandum kampanyas›n›
“kazanm›ﬂt›”.
Erdo¤an’›n 13 Eylül’de yapt›¤›
konuﬂmada kulland›¤› bir kaç demagojik cümleden hareketle,
AKP’nin ve Erdo¤an’›n “demokratl›¤›”, “kapsay›c›l›¤›” yeniden keﬂfedilerek, “yeni bir dönemin” baﬂlad›¤› anlat›lmaya baﬂland›.
Yalanlar, aldatmalar, çizilen
pembe tablolar ile 13 Eylül Türkiye’si sanki yepyeni bir Türkiye’ydi!
Çizilen bu pembe tabloda, açlar, iﬂsizler yoktu. ‹ﬂçilerin 4-C’ye mahkum edilmesi, memurlara sadaka
zamlar› dayat›lmas› yoktu. Hapishanelerde süren tecrit yoktu. Hasta
tutsaklar› katleden, hapishaneleri t›ka basa dolduran, halka hastane götürmek yerine hapishane müjdesi
veren, iﬂkenceyi sokaklara, meydanlara taﬂ›yan, düﬂünce ve inanç
özgürlü¤ünün olmad›¤›, faﬂizmle
yönetilen bir ülkeden hiç söz edil-

miyordu.
AKP ve düzenin sa¤›ndan, solundan devﬂirdi¤i yalakalar›, ellerindeki bas›n yay›n organlar› ile
halk› 12 Eylül akﬂam›ndan bu yana
yeni bir yalan bombard›man›na tutmuﬂ durumdalar.
13 Eylül’ün bir milat oldu¤unun
ileri sürülüp, pembe tablolar›n çizildi¤i saatlerde AKP’nin polisi ‹stanbul’da Okmeydan›’n› iﬂgal etmiﬂ,
çocuklar›n, kad›nlar›n, üzerine gaz
bombalar› at›yor, evleri gaza bo¤uyordu.
12 Eylül’de halka gözda¤› vermek için bir çok yerde sokaklar›, oy
sand›klar›n›n bulundu¤u binalar›n
etraf›n› iﬂgal eden, terör estiren
AKP, birdenbire “demokrat” ilan
ediliyor. Halka düﬂman olan bir iktidardan demokrasi bekleyenler yan›ld›klar›n› bir kez daha göreceklerdir. Gerçek budur..
8 y›ld›r iktidar olan AKP’nin
halka reva gördü¤ü açl›¤›, yoksullu¤u, iﬂsizli¤i, sürdürdü¤ü faﬂist terörü unutup, linçlerin, ›rkç›l›¤›n k›ﬂk›rt›c›s› Erdo¤an’dan bir günde

her zaman oldu¤u gibi tercihini yine ilerlemenin ve geliﬂimin yönünde kullanm›ﬂt›r. ”
T ü r k i y e O d a l a r ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› M. R›fat
Hisarc›kl›o¤lu: “Türkiye’nin demokratikleﬂmesi ve zenginleﬂmesi yolunda olumlu bir ad›m.”
Müstakil Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (MÜS‹AD) Genel Baﬂkan› Ömer Cihan Vardan: “ekonomide ilerledi¤imiz bir dönemde,(...)
dünyan›n ilk 10 ekonomisi içinde yer
almam›za önemli katk› sa¤layacak(t›r).”
G ü l e r S a b a n c › ; “Bugün art›k,
Türkiye’nin iradesine hepimizin sayg› göstermesi gerekiyor”

Kazanan ‹ﬂbirlikçiler Konuﬂuyor!
TÜS‹AD: “Seçmen de¤iﬂiklik paketine “Evet” demiﬂtir. Seçmen ve toplum iradesini yans›tan referandumun
sonucu sayg›yla karﬂ›lanmal›d›r.”
‹ s t a n b u l T i c a re t O d a s › ( ‹ TO )
Baﬂkan› Murat Yalç›ntaﬂ: “Yeni anayasa maddeleri, Türkiye için ekonomik geliﬂmenin yolunu da açacak.”
T ü r k i y e ‹ h r a c a t ç › l a r Meclisi
(T‹M) Baﬂkan› Mehmet Büyükekﬂi:
“Türkiye’de ne zaman güven, istikrar
ortam› olsa ekonomi büyüyor, yabanc› yat›r›mlar geliyor.”
Türkiye ‹ﬂadamlar› ve sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON)
Baﬂkan› R›zanur Meral: “Türk insan›

“uuzlaﬂmac›, olgun” bir lider yaratmaya çal›ﬂt›lar. Oysa ne kadar pembe tablolar çizilirse çizilsin, 13 Eylül’de Türkiye’de halk aç›s›ndan
de¤iﬂen tek bir ﬂey yoktu. Referandum sonucu ortaya ç›kan tablo halk› de¤il, emperyalist tekelleri ve iﬂbirlikçilerini sevindirmiﬂtir.

Kazanan ve sevinen
TÜS‹AD’d›r, MÜS‹AD’d›r!
“AKP yandaﬂ› olsun olmas›n,
Say›n R. T. Erdo¤an’› sevsin sevmesin iﬂadamlar›, evet oylar›n›n çoklu¤u karﬂ›s›nda rahatlad›. Büyük
bir sermaye grubunun temsilcisi
referandum sonuçlar›n› bu sözlerle
de¤erlendiriyor.
Ve ekliyor: E¤er hay›r oylar› daha fazla olsayd›, pazartesi piyasalarda kaos yaﬂan›rd›.” (Güngör
Uras, Milliyet, 14 Eylül 2010)
Hemen her geliﬂme karﬂ›s›nda
oldu¤u gibi, referandum konusunda
da, kapitalizmin genel kural› iﬂletilerek, bir kez daha “piyasalar nas›l
karﬂ›lad›?” sorusunu sordular.
Halka sorulmayan bu sorunun
cevab›n› piyasalar “oolumlu” karﬂ›lad›. Piyasalarda “kaos” de¤il “yükseliﬂ” vard›. ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB) Bileﬂik Endeksi, referandumdan bir gün sonraki ilk iﬂ gününe art›ﬂla baﬂlayarak,
“ tüm zam anlar›n en yü ksek aç›l›ﬂ
de¤erine ulaﬂm›ﬂ oldu”. (Milliyet,
13 Eylül 2010)
Borsay› bile “ tüm zamanlar›n
e n yükse k a ç› l› ﬂ de¤eri ne ula ﬂt› r a n ” kuﬂkusuz iﬂbirlikçi AKP’nin
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k›smi anayasa de¤iﬂikliklerini kabul
ettirmesi ve ald›¤› oy oran› ile “is tikrars›zl›¤a” izin vermemesiydi.
Bu demektir ki, AKP iﬂbirlikçilerin isteklerini karﬂ›lamaya devam
edebilecekti. ‹ﬂbirlikçi tekelleri ilgilendiren, AKP iktidar›n›n “yy a r a a l m a d a n” yoluna devam edebilmesiydi.
AKP ve Erdo¤an’›n “ﬂeriatç›”
ya da “laik” olup-olmamas›, iﬂbirlikçi tekelleri bu aﬂamada pek de ilgilendirmiyor.
Referandum sonuçlar›n›n kesinleﬂti¤i 13 Eylül günü “gülenler ve
sevinenler ” yine iﬂbirlikçi tekellerdi. Demokrasicilik oyunu “tt u t m u ﬂ”, AKP “ i s t i k r a r › s ü r d ü recek”
bir oy oran› ile emperyalistlere ve
iﬂbirlikçilere kendisini kan›tlam›ﬂt›.
‹ﬂbirlikçi tekeller ç›kan sonuca
“sevinmeye, gülmeye” devam edebilirlerdi.

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010
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Kazanan emperyalistler
konuﬂuyor
ABD D›ﬂi ﬂl eri B ak anl ›¤› Sö z c ü s ü P h i l i p C rowley: “Türk halk›n›n tercihidir. Demokratik kurumlar›n sivil kontrolünün daha
iyi sa¤lanmas›na yönelik çok güçlü, kararl› bir oy sonucu ç›kt›.''
Almanya D›ﬂiﬂleri Bakan›
G u i d o West e rw el l e: “Anayasa
reformu Türkiye’nin Avrupa yolunda att›¤› önemli bir ad›md›r.”
Av r u p a P a r l a m e n t o s u ( A B )
B a ﬂ k a n › J e r z y B u z e k : “Türkiye
Avrupa hedefine bir ad›m daha
yaklaﬂt›.”
AB Komisyonu geniﬂleme
s e k reteri Stefan Füle: “Sürecin
baﬂlang›c›ndan beri paketin do¤ru yönde at›lm›ﬂ bir ad›m oldu¤unu vurgulad›k.”
Emperyalist yay›n organ›
Wa l l S t re e t J o u r n a l: “Yat›r›mc›lar destek oyunu olumlu karﬂ›layacak.”
‹ s r a i l H a a retz gazetesi: “Referandum zaferiyle Erdo¤an Atatürk'ten sonra en büyük ikinci lider oldu.”

Ç›kan sonuç iﬂbirlikçi tekelleri,
“ i s l a m c› s e r ma y e ” , “ ye ﬂ i l se r m a ye”, “Ana dol u sermaye si” , “ ‹st an bul sermayesi” ayr›m› olmaks›z›n
ortak bir noktada bir kez daha birleﬂtirdi. MÜS‹AD ile TÜS‹AD, ayn› ﬂeyleri düﬂünüyordu.

Emperyalistler sonuçtan
mutlu ve memnunlar
“Analistler bunun Erdo¤an ve
partisinin önümüzdeki y›l, üçüncü
kez iktidara gelmesinin yolunu açaca¤›n› düﬂünüyor ve bundan Türkiye’de istikrar›n devam edece¤i sonucunu ç›kar›yor.” (Sami Kohen,
Milliyet, 14 Eylül 2010)
ABD’den, AB’ye, AKP’nin 26
maddelik k›smi anayasa de¤iﬂikli¤inin referandumda kabul edilmesiyle
birlikte, emperyalistler “memnuniyetlerini” bildiren aç›klamalar yapt›lar peﬂ peﬂe.
Emperyalist ABD’nin Baﬂkan›
B a r a c k O b a m a, Erdo¤an’› telefonla aray›p, sonuçlar›n “Türk demokrasisini güçlendirece¤ine inand›¤›n›“ belirtti.
Kuﬂkusuz, emperyalistler aç›s›ndan sorun, Türkiye’nin onaylanan
26 madde ile demokratikleﬂip-demokratikleﬂmeyece¤i sorunu de¤ildir. Onlar›n buna kafa yormad›klar›
da aç›kt›r. Varsa yoksa, emperyalist
tekellerin ya¤ma ve talan› sürdürecekleri 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 biçimde sorun ç›karmam›ﬂ, denilen
her ﬂeyi yerine getirmiﬂ, emperyalistlerin tüm isteklerini karﬂ›lam›ﬂt›r.
Emperyalistler Türkiye’de “istikrar” istemektedirler. Hükümet
krizlerinin yaﬂand›¤›, oligarﬂi içi çeliﬂkiler nedeniyle “güçlü bir iktidar” alternatifinin yarat›lamad›¤›,
emperyalistlerin isteklerini yerine
getirecek “süreklili¤i olan” bir iktidar›n olmad›¤› koﬂullar , tercih edecekleri koﬂullar de¤ildir.
Onlar›n “istikrar”dan anlad›¤›,

Ortado¤u’da emperyalizmin ç›karlar›n› koruyacak, halk hareketini
geriletmiﬂ, iﬂbirlikçi bir iktidard›r.
AKP’yi tercih nedenleri bundand›r.
Bak›n ABD’den, AB’ye, em per yalist tekelle rden ‹sr ail’ in aç›k lamalar›na, hepsinde ﬂu ortak nok ta y› gör e c eks i niz ; m e m nuni ye t le r i nin temelinde AKP’nin 8 y›ll›k iktidar›nda emperyalistlere sundu¤u
ya¤ma, talan vard›r.

13 Eylül’de de¤iﬂen
b i r ﬂey yoktur
13 Eylül günü her ﬂeyin toz
pembe oldu¤unu sananlar yan›l›yor.
Bu yan›lg›n›n faturas›, yine a¤›r olacakt›r. 13 Eylül’de ne faﬂizmde, ne
emperyalizm de bir de¤iﬂiklik yoktur...
Bugün sorunun özü tart›ﬂ›lm›yor. Oy oranlar›, istatistikler yap›l›yor, k›y› ﬂeritlerinin rengi tart›ﬂ›l›yor. Siyasal-toplumsal gerçekler istatistikler içinde bo¤uluyor.
“Askeri vesayetin” kald›r›lmas›
üzerine çarp›k yaklaﬂ›mlar sürdürülüyor. 26 maddenin özü tart›ﬂ›lm›yor. 24 saat boyunca televizyon kanallar›na ç›kar›lan akademisyenler
sorunu çarp›t›yor.
Öyle tablolar çiziliyor ki, Türkiye gerçe¤i yoktur o tablolarda.
AKP’nin iﬂbirlikçili¤i, emperyalistlerin sevinci, iﬂbirlikçi tekellerin niye bu sonuçtan “memnun” oldu¤u
tart›ﬂ›lm›yor bile.
Tart›ﬂt›r›lan, bir gün içinde “demokratik devrim” yapacak bir AKP
ve onun zafer kazanan “kapsay›c›”
baﬂkan› Erdo¤and›r. Oysa T ü r k i y e
gerçekleri 12 Eylül’de ne ise 13
Eylül’de de ayn›d›r.

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

AKP iktidar›nda ü lkemize ü ﬂüﬂtüler:

Ülkemizde 25 bin emperyalist ﬂirket!

AKP iktidar›nda ülkemizdeki
emperyalist ﬂirketlerin say›s› tam 25
bine ulaﬂt›! Bir kaç yüz de¤il, bin
iki bin de¤il, tam 25 bini aﬂk›n emperyalist ﬂirket. Bu say›y› görünce,
iki soru geliyor akla:
Bir: Ne iﬂi var ülkemizde 25 bin
emper yal ist ﬂi rket in?
‹ki: Neden baﬂka zaman de¤il de
AKP iktidar›nda geldiler biner biner?
Bir de¤il, beﬂ de¤il, tam 25 bin
emperyalist ﬂirket ve AKP bunlardan hiç söz etmiyor. 25 bin emperyalist ﬂirketin niye ülkemizde oldu¤unu tart›ﬂm›yor hiçbir düzen gücü.
Bu gerçekler halktan gizleniyor.
Ya¤ma ve talanda s›n›r tan›mayan, ülkemizi k›y›lar›ndan, da¤lar›na kadar emperyalist tekellere sunan AKP’nin eseridir bu durum.
Ülkemizde resmi olarak kurulmuﬂ emperyalist ﬂirketlerin say›s›
25 bini aﬂt›. ‹ﬂbirlikçiler, ülkemizi
emperyalizme peﬂkeﬂ çeken AKP
baﬂar›lar› ve iﬂbirlikçili¤i ile övünebilir. Halk› iﬂsiz, aç, yoksul b›rak›p,
halk›n hiçbir talebini karﬂ›lamazken, Türkiye’yi tekellerin at oynatt›¤›, bir cennet haline getirmiﬂtir
AKP.
Nitekim, emperyalist ﬂirketlerin
say›s› AKP i k t i d a r › n d a 3 k a t › n a

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›!
ç›kt›.
50 y›lda; 1954-2004 y›llar› aras›nda, ülkemizi ya¤malayan emperyalist ﬂirketlerin say›s› 8 b i n
192’dir.
Bu say› 2006’da, AKP iktidar›
döneminde 13 bin 818’e ç›km›ﬂt›r.
Emperyalist ﬂirketlerin say›s›
2009’da; 23 bin 672’ye adeta f›rlam›ﬂt›r. Ve bu y›llarda hep AKP iktidardad›r. AKP iktidar› döneminde
emperyalist ﬂirketlerin say›lar› katlanarak artm›ﬂt›r. AKP, emperyalist-

Referandum sonras› emperyalistler taraf›ndan
peﬂ peﬂe sunulan
desteklerin nedeni iﬂte
bu 25 bin ﬂirket
gerçe¤inde yatmaktad›r.
tebrik ediyorum”
D›ﬂiﬂleri
‹sveç
Bakan› Carl Bildt:
“Türk halk›, reform politikalar›na
devam yönünde oy kulland›. Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an bundan sonra yeni bir anayasa teklifi
için daha fazla yüreklilik gösterebilecek.”
‹sve ç’in A B ’ d e n S o r u m l u B a -

Kazanan emperyalistler konuﬂuyor:
Av r u p a P a r l a m e n t o s u ( A P )
Türkiye Raportörü Ria OomenR u i j t e n : “Halk oylamas›ndaki net
sonuç, Türk vatandaﬂlar›n›n kendilerine yeni haklar getiren daha demokratik bir Türkiye'ye deste¤ini
güçlü ﬂekilde gösterdi.(...) Bu nedenle Türk vatandaﬂlar›n›

lere öylesine imkanlar sunmuﬂ, öylesine özendirmiﬂtir ki, emperyalist
ﬂirketlerin say›lar› sadece son 3 y›l
içinde 10 b i n artm›ﬂt›r.
Bugün bu say›, 25 bin 55’e ç›kt›.
AKP emperyalist ﬂirketler aç›s›ndan öylesine güvenilir bir iﬂbirlikçidir ki, tüm emperyalistler referandum sonras› adeta “zil tak›p oynam›ﬂlar”d›r.
Referandum sonras› emperyalistler taraf›ndan peﬂ peﬂe sunulan
desteklerin nedeni iﬂte bu 25 bin
ﬂirket gerçe¤inde yatmaktad›r. O
nedenle referandumun kazanan›,
emperyalistler ve yerli iﬂbirlikçileridir diyoruz.
Kuﬂkusuz 25 bin rakam› sadece
bir rakam, bir say› de¤ildir. O rakam›n onbinlerle ifade edilecek bir
noktaya gelmesi, AKP döneminde 3
kat›na ç›kmas›, ülkemizdeki emperyalist ya¤ma ve talan›n büyüklü¤ünü 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¤unun, iﬂsizli¤in, açl›¤›n sorumlusu
A K P ve iﬂte bu 25 bin emperyalist
ﬂirkettir.
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ka n › B i rgi t t a Oh l s so n: “Anayasa
de¤iﬂikli¤i, Türkiye’yi AB’ye yaklaﬂt›rma konusunda büyük bir ad›m
olabilir.”
‹ngiliz Guardian gazetesi
“Türkiye’nin Sessiz Devrimi” baﬂl›kl› baﬂyaz›s›nda, “Demokratik
standartlar›yla ve ekonomi yönetimiyle Türkiye Avrupa’ya yaklaﬂ›yor, bu alk›ﬂlanmal›.”
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Bu Düzen Evren’i ve
Evrenler’i yarg›layamaz!
AKP, 12 Eylül’de yap›lan referandumda darbecilerin yarg›lanaca¤› propagandas› yapt›. Sanki referandum cuntac›lar› yarg›lamak için
yap›ld›. Oysa referandumla yap›lan
12 Eylül Anayasas›’n›n özüne dokunulmadan emperyalizm ve oligarﬂinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
çeﬂitli maddelerinin de¤iﬂtirilmesidir.
Referandumla “darbecilerden
hesap soraca¤›z, darbecileri yarg›layaca¤›z” diyenler; referandumdan
istedi¤iniz sonuç ç›kt›. Hadi, yarg›lay›n darbecileri!

Bu d üzen E vrenler’i
yarg›layabilir mi?
Say›: 234
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Darbeciler bugüne kadar neden
yarg›lanmad›? Yasalar elvermedi¤i
için mi? Anayasan›n geçici 15.
maddesi engel oldu¤u için mi? Daha önce anayasan›n onlarca maddesini de¤iﬂtirdiler. Geçici maddelerinde 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 boyunca “evet” demeyle darbecilerin yarg›lanmas› özdeﬂ hale getirildi. AKP,
halk›n 12 Eylül faﬂizmine karﬂ› olan
öfkesini sonuna kadar i s t i s m a r etti.
“Yetmez ama evet” diyerek soldan
da bu oyuna, bu istismara destek verildi.
Evrenler 30 y›ld›r yasalar elvermedi¤i için yarg›lanmam›ﬂ de¤ildir.
Bugün Evrenler’i yarg›lamaktan
söz edenler Evrenler’i yarg›lamazlar. Yarg›layamazlar.
Çünkü onlar varl›klar›n› Evrenler’in faﬂist düzenine borçludurlar.
Evren, onlar›n yüzlerini güldürmüﬂtür. Evren, 12 Eylül faﬂist cuntas›yla devrim mücadelesini geçici bir
süre için de olsa bast›rarak sömürücü egemen s›n›flara bir nefes ald›r-

m›ﬂt›r. Bundan dolay› Türkiye oligarﬂisi ve emperyalizm çok ﬂey
borçludur Evren’e ve cunta yönetimine.
‹ﬂbirlikçi tekellere “art›k gülme
s›ras› bizde” diye bayram yapt›ran
Evrenler’dir. Cuntan›n yeniden güçlendirdi¤i faﬂist düzendir.
Amerika’ya “bizim çocuklar baﬂard›” dedirten ve tüm emperyalistlerin y ü re k l e r i n e s u s e rp e n d i r Evrenler.
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 ﬂehirlerin anahtarlar›n› ve fahri hemﬂerilik beratlar›n› verenler, baﬂka ülkelerin de¤il, bu ülkenin kurumlar›yd›. Üniversitesi, bas›n›, barolar›,
belediyeleriydi.

12 Eylül düzeni üstünde
kurulmuﬂ, b u d üzenden
beslenenler mi E vrenler’i
yarg›layacak?
12 Eylül cuntas›ndan sonra kurulan tüm hükümetler cuntadan beslenmiﬂtir. AKP’nin yapt›¤› de¤iﬂiklik dahil bugüne kadar Anayasa’da
yap›lan hiçbir de¤iﬂiklik, cuntac›lardan hesap sormak, halk›n taleplerini karﬂ›lamak, hak ve özgürlükleri
geniﬂletmek için yap›lmam›ﬂt›r.
Tam tersine emperyalizmin ihtiyaçlar› do¤rultusunda emperyalist talan
ve sömürünün önünde engel olan
maddeler de¤iﬂtirilmiﬂ ve Evren yönetiminin yeniden ﬂekillendirdi¤i
faﬂist düzen pekiﬂtirilmiﬂtir.
12 Eylül cuntas›n›n kurumsallaﬂt›rd›¤› aç›k faﬂizm üzerine kurulmuﬂ,
12 Eylül’ün kurumlar›ndan ve yasalar›ndan beslenen hiçbir düzen partisi, cuntac›lardan hesap soramaz.
Cuntadan sonra kurulan tüm hü-

Sivil giyimli Baﬂbakan
Erdo¤an’la, ü niformal› c unta
ﬂefi Evren a ras›nda h içbir fark
yoktur.
Bak›n Tayyip E rdo¤an’a:
Karﬂ›n›zda t ipik b ir Evren göreceksiniz. Üslubuna bak›n,
halka bak›ﬂ aç›s›na bak›n, siyasi müdahalelerine bak›n. T ipik
Kenan E vren’dir.
Zab›talar›n k›ﬂl›k elbisesinden de, resimden de en iyi
anlayan o dur.
Elbette en önemlisi “asmayal›m da besleyelim mi” zihniyetinin d evam›d›r Erdo¤an. O z ihniyetin h apishanelerine b ak›n;
bunu ç ok s omut g örürsünüz.
Halk›n h erhangi b ir konuda e n
küçük b ir eleﬂtiri yapmas›n›,
her hangi b ir talepte b ulunmas›n› “ nankörlük” o larak g ören
zihniyette de Evren’le Erdo¤an
birbirinin a yn›s›d›r.
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 Eylül’ün kimi kurumlar›na karﬂ› olduklar›n› söylemiﬂlerse de, iktidara
geldikten sonra bu kurumlar› iktidarlar›n› güçlendirmek için kulland›lar. Hatta bu kurumlarda kadrolaﬂmak için birbirleriyle yar›ﬂ içinde
oldular.
AKP, bunun en tipik örne¤idir.
YÖK’ü ele geçire n e k a d a r YÖK’ü

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

“zulüm”le özdeﬂleﬂtirmiﬂti. YÖK’ü
ele geçirdikten sonra, YÖK hakk›nda tek bir söz söyledi¤i olmam›ﬂt›r.
Kald› ki, cuntalar emperyalizmin eseridir. Hiçbir cunta Amerika’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 iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ç›karlar›
söz konusu oldu¤unda kiﬂilerin,
partilerin, halklar›n, ülkelerin hiç
birinin önemi yoktur. Onlar, ç›karlar› gerektirdi¤inde dün, ittifak yapt›klar› devletleri f›rlat›p atarlar. Dün
iktidar yapt›klar› partileri da¤›t›p un
ufak ederler. Dün teﬂvik edip yönetime el koymas›n› sa¤lad›klar› cuntalar› bugün günah keçisi ilan ederler. Hatta k u r b a n da ederler. Nitekim bunun say›s›z örnekleri yaﬂanm›ﬂt›r. Amerika y›llard›r kol-kanat

Adalet!

gerdi¤i iﬂbirlikçisi ‹ran ﬁah›’n› iﬂi
bitti¤inde yüzüstü b›rakm›ﬂt›r. ﬁili’nin cunta ﬂefi Augusto Pinochet’den Nikaragua’n›n darbecisi
Anastasio Somoza’ya, Arjantin’in
Jorge Videlas›’na kadar y›llarca kolkanat gerdikleri cunta ﬂeflerini, ç›karlar› gere¤i daha sonra göstermelik mahkemelerde yarg›lam›ﬂlard›r.
Kald› ki mahkemelerin göstermelik
olmas›n›n da bir önemi yoktur. Söz
konusu olan emperyalizmin ç›karlar› olduktan sonra cuntac›lar idam
edilse ne olacak. Cuntalar, cuntay›
yapanlardan ibaret de¤ildir.
Herhangi bir iktidar, Amerika’n›n dün, “bizim çocuklar yapt›”
dedi¤i Kenan Evrenler’i yine Amerika’n›n izni ve onay›yla yarg›layabilirdi de. Bu, onlar›n adaletten yana olduklar›n›, 12 Eylül zulmüne
karﬂ› olduklar›n› göstermezdi ve
göstermez de.

Mesele iﬂte tam da budur. Evren’i, Evren gibileri normal koﬂullarda asla yarg›layamazlar.
Çünkü Evren yönetimindeki
cuntac›lar, o gün darbeyi emperyalizm ve iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar›
için yapm›ﬂlard›r. Bugün Tayyipl e r ’ i n b a ﬂ b a k a n o l a r a k g ö r ev i
n e y s e E v r e n l e r ’ i n g ö r e vi d e o ol m u ﬂ t u r. Bugün Tayyipler kime hizmet ediyorsa Evrenler de onlar›n ç›karlar›na hizmet etmiﬂtir. Bugün
Tayyipler’in Evrenler’i yarg›lamas›
demek, yar›n birilerinin de kendisini yarg›lamas›na zemin haz›rlamas›
demektir. Onun için Tayyip Erdo¤anlar, Evrenler’i yarg›lamak istemezler. 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 ADALET

‹stanbul Beﬂiktaﬂ A¤›r Ceza Mahkemesi, Beyo¤lu ve
Fatih adliyelerinde a ¤ › r ceza, asliye ceza ve sulh ceza
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 50’ye yak›n hakim ve savc› hakk›nda Adalet Bakanl›¤› soruﬂturma açm›ﬂ. Uyuﬂturucu çeteleri
ve kaçakç›lar›n davalar›na bakan hakim ve savc›lar tutuklanan çete elemanlar›ndan tahsil ettikleri Eurolar ve dolarlarla, kendilerine yeni bir düzen kurmuﬂlar.
Adalet köﬂesinde oligarﬂinin mahkemelerinden benzer
olaylara defalarca de¤inmiﬂtik. Uyuﬂturucu, kaçakç›l›k, fuhuﬂ gibi iﬂlerin, iﬂin içinde polisler, hakim ve savc›lar, bürokratlar olmadan yap›labilmesinin mümkün olamayaca¤›n› defalarca yazm›ﬂt›k. Bu olay da bunu kan›tlayan örneklerden birisi sadece.
Oligarﬂinin yarg›s›n›n gerçe¤i budur. Bu kurumlar oligarﬂinin adalet da¤›tan kurumlar›. Fuhuﬂ çetelerini, uyuﬂturucu kaçakç›lar›n›, mafyay› yarg›l›yorlar. Ama kendileri çete kurmuﬂlar, yukar›daki tarifeye uymayan hakim ve savc›lar› baﬂka mahkemelere sürdürüyorlarm›ﬂ. Bu da göstermektedir ki bu olay 50 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
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da, 1 milyon Euro karﬂ›l›¤›nda pirüpak oluverirler.
AKP’nin “yarg›y› siyasallaﬂt›raca¤›” tart›ﬂ›l›yor. Yanl›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 içinde 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 vermeye 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, birincisi,
12 Eylül’ün mahkemeleridir. 12 Eylül hukukukun sad›k uygulay›c›lar›d›r. ‹kincisi 1 milyon Euro’ya adalet(!) da¤›tan
mahkemelerdir. Üçüncüsü, ayn› mahkemeler daha önce
“cuntac›lar yarg›lans›n” diye soruﬂturma açan savc›y› sürgüne 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 hukukundan beklentileri b›rak›n: Sonra da 12 Eylül’ün çürümüﬂ, kokuﬂmuﬂ, 1 milyon euroya adalet da¤›tan mahkemelerine
karﬂ› ç›k›n!
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AKP’nin de¤irmenine su taﬂ›yanlar!
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13 Eylül günü, yani referandumun ertesi günü, çeﬂitli kesimler, 12
Eylül cuntas›yla ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere adeta kuyru¤a girdiler.
13 Eylül’de adliye önlerinde
Mazlum
toplananlar
içinde
D e r ’den U f u k U r a s’›n EDP’sine,
Genç Siviller’den H A K - PAR’dan
‹ H D’ye, “Yetmez A ma Eve t P l a t f o r m u ” ndan M a r k s i s t - L e n i n i s t
E S P’ye kadar bir çok kesim vard›.
‹slamc›lar, ﬂeriatç›lar, reformistler, iktidar yalakalar›, sa¤a savrulmuﬂ ayd›nlar, Marksist-Leninist oldu¤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, AKP’nin de¤irmenine su
t a ﬂ › m a k t a d › r l a r. 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›lanmas›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 geçmiﬂ olacakt›r o zaman. Solun bir kesimini alenen “Genç siviller”, “Darbeye karﬂ› 70 milyon ad›m” gibi gericiler yönetmektedir. Bu sözü edilen kesimlerin “baﬂar›s›” de¤il, solun bu kesimlerinin tüm ideolojik,
politik ölçülerini, ilkelerini kaybetmiﬂ olmas›ndand›r. ‹deolojisizleﬂen
bir solun, oradan oraya savrulmas›,
düzen güçlerinin peﬂinde sürüklenmesi kaç›n›lmaz bir sonuçtur. (Reformizmin, düzen solunun d›ﬂ›nda
olup da, 13 Eylül sabah› bu baﬂvuruyu yapman›n kime hizmet edece¤ini göremeyen solun di¤er kesimleri 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 gazetenin ﬂu baﬂl›¤›na bakarak da görebilir:

12 Eylül’den hesab›, 12
Eylül’ü sürdürenlerle omuz
omuza sormaya kalk›ﬂmak,
siyasi bir aldatmacad›r!
Demokrasi, gerici iktidarlarla, düzen içi ittifaklarla
kazan›lamaz; haklar ve
özgürlükler bu yolla
geniﬂletilemez.
Tüm devrimci, ilerici,
demokrat güçler, kendi
iddialar›n› ve kendi
kavgalar›n› büyütmelidirler!
“ R e f e r a n d u m d a ‘ E v e t ’ ç›kt›,
mill et ad liy elere ko ﬂtu : Dar becil er
yarg›lans›n.” (14 Eylül 2010, Z am a n)
Ayn› gün Zaman’›n ana baﬂl›klar›ndan biri de ﬂöyleydi: “Türkiye
ye n i d ö n e m e g i r d i , ﬂ i m d i i l e r i d e mokrasi zaman›.”
Fethullahç› Zaman gazetesinin
bu baﬂl›¤› atmas›, acaba ilericilere
bir ﬂey düﬂündürmüyor mu?

12 Eylül’den hesap
sormay› 30 y›ld›r
gündemde t utan,
SOL’dur!
Eski ÖDP Baﬂkan›, yeni EDP’li
Ufuk Uras, 12 Eylül’le ilgili suç duyurusunda bulunurken bak›n ne diyor:
“Bu bizim aç›m›zdan çifte bay r a m . B i z 3 0 y› l d› r bu nu be kl i yo r duk. Kenan Evren ve arkadaﬂlar›n›n yarg›lanmas› için bir zemin
oluﬂtu. Çocuklar›m›za verece¤imiz
en büyük hediye de budur. ” (14 Eylül 2010, Z a m a n)
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 göre, senin çocuklar›na verece¤in en
büyük hediyeyi sana verdi¤ine göre... hiç durma.
Ayn› gün, 14 Eylül’de Taraf gazetesi ﬂu baﬂl›¤› kullan›yor: “Gele lim referandumun faydalar›na”.
Solun belli kesimleri de geliyor.
Hürriyet gazetesi 14 Eylül’deki tabloyu “Suç Duyurusu ya¤muru” diye özetliyor. At izinin it izine kar›ﬂt›¤› bir ya¤mur bu.
ﬁimdiden belli ki, “yeni bir dö nem baﬂl›yor” 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, iktidara ba¤lad›¤› “ayd›n” ve “sanatç›lar” arac›l›¤›yla, bu kesimleri etkileyip yönlendirmektedir.
“Yetmez Ama Evet Platformu”
ad›na, ‹stanbul Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunanlar diyor ki:
“art›k tüm darbeciler yarg› önüne
ç›kabilecek.”
‹HD Genel Baﬂkan› Öztürk
Türkdo¤an diyor ki: “Bugün belki
de 30 y›l›n utanc›n›n silinece¤i bir
gün.”
Ancak Tayyip Erdo¤an bu kadar
övgü dolu konuﬂabilir referandum
sonucu için. Uras’›n, Türkdo¤an’›n
sözlerinde görüldü¤ü gibi, bu kesimler, kendilerini kaybetmiﬂlerdir
adeta. Ama do¤ru da söylememek t e d i r l e r. B üy ük bi r y a l a n a o r t a k
o l m a k t a d › r l a r. Darbeciler art›k
yarg› önüne ç›kabilecek diye iktidar›n kendi yetkilileri bile iddia etmiyorlar... Hal böyleyken bunu söylemek, halk› aç›kça aldatmak, kimin
ne iﬂine yar›yor?
Bugünü bayram ilan etmek, bugünü 30 y›ld›r beklenen gün olarak
adland›rmak, bugünü otuz y›l›n
utanc›n›n silinece¤i gün olarak nitelendirmek, 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 Tecrit Zulmüne Karﬂ›

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 ediyordu. AKP, Evren’i Çankaya’da a¤›rlarken, 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 sonucudur. Bunu çi¤nemek, devrimci, ilerici demokrat güçlerin 30 y›ll›k mücadelesine ihanettir.

Gericili¤in ‘demokrasi
aﬂk›’, ilericilerin gözünü
açmal›d›r!
Bu baﬂl›klar› AKP de¤irmenine su taﬂ›yanlar›n dikkatine
sunduktan sonra, bir de sorumuz
olacak. Aﬂa¤›daki baﬂl›klar, Fethullahç› Zaman gazetesinin sadece
15 Eylül günkü nüshas›ndan derlenmiﬂtir:
- Türk milleti, askeri darbe korkusuna son verdi
- TSK personeli art›k daha özgür
- Halk›m›z darbecilerin gasp etti¤i onuruna sahip ç›kt›
- Evet oylar›yla yarg›ya demokratik düzen getirildi
- 12 Eylül’de idam edilen a¤abeyimin hesab›n› soraca¤›m
- Ya rg› vesayeti k›r›ld›, milli irade 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 devam...
Bu tabloda bir gariplik, bir
terslik yok mu? Fethullahç›lar›n,
AKP savunucular›n›n bu kadar “demokrat!”, bu kadar “demokrasiden”
yana görünmesinde bir

terslik yok mu?
Halka karﬂ› gerçekleﬂtirilen say›s›z katliam›n savunucusu, devrimcilere, direnen tüm kesimlere karﬂ›
“terörizm” demagojisiyle her gün
sald›rmaya devam eden gerici bir
gazetenin bu kadar özgürlükçü, demokrat, darbe karﬂ›t› görünmesinde
sorgulanmas› gereken bir yan yok
mu?
Peki AKP bu kadar demokrat ve
demokrasiden yanaysa, 1 May›slar’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 uyguluyor, 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 etti?
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 dolaﬂ›yorlar?
F›nd›k üreticilerine kim sald›rm›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 tutuklatan kimdi? AKP politikalar›n›
eleﬂtirenleri en a¤›r biçimde f›rçalayan, azarlayan kim? AKP politikalar›na karﬂ› ç›kan kesimleri hainler,
ﬂerefsizler diye suçlayan kim?
Peki AKP bu kadar demokrat ve
demokrasiden yanaysa, hapishanelerdeki binlerce devrimci, demokrat, ilerici ne?

Sol, kendi iddias›n› ve
kavgas›n› büyütmelidir!
Demokrasi gerici iktidarlarla,
düzen içi ittifaklarla kazan›lam a z ; h a k l a r ve özgürlükler b u

y ol la g en iﬂleti lem ez.
AB’ci, emperyalizm iﬂbirlikçisi,
AKP ya¤c›s› Taraf gazetesinin 13
Eylül günkü manﬂeti ﬂöyleydi:
“ H a l k Yönetime El Koydu”
Bu gazetecilik de¤il, yalakal›k
manﬂetidir. Alçakl›k manﬂetidir. ‹ﬂbirlikçili¤e, faﬂizme övgü manﬂetidir. Sol bu kadar büyük bir çarp›kl›¤›n, bu kadar büyük bir riyakarl›¤›n
ve aldatman›n içinde bulunamaz.
Halka karﬂ› sorumluluk, bu aldatmacay› 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” diyor manﬂet alt›ndaki spotta.
Faﬂizmin ad› ne zaman askeri
vesayet oldu? Peki sivil vesayet
olunca farkl› m›? Taraf’›n “entel”,
“akademisyen” yazarlar›, Hitler’in
“sivil” bir iktidar oldu¤unu, Nazizmin “sivil bir vesayet” oldu¤unu
pekala bilirler, ama bilmezlikten geliyorlar. Türkiye’nin sorunu, sivil
vesayet mi, askeri vesayet mi sorunu de¤ildir, faﬂizm mi, demokrasi
mi meselesidir.
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Solun, tüm devrimci, ilerici, demokrat güçler, haklar ve özgürlükler mücadelesini bu anlay›ﬂla ele almal›d›rlar.
Devrimciler, ilericiler, demokratlar!
12 Eylül’den hesab›n›z› baﬂka
bir biçimde, AKP’ye, düzen güçlerine 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 uygulamalar›yla sürdüren AKP’den hesap
sormaktan ayr› düﬂünülemez.
AKP iktidar›na, düzenin ﬂu veya
bu gücüne yaslanmadan, halk› örgütleyerek büyütelim demokrasi
mücadelesini. Kendi iddiam›z› büyütelim...
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1 y›lda 1 milyon intihar
Kapitalizm umutlar› tüketiyor!

Umut Devrimcilerdir
‹ntiharlara n eden
olanlar, i ntiharlar›
önleyemez
u Dünyada; 3 saniyede
1 kiﬂi bir y›lda 1 milyon
kiﬂi i ntihar ediyor.
u Ülkemizde; Her y›l
yaklaﬂ›k 2 bin 800 kiﬂi
intihar ediyor.
u Bunca i ntihar neden?
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Her y›l bir milyon insan intihar
ederek yaﬂam›na son veriyor. Bir
milyon insan... çok büyük bir rakam. Bir milyon insan ölüyor. Hiç
bir ﬂekilde kabul edilebilir bir rakam de¤il. Ama gerçek.
Türkiye Psikiyatri Derne¤i Baﬂkan› Doç. Dr. Do¤an Yeﬂilbursa,
“10 Eylül Dünya ‹ntihar› Önleme
G ü n ü ” nedeniyle yapt›¤› aç›klamada intiharlara iliﬂkin dünyadan ve
ülkemizden çeﬂitli rakamlar verdi.
Buna göre dünyada 3 saniyede
b i r kiﬂi, her y›l 1 milyon kiﬂi intihar ederek yaﬂam›na son veriyor.
Ülkemizdeki durum da farkl› de¤il. ‹ntiharlar sürekli art›yor. 20082009 y›llar› aras›nda 27 bin 367 ki ﬂi int ihar giri ﬂiminde bulundu ve
b u n l a r d a n 3 bin 81’i yaﬂam›n› yitirdi.
Her y›l yaklaﬂ›k 2 bin 800 kiﬂi
yaﬂam›n› yitiriyor. Son on y›lda 25
bin kiﬂi intihar ederek yaﬂam›na
son verdi. Son 30 y›lda intihar
edenlerin say›s› yüzde 440 artt›.
Özellikle genç yaﬂta intihar
oranlar› giderek artmakta ve 15-25
y a ﬂ g r u b u i ç i n i n t i h a r ilk 4 ölüm
s ebe bi nde n bi ri ni oluﬂturmaktad›r.
‹ntihar olaylar›n›n oran› emperyalist
ülkelerde daha yüksek.
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Psikiyatri Derne¤i Baﬂkan› Yeﬂilbursa, baﬂta depresyon olmak
üzere ruhsal hastal›klar›n, intihar
riskinde 10 kat art›ﬂa neden oldu¤unu söylüyor. Raporlarda, ''‹liﬂki sorunlar›, ekonomik kay›plar, yaln›zl›k , dü ﬂ k ›r›kl›¤ ›, u tan ç, aﬂa¤›lan m a, b aﬂar›s›zl› k, a ile i çi çat› ﬂm alar
gibi zorlay›c› hayat olaylar›n›n” da
intiharlarda etkili oldu¤u belirtiliyor. Kuﬂkusuz bunlar›n hepsi intiharlarda ﬂu veya bu biçimde etkili
faktörlerdir. Fakat insanlar n e d e n
b u s o r u n l a r › y a ﬂ › y o r ? Bu sorunun
cevab› verilmeden, bunlar› oluﬂturan 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; “ i n t i ha r k o n u s u nda toplumsal duyarl›l›¤› art›rmak
hayat kurtar›c› olabilecektir” diyor
ve bu çerçevede "Kriz müdahale
servisleri, te lefon hatl ar› ol uﬂt urul mas›n›” öneriyor.
Hay›r diyoruz. Bu tür önlemlerin
hiç birisi intiharlar› önlemek için
çözüm olamaz. O an için vazgeçirilen intihar giriﬂimleri de olabilir,
ancak, intiharlar›n sürekli artmas›n›n önüne geçilemez. Nitekim emperyalist ülkelerde de intiharlar
azalm›yor, sürekli art›yor. ‹ntiharlara neden olan sistem var oldu¤u sürece intiharlar›n artmas› engellenemez.

‹ntiharlar›n s orumlusu
kapitalizmin empoze
etti¤i bunal›m kiﬂili¤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 üzerinde insan açl›k içinde yaﬂ›yor. Bir
milyar insan›n yaﬂad›¤› her gün yaﬂamak de¤il, ölüme at›lan bir ad›md›r. Kendi karn›n› doyuramayan,
yaﬂamak için baﬂkas›na muhtaç bir
milyar›n üzerinde insan... Açl›k sürekli büyürken, açl›¤›n yol açt›¤› intiharlar hangi tedbirlerle önlenebilir?
Emperyalizmin sömürü düzeni
insanlar› çaresizleﬂtiriyor. Kiﬂili¤ini
eziyor. Bencil, bireyci yoz kültürüyle insan› topluma, kendine yabanc›laﬂt›r›yor, yozlaﬂt›r›yor. Kiﬂinin ideallerini, gelece¤e dair umutlar›n›
yok ediyor. Daha da önemlisi içinde
bulundu¤u bu durumun de¤iﬂebilece¤ine olan inanc›n›, tüketiyor.
‹ntihar ederek yaﬂam›na son veren 1 milyon insan, sömürü düzeninin tüm umutlar›n› tüketti¤i insanlard›r. Ki, bu rakamlar ölümle sonuçlanmayan intihar teﬂebbüsleriyle
birlikte bunun kat kat üzerindedir.
Ayr›ca ﬂunu da belirtmeliyiz ki,
bu düzen insanlar› sadece intiharlara sürüklemiyor. Binlerce, onbinlerce kiﬂi intihar etmiyor fakat, fuhuﬂu,
ahlaks›zl›¤› kabul ediyor, uyuﬂturucu bata¤›na bat›yor. Kimisi mafyac›
oluyor, kimisi köﬂeyi dönmek için
her türlü namussuzlu¤a evet diyecek hale geliyor. Bunlar da i n t i h ar › n b a ﬂ k a b i ç i m l e r i d i r. Çünkü bu
örneklerde de insanlar kendi kiﬂiliklerini öldürüyorlar, kendi namuslar›n›, ahlaklar›n›, de¤erlerini öldürüyorlar.

Umut d evrimcilerdir
çözüm d evrimdedir
“‹ntiharlar›n, sorumlusu emper-
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yalizmdir” denilip geçilemez.
Her y›l 1 milyon insan... Yaﬂam
umudu tüketilmiﬂ milyonlar... Dünya 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 intiharlara sürükleyen emperyalizmdir.
Emperyalizm aç b›rak›yor. ‹nsanlar›
iﬂsiz, çaresiz, acz içinde b›rak›yor.
‹nsan kiﬂiliklerini eziyor. Halklar›n
tek kurtuluﬂ umudu ise sosyalizmdir. Sosyalizmde tek bir insan aç b›rak›lmayacakt›r. Kapitalizmde sorun 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, çaresizli¤e düﬂüren önemli etkenler de
bunlard›r. ‹ntiharlar için de çare,
umut sosyalizmdir. Halklara bu
umudu taﬂ›yacak olan devrimcilerdir. Halklara umudu göstermeliyiz.
Kurtuluﬂun yolunu göstermeliyiz.
‹ntiharlar›n büyük ço¤unlu¤unu
15-25 yaﬂ aras›ndaki gençler oluﬂturuyor. Bu gençler bizim gençlerimiz. Gençlerimizin emperyalizmin
sömürü çarklar› aras›nda yok olmas›na izin veremeyiz. Devrimcilerin
olmad›¤› yerde umutsuzluk var-

d › r. Umudu her yerde halka ulaﬂt›rmal›y›z. Devrimciler dünyan›n en
güçlü insanlar›d›r. En güçlü iradeye
sahiptir. Oligarﬂinin iﬂkencehanelerinde, hapishanelerinde yenilmezli¤ini defalarca kez göstermiﬂtir. Hiçbir zorluk karﬂ›s›nda çaresiz olamaz. Halk da çaresiz de¤ildir. Milyonlar› umutsuzlaﬂt›ran bu düzendir. Umut halk›n kendisindedir.
Devrimcilerin görevi bu umudu
göstermektir. Düzen örgütsüzleﬂtirerek umutsuzlaﬂt›r›yor. Halk›n örgütsüzleﬂmesi düzenin güçlenmesidir. Düzenin güçlenmesi intiharlar›n
daha da artmas› demektir.
Umutsuz b›rak›lan halka devrimcinin 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 yoktur. Devrim tüm dünyada büyütülmedi¤i sürece intihar eden milyonlar›n say›s› her geçen y›l daha da
büyüyecektir. Bu gerçe¤in bu yal›nl›kta bilincinde olan devrimcilerdir.
Ve bu gerçeklik içinde devrimci l i k y a p m a k z o r u n l u l u k t u r. Umu-

1 May›s Mahallesi Kuruluﬂ Festivali
‹stanbul, 1 May›s Mahallesi 8.
Geleneksel 2 Eylül Kuruluﬂ Festivali 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 Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ"
ve mahallenin ﬂehidi ﬁükrü Sar›taﬂ'›n resmi olan ve üzerinde "ﬁükrü Sar›taﬂ Ölümsüzdür" slogan›n
oldu¤u pankartlar as›ld›. Stantta hapishane 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›¤› "Hapishaneler ve Tecrit” konulu bir panel
yap›ld›. ‹kinci günde "1 May›s Mahallesi’nin Tarihçesi ve Kentsel
Dönüﬂüm" konulu panel yap›ld›.
Festivalin son günü mahallede
yürüyüﬂ yap›ld›. Halk Cephesi’nin
150 kiﬂiyle kat›ld›¤› yürüyüﬂte;

dunu yitirmiﬂ milyonlar›n sorumlulu¤u devrimcilerin omuzlar›ndad›r.
Bu yüzden devrimcilik dünyan›n
e n m e ﬂ r u , e n o nu r l u gö revidir.
Devrimcilik, faﬂizm koﬂullar›nda büyük bedelleri gerektirmektedir. Ancak hiçbir bedel devrimcilik
yapmaman›n gerekçesi olamaz. Düzen içinde halk›m›z çok daha büyük
bedelleri ödemek zorunda kalmaktad›r.
Açl›kla, yoksullukla, iﬂsizlikle,
uyuﬂturucuyla, fuhuﬂla, ahlaks›zl›klar›yla düzen halk›m›za çok daha
büyük bedeller ödetmektedir. Sadece intihar eden insanlar›n say›s›na
bakmak yeterlidir. Son on y›lda ülkemizde 25 bin kiﬂi intihar etti.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda yaﬂam›n› yitirenlerin say›s› bile bundan daha azd›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 tüketiyor. Gelece¤ini elinden al›yor.
Her y›l binlerce genci intihara sürüklüyor. Çocu¤unuzu korumak
ad›na yapman›z gereken onlar› devrimcilerden uzaklaﬂt›rmak de¤il,
devrimcileﬂtirmektir.

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

"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›.

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor
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büyük pay almaya baﬂlad›lar. Zamanla toprak ve sürüler üzerinde özel mülkiyet oluﬂmaya baﬂlad›. Aletlerin geliﬂimi
ve emek üretkenli¤inin artmas›
ile birlikte çok daha önemli
Bilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden bir de¤iﬂim yaﬂand›. Önceleri
güçtür ö¤rendiklerimizle
kabileler aras›ndaki savaﬂlargüçlenece¤iz
da, esir al›nanlar, öldürülüyordu. Emek üretkenli¤inin
S› n› f Ne dir ?
artmas›yla tutsaklar öldürülmeyip çal›ﬂt›r›lmaya baﬂland›. SaToplum, s›n›flardan oluﬂur. S›n›f;
vaﬂ tutsaklar› k e n di t ü k e t t i k l etoplumsal zenginlikten ald›klar›
r i nd e n d a ha f az l as › n › üretiyorpaya göre, toplumsal konum ve
lard›. Böylelikle ilk zenginleﬂme
yerleri birbirinden farkl› olan
kayna¤› ortaya ç›kt›. Kölelerin
topluluklara denir.
ürettiklerinin fazlas›, köle sahipS›n›f›n en özlü tan›m›n› Lenin yaplerine gidiyordu. Toplumun bir
m›ﬂt›r: “Tarihsel olarak belirlenkesimi, tutsaklar›n eme¤ini sömiﬂ toplumsal bir üretim sistemi
mürmeye baﬂlam›ﬂt›. Baﬂkas›n›n
içindeki yerine; üretim araçlar›yyarar›na çal›ﬂ›p art›-ürün yaratan
la (Ço¤u zaman yasalarla belirsavaﬂ tutsa¤› kölelerle, kölelerin
lenmiﬂ) iliﬂkilerine, eme¤in topeme¤ini sömürüp zenginleﬂen
lumsal örgütlenmesinde oynaköle sahipleri, iki ayr› s›n›ft› ard›klar› role ve toplumsal zengint›k. Kölelere ve üretim araçlar›na
liklerden ald›klar› pay›n büyüksahip olan efendiler, toplulu¤un
lü¤üne ve bu paya hangi araçlarSay›: 234
s›radan üyelerini de çiftçileri, çola
sahip
olduklar›na
bak›larak
Yürüyüﬂ
banlar› ve zanaatç›lar› da sömübirbirinden ayr›lan geniﬂ insan
rüp köleleﬂtirmeye baﬂlad›lar.
19 Eylül
topluluklar›na s›n›f denir.”
2010
Böylece toplum, üretim araçlar›Her sömürücü toplumda, üretim
n› elinde bulunduran köle sahiparaçlar›na sahip olanlar ve üreleri s›n›f› ve üretim araçlar›na satim araçlar›ndan yoksun olanlar,
hip olmayan, sömürülen köleler
sömürenler ve sömürülenler olas›n›f› diye s›n›flara bölündü.
rak iki ayr› s›n›f› oluﬂturur.

Sınıf

1-)

2-) Peki, s›n›flar ne zaman ve
na s ›l ort a ya ç› kt › …
S›n›flar›n henüz ortaya ç›kmad›¤› ilkel topluluklarda, insanlar yaﬂamlar›n› sürdürebilmek için birbirlerine muhtaçt›lar ve gerekli
olan ﬂeyleri o r t a k l a ﬂ a çal›ﬂma
ile elde ediyor, elde ettiklerini de
tüm topluluk üyelerine eﬂit olarak paylaﬂt›r›yorlard›.
Ancak bu üretim iliﬂkisi zamanla
üretici güçlerin geliﬂmesiyle yerini yeni bir üretim iliﬂkisine b›rakt›. Üretim araçlar›n›n geliﬂmesiyle toplulu¤un her üyesi ortalama bir güçle kendi yaﬂamlar›
için gerekli ﬂeyleri üretmeye
baﬂlad›. ‹ﬂ bölümünde en iﬂlevsel
olanlar, elde edilenlerden daha
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3-) S›n›fl› toplumlar ve bu

top lumlarda temel s›n›flar hangi leridir?
Toplumlar tarihindeki s›n›fl› toplumlar; köleci toplum, feodal
toplum, kapitalist toplum ve sosyalist toplumdur. Her s›n›fl› toplumda temel iki s›n›f vard›r. Bu
temel s›n›flar köleci toplumda,
köleler ve köle sahipleridir. Feodal toplumda temel s›n›flar; feodal beyler yani büyük toprak sahipleri ve t o pr a ks › z k ö yl ül e rdir.
Kapitalist toplumda ise; burjuvazi ve proletaryad›r. Sosyalist toplumda da s›n›flar bulunmaktad›r.
Bunlar; proleterya, köylülük ve
küçük burjuvazinin çeﬂitli katmanlar›d›r. Ancak sosyalist toplumdaki farkl› s›n›f ve katmanlar

aras›nda sömüren ve sömürülen
iliﬂkisi yoktur. Proletarya diktatörlü¤ünde ifadesini bulan sosyalizm, ayn› zamanda s›n›fs›z
topluma komünizme geçiﬂ sürecidir. Sosyalizm ileriye taﬂ›nd›kça s›n›flar da varl›klar›n› yitirecektir.

4-) Temel olmayan s›n›flar
hangileridir?
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. Bunlar›n bir k›sm› zamanla s›n›f olma
özelli¤ini de yitirip katmanlara,
daha küçük topluluklara dönüﬂür. Örne¤in, köylülük feodal
dönemin temel s›n›f›d›r. Kapitalist dönemde ise köylülük temel
olmayan bir s›n›f haline gelmiﬂtir. Kapitalist toplumda temel s›n›flardan biri olan burjuvazi,
feodal dönemde temel olmayan
bir s›n›ft›. Özetle; “Temel olmayan s›n›f; kendi üretim düzeninin
d›ﬂ›nda, baﬂka bir üretim düzeninde yer alan s›n›ft›r.”
Bir de s›n›f niteli¤i taﬂ›mayan serbest meslek sahipleri gibi toplumsal kesimler vard›r. Bunlar
da toplumsal k a t m a n l a r olarak
adland›r›l›r.

5-) Tarihte s›n›fs›z toplum var
m›d›r?
Evet, vard›r. ‹nsanl›k tarihinde toplumlar›n s›n›flara bölünmedi¤i
ve s›n›flar›n olmad›¤› toplum il k e l k o m ü n a l t o p l u m d u r. ‹lkel
komünal toplumda insanlar do¤a
ﬂartlar›na, yabani hayvanlar›n
sald›r›lar›na karﬂ› koyabilmek ve
yaﬂamlar›n› sürdürebilecek ﬂeyleri elde etmek için bir arada olmak zorundad›rlar. Bu ilk insanlar›n oluﬂturdu¤u topluluk s›n›fs›z, insan›n insan› sömürmedi¤i,
özel mülkiyetin olmad›¤› bir
topluluktu. Bu toplumda insanlar
yaﬂamlar› için gerekli olanlar›
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ortaklaﬂa çal›ﬂ›p üretiyor ve ürettiklerini ortaklaﬂa eﬂit biçimde
bölüﬂüyorlard›.

6-)S›n›f tavr› nedir?
S›n›f tavr›, proletaryan›n bilimsel
ideolojisini, bilimsel bir anlay›ﬂ
ve yöntemle ele almakt›r. Proletaryan›n ideolojisi MarksizmLeninizmdir. S›n›f tavr› bu anlamda, proletaryan›n MarksistLeninist ideolojisini burjuvazi
karﬂ›s›nda savunmak ve hayata
geçirmektir. Proletaryan›n ideolojisi, sosyalizm için s›n›f mücadelesi yürütmeyi, bu mücadelenin sonucunda p ro l e t a r y a n › n
i k t i d a r › n › kurmay› ve sosyalizmi inﬂaa etmeyi ve giderek s›n›fs›z topluma, komünizme geçmeyi öngörür.
S›n›f tavr›; s›n›f›n ç›karlar› ve tarihsel hedefleri do¤rultusunda b›kmadan, usanmadan, y›lmadan
mücadele etmektir.

7-)S›n›f savaﬂ›m› nedir?
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. Her alan bu savaﬂ› k›yas›ya, birbirini “yoketme” 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›rmalar›na karﬂ› proletaryan›n
devrimci savaﬂ› ideolojik bir savaﬂt›r. ‹ﬂçi ve emekçi s›n›flar›n›n
hayat ve çal›ﬂma ﬂartlar›n› düzeltme ﬂeklindeki günlük mücadelesi ekonomik bir savaﬂt›r. S›n›flar›n iktidar› hedef alan mücadelesi ise politik savaﬂt›r. Komünist Manifesto’nun baﬂ›nda
yazd›¤› gibi “ﬁimdiye kadar ki
bütün toplumlar›n tarihi,

s›n›f savaﬂ›mlar› tarihidir.

8-) S›n›f kini nedir?
Burjuvazi, toplumu sömürmüﬂ, sömürüsünü sürdürmek için katliamlar düzenlemiﬂ olsa da, toplumun 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 toplumda yaﬂarken, duygu ve düﬂüncelerimizden, kin duygusunu
söküp atmak, tabiri caizse “evcilleﬂtirilmiﬂ” olmakt›r. Gerçek
ﬂudur ki, s›n›fl› bir toplumda kin,
öfke duygusunu yitirmiﬂ bir insan, asl›nda insanl›¤›ndan çok
ﬂey yitirmiﬂ demektir. Çünkü bir
insan› insan yapan, onur duygusu, adalet duygusu, namus duygusudur. Bu duygular› taﬂ›yanlar
haks›zl›¤a, adaletsizli¤e, onursuzlu¤a, namussuzlu¤a öfke duyand›r. Devrimcilerin kat› ve koyu bir s›n›f kini vard›r. Duyulmas› gereken tek kin, s›n›f kinidir. “Kin duyulmadan yürütülen
bir kavga, kuru s›k› doldurulmuﬂ
bir silah kadar etkisiz olacak,
mücadeleyi daha baﬂ›ndan kaybetmemize yol açacakt›r. Kin
duymamak; düﬂman karﬂ›s›nda
esnemek, yumuﬂamak, ne yapaca¤›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.

9-) S›n›f çeliﬂkisi nedir, s›n›fl›
t op l uml ar da ki t em e l ç e l i ﬂk i l e r
nelerdir?
Üretici güçler ile üretim iliﬂkileri
aras›ndaki çeliﬂme, her toplumun temel çeliﬂmesidir. Ve üretim güçleri ile üretim iliﬂkileri
aras›ndaki bu çeliﬂki, her zaman
iki temel s›n›f›n çeliﬂkisi biçiminde yans›r. E m e k - s e r m a y e
aras›ndaki çeliﬂki, ça¤›m›z›n

dünya çap›ndaki temel çeliﬂkisidir. Bu çeliﬂkinin pratikteki tezahürü “kapitalizm güçleri ile sosyalizm güçleri aras›ndaki” çeliﬂki, emperyalizm cephesi ile
halklar cephesi aras›ndaki çeliﬂki gibi çeﬂitli biçimlerde kendini
ortaya koyar. Emek cephesi egemen hale gelmedi¤i sürece bu temel çeliﬂki devam ediyor demektir. S›n›fl› toplumlardaki temel s›n›f çeliﬂkisi, köleci toplumda köleler ve köle sahipleri
aras›ndaki çeliﬂkidir. Feodal toplumda feodal beyler ve serfler
aras›ndaki çeliﬂkidir. Kapitalizmde burjuvazi ve proletarya
aras›ndaki çeliﬂkidir.

10-) S›n›flar mevzilenmesi
nedir?
Marksist-Leninist litaretürde, s›n›flar›n mevzilenmesi diye ifade
edilen ﬂey, bir bak›ma d o s t l a r › n
v e d ü ﬂ m a n l a r › n tasnif edilmesidir. Devrim yolunda kimleri yan›na, kimleri karﬂ›s›na alarak yürüyece¤inin tespitidir. Düﬂman›n
net ve aç›k tan›mlanmas›yla;
emekçileri devrim hedefinden
uzaklaﬂt›racak her türlü uzlaﬂmaya ve teslimiyete kap›lar kapat›lm›ﬂ olur. Mevzilenme, devrimde ç›kar› olan s›n›f ve katmanlar› bir tarafa, ç›karlar› düzenin sürmesinde olanlar› karﬂ›
tarafa koyar. “Kendini bir savaﬂ›n içinde gören herkes, bir düﬂman kavram›na da sahip olmak
durumundad›r. Çünkü, ad› üstünde bir savaﬂ varsa o savaﬂta
taraflar da vard›r. Ve savaﬂ›n tan›m› ve do¤as› gere¤i taraflar
birbirinin düﬂman›d›r.
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11-) S›n›flar mücadelesindeki
geliﬂmelerle hukuk aras›nda
bi r ba¤ var m› d› r?
Hukuk Marks’›n belirtti¤i gibi, toplumun hakim üretim iliﬂkileri taraf›ndan belirlenir. Baﬂka bir deyiﬂle h uk uk, ha ki m s › n› f› n “ ya sa” haline getirilmiﬂ iradesidir.
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Bu yasalar devlet gücü taraf›ndan “cebren” güvence alt›na
al›nm›ﬂt›r. Toplumsal gelenek ve
göreneklerden farkl› olarak “yasa”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 güçleri de egemen s›n›flar da hukuku bu mücadele içinde birbirine
karﬂ› kullanabilece¤i elveriﬂli bir
silah haline getirmeye çal›ﬂ›r.

12-) Sosyalist toplumu s›n›fl›

Say›: 234
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toplumlardan ay›ran temel fark
nedir?
Sosyalizme kadar var olan toplumsal sistemlerin hepsi sömürüye
dayan›yordu. Sömürünün temel
nedeni ise, üretim araçlar›n›n
belli bir s›n›f›n tekelinde toplanm›ﬂ olmas›d›r. Sosyalizm, sömürüyü tamamen ortadan kald›r›r.
Ve ü r e t i m a r a ç l a r › n › n ö z e l
mülkiyetine son verir. Üretim
araçlar›na el koyar ve onlar› toplumsallaﬂt›r›r. Marks, sosyalizmi
di¤er sömürücü toplumlardan
ay›ran özellikleri ﬂöyle tan›mlam›ﬂt›r; “sosyalizm, kapitalizmin
tersine, üretim araçlar›ndan özel
mülkiyetin yerine ortak mülkiyeti, kar için anarﬂik üretimin yerine kullan›m için planl› üretimin
bulundu¤u bir sistemdir..”
Sosyalizmden komünizme geçiﬂ
aﬂamas›nda s›n›flar varl›klar›n›
yitirecek ve devlet de ihtiyaç ol m a k t a n ç › k › p sönümlenecek,
yani kendi kendine yok olacakt›r. Bu özelli¤i ile kendisinden
önceki s›n›fl›-sömürücü toplumlardan ayr›lmaktad›r.

13-) S›n›f bilinci nedir?
Her s›n›f gündeme gelen her olaya
kendi s›n›f ç›karlar›na göre ba-
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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
kar. Ve her zaman sars›lmaz bir
biçimde s›n›f bilincine sahip
olurlar. Burjuvazi kendi s›n›f bilincini ç›karlar› do¤rultusunda
ﬂaﬂmaz bir kat›l›kla ve kesinlikle
uygular. Her ﬂeyin kendi ç›kar›na olmas›n› gözetir. Kitleleri aldatarak s›n›f bilincini bulan›klaﬂt›rmay› ve kitleleri s›n›f kavram›ndan uzaklaﬂt›rmay› amaçlar. ‹ﬂçi s›n›f›nda ise s›n›f bilinci
ilk baﬂta pek geliﬂmiﬂ de¤ildir.
Keskin çeliﬂkilerle s›n›fsal olarak ikiye ayr›lm›ﬂ bir toplumda,
bir taraf›n lehine olan, öbür taraf›n aleyhinedir. Biri için iyi olan
öteki için kötüdür. ‹deolojik sa¤laml›k, ideolojisinin bu gerçeklikte s›n›f temeline oturmas›d›r.
S›n›f bilinci kavram› bir sözlükte ﬂöyle tan›mlanm›ﬂt›r; “Kendi
s›n›f›n›n toplumdaki yerini ve
özelliklerini bilimsel olarak kavramakt›r. ” Buna göre ezilen-sömürülen bir emekçinin “s›n›f bilincini” 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› demektir. Geniﬂ kitleler bu s›n›f bilincini mücadele içinde kazanacaklar, kendilerine anlat›lanlar›
pratik içinde görüp, s›nayarak
kavrayacaklard›r.

14-) S›n›f ideolojisi nedir?
“Toplumlar›n, s›n›flar›n, çeﬂitli topluluk ve gruplar›n siyasi hukuki,
kültürel, ahlaki, dinsel, felsefi
görüﬂ ve düﬂüncelerinin sistemleﬂmiﬂ haline ideoloji denir. “Yani her s›n›f›n, yaﬂam›n içinde
oluﬂan düﬂünceleri, kültürü, siyasal, ekonomik duruma iliﬂkin

de¤erlendirmeleri belli bir düﬂünsel süreç sonunda sistemleﬂir
ve ideoloji dedi¤imiz olgu ﬂekillenir. ‹deoloji, sistemli bir hal almas›na paralel olarak da o s›n›fa
ait kesimleri etkileyip yönlendirmeye baﬂlar. Yaﬂad›¤›m›z ça¤da
iki temel s›n›fa ba¤l› iki temel
ideoloji vard›r. Bunlar burjuvazi
ideolojisi ve proletarya ideolojisidir. ‹ﬂçi s›n›f›na bu ideoloji silah›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 düﬂünceler vard›. Ancak bunlar henüz sistemleﬂmemiﬂ, kendi iç bütünlü¤üne ve mant›ki sonuçlar›na ulaﬂmam›ﬂ düﬂüncelerdir.
Marks ve Engels bu sürecin tamamlay›c›s› oldular. Proletaryan›n ideolojisi bilimsel sosyalizm
yani Marksizm-Leninizm’dir.

15-) Devlet nedir, s›n›flardan
b a¤ › m s › z m › d › r ?
Sömürücü düzende devlet tüm topluma ait olamaz. S›n›flardan ba¤›ms›z bir devlet yap›s› yoktur.
Tam tersine h e r devlet; bir s›n›f›n öteki s›n›flar üzerindeki bask›
ve tahakküm arac›d›r. Bu nedenle devlet, egemen s›n›f›n yada
egemen ittifak›n ç›karlar›n› koruyan örgütlenmedir. Köleci devlet, nas›l ki; köle sahiplerinin köleler üzerindeki bask› arac› ise,
feodal devlet; feodal beylerin,
serfler (Yoksul, topraks›z köylüler) üzerinde, kapitalist devlet;
burjuvazinin, proletaryan›n burjuvazi üzerindeki bask› arac›d›r.
Köleci, feodal, kapitalist toplumlarda devletin niteli¤i sömürünün
bir arac› olmas›d›r. Fakat sosyalizmde tam tersi olarak devlet,
sömürüye karﬂ› bir bask› arac›
olarak vard›r. Devlet ancak s›n›fl› toplumlarda vard›r. Ve egemen
olan s›n›f›n (ya da ittifak›n) bask› arac› olarak örgütlenmiﬂtir. S›n›flar ortadan kalkt›¤›nda devlet
de ortadan kalkacakt›r.

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

Devrim ‹ çin

DEVR‹MC‹ O KUL

Ders: Nas›l
Okumal›y›z?
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, sevgili
arkadaﬂlar merhaba. Bu hafta konumuz okumak üzerine.
Y›llar önce Mücadele Dergisi’nde okumayla ilgili bir yaz› yay›nlanm›ﬂt›. Baﬂl›¤› ﬂöyleydi:
“Okumak bir eylemdir.”
Okumakla ilgili en güzel tan›mlardan biriydi.
Ve yaz›n›n ça¤r›s› da ﬂu paragrafta özetlenmiﬂti: “Burjuva kültürünün yaratt›¤› tembelli¤e karﬂ›
okumay› bir eylem haline getirebilmeliyiz. Günlük yaﬂam›m›z›n ve
program›m›z›n her koﬂulda vazgeçilmez bir yan›n› oluﬂturabilmeli
okumak.”
Bu dersimizde, iﬂte bu
eylemin baz› yanlar› üzerinde duraca¤›z.
Asl›nda sorunun tam hali,
“neden okumal›y›z, nas›l
o k u m a l › y › z ? ” ﬂeklinde de
sorulabilir. Ancak birinci bölümü üzerinde bu ders itibar›yla fazla durmayaca¤›z.
Okuman›n yarar›, gere¤i
üzerine kuﬂku yok ki ne söylense azd›r. Okumak her devrimci için, ekmek gibi, su gibi, ha va gibi bir ihtiyaçt›r, dersek asl›nda
hiç de abartm›ﬂ olmay›z.
Kitap okuyup okumama konusunda, verilmemesi gereken iki cevap " z a m a n b u l a m › y o ru m " , " o k umaktan s › k › l › y o r u m " cevaplar›d›r.
Her Cepheli’nin, kendini e¤itmek,
yetiﬂtirmek, donatmak görevi vard›r. Bunun özel bir görev olarak verilmesi gerekmez. Bu, halka, devrime, örgüte karﬂ› sorumlulu¤umuzdur. Aç›kt›r ki, devrimci kendini geliﬂtirmezse, yenilemezse, daha fazla
sorumluluk üstlenemeyecek, görevlerini lay›k›yla yerine getiremeyecektir.
ﬁimdi okumay› daha

verimli, sonuç al›c› hale getirmek
için nelere dikkat
etmeliyiz, ona bakal›m.

 Verimli
okuman›n t emeli, a maçta
netliktir
O k u m a n › n ve r i m l i l i ¤ i n d e b i rinci koﬂul, okuman›n zorunlulu¤unda ve n e için okudu¤umuz konusunda net olmakt›r
“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. Bizim önerece¤imiz yöntemler ve ilkeler de o tür bir okuma için de¤ildir zaten. Bizim yöntemlerimiz,
önerilerimiz, “ d e v r i m i ç i n o k u m a k ” aç›s›ndan geçerlidir.

Mücadele eden, kitleleri ö r g ü t lemekle, kitlelere ö n d e r l i k e t m e kle yükümlü olan bir devrimci, ne
için, kime karﬂ› savaﬂ›yoruz? Nas›l
kurtulaca¤›z? ‹deolojimiz nedir?...
sorular›n›n cevab›n› bilmek durumundad›r.
Bu ihtiyac› duyuyor ve bu ihtiyac› karﬂ›lamak için okuyorsak, o
zaman o çal›ﬂmaya kendimizi verece¤imiz, en iyi ﬂekilde ö¤renmeye
çal›ﬂaca¤›m›z aç›kt›r.

 Okuyaca¤›m›z kitaplar›
neye göre seçmeliyiz?
Yukar›daki bölüm, bunun cevab›n› da veriyor asl›nda. Okuma eyleminin belirtilen ihtiyac› karﬂ›lamas› için d o ¤ r u k i t a p l a r seçmeliyiz.
Ne için okuyoruz? Nas›l okudu¤umuzu biraz da bu belirler.

devrim için
okuman›n
yöntemleri
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, b i r de v ri m c i o l a ra k i ht i y a ç l a r › m › z d › r.
Her Cepheli, faﬂizm nedir, demokrasi nedir, kapitalizm nedir,
sosyalizm ne getirir, insanlara anlatacak kadar bilmelidir. Rus, Çin, Vietnam, Küba... devrimlerini bilmelidir... Tarihimizi, mücadelemizi bilmelidir. Okumak, öncelikle bunlar›
kazand›rmal›d›r her Cepheli’ye...

“‹nsan ne için okur ki?”
diye düﬂünebilirsiniz. Ama
asl›nda farkl› farkl› nedenler olabilir.
- Okul veya mesle¤i gere¤i zorunluluktan okur.
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- Çevresinde bilgi satmak(!) için, “entellektüel”
gözükebilmek için okur.
- “Okuyor” desinler diye okur.

- Örgütsel olarak görev
verildi¤i için... okur.
- Kendini geliﬂtirmek, dünyay›
ve ülkesini anlamak ve de¤iﬂtirmek
için okur.
‹lk üç ﬂ›ktaki amaçlarla okuyanlar›n nas›l okuyaca¤› bellidir. Bizim
için esas olan son iki ﬂ›kt›r. Okuyacaklar›m›z› da buna göre seçeriz.

 Yanl›ﬂ seçimler
Baz› arkadaﬂlar, bu konuda mücadelenin, örgütün, kendisinin bir
devrimci olarak genel ihtiyaçlar› temelinde de¤il de, “kiﬂisel tercihler”le kitap seçimi yaparlar. Bu çerçevede karﬂ›m›za ﬂu tip yaklaﬂ›mlar
ç›kar:

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor
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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, b i r
devrimci olarak ihtiyaçlarımızdır.

- Sadece kendi alan›yla ilgili yaz›lar› okumak,
- sadece teorik yaz›lar› okumak,
- veya teorik yaz›lara
burun k›v›r›p sadece haberleri okumak
- sadece solla ilgili yaz›lar› okumak...
- sadece edebi kitaplar okuyup
di¤erlerine burun k›v›rmak...
- burjuva medyan›n reklamlar›na
göre kitap okumak...
Her biri kendi içinde b a ﬂ k a b a ﬂ k a ç a r p › k l › k l a r › n sonucu olan bir
seçmeciliktir bu.
Bu tarz bir okuma, hiçbir ﬂekilde
savunulamaz, meﬂrulaﬂt›r›lamaz.

 Okumamak, b ir seçenek
de¤ildir; ‘iradi’ de olsa
okumal›y›z!
Say›: 234
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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 uygulamak 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 konusunda bu sözün çok geçerli olmad›¤›n› söyleyece¤iz. ‹lk baﬂta biraz
“zoraki” olsa bile, e¤er ki bunun zorunlulu¤u kavranm›ﬂsa, bir süre
sonra zorunluluk gönüllülü¤e, okuma al›ﬂkanl›¤›m yok deyiﬂleri, okumadan yapamamaya dönüﬂecektir
ve nitekim dönüﬂmektedir.

 Okuma b ir yo¤unlaﬂmad›r
Bu yo¤unlaﬂman›n iki yan› vard›r: Bir, d› ﬂ ko ﬂu ll a r; iki, beyin!
Okuma eylemi, gerekli gereksiz
bölünmemelidir. Ancak yo¤unlaﬂmada esas olan, çevre koﬂullar› de¤il, beynimizdir. Kimileri, “ben gürültüde okuyam›yorum... çevremde
dolaﬂanlar olunca dikkatimi toplayam›yorum... televizyon aç›kken hiç
okuyamam” gibi ﬂeyler söylerler.
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‹mkan varsa, asgari anlamda uygun,
sessiz ortam sa¤lanmaya çal›ﬂ›labilir; ama bu mutlaklaﬂt›r›lamaz. Mesela derne¤imizde baﬂka bir faaliyet
sürerken de pekala dergimizi okuyabilmeliyiz. Veya bir yerde televizyon aç›kken de okuyabilmeliyiz.
Ama böyle diye, da¤›n›k bir okuma da olmamal›. Okumay› zorunluluk olmad›kça, bölmemeliyiz. Böyle
bölünmüﬂ bir çal›ﬂmada verim düﬂer, okudu¤umuzdan akl›m›zda fazla bir ﬂey kalmaz. S›k s›k geriye
dönmek veya okudu¤umuz bölümü
tekrar etmek zorunda kal›r›z.

 Not tutmak, okuduklar›m›z› süzgeçten geçirmektir
Okurken not tutmak, verimli, kal›c› bir okuma için ﬂartt›r.
Birincisi, okuma esnas›nda, kitaptaki önemli konular›n beynimizde daha da pekiﬂmesini sa¤lar. ‹ k i n cisi, daha sonra kitaba iliﬂkin önemli noktalar›n hat›rlanabilmesini sa¤lar. Üçüncüsü, notlar, ideolojik mücadelede hazinelerimizden biridir.
Neleri not alaca¤›z?
a) Önemli gördü¤ümüz bilgiler.
b) Önemli gördü¤ümüz yorumlar, düﬂünceler. (Bunlar›n içinde
do¤rular da olabilir, yanl›ﬂlar da.
Do¤rular, Marksist-Leninist dünya
görüﬂümüzü izah etmek, güçlendirmek için kullan›labilir; yanl›ﬂlar ise,
tersine olarak, burjuva, küçük-burjuva düﬂüncelerin eleﬂtirisini yaparken 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 hizmet etmiﬂ olmaz. Notlar›m›z daha
özlü ve k›sa olmal›.
- Notlar, biçimsel olarak okunakl› olmal›... Mesela notlar aras›n-

da gerekti¤i kadar boﬂluklar olmal›.. Notlar,
rahat gözden geçirilebilir olmal›.
- Notlar›m›z›n baﬂ›nda, “Kitab›n ad›, Yazar›,
Yay›nevi, varsa çeviren,
kaç›nc› bask› oldu¤u,
sayfa adedi..” gibi bilgiler yaz›lmal›d›r.
- Notlar›m›z yorumlu olmal›d›r.
Yani not ald›¤›m›z o bölümün önemi nedir? Neye tekabül etmektedir,
oradan hangi sonuç ç›kmaktad›r ve
benzeri gibi yorum ve de¤erlendirmeleri de en özet haliyle içermelidir
notlar›m›z...
- Pratik ve h›zl› not almaya al›ﬂmal›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 haline getirmeliyiz. O zaman not tutmak sadece teorik, politik bir kitap
okurken de¤il, gazete okurken de,
hatta bir film izlerken, televizyonda
haberlerde bir ﬂey dinlerken de yapaca¤›m›z bir ﬂeye dönüﬂür.
- Kuﬂku yok ki, burada not tutman›n mutlak bir biçimini öneremeyiz. De¤iﬂik biçimler geliﬂtirilebilir.
Önemli olan baﬂta belirtilen amaçlara hizmet etmesidir.

 Ülkemizle k›yaslayarak,
somutlamalar yaparak
okumal›y›z
Okumak prati¤e yönelik bir
eylemdir; okurken, ülkemizle, devrimimizle k›yaslayarak okumak,
okudu¤umuz ﬂeyin mant›¤›n›n görülmesi ve kavranmas› aç›s›ndan
yararl› ve gerekli bir yöntemdir.
Böylelikle okudu¤umuz soyutluktan ç›kar, somut bir amaca hizmet etmeye baﬂlar.
Okudu¤umuz kitaptaki olaylarla, olgularla kendi ülkemiz, kendi
devrimimiz, kendimiz aras›nda ba¤lar kurmal›y›z. Diyelim bir devrim
sürecini okuyoruz bir kitaptan; ko-
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Grup halinde sürdürülen eğitim
çalışmaları dışındaki kişisel okumalarda
da, okuduklarımızı paylaşmak,
tartışmak, hem okumayı teşvik edici bir
ortamın oluşmasına, hem bizim okuduklarımızı kafamızda daha da
pekiştirmemize hizmet eder.

ﬂullar› karﬂ›laﬂt›rarak, devrimin orada ve burada karﬂ› 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 dair 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 sonuçlar ç›karman›n mekanikleﬂtirilmemesi, bir ﬂablonculu¤a veya taklitçili¤e dönüﬂtürülmemesi gere¤idir.

 Okuma, dinamik bir süreç
olmal›d›r, paylaﬂ›lmal›d›r
Paylaﬂmak, tart›ﬂmak, kolektivizmin bir parças›d›r. Bu, okuma
eylemi için de geçerlidir.
Grup halinde sürdürülen e¤itim
çal›ﬂmalar› d›ﬂ›ndaki kiﬂisel okumalarda 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, kitaptaki önemli, çarp›c› bilgileri, yorumlar›, birimimizdeki, alan›m›zdaki
arkadaﬂlarla paylaﬂmak, birincisi,
kitap okumay› teﬂvik edici bir ortam› pekiﬂtirir, ikincisi, ö¤rendi¤imiz
bilgilerin yerleﬂip pekiﬂmesini,
üçüncüsü, genel olarak bulundu¤umuz yerdeki ortam›n politikleﬂmesini sa¤lar... Di¤er yandan, kitap
okurken, mutlaka bilmedi¤imiz, tak›ld›¤›m›z, kavramakta veya yorumlamakta zorland›¤›m›z bölümler
olur. Bunlar› yine birimi-

mizdeki arkadaﬂlarla paylaﬂmak da,
tart›ﬂmay› kolektifleﬂtirmek aç›s›ndan yararl›d›r.
Elbette, bunlar›, kitap okudu¤umuzu 24 saat herkesin gözüne sokacak bir biçimde de¤il, yerinde, zaman›nda paylaﬂmal›y›z, de¤ilse, bu
paylaﬂ›m çok verimli olmayacakt›r.

 ‘Üzerimize al›narak’
okumal›y›z
K›yaslayarak,
somutlayarak
okuman›n bir di¤er yan› da, özellikle okuduklar›m›z› “KEND‹M‹Z”
aç›s›ndan düﬂünmektir.
Bilinen klasik bir örnektir. Dergilerimizdeki içe dönük yaz›lar,
kadrolara, taraftarlara perspektif sunulan yaz›lar, sanki bizim d›ﬂ›m›z d a k i 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, okuma eylemini kendini, devrimi, örgütü geliﬂtirmenin bir arac› olarak ele
alm›yor demektir. Teorik olarak
okuman›n amac›n› kabul ediyordur
ama, pratikte farkl› davran›ﬂ söz konusudur.

 Okuma eyleminde, sözlük
ve ansiklopedilere de yer
vermeliyiz
Okudu¤umuz yay›nlarda, bilmedi¤imiz kelimeler, kavramlar geçebilir. 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, akademik, soyut, “a¤›r” olabilir... E¤er gerekliyse, onu
okumaktan, anlamaktan asla vazgeçmeyece¤iz. Gerekirse kelime kelime savaﬂaca¤›z o metinle. Ama inan›n arkadaﬂlar, anlayamayaca¤›m›z,
çözemeyece¤imiz bir metin yoktur.
Bu konuda her Cepheli kendine güvenmelidir.
Bilmedi¤imiz, yeterince vak›f
olmad›¤›m›z baz› kavramlar, okumay› zorlaﬂt›r›c› bir unsur gibi görünebilir, ama onlar›n, bizim de kulland›¤›m›z ve kullanaca¤›m›z bir
bölümü, ö¤rendi¤imizde, hem anlamam›z›, hem de anlatabilmemizi
kolaylaﬂt›ran birer unsura dönüﬂür.
O yüzden bilinmeyen kavramlardan, kelimelerden korkmay›n.
Ama elimizin alt›nda bilinmeyenle
savaﬂacak materyali bulundurmal›y›z. Bunlar, sözlükler ve ansiklopedilerdir. Öyle ki, mümkünse, okurken 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›kça, ertelemeden hemen bakmal›y›z..
Kulland›¤›m›z sözlük ve ansiklopediler, kavramlar› ço¤unlukla
burjuvazinin bak›ﬂ aç›s›na göre
aç›kl›yor olabilir; bunlar› da özenle
ay›klamal›y›z.

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

 Kitab›n ana fikrine, en
temel n oktas›na y o¤unlaﬂarak
okumal›y›z
Kitab› bitirdi¤imizde, ﬂöyle bir
düﬂünelim: geriye ne kalm›ﬂt›r kitaptan?
Aradan iki ay geçti¤inde, kitaptan 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 aradan ﬂu kadar zaman geçti, pek bir
ﬂey hat›rlam›yorum” diyorsak, ora-
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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 okuyoruz. Öyle okumaya devam edelim.

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

da okuma yöntemimizde
bir eksiklik var demektir.
Bir kitab› okuduktan bir
süre sonra, onun neredeyse
tümüyle unutuldu¤unun örnekleri az de¤ildir. Buna zaman zaman “benim haf›zam
zay›f... ben çabuk unutuyorum... Ben tarihleri akl›mda hiç tutamam” gibi aç›klamalar getirilir.
Birincisi, unutmay›, bunlar izah etmez. ‹kincisi, sorunu böyle de ele almamal›y›z.
Bir kitap, tüm ayr›nt›lar›yla insan›n akl›nda kalmaz. Kalmas› da gerekmez ayr›ca. Ama hiçbir ﬂey kalmam›ﬂsa, orada dedi¤imiz gibi bir
sorun vard›r. Bu sorun, haf›za zay›fl›¤› ve benzeri de¤ildir.
Sorunlar ﬂunlard›r genellikle.
Yeterince kendini vererek, yo¤unlaﬂarak, sistemli bir ﬂekilde okunmam›ﬂt›r... Not tutmam›ﬂt›r, tart›ﬂmam›ﬂt›r, yorumlarla, somutlamalarla
k›yaslamalarla okudu¤unu özümsememiﬂtir... Ve üçüncü olarak temel
olanla tali olan› ayr›ﬂt›rmam›ﬂt›r..
‹ﬂte bu anlamda k i t a b › n ö z ü n ü
a l m a k , okuman›n sonunda onu netleﬂtirmek önemlidir. Kal›c› olacak
olan da odur.
Bu öz, bir paragrafa bile s›¤abilir bazen.
Yöntem olarak, bir kitab› okuyup bitirdi¤imizde, ondan ne anlad›¤›m›z›, bir sayfal›k bir makale halinde 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 maddeyi öne ç›karmal› temel almal›y›z.
Kitap, akl›m›zda o sonuçla özdeﬂleﬂmelidir. Y›llar sonra da olsa, kitaptan akl›m›zda kalacak olan odur.

 Ezberi, formülleri, sloganlaﬂt›rmalar› k ullanmal›y›z
Ezberlemek, formülleﬂtirmek,
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sloganlaﬂt›rmak, ö¤renmeyi h›zland›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 ezberlemeliyiz elbette. Ayn› ﬂeyi materyalizme 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 özünü, olaylar›n nedenlerini gizleyen,
bilinmez, anlaﬂ›lmaz hale getiren
ezbercili¤ini eleﬂtiriyoruz. Biz ise
burada dünyay›, olaylar› kavramam›z› ve aç›klamam›z› kolaylaﬂt›racak bir ezber yap›yoruz.
Ayn› ﬂekilde, okudu¤umuz bir
kitab›n, bir makalenin temel tezini
sloganlaﬂt›rmak, oradan ﬂematik,
maddeleﬂtirilmiﬂ sonuçlar ç›karmak, ö¤renmeyi pekiﬂtirir.
Mesela diyalekti¤in özetlenmiﬂ
dört maddesini, materyalizmin üç
maddesini kocaman yaz›p derne¤in
duvar›na asmak gibi yöntemler, pekala ö¤renmeyi pekiﬂtirecek yöntemler olarak kullan›labilir.

 Mesele ‘okumak’ de¤il,
kavramakt›r
Bir kitab›n, bir yaz›n›n özünü
kavramak, ondaki n e d e n - s o n u ç
iliﬂkisini, olgulara ve olaylara yön
veren temel politikalar› kavramakt›r. Özellikle mesela Stalin’in ulusal
sorun üzerine yaz›lar›n›, Lenin’in
mesela örgütlenme, örgütsel iﬂleyiﬂ
üzerine yaz›lar›n› okurken, Stalin’deki ulusal sorun çözüm modellerini, Lenin’deki örgütlenme modellerini bire bir ö¤renmek, almak,
iyi bir okuma yöntemi de¤ildir.

Stalin sorunu çözerken, ilkeleri nedir, mant›¤›
nedir, Lenin’in örgütlenme modelinin mant›¤› nedir, bunlar› almal›y›z.
Bunlar al›nmad›¤›nda,
oradan ö¤renilenlerin ﬂablonculu¤a,
taklitçili¤e
dönmesi ihtimal dahilindedir ki, oportünizmin yapt›¤› genellikle budur.
S›n›flar›n mevzilenmesini ele
alal›m. Çin’de ﬂöyle oldu, Sovyetler’de böyle oldu diye, ayr›nt›lar›n›
ö¤renmek, ezberlemeye çal›ﬂmak,
çal›ﬂmada bu mevzilenmeye dair
somut bilgilere, rakamlara yo¤unlaﬂmak, yanl›ﬂ, gereksizdir. Yine ayn› ﬂeye bakaca¤›z: Bu mevzilenmedeki mant›k nedir, temel anlay›ﬂ nedir? Ç›karmam›z, akl›m›za yerleﬂtirmemiz gereken de bu yan›d›r.
Özü ç›kar›p kavrayabildi¤imiz
ölçüde, okuman›n en baﬂta vurgulad›¤›m›z amac›na ulaﬂm›ﬂ oluruz.
Özü kavrayabildi¤imiz ölçüde,
her kitap, bizim için bir yol göstericiye 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 yürüyüﬂümüzü h›zland›rmakta bizim iﬂimize 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 kitaptan, prati¤imizi güçlendirecek
yeni bir ad›m ç›k›yorsa, o zaman diyebiliriz ki, do¤ru bir tarzda okuyoruz. 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 gelmiﬂtir. Haftaya görüﬂmek üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Öğretmenimiz
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.

Karadeniz’i,
Ege’yi,Trakya’y›, Marmara,
Kürdistan, ‹ç Aanadolu’yu, Akdeniz’i tüm bölgelerdeki mücadeleyi BA⁄IMSIZ, DEMOKRAT‹K
B‹R TÜRK‹YE temelinde biz birleﬂtirece¤iz.

d›nlar olmaks›z›n devrimin baﬂar›s›n›n çok zor, hatta imkans›z
oldu¤unu biliyorsak, düzenin yaratt›¤› çarp›kl›klara yeni çarp›kl›klar eklemeden kad›n› ve erke¤i mücadelenin her alan›nda, her
biçiminde omuz omuza savaﬂacak ﬂekilde birleﬂtirece¤iz.
Mücadelenin tüm biçimlerini birleﬂtirece¤iz.
Silahl› mücadeleyle
bar›ﬂç›l mücadeleyi
birleﬂtirece¤iz. Ekonomik-demokratik mücadeleyle politik mücadeleyi, ideolojik mücadeleyle kültürel mücadeleyi, ekmek kavgas›yla gerilla mücadelesini birleﬂtirece¤iz.
Örgütlenmenin tüm yollar›n›
birleﬂtirece¤iz.
Yaln›zca legal parti ve örgütleri esas al›p örgütlenenler, yaln›zca illegalitenin dar alan›na
s›¤maya çal›ﬂanlar, kendilerini
bo¤arlar. Düzene karﬂ› savaﬂ›
asla süreklileﬂtiremezler. Legal
örgütlenmeyle illegal örgütlenmeyi, çok çeﬂitli yöresel, sportif,
ekonomik örgütlenmelerle, siyasal örgütlenmeleri, askeri örgütlenmeleri devrimin örgütünün
çat›s› alt›nda birleﬂtirece¤iz.
Halk›n ç›kar›n› savunan herkesi birleﬂtirece¤iz.
Halk› birleﬂtirece¤iz.
Cephe tüm ulus ve milliyetlerden, tüm inançlardan, tüm s›n›f ve katmanlardan, her yaﬂ ve
cinsten Türkiye halklar›n›n birli¤idir.
Cephe , silahl› ve silahs›z, bar›ﬂç›l ve askeri, legal ve illegal,
k›r ve kent tüm mücadele ve örgüt 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.

B‹RL‹⁄‹N AMACI
ZAFERD‹R
B‹Z B‹RLEﬁT‹RECE⁄‹Z
ZAFER B‹Z‹M OLACAK

Hiçbir birlik projesi
üretmeyip emekle kurulan
birlikleri da¤›tmak için
elinden geleni yapanlara ra¤men
Solu birbirine düﬂürüp çat›ﬂt›rmak için kirli hesaplar yapanlara ra¤men,
B‹Z B‹RLEﬁT‹RECE⁄‹Z.
Bir avuç hain ve iﬂbirlikçi hariç herkesi birleﬂtirece¤iz.
Farkl› ulus ve milliyetleri birleﬂtirece¤iz.
Anadolu topraklar› üzerinde
yaﬂayan, kaderleri ve ç›karlar›
ortak olan halklar› ÖZGÜRLÜKLER‹ VE ULUSAL HAKLARININ
TANINMASI temelinde biz birleﬂtirece¤iz.
Farkl› s›n›f ve katmanlar› birleﬂtirece¤iz.

‹ﬂçi, memur, yoksul topraks›z
köylü, esnaf, küçük üretici, düzenin ezdi¤i tüm s›n›f ve tabakalardan halk›, devrimci halk iktidar›nda ç›kar› olan herkesi
EKONOM‹K, DEMOKRAT‹K TALEPLER‹N‹N KARﬁILANMASI
temelinde biz birleﬂtirece¤iz.
Farkl› inançlara sahip halk›m›z› birleﬂtirece¤iz.
Alevi-Sünni tüm din ve mezheplerden, her inançtan, inanan
ve inanmayan halk›m›z› ‹NANÇLARINA ÖZGÜRLÜK TEMEL‹NDE biz birleﬂtirece¤iz.
Tüm bölgeleri biz birleﬂtirece¤iz.

ﬁehirleri birleﬂtirece¤iz.
Kayserili'yi Sivasl›'ya, Erzurumlu'yu Karsl›'ya düﬂman eden
Dersimli'yi Dersim'den, Tokatl›'y› Tokat'tan, Hakkarili'yi, Giresunlu'yu kentinden kovup, sürüp
ﬂehirleri fiili olarak bölenin bu
düzenin ekonomik ve siyasi bask›lar› oldu¤unu, hemﬂehricili¤in
bugün sendikalardan belediye
baﬂkanl›¤› seçimlerine kadar düzen kurumlar›n›n kulland›¤› bir
araç oldu¤unu gösterip, tüm ﬂehirleri, tüm ﬂehirlileri birleﬂtirece¤iz.
Da¤lar› ve kentleri birleﬂtirece¤iz.
Yaln›z ﬂehirlerde veya yaln›z
k›rsal alanda, da¤larda yürütülen bir mücadelenin bir halk›n
iktidar› almas› aç›s›ndan baﬂtan
kendini s›n›rlamak oldu¤unun,
bunun halk›n savaﬂ gücü ve etkisi aç›s›ndan büyük bir dezavantaj oldu¤unun bilinciyle, da¤lardaki ve kentlerdeki savaﬂ› birlikte geliﬂtirecek, birlikte büyütece¤iz. Ad› Birleﬂik Devrimci Savaﬂ olan devrimci çizginin gerektirdi¤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 düzende, halk›n yar›s›n› oluﬂturan ka-

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

Türkiye halklar› Cephe saflar›nda birleﬂecek, savaﬂacak ve
zaferi kazanacakt›r. B‹RLEﬁ‹P
SAVAﬁIP KAZANACA⁄IZ.
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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 geldim. ‹nan›yorum ki kazanman›n
coﬂkusuyla zafer halay›n› da kuraca¤›z”, “yar›nlarda, taﬂeronlaﬂmaya, iﬂten at›lmalara, sömürüye karﬂ›
milyonlar olaca¤›m›za” inanc›n› belirten Dörtyol, arkadaﬂlar›n›n selamlar›n› da ileterek Türkan Albayrak’›n bayram›n› kutlad›.

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

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

Türkan Albayrak’›n
Direniﬂi Sürüyor
‹ﬂine geri dönebilmek ve taﬂeronlaﬂmay› teﬂhir etmek için mücadele eden Türkan Albayrak, Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’nin bahçesine kurdu¤u çad›rda direniﬂini sürdürüyor.
Direniﬂinde 70’li günlere yaklaﬂan Albayrak, Ramazan Bayram›’n›
direniﬂte geçirdi. O, büyüklerinin
bayram›n› kutlamaya gidemedi ancak sevdikleri ve direniﬂten, emek-

Direniﬂin içinde bir bayram:
“Bay r a m s a b a h l a r › m b u g ü nkü kadar hiç böyle güzel olmad›.”
Evimden ve ailemden uzakta
geçirece¤im bir bayram bu bayram.
Bu bayram kap›m› çalan çocuklara ﬂeker tutamayaca¤›m. Büyüklerimi ziyaret edemeyece¤im.
Sevdiklerimle beraber olamayaca¤›m.
Ben iﬂime geri dönmek için
kurdu¤um direniﬂ çad›r›nda geçirece¤im bu bayram›. Daha güzel
bayramlar görebilelim diye direniﬂ
çad›r›nday›m…
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ten, hakl›dan yana olanlar onu bayram boyunca yaln›z b›rakmad›lar.
“Bayramlar herkes için bayram olsun diye” bayram direniﬂte geçirildi.
Bayram›, TAYAD’l›lar, Devrimci ‹ﬂçi Hareketi üyeleri, Paﬂabahçe
Kültür Derne¤i üyeleri, Paﬂabahçe
halk›ndan insanlar, eﬂi ve o¤luyla
beraber karﬂ›lad›. Gün boyu kurumlardan gelenlerin yan› s›ra telefonla
bayram›n› kutlayanlar da oldu.
Bayram boyunca da bu ziyaretler ve telefonlar devam etti.
Sanatç› Yasemin Göksu, HaberSen MYK üyesi Mehmet Demir eﬂi,
arkadaﬂlar› ﬂair ve yazar Gülsüm
Cengiz, Fatoﬂ Ç›rnaz, Gülsüm
Ekinci ve Saim Gür’le birlikte gelerek bayramlaﬂt›lar. Göksu, “Herkesin 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” diyerek, Albayrak için ﬂark› söyledi.
12 Eylül günü çok yo¤un ya¤mur ya¤mas›na ra¤men ziyaretçiler
vard›. Kamu Emekçileri Cephesi

Türkan Albayrak ‹ çin
Sessiz Eyleme Devam
Edildi!..
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi eylemleriyle Türkan Albayrak’a destek olmaya devam ediyor.
15 Eylül günü Paﬂabahçe Devlet
Hastanesi Poliklinik bölümü önünde 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 dayatmas›nda bulundu. Ancak bu dayatmay›
keyfi olarak gören Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi üyeleri kimlik vermeyi kabul etmediler. Bu durum karﬂ›s›nda
sivil polisler hastane önünde bekleyenlerin de gelmesi üzerine keyfiyetine son vermek zorunda kald›.

Direniﬂten Direniﬂe
Ziyaret
Direniﬂin 68’inci gününde Tuzla’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 Ziyaretler
Sür üyor
16 Eylül günü direniﬂ çad›r›n›
KESK, D‹SK Yönetim Kurulu ve
Türk Tabipler Birli¤i’nden (TTB)
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baﬂhekimle görüﬂmek için hastaneye girdiler.

ziyarete geldiler.
D‹SK ad›na aç›klama yapan
Süleyman Çelebi Türkan Albayrak’›n direniﬂinin bireysel bir direniﬂ olmad›¤›n›, taﬂeronlaﬂmaya
karﬂ› mücadelenin simgesi oldu¤unu 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 kayg›s› yaﬂamadan çal›ﬂabilme koﬂullar›n›n oluﬂturulmas› gerekti¤ini
söyledi.
Ard›ndan Çelebi ve Demirdizen

Çelebi ve Demirdizen içerdeyken KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu destek vermeye gelerek bir
aç›klama yapt›. KESK Genel Sekreteri Emir Ali ﬁimﬂek; “69 gündür
meﬂru direnme hakk›n› kullanan
Türkan Albayrak’a destek için buraday›z” dedi.
Baﬂhekimle görüﬂmeden dönen
Süleyman Çelebi; “sürecin yarg›ya
intikal etti¤ini, üst birimlere bildirdiklerini bu iﬂin bizi aﬂt›¤›n› diledi¤i zaman bizimle görüﬂebilir” cevab›n› ald›klar›n› söyledi.
Çelebi’nin ard›ndan bir aç›klama yapan Albayrak’›n avukat› ﬁükriye Erden ise; baﬂhekimin yalan
söyledi¤ini belirtti. Erden; Türkan
Albayrak’›n görüﬂmeye gitti¤inde
de¤il baﬂhekim, yard›mc›yla bile
görüﬂemediklerini söyledi.

Hacettepe'de Direniﬂ
Ankara. Hacettepe Üniversitesi’nde, 4 y›ld›r maaﬂlar›n› düzenli alamayan Avrupa grubu taﬂeron iﬂçileri,
D‹SK'e ba¤l› Dev-Sa¤l›k-‹ﬂ ve KESK'e ba¤l› SES öncülü¤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 görüﬂme talebi üzerine çocuk hastanesi önüne yürüyüﬂe
geçtiler. ‹ﬂçi temsilcilerinin yaklaﬂ›k 1 saat görüﬂmeleri
sonucunda ertesi gün saat 11.00'e kadar sorunun çözülece¤ine dair söz al›nd›. Akﬂam saatlerinde iﬂçilerin bir ayl›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 eylemlerine baﬂlad›lar. ‹ﬂçilerin yan›na gelen, onlar› tehdit
ederek iﬂlerinin baﬂ›na dönmesini söyleyen ﬂirket yöneticilerine, iﬂçiler "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Ekmek Yoksa Bar›ﬂ da Yok" diyerek cevap verdiler.
‹ﬂçiler e¤er bugün maaﬂlar› yatmasa greve gideceklerini söyleyip oturma eylemine devam ettiler. Bir sonraki gün hastane önünde toplanma karar› alarak iﬂçiler
da¤›ld›. Ayn› gün akﬂam saatlerinde ise ertesi gün
maaﬂlar›n yat›r›laca¤› haberi geldi.

Yasemin Göksu:
Gerçekten örnek
al›nmas› gereken hatta hepimize örnek olacak bir direniﬂ. Geldim çok mutluyum,
çok güzel bir duygu,
bende onun direniﬂini
destekliyorum.
Sistemle yan yana düﬂmemek, sistemle bir anlaﬂmaya girmemek, hakk›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 olman›n da ona yükledi¤i bir çok sorumlulukla bir kaç s›f›r geriden baﬂlayarak,
çok önemli bir duruﬂtur. Gerçekten çok
önemsiyorum çok de¤erli.

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.
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Yürüyüﬂ
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Devrimci ‹ﬂçiler ‹brahim Erdo¤an’›n
Mezar› Baﬂ›ndayd›lar
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi bayram›n 2. günü Devrimci ‹ﬂçi 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.

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 ‹zmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy
Hastanesi, Karﬂ›yaka Devlet Hastanesi’nden sonra Bozyaka SSK Hastanesi’nde de mesaiyi bir saat erken b›rakt›lar.
Hastane önünde aç›klama yapan SES ‹zmir ﬁube Baﬂkan› 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.
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4-C emperyalistlerin
politikas›d›r

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

4-C dün binlerce T E K E L iﬂçisini iﬂsiz b›rakt›, tüm haklar›n› gasbetti. S›rada 16 bin belediye iﬂçisi
var. Sonra s›ra çeﬂitli iﬂkolar›ndan
170 bin iﬂçiye gelecek.
AKP hükümetinin 2010 özelleﬂtirme program› içerisinde 170 bin
iﬂçinin daha 4-C’li yap›lmas› hedefleniyor. Di¤er sektörlerle birlikte bu
say›n›n 200 bini bulaca¤› belirtiliyor. ‹ﬂsiz b›rak›lan iﬂçileri aileleri
ile birlikte düﬂünecek olursak 4-C
sald›r›s› ile 1 milyon kiﬂinin yaﬂam›
do¤rudan etkilenecektir.
On binlerce iﬂçinin “4-C’li yap›lmas›”, “kriz karﬂ›s›nda” baﬂvurulan geçici bir uygulama olmad›¤›
gibi, sadece AKP hükümetine özgü
bir politika da de¤ildir.

4-C köleliktir, 4-C açl›kt›r,
4-C emperyalizmdir!
Özelleﬂtirmelerle birlikte gündeme getirilen 4-C, emekçilere sald›r›n›n yeni bir bi ç i m i di r. Yeni bir biçimi olmas›, emekçilerin iﬂsizlik
ﬂantaj›yla köle gibi güvencesiz çal›ﬂt›r›lmas›d›r
Art›k saklamaya gerek duymadan, çal›ﬂt›klar› fabrikalar›, kelepir
fiyat›na emperyalistler ve yerli iﬂbirlikçilere alt›n bir tepsi içinde sunulan emekçiler, kap› önüne kondu¤unda iki seçenek dayat›lm›ﬂt›r.
Birincisi; iﬂçiler, fabrikalar› kapat›ld›¤› için ya iﬂsiz kalmay› kabul
edecekler -ki, bu mümkün de¤ildir.Eme¤inden baﬂka “satacak” bir ﬂeyi olmayan emekçiler iﬂsiz kalamazlar.
‹kincisi; ya da aylarca, y›llarca
iﬂsiz kalmaktansa, en kötü koﬂullarda çal›ﬂmay› zorunlu olarak kabul
edecekler!
‹ﬂçilere, “k›rk kat›r m›, k›rk sat›r
m›” diye sorulmaktad›r yani “Ya aç
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ve iﬂsiz kalacaks›n ya da köle gibi çal›ﬂacaks›n” diyor iﬂbirlikçiler.
4-C’li yap›lan bir iﬂçi, patronun insaf›na terkedilmektedir.
“‹yi patronlar”, “vicdanl› patronlar” olamayaca¤›na, asalaklar›n iﬂçilere daha az ücret verip, köle gibi
çal›ﬂt›rd›klar› düﬂünüldü¤ünde 4C’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›yad›rlar.
“Hakk›n yenecek ama ses ç›karmayacaks›n”, “aﬂa¤›lanacaks›n
ama...”, “en kötü koﬂullarda çal›ﬂacaks›n ama...”, “saatlerce üç kuruﬂa çal›ﬂt›r›lacaks›n ama...” Tüm
bunlara “ i ﬂ t e n a t m a s › n l a r !” diye
katlanman›n ad›d›r 4-C.
Bir gaz maskesi verilmedi¤i
için, üç kuruﬂluk bir cihaz tak›lmad›¤› için, bak›m› yap›lmayan makinalarda çal›ﬂt›¤› için kolay, ucuz ve
s›radan ö l ü m l e r i n a d › d › r 4-C.
‹ﬂçiye, al›nteriyle üreten ve yaratan olarak sayg› duyan de¤il, posas›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 1 4 ﬁ u b a t
2005‘te Bakanlar Kurulu karar› ile
ﬂekillendirdi¤i 4-C, emperyalistlerin bir politikas›d›r.
IMF’nin köylünün ne ekece¤ine,
devlet kurumlar›nda ne kadar kamu
emekçisi çal›ﬂt›r›laca¤›na karar verdi¤i düﬂünülürse, 4-C’nin niye ve

kimin ihtiyaçlar› için ç›kar›ld›¤› da
daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.

4 - C ’ y i d a y a t a n emperyalizm
ve iﬂbirlikçileridir
“ (1985 ﬁubat'›nda-bn) Andlar
ülkesinin tarihinde hiç görmedi¤i
bir özelleﬂtirme dalgas› yaﬂan›yor.
Emeklilik kasalar›, sa¤l›k sistemi,
elektrik ﬂirketleri, benzin istasyonlar›, telekomünikasyon ve trenler
özelleﬂtirilen sektörlerden.” (Gaby
Weber, Gerilla Bilanço Ç›kar›yor,
syf. 200)
Andlar ülkesi ﬁili’de, barajlardan, ormanlara kadar akla gelecek
hemen herﬂey emperyalist tekellere
sat›ld›. Emperyalist petrol tekeli
Shell, 35.000 hektarl›k bir orman›
ald›. Avusturyal› , ABD’li, Japon
ve Hollandal› tekeller ﬁili’yi ya¤malad›lar. Japon tekelleri, yüzen bal›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 politikas›d›r bu.
ﬁili’de, Yu n a n i s t a n ’ d a , M › s › r ’ d a , P a k i s t a n ’ d a , Afganis t a n ’ d a , F i l i p i n l e r ’ d e , T ü r ki y e’ de
i ﬂç i l e r i a ç , i ﬂ si z , ç › pl a k b› r a k a n em peryalistlerdir.
Emperyalist-kapitalist ülkelerdeki dev fabrikalar›n› söküp, Pakistan’a, Bengladeﬂ’e, M›s›r’a... taﬂ›yan emperyalistler, iﬂsiz b›rakt›klar› milyonlarca emekçiyi kölece koﬂullarda, ucuz, güvencesiz ve sa¤-
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l›ks›z çal›ﬂma koﬂullar›nda çal›ﬂmaya mahkum ediyorlar.
O nedenle iﬂsizli¤in, 4-C’nin,
taﬂeronlaﬂt›rman›n, esnek çal›ﬂman›n sorumlusu emperyalizm ve iﬂbirlikçilerdir. Bunlar› uygulayan
AKP iktidar›d›r.
‹ﬁS‹Z b›rakan, iﬂçilere GÜVENCES‹Z bir yaﬂam› dayatan ve D‹RENME HAKKIMIZI yok etmek
isteyen emperyalizmdir!

4-C’ye karﬂ› mücadele
nas›l ve kime karﬂ›
verilmeli?
78 gün süren TEKEL iﬂçilerinin
direniﬂi iﬂçi ve emekçiler için bir
umut yarat›rken, 4-C’nin de niteli¤ini gözler önüne serdi.TEKEL direniﬂi, 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 emperyalizmle ba¤›n› kurmadan emperyalizmi yok sayarak aç›klad›lar hep.
Sendikalar emperyalizmin özelleﬂtirme sald›r›lar›na, binlerce
emekçinin iﬂten at›lmas›na seyirci
kald›lar.
Emperyalizmin ve yerli iﬂbirlikçilerinin 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” diyorlard›.
Aç›k ki, SEKA halk›n de¤il, oligarﬂinindi. Aç›k ki, SEKA vatan de¤ildi. Vatan ile ayn›laﬂt›rarak sat›lamayaca¤›n› anlatmak eksiktir.
“ S E K A K a p a t › l a m a z ! ” demek
gerçekte, emperyalist politikalara
karﬂ› olmakt›r. SEKA'n›n, TEKEL’in ve tüm K‹T'lerin kapat›lmamas› için sonuna kadar mücadele
etmek, hem emperyalizmle, hem
iﬂbirlikçi iktidarla çat›ﬂmay› göze
almakt›r.
4-C’ye karﬂ› mücadele, emperyalizme ve emperyalizm iﬂbirlikçisi
iktidarlara karﬂ› oldu¤u kadar, ayn›
zamanda iﬂbirlikçi sendikalara karﬂ› mücadeledir.

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi: Tek

G›da-‹ﬂ Cevap Vermelidir;
4-C SALDIRISINA KARﬁI ‹ﬁÇ‹LER‹ SAVUNMAYACAK MISINIZ?

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 ﬂantaj›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 TEKEL iﬂçileri bunun için büyük bir
direniﬂ baﬂlatt›lar. 78 gün süren
Türkiye iﬂçi s›n›f› tarihinde örnek
bir mücadele yaratt›lar. Halk›n, geniﬂ kesimlerin büyük deste¤ini de
ald› bu hakl› mücadele. Deyim yerindeyse AKP yaln›z kald›.
Ancak böylesi örnek bir mücadele ve geniﬂ bir destek

karﬂ›s›nda 4-C’ye karﬂ› mücadelenin geldi¤i aﬂama ibret vericidir.
Direniﬂi, mücadeleyi büyütmesi
ve 4-C konusunda AKP’ye geri
ad›m att›rmas› gereken TEKEL iﬂçilerinin sendikas› Türk-‹ﬂ ve Tek
G›da-‹ﬂ sendikas› üzerlerine düﬂen
tarihsel sorumlulu¤u yerine getirmedikleri 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 VERMEL‹D‹R:
TEKEL D‹REN‹ﬁ‹N‹ B‹T‹R‹RKEN AÇIKLADI⁄INIZ EYLEM
TAKV‹M‹NE NEDEN UYMADINIZ?
K‹M VEYA K‹MLER ENGEL
OLDU? NE KARﬁILI⁄INDA

VAZGEÇ‹LD‹ BU EYLEMLERDEN?..
AKP iktidar›n›n 4-C'yle iki kere
köleleﬂtirmek istedi¤i iﬂçileri savunmayacak m›s›n›z?..
Özelleﬂtirmeler, taﬂeranloﬂt›rma,
esnek çal›ﬂma, 4-C, emperyalizmin
yöntemleridir. 4-C'yi bizlere dayatan
emperyalizm ve iﬂbirlikçileridir. Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri bizi
4-C'yle köleleﬂtirmek istiyor.
‹ﬂçileri emperyalizmin insaf›na
m› terkedeceksiniz?...
4-C'ye direnmemek, emperyalist tekellere ve iﬂbirlikçilerine boyun e¤mektir..
4-C'ye karﬂ› mücadele, emperyalizme ve emperyalizm iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadeledir.
SORUYORUZ; sendikalar iﬂçileri savunmayacaksa Ne ‹çin Varlar?
SORUYORUZ; sendikalar iﬂçilerden yana de¤illerse Kimden Yanad›rlar?
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DÜZEN SEND‹KACILI⁄I VE
DEVR‹MC‹ SEND‹KACILIK

kongre oyunlar›yla, patronlar›n isteklerine göre listeÜller belirler. Bask›yla, tehditle, ayak oyunlar›yla varl›kemiz¤›n› sürdürmeye çal›ﬂ›r.
de yap›lan sendikac›l›¤› düzen sendikac›l›¤› ve devrimci sendikac›l›k olarak ikiye ay›rabiliriz. Düzen
Devrimci sendikac› iﬂçisine güvenir. Onun varl›k
sendikac›l›¤› ülkemizde sar› sendikac›l›k ya da senkoﬂulu iﬂçilerdir. Patronun ç›kar›n›n oldu¤u yerde
dika a¤al›¤› ifadeleriyle de bilinir. S›n›f ve kitle sendurmaz. ‹ﬂçisine s›rt›n› dönmez. Patronun tehditleri,
dikac›l›¤› ise devrimci sendikac›l›¤›n di¤er bir ifade
sürgünleri karﬂ›s›nda direnir iﬂçisini yaln›z b›rakmaz.
ediliﬂ ﬂeklidir. Nas›l ki s›n›flar mücadelesinde yap›lan
Devrimci sendikac›n›n koltuk kayg›s› diye bir ﬂey
her ﬂey ya düzene ya da devrime hizmet eder iﬂte
olamaz.
yap›lan sendikac›l›¤›n hizmet etti¤i yerde bu kadar
Düzen sendikac›s› burjuvazi ve burjuva ideolojinettir. ‹kisinin ortas› yoktur. Yap›lan ya düzen sendisinden etkilenmelere karﬂ› mücadele vermez. Bu ankac›l›¤›d›r ya da devrimci sendikac›l›kt›r.
lamda uzlaﬂmac›d›r. Düzen sendikac›s› için bir direSözde iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› savunur görünürniﬂ, grev yüktür, sendikaya külfettir. Eninde sonunken patronlar›n ekme¤ine ya¤ süren, onlar›n kontroda iﬂçiyi sat›p uzlaﬂacakt›r.
lünde, sendikay› anti-demokratik bir iﬂleyiﬂle yöneDevrimci sendikac›ysa uzlaﬂmazd›r.Devrimci
ten, yapt›klar›yla düzenin ç›karlar›na hizmet eden
sendikac› için bir direniﬂ, grev s›n›flar mücadelesinsendikac›l›¤a düzen sendikac›l›¤› denir.
de bir mevzidir. ‹ﬂçiler için okuldur. O, düzenle, onun
‹ﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› gerçek anlamda savunan,
ideolojisiyle hep çat›ﬂma halinde olacakt›r.
onun ekonomik-demokratik mücadelesi d›ﬂ›nda,
Düzen sendikac›s› iﬂçinin sorunlar›na karﬂ› duyarideolojik ve yap›s›n›n elverdi¤i ölçüde politik mücas›z, daha da kötüsü patron yanl›s› bir bak›ﬂa sahip
delesini de veren, demokratik bir iﬂleyiﬂe sahip, s›n›oldu¤u gibi ülke ve dünyada yaﬂanan bir çok sorun
f›n ç›karlar›n› ön planda tutan sendikac›l›k anlay›ﬂ›karﬂ›s›nda da duyars›zd›r.
na devrimci sendikac›l›k denir.
Devrimci sendikac›, ülke ve dünyada yaﬂanan
Düzen sendikac›s› için iﬂçi cahildir. ‹ﬂçi sadece pattüm sorunlara karﬂ› duyarl›d›r. ‹ﬂçilere bu sorumluronun verdi¤i iﬂi yapan birisidir. O cahil oldu¤u için
lukla yaklaﬂ›r.
ona söz hakk› vermeye de gerek yoktur. ‹ﬂçi hiçbir ﬂeMarks daha o zamanlar, sendikalar üzerine ﬂöyle
yi sorgulamamal›d›r. Sendikac› ne yap›yorsa do¤rudiyor; "günümüzde emekçi sendikalar›, kapitalizdur. Düzen sendikac›s›, sendikay› soktu¤u bir iﬂyerine
min karﬂ›s›nda günlük savaﬂ›ma çok fazla dald›klaya da üye yapt›¤› iﬂçilere aidat gözüyle bakar.
r›ndan, ücret köleli¤i sistemine karﬂ› eylem güçlerini
Devrimci sendikac› için iﬂçi çal›ﬂan, emek veren,
henüz tümüyle kavram›ﬂ de¤illerdir. Bundan ötürü
üretendir. Devrimci sendikac› iﬂçinin olmad›¤› yerde
de genel toplumsal ve siyasal hareketlerden uzak
kendinin olmayaca¤›n› bilendir. Devrimci sendikac›
d u r m a k t a d › r. Oysa ilk amaçlar›n›n yan›s›ra, iﬂçi s›için söz de karar da iﬂçiye aittir. Direniﬂin önünü
n›f›n›n tam kurtuluﬂuna yönelik eylemde bulunmaaçand›r.
y› ö¤renmelidirler. Bu yöndeki tüm toplumsal ve siDüzen sendikac›s›n›n gerçek anlamda iﬂçileri
yasal hareketlere kat›lmal›d›rlar..."
e¤itme gibi bir derdi yoktur. Patronlar›n ç›karlar› ön
Sonuç olarak devrimci sendikac›y›m demekle de
planda oldu¤u için iﬂçilere kendi s›n›flar›n›n ideolojidevrimci sendikac› olunmaz. Herhangi bir alandaki
lerini anlatmak bir yana dursun iﬂçileri yasal mevherhangi bir devrimci nas›l yaﬂ›yorsa, nas›l faaliyet
zuat›n d›ﬂ›na ç›kmamas›n› sa¤layan, iﬂçiye hak alma
yürütüyorsa, nas›l bedelleri göze al›yorsa, devrimci
mücadelesinde korku salan bir tarzla yaklaﬂ›r.
sendikac›n›n da bu aç›dan bir fark› yoktur. Bu fark›
Devrimci sendikac› için iﬂçinin e¤itimi öncelikli
ortadan kald›ran sendikac› devrimci sendikac›d›r.
bir öneme sahiptir. Kendi ideolojisiKendine bir statü biçiyorsa, sendikac›nin hakl›l›¤›n› bilmeyen bir iﬂçi ç›l›¤› bir devrimci konum ve mevzi olaDevrimci sendikac› için iﬂçikarlar›n›n nereden geçti¤ini bilmez.
rak de¤il, bürokratik bir s›fat ve karinin e¤itimi öncelikli bir öneme
Bunun için öncelikle iﬂçi s›n›f› ideyer olarak kabul ediyorsa, o devrimciolojisini ö¤renmelidir. Bunun için sahiptir. Kendi ideolojisinin hak- yim dese de, devrimci sendikac› de¤ildevrimci sendikac› iﬂçisini bilgiyle l›l›¤›n› bilmeyen bir iﬂçi ç›karla- dir. Tabii devrimci sendikac›l›k çok
r›n›n nereden geçti¤ini bilmez.
donat›r, bilgiyi kavrat›r. Onu yasal
farkl› bir ﬂeydir. O her ﬂeyden önce
Bunun için öncelikle iﬂçi s›n›f›
mevzuata ba¤l› e¤itmez, hak alma
devrimci bir ruh, devrimci bir kararl›l›k
mücadelesinde meﬂrulu¤un öne- ideolojisini ö¤renmelidir. Bunun ve cürettir. Kendisi bunlara sahip olaiçin devrimci sendikac› iﬂçisini cakt›r ki, bunlar› iﬂçi s›n›f›na taﬂ›yabilmiyle e¤itir.
bilgiyle
donat›r, bilgiyi kavrat›r. sin.
Düzen sendikac›s› tehditler ve

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

ANT‹-EMPERYAL‹ST MÜCADELEY‹
SAH‹PLENMEM‹ZLE BÜYÜTECE⁄‹Z
Düzen Devrimci Gençli¤in anti-emperyalist mücadelesini engellemek için
tehdit, ﬂantaj, terör, gözalt›, tutuklama
ve benzeri her türlü yöntemle sald›r›yor.
‹ﬂbirlikçi AKP iktidar› Amerikan iﬂbirli¤ini teﬂhir etti¤i için özel olarak
Gençlik Federasyonu üyelerine yöneliyor. 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 Erdem Hastanesi’nin aç›l›ﬂ› s›ras›nda yaﬂananlar bahsetti¤imiz durumun
kan›t›d›r. Özel Çaml›ca Erdem Hastanesi’nin aç›l›ﬂ›n› Tayyip Erdo¤an’›n
yapaca¤›n› ö¤renen Halk Cepheliler
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” pankart›n› açarak Afganistan’a asker gönderilmesini protesto eden bir aç›klamay› okudular. Ve ard›ndan sivil polislerinin sald›r›s›na u¤rad›lar, gözalt›na al›nd›lar ve 6’s› tutukland›. Tutuklanan arkadaﬂlar›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 asker gönderilmesini protesto etmek, hele hele bunu Tayyip Erdo¤an’›n karﬂ›s›nda yapmak ülkemizde t u t u k l a n m a k
için yeterli oluyor. Amerika’ya karﬂ›
olmak, “Afganistan halk›n›n katili olmayaca¤›z” demek “suç”. Hem de “terör örgütü” olma gerekçesi. Arkadaﬂlar›m›z 8 ayd›r bu gerekçeyle tutuklular.
Bu bir gelenektir ülkemizde; antiemperyalist mücadele gelenekler yaratarak büyümüﬂtür. 1960’l› y›llardan günümüze ülkemizde anti-emperyalist
mücadele devam ediyor. Commer’in
arabas›n›n yak›lmas›ndan, 6. Filo’nun

denize dökülmesine,"" N e ABD Ne AB
Ba¤›ms›z T ü r k i y e ” kampanyas›ndan,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›na kadar, anti-emperyalist sloganlar›n, ülkemizin her taraf›nda yank›lanmas›n›n tek bir sebebi vard›r; Anti-emperyalist mücadelede zafere olan
inanç, ›srar ve kararl›l›k. 40 y›ld›r DevGenç’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 tutuklamalarla, iﬂkencelerle bitirebilece¤ini sanmaktad›r.
40 y›ll›k Dev-Genç tarihinde nice
sald›r›lara gö¤üs gerdik. Nice kuﬂatmalar› aﬂt›k.
‹ﬂbirlikçi, A me ri ka n uﬂ a ¤› A K P,
istedi¤i hiçbir sonucu alamayacakt›r.
Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için verilen anti-emperyalist mücadele bugün de yeni
gelenekler yaratarak sürdürülmektedir.
Korkutma, sindirme, devrimcilikten
vazgeçirme politikalar› iﬂe yaramayacakt›r. Korkmas› gerekenler ülkemizi emperyalistlere parsel parsel satan
Amerikan uﬂaklar›d›r.
22 Eylül’de egemenlerin adaleti
için iﬂ gören mahkemeleriniz bu ülkenin gerçek vatanseverlerini “yarg›layacak.” Sizin adaletiniz sizin olsun. Biz
gerçek adalet için olan kavgam›za devam edece¤iz.
Tüm bu sindirme politikalar›n› boﬂa
ç›karmak için Dev-Genç’lilerin hakl›
mücadelesinde onlar›n yan›nda mücadelelerini büyütmek için 22 Eylül’de
Beﬂiktaﬂ 14 ACM’de hep birlikte bir
kez daha hayk›ral›m:
Amerika Defol Bu Vatan Bizim!
Arkadaﬂlar›m›z› sahiplenerek mücadelemizi ve düﬂmanlar›m›z›n korkular›n› büyütelim.

Yeni ÖSYM de
Öncekiler Gibi AntiDemokratik Olacak
Çünkü Ö¤renciler Yok
YÖK, Ö¤renci Seçme ve
Yerleﬂtirmenin (ÖSYM) yeniden oluﬂturulmas› için bir süre
önce Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
(MEB) bir taslak sundu.
Yeni ÖSYM’de daha öncekiler gibi anti-demokratik
olacak ve sorunlar› çözmeyecek. Masa baﬂ›nda emir talimat ile haz›rlanan, ö¤rencilerin ve ö¤retim üyelerinin olmad›¤› bu yeni oluﬂum bu yan› ile yeni de olmayacak.
Ö¤rencileri, temsil etmeyen, ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n›
hesaba katmayan bu tür oluﬂumlar düzenin ihtiyaçlar›
için çal›ﬂmaya devam edecek.

Beceriksizlik ve Çürüme
Ört Bas Edilemedi:

Say›: 234
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2010

ÖSYM Eylül, Ekim Ve
Kas›m’daki Tüm
S›navlar› Erteledi!
E¤itim sistemindeki çürüme ve beceriksizlik art›k gizlenemez 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¤renciyi, doktoru, kamu emekçisini, 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 yapamaz hale geliyor. Sadece
Kamu Personeli Seçme S›nav›na 2.5 milyon kiﬂi kat›lacakt›.
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Gençli¤in
Gündeminden
Okullar›n aç›lmas›yla birlikte yeni baﬂlayacaklar için kay›t dönemleri de baﬂlad›.
‹lkokula yeni baﬂlayan bir ö¤rencinin kay›t an›nda “araç - gereç”
maliyeti diye ödemesi gereken para
387-2000 T L aras›nda de¤iﬂmektedir. Bu miktar liselerde ise ortalama
613-2223 T L aras›nda de¤iﬂmektedir.
Bir devlet üniversitesine giden
ö¤rencinin y›ll›k ödemesi gereken
bar›nma ücreti, kitap paras›, yemek
paras›, yol ve giyim paras› ortalama
toplam› 6-7 bin T L aras›nda de¤iﬂmektedir.
Di¤er taraftan bir iﬂçi emeklisinin bir y›lda eline geçen toplam para miktar› ortalama 10 bin TL’dir.
Asgari ücretle geçinen bir ailenin
y›ll›k eline geçen toplam para mikSay›: 234
tar› ise 7200 TL’dir.
Yürüyüﬂ
Ancak anayasan›n 42. maddesin19 Eylül
"
K im se , e¤ i t i m ve ö¤r e n im ha k de
2010
k›ndan mahrum b›rak›lamaz. Dev -

gençli¤in
tarihinden
19-26 Eylül87-88 ö¤renim y›l›ndan itibaren ö¤renci gençlik okul aç›l›ﬂlar›n› kendisi yapmaya baﬂlad›. "Alternatif Aç›l›ﬂ” ad› verilen bu toplant›lar sonradan geleneksel hale geldi. 89-90 y›l› aç›l›ﬂ›nda Dev-Genç’liler, Hacettepe’de bakanlar›n kat›ld›¤› aç›l›ﬂ
töreninde kürsüyü iﬂgal ederek; "12
Eylülcülerin bizim karﬂ›m›zda konuﬂmaya hakk› yok” diyerek resmi
aç›l›ﬂa tav›r ald›lar.

24 Eylül 1993Ankara DLMK’l› ö¤renciler Ankara Mimar Kemal Lisesi alternatif
aç›l›ﬂ›nda, faﬂist ö¤retmenlerin ve
idarenin sald›r›s›na u¤rad›.
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Paral› e¤itim,
e¤itim hakk›n›n gasp›d›r
let, maddi imk ân lardan yoks un ö ¤ rencilerin ö¤renimlerini sürdüre bi lm el er i a m ac › il e ger e kl i yar d› m lar› yapar. " denmektedir. Fakat rakamlara bak›ld›¤›nda görülecektir
ki, okuma hakk› bizzat devlet taraf›ndan gasp edilmektedir. Asgari ücratle geçinmek zorunda kalan bir ailenin y›ll›k geliri ile bir üniversite
ö¤rencisinin y›ll›k gideri birbirine
yaklaﬂ›k düzeydedir. Çocu¤un üniversiteyi okumas› durumunda ailenin di¤er fertleri aç kalacakt›r. Ya da
çocuk okuyamayacakt›r.
Ülkemizde asgari ücretle çal›ﬂmak zorunda kalan milyonlarca insan vard›r. Bu milyonlarca insan›n
okuma hakk›n›n gasp› demektir. Bu
durum sadece asgari ücretle çal›ﬂanlar için de sözkonusu de¤il. Emekli
maaﬂ› ile geçinmek zorunda kalan
bir ailenin durumu da çok farkl› de¤ildir.
Yoksul halk çocuklar›n›n okuyabilmesi 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 masraflar›n› karﬂ›layabilmek için hiçbir
sosyal güvencesi olmayan en a¤›r,
iﬂlerde çal›ﬂarak düzenin sömürüsüne maruz kalmaktad›r. Bunun en
çarp›c› örne¤ini geçti¤imiz haftalarda 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 düﬂerek ölmüﬂtü.
Düzen, halka sunmas› gerekeni
burjuvazinin hizmetine sunmaktad›r. Üniversitelerde ancak harç paras› ödeyenler okuyabilmekte, paras›
olmayan halk çocuklar›na ise üniversite kap›lar› kapat›lmaktad›r. Bu
bizzat "Kimse, e¤itim ve ö¤renim
hakk›ndan mahrum b›rak›lamaz.”
diyen devlet taraf›ndan yap›lmaktad›r.

21-27 Eylül 1993Liselerin aç›lmas›yla birlikte, ortaö¤retim gençli¤i, çeﬂitli il ve ilçelerde demokratik lise talebini dile getiren eylemler hayata geçirdiler.

23 Eylül 1992‹stanbul Valisi Hayri KOZAKÇIO⁄LU, rektörleri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlar›n›
toplayarak, ö¤renci gençli¤in mücadelesini ve örgütlenmesini engellemeye yönelik kararlar ald›lar. Özel
Güvenlik Birimleri kurulmas›ndan
üniversitelere giriﬂlerde arama yap›lmas›na, kimlik kontrolüne, ö¤rencilerle ilgili polise bilgi verilmesine kadar bir çok bask› biçimi vard› bu kararlar içinde. TÖDEF, bu
sald›r›lara daha sonra «Bilimsel-Demokratik Üniversite Önündeki Polis-Jandarma Engelini Aﬂaca¤›z!»
ﬂiar› ve kampanyas›yla cevap verdi.

Dünya Gençli¤inden
“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” yalanlar›n› s›ralarken, e¤itim sistemi onlar› yalanlamaya devam
ediyor.
Araﬂt›rmalara göre ö¤rencilerin okuduklar› s›n›flarda ortalama
27,3 ö¤renci ders görüyor. Türkiye 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

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

Ülkemizde Gençlik
4 gün gözalt›nda tutulan
Halk Cepheliler Beﬂiktaﬂ Adliyesi’ne götürüldüler. Daha sonra ç›kar›ld›klar› mahkemece
"terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle tutuklu yarg›lanmalar›na karar verilen Sevinç
BOZDA⁄ Bak›rköy Kad›n Hapishanesi’ne; Celal ÖNKOYUN, Ali
Ekber KALENDER, Müslüm GÖNÜL, Sezgin DEREL‹ ve Murat SUR
geçici olarak Metris Kapal› Hapishanesi’ne, birkaç ay sonra da Kand›ra 2
Nolu F Tipi Hapishanesi’ne götürüldüler. Ve ayr›ca mahkeme, dosyaya
gizlilik karar› konularak dava sürecinin kamuoyunca takip edilmesini engelledi. Üç ay önce bas›nda ç›kan habere göre Haz›rlanan iddanamede;
Ali Ekber için “görevli memuru yaralamak, daha önce terör örgutünün
eylemlerine kat›lmak” gibi “suç”lardan 25 y›l istendi¤i haberi ç›kt›. Yani
bas›n iﬂbirlikçi rolünü dava sonuna
kadar devam ettirdi.
8 ayd›r kesinleﬂmiﬂ bir suçlar› olmamas›na ra¤men tutuklu bulunan
Halk Cepheliler’in mahkemesi 22
Eylül de görülecek.

‘AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M’
YAZILI PANKART AÇTIKLARI ‹Ç‹N
6 HALK CEPHEL‹ 8 AYDIR TUTUKLU!
‹stanbul Ümraniye’de 7 ﬁubat günü 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 gönderilmesini protesto eden bir aç›klama okundu. Bu esnada sivil polisler Halk Cepheliler’i da¤›tmaya çal›ﬂt› ancak baﬂar›l› olamay›nca Çevik kuvvet polislerini ça¤›rd›. Çevik kuvvet polisleri ise
Halk Cepheliler’i yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›lar. Sald›r› esnas›nda görüntü almaya çal›ﬂan habercilere
polisler; “Siz haber yap›yorsunuz o
yüzden bunlar eylem yap›yor, hep sizin yüzünüzden” diyerek görüntü almalar›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›ndan tam bir karalama kampanyas›na
tutuldu. Arkadaﬂ›m›za “yerli Hannibal” diyebilecek kadar seviyesizleﬂen, sayg›s›zlaﬂan bas›n asl›nda tam
da görevini yap›yordu. Çünkü bir insan› tutuklamak, yarg›lamak için polisin dedi¤i yeterlidir bizim ülkemizde. 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 daha net görmemize neden oldu.

Emperyalistler halklar›n
inançlar›na, kültürüne, düﬂmand›r
Amerika’da Florida eyaletindeki
bir kilise 11 Eylül’de Kur’an yakaca¤›n› aç›klam›ﬂ ve 11 Eylül’ün y›ldönümünde bunu Müslüman halklara
karﬂ› bir eyleme dönüﬂtürmek için haz›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 gerçekleﬂmedi. Bunu çeﬂitli nedenlerle
engelledi Amerikan emperyalistleri.
Kuﬂkusuz bu nedenler içinde “ h a l k lar›n inan›ﬂlar›na sayg›” gibi bir gerekçe yoktu.
Afganistan’daki iﬂgal kuvvetlerinin 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 güçlendirece¤i düﬂüncesiyle yaklaﬂt›.
Kur’an›n yak›lmas›n›n Taliban
güçlerine propaganda malzemesi olaca¤›n› savunan Petraeus, “Bu Taliban
güçlerinin amaçlar› için kullanabilecekleri mükemmel bir f›rsat” diyerek,
as›l olarak kendi ç›karlar›n› düﬂünüyordu.
Onlar› korkutan iﬂgalciye duyulan
öfkenin daha çok artmas›, iﬂgale karﬂ› yürütülen direniﬂin daha da güçlenmesiydi.
Kur’an yak›lmas› tart›ﬂmalar›n›n
sürdü¤ü günlerde, Almanya Baﬂbakan› Angela Merkel, çizdi¤i Hz. Muhammed'in karikatürleri ile Müslü-

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

man halklar›n öfkesine neden olan
Danimarkal› çizer We s t e r g a a r d 'a 8
Eylül’de, 2010 y›l› bas›n ödülünü
verdi. Kurt Westergaard, 2005 y›l›nda
Hz. Muhammed'i baﬂ›nda bomba ﬂeklinde bir sar›kla resmetmiﬂti
Bu aç›kça halklara yönelik aﬂa¤›lamalar›n, onay görmesi, desteklenmesiydi. Sorunun “bas›n özgürlü¤ü”
ile aç›klanamayaca¤› aç›kt›r.
‹ﬂlerine geldi¤inde “bas›n özgürlü¤ünden” söz eden emperyalistler,
halklar›n hiçbir de¤erine sayg› göstermemiﬂ, 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› edilmeleri karﬂ›s›ndaki eleﬂtiriler karﬂ›s›nda, Frans›z Göç Bakan› Eric Besson
Fransa'n›n bu eleﬂtirileri dikkate almayaca¤›n› bildirirken, protestolar› “solcular taraf›ndan yürütülen s›¤ politikalar” olarak de¤erlendiriyordu.

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor
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‹stanbul’da 1 y›lda 500 bin gözalt›

Gözalt›na al, sustur!
‹stanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk›n’›n ‹stanbul polisinin baﬂ›na getirilmesinden sonra geçen y›l
oluﬂturdu¤u “Önleyici Hizmetler
B ü ro Amirli¤i”nin 1 y›ll›k icraati
ﬂöyle: 449 bin 966 gözalt›!
AKP’nin polisi ‹stanbul’da “sukuneti” böyle sa¤l›yor! Bir y›lda yar›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. Karakola götürebilir. Yol kesip arama yapar, Yoksul halk›n yaﬂad›¤› mahallelerin giriﬂ ç›k›ﬂlar›n› tutup “kimlik
kontrolü” ad› alt›nda terör estirir.
Çünkü onlara göre halk suçludur.
Suçu yaratan kendileridir. Sonra
“suçu önlemek” ad›na keyfi bir ﬂe-

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Acizleﬂtirilen ‹nsan ve Yaﬂam Koçlar›
Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010
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“Aile Koçlu¤u geliyor” diye
müjde verdiler gazeteler.
“Hükümet, boﬂanmalar›n artmas› üzerine aile yap›s›n›n korunmas› için 'aile koçlu¤u' sistemine
geçiyor. Sistemle sorunlu aileler
yak›n takibe al›n›p, moral katk› sunulacak. 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›, rastgele 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; “ Ya ﬂ a m
k o çl ar › ” var asalaklar›n dünyas›nda. ﬁimdilik daha çok burjuvazinin
ve belki k›smen baz› küçük burjuva
kesimlerin dünyas›nda geçerli. Yar›n daha “alt tabakalara” da ayn›
“hizmeti” sunacakt›r kapitalizm.
“Yaﬂam koçu”, profesyonel olarak 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 antrönerlerine “koç” denildi¤ini ö¤renmiﬂtik televizyon dizilerinden.
ﬁimdi “koç”lar ço¤al›yor.
Size “ K a r i y e r planlamas› yönetimi”nde yard›mc› olan koçlar
var mesela... ‹ﬂinizde nas›l yükselirsiniz, bu konuda taktikler veriyor
insanlara.. “Stil dan›ﬂmanlar›” var.
Ne giymeniz gerekti¤ini söylüyorlar... Son olarak bas›nda“kilo yönetimi” ad›yla yeni bir “koç”luk türü
ortaya ç›km›ﬂ; onlar da sizin beslenmenizi, kilo vermenizi, “diyet”inizi yönetiyormuﬂ!
Kapitalizmin ortaya ç›kard›¤›
tabloda iki dikkat çekici yan var:
Birincisi, b u r j u v a z i n i n a s a l a kl›¤›n›n vard›¤› boyuttur. Burjuvazi,
asalaklaﬂmakta kendi s›n›rlar›n› da
aﬂarak, herﬂeyini PA R A S I Y L A
baﬂkas›na yapt›r›r hale gelmektedir. Burjuvazi kendi günlük yaﬂam›n› bile düﬂünme zahmetine katlanmay›p, onu da paras›yla profesyonel uzmanlara yapt›rmaktad›r.

kilde binlerce insan›
gözalt›na al›yor... Binlerce polisle mahalleleri kuﬂat›p sabaha
karﬂ› evlere operasyonlar 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.
Ama bu tablonun halk aç›s›nd a n da önem taﬂ›yan bir di¤er yönü vard›r. Burjuvazi “yaﬂam koçlar›”n›, farkl› düzeylerde kitlelere de
yaymaktad›r. Her bireyin bir “psikolo¤u”nun olmas›, emperyalist ülkelerde uzun zaman önce yerleﬂtirilmiﬂ bir kültürdür. Kapitalizmin
bu tür “ h i z m e t ” l e r i insan›n iradesizleﬂtirilmesine, kiﬂiliksizleﬂtirilmesine, tek tipleﬂtirilmesine paralel olarak art›yor.
Kiﬂiye özel “Koç”lar pahal› oldu¤u için, burjuvazi yoksul kitleler
için bunu, televizyonlar arac›l›¤›yla “kitlesel koç”luk haline dönüﬂtürüyor. Baﬂta kad›n programlar› olmak üzere, televizyonlara ç›kar›lan
“uzman”lar, insanlara sa¤l›ktan
beslenmeye, e¤lencesinden dü¤ününe, her konuda ne yap›p ne yapmamas› gerekti¤ini ö¤retiyor. Yoksul kitleler, televizyonlar sayesinde
bedava “koç”lara sahip oluyorlar!
Kapitalizmin ﬂekillendirdi¤i insana bak›n: Kendi kendini yönetmekten aciz, hiçbir konuda iradesine hakim olamayan, kendi sorular›n› çözmekten, kendi hayat›n› planlamaktan yoksun bir insan tipi.
Böyle olmay› kabul etmemeliyiz. Burjuvazinin yaﬂam tarz›, aile
iliﬂkileri, sorun çözme yöntemleri
gibi konularda, halka ve devrimcilere verebilece¤i hiçbir ﬂey yoktur.
Burjuvazinin psikologlar›, koçlar›,
dan›ﬂmanlar›, uzmanlar› kendilerinin olsun! Her sorunun çözümü,
yaﬂama dair her ﬂeyin do¤ru yöntemi, halkta ve devrimcilerdedir.

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

“size ne mahallenin ulaﬂ›m
sorunundan siz bu mahallenin
muhtar› m›s›n›z?”
‹stanbul’un Gülsuyu Mahallesi’nde ulaﬂ›m kampanyas› çal›ﬂmalar› devam ediyor. "Ulaﬂ›m Çilesine

Son!" diyen Halk Cepheliler 11
Eylül Cumartesi günü Gülensu Karadeniz Mahallesi, Mustafa Bakkal,

Dinler ve Heykel bölgesinde sesli
ça¤r› ve bildiri da¤›t›m› yapt›. 3 saat süren bildiri da¤›t›m›nda 2000
bildiri halka ulaﬂt›r›ld›. Gülsuyu'nda kampanya çal›ﬂmalar› devam ediyor.
Gülensu Heykel bölgesinde
stand kuran Halk Cepheliler gün
boyu bildiri da¤›t›m› yaparak mahalle halk›n› 18 Eylül’deki toplant›ya kat›lmaya ça¤›rd›lar.
Kampanya çal›ﬂmalar›n› hazmedemeyen polis gün boyu stand›n etraf›nda dolaﬂarak insanlar› taciz etti.
Bir ara stand›n önüne gelen ve
kendini Maltepe Emniyet Müdürü
olarak tan›tan polis ''size ne mahallenin ulaﬂ›m sorunundan siz bu mahallenin muhtar› m›s›n›z?'' diyerek
Halk Cephelileri provoke etmeye
çal›ﬂt› ancak, cevab›n› ald›ktan sonra mahalleden defolup gitti

Mersin’de Bask›lar Protesto Edildi

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› bayram›n üçüncü gününde ziyaret ettiler.
Öncelikle Gazi Mezarl›¤›’nda bulunan Türkiye haklar›n›n önderi Day›m›z Dursun Karataﬂ’›n mezar› ziyaret edildi. Mezara karanfiller b›rak›ld›ktan sonra k›sa bir
konuﬂma yap›larak “onun ö¤rencileri olarak onun bizlere ö¤rettikleriyle mücadele bayra¤›n› daha yukar›ya taﬂ›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 mezarlar› ziyaret edilerek hepsine tek tek karanfil
b›rak›ld›.

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, Tutuklamalar, 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 herkesi “hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n", “ devrimci tutsaklar serbest b›rak›ls›n” talebiyle birleﬂmeye gücümüzü
büyütmeye ça¤›r›yoruz” denildi.
Aç›klamadan sonra 15 dakika oturma eylemine geçildi. Bu s›rada her kurumdan temsilciler postaneye giderek devrimci tutsaklara kart ve mektup gönderdi.
Eylem “Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar›yla bitirildi.

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

Bursa’da Çocuklar› Film Gösterimi
Bursa’da Teleferik semtinin Akça¤layan mahallesinde 11 Eylül günü “Kay›p Bal›k Nemo” isimli filmin
gösterimi yap›ld›.
Film gösterimine 50’ye yak›n çocuk kat›ld›. Çocuklar film gösterimlerinde, alan›n düzenlenmesine ve da¤›t›lacak çekirdeklerin haz›rlanmas›na da yard›mc›
oldular. Film gösterimleri cumartesi günleri devam edecek.

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor
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AKP ‹ktidar› Katillerle
Gurur Duyuyor!

Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

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 Ebusuud Efendi
“belinize kuvvet” diyen Alevi
Fatih Sultan Mehmet dönedüﬂman› bir alçakt›r.
minde Türkistan’dan gelerek, ‹s“ﬁeyhülislam Ebusuud ile kilip’te yerleﬂen bir ailendendir.
gurur duyan, Çorum halk› de¤il, ‹skilip’te 1490 y›l›nda do¤muﬂ,
iflah olmaz Alevi düﬂman› olan 1473 y›l›nda ‹stanbul’da ölmüﬂAKP iktidar› ve Tayyip Erdo-- tür.
¤an'd›r. Halklar, hiçbir zaman
Önce medreselerde sonra
katillerle gurur duymazlar. Kat-Bursa ve ‹stanbul kad›l›klar›nda
liam yapanlar, Anadolu halklar›
görev alarak kendini Osmanl›’ya
taraf›ndan hep lanetlenmiﬂlerdir.
kan›tlam›ﬂt›r. 1537’de Rumeli
Tayyip Erdo¤an ve AKP ikti-- kazaskerli¤inde bulunmuﬂ, 1545
dar›, devﬂirme iﬂbirlikçi yöneti-- y›l›nda ﬂeyhülislâml›¤a getirilcileri ile Alevi halk›n› kendi po-- miﬂ ve ölünceye kadar bu görevlitikalar›na yedeklemeye çal›ﬂsa de kalm›ﬂt›r.
da, serdeki Alevi düﬂmanl›¤› bir
Kanuni Sultan Süleyman’›n
yerlerden aç›k veriyor. Çünkü
iﬂgal seferlerine kat›lm›ﬂ, OsAKP iktidar›, bir devlet politika-manl›n›n ya¤mac› ve halk› ezen
s› olan Alevi düﬂmanl›¤›n›n sür-düzeninin korunmas› için binlerdürücüsüdür” denilen aç›klama-ce fetva vermiﬂtir.
da; Alevi halk›n›n dostunu düﬂ-Alevi halk›n katli için verdi¤i
man›n› iyi tan›d›¤›, yüzy›llard›r
fetvalar
ile de tan›n›r. O Alevi
kendisine zulmedenleri unutma-halk›n
katledilmesinin
suç ortad›¤› ve yeri geldi¤inde hesap
¤›d›r.
sormay› bildi¤i vurguland›.

‹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 hesaplaﬂma demagojileriyle referandum yapan
iktidar, referandum günü gerçek yüzünü
gösterdi. ‹stanbul Gülsuyu Mahallesi referandumun yap›laca¤› 12 Eylül günü nü
polis ablukas› alt›nda geçirdi.
4 otobüs çevik kuvvet polisi, akrepler
ve panzerler mahellenin giriﬂlerini tutarken, sivil polislerde oy kullan›lan okullarda beklediler.

Okmeydan›’da Kontrgerilla
Katliam› Protesto Edildi
Hakkari’de 10 kiﬂinin kontrgerilla taraf›ndan yola döﬂenen may›nlarla katledilmesi ‹stanbul Okmeydan›’da protesto edildi. Eylemde katliam›n bizzat devlet eliyle yap›ld›¤› anlat›ld›.
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16 Eylül akﬂam› BDP, Halk
Cephesi, ESP, DHF, Halkevleri ve
KÖZ taraf›ndan yap›lan eylem akﬂam saatlerinde Sibel Yalç›n Park›’nda “Hakkari’de Yap›lan Katliam›n Sorumlusu Devlettir” pankart›

aç›larak yap›lan yürüyüﬂle baﬂlad›.
Mahalle içinde “Kahrolsun Faﬂizm
Yaﬂas›n Halklar›n Mücadelesi, Katil Devlet Halka Hesap Verecek, Biji Bratiya Gelan” sloganlar›yla yap›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›.

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

‹STANBUL / AVCILAR
Yürüyüﬂ okurlar› halka gerçekleri 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 Cepheliler 85 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
Halk Cepheliler 15 Eylül günü de Alibeyköy Karadolap Mahallesi’nde eylem yap›p, ard›ndan dergi da¤›t›m› yapt›lar. ‹ki saat 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

B i r bayram› daha geçiriyoruz. Dünya
haklar› yine kan a¤l›yor… Emperyalizm
daha da azg›nlaﬂarak halklar› sömürmeye
devam ediyor. Yine açl›k yoksulluk,
iﬂsizlik yang›nlar, seller, y›k›mlar bizi
v u r d u . H e r gün çocuklar›m›z daha çok
a¤l›yor, di¤er y a n d a n y › l l a r d › r
emperyalizme faﬂizme karﬂ› mücadele
etmekten geri durmad›k daha güçlü
b i r b i r i m i z e k e n e t l e n e re k , d ö r t d u v a r
a r a s › n d a z u l m e k a r ﬂ › ç › k a n G ü l e r Z e re
için hepimiz birimiz için dedik.
D ö r t d u v a r aras›nda tutsaklar›n sesi
olduk. ‹ncirlik’te Dev-Geç’in ruhuyla
“ A m e r i k a D e f o l ” d i y e re k g ü ç l ü
k a m p a n y a l a r örgütledik, mahallerde
meydanlarda Umudun Sesini anlatmaya
duyurmaya çal›ﬂt›k. Bu bayramda da
ezilen halklar›m›z›n bayram›n› en içten
dileklerimizle kutluyor halk›m›z›
i n a n c › m › z › s ö m ü re n l e r d e n , b i z l e r i a ç › l › ¤ a
yoksullu¤a itenlerden hesap sormaya
ça¤›yoruz…

1 MAYIS MAHALLES‹ HALK CEPHES‹
Say›: 234

Fransa’da France
Telekom’da 2 Y›lda
58 ‹ntihar
Emperyalist Frans›z telekomünikasyon 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 emekçilerden biri yazd›¤› veda mektubunda intihar›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 mübaht›r. Tekeller sömürüleri için mekçileri
sömürmeye, a¤›r çal›ﬂma koﬂullar› alt›nda çal›ﬂt›rmaya, öldürmeye devam ediyorlar.

TAYAD'l›lar için Avrupa
Parlamentosuna soru önergesi
10 Eylül’de Yunanistan Radikal Sol Birlik (Koalisyon) Avrupa milletvekili NIKOLAOS
CHOUNTIS tutuklu bulunan
TAYAD’l›lara iliﬂkin Avrupa
Parlementosu’na bir soru önergesi verdi.
“‹nsan haklar› savunucusu 17

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010

kiﬂinin Türkiye yetkilileri taraf›ndan tutuklanmas›” konusuyla
önerge gönderen milletvekili komisyona TAYAD üyesi 17 kiﬂinin serbest b›rak›lmas› için hangi
acil müdahalede bulunacaklar›n›
sordu.

Yeralt›nda grev!
ﬁili'de yerin alt›nda yaﬂam mücadelesi veren 33 madenci gibi ‹spanya'da da 52 madenci, yerin yüzlerce metre alt›nda bekleyiﬂini sürdürüyor. Ancak ‹spanyol madencileri yerin 500 metre alt›nda Kuzey
Palencia bölgesinde bulunan Guardo kentindeki bir kömür madeninde
11 gündür grev yapt›klar› için
madenden ç›km›yorlar.
‹ki ayd›r maaﬂlar›n› alamad›klar›n› belirten madenciler, ödeme yap›lana kadar madenden ç›kmayacaklar›n› söylüyor.

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor
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Avrupa’da
Berlin’de Yürüyüﬂ
Sergisi Baﬂlad›

Özgürlük Komitesinin
Eylemleri Sürüyor
Say›: 234

Yürüyüﬂ
19 Eylül
2010
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Almanya'n›n Köln ﬁehri’nde, Dom
Kilisesi önünde her hafta cumartesi günü Özgürlük Komitesi taraf›ndan düzenlenen eylem 58. haftas›nda da devam
etti.
"Nurhan'a, Cengiz'e, Ahmet'e Özgürlük" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylem
boyunca Dom Kilisesi meydan›ndan geçen insanlara Almanya devletinin uygulad›¤› hukuksuzluk anlat›ld›.
Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nun Türkiye'deki faﬂizme
karﬂ› ç›kt›klar› için tutukland›klar›n› anlatan bildiriler da¤›t›ld›.
Özgürlük Komitesi, herkesi, her Cumartesi günü saat 15.00'ten 17.00'e kadar süren Dom Kilisesi önündeki eyleme kat›lmaya, tutsaklar› sahiplenmeye
ça¤›rd›.

Almanya'n›n baﬂkenti
Berlin'de Yürüyüﬂ sergisi 10
ve 15 Eylül günleri aç›ld›.
10 Eylül günü Türkiyeliler'in yo¤un olarak yaﬂad›¤›
Kruzberg'de bir iﬂyerinin duvar›na aç›l›rken, 15 Eylül günü
Kruzberg-Kotbussertor Meydan›’nda aç›ld›.
Serginin aç›k kald›¤› süre
boyunca aç›lan masada Yürüyüﬂ 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 seslendirildi. Sergiye gelenlerle referandum hakk›nda yap›lan sohbetler
edildi.
Sergi 25 Eylül günü Neuköln semtinde tekrar aç›lacak.

ﬁili Halk› Faﬂist
Cuntay› Protesto Etti
ﬁili’nin baﬂkenti San Diago’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 kiﬂiyi yaralad›. Protesto gösterisi s›ras›nda 20 kiﬂi gözalt›na al›nd›.

S a l v a d o r Allende
Ölüm Y›ldönümünde
Vi y a n a ' d a An›ld›
11 Eylül 1973 tarihinde, ﬁili'de faﬂist darbeyle iktidardan

düﬂürülen Sosyalist
Parti kurucusu ve
baﬂkan Salvador Allende 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, Viyana'n›n Donaupark'ta (Tuna
Park›) bulunan Allende heykelinin yan›nda an›ld›.
Konuﬂmalar›n ard›ndan heykelde toplanan kitle hep birlikte
Venceremos marﬂ›n› söyledi ve
bu anma etkinli¤i organize eden
ﬁilili'ler, özellikle Küba Büyükelçisine ve anmada yeralan Halk
Cepheliler’e teﬂekkür ettiler.

Kübal› 5'lerin Sesi Viyana'da

Anadolu Radyos u ' n d a K üb al›
5'ler e Özg ü rlü k progr am›

11 Eylül'de 5 Kübal› yurtsever
Ramon Labanino, Antonio Guerrero,
Fernando Hernandez, Rene Gonzalez 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 merkezindeki Stephansplatz Meydan›’nda bir
gösteri düzenlendi.

Viyana'da yay›n yapan Anadolu
Radyosu'nun bu haftaki konusu
Amerika'da tutuklu olan Kübal› 5'ler.

Avusturya'daki Kübal› 5'lere
Özgürlük Komitesi'nin yan›s›ra
Halk Cepheliler'in de destek verdi¤i eylemde, Kübal› tutsaklar›n resimleri ve "5 Yurtseveri ABD'deki
Siyasi Tutsakl›¤›ndan Kurtar›n" yaz›l› pankart taﬂ›nd›.
Eylemde Kübal› 5'lere mektup
yazma ve özgürlük kampanyas›n›
destekleme yönünde ça¤r›lar yap›ld›.

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.

AKP’nin Tecrit Zulmüne Karﬂ›

Nancy ‹srail
Mallar›na
Boykot Ça¤r›s›

Hümanite’nin 80. Y›ldönümünde
Birlik ve Direniﬂ Sloganlar›
Ayr›ca, geçti¤imiz 15 Haziran tarihinde gözalt›na al›n›p tutuklanan Tutuklu Ailelerle Yard›mlaﬂma Derne¤i
(TAYAD) üyeleriyle dayan›ﬂmak amac›yla da imzalar topland›. Tutuklu TAYAD'l›lar›n foto¤raflar›n›n as›ld›¤› panolar›n alt›nda TAYAD'l›lar için imza
toplan›rken, Türkiye'deki referanduma,
sahte laik dinci kutuplaﬂmas›na, Türkiye'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 Türkiye'deki siyasal ve ekonomik duruma
ve Avrupa'da süren Türkiyeli devrimcileri hedef alan mahkemelere iliﬂkin
çok say›da bildiri, broﬂür ve kitap sergilendi.
3 gün süren ﬂenli¤e 1 milyondan
fazla insan›n kat›ld›¤› tahmin ediliyor.

9 ile 12 Eylül aras›nda Fransa Komünist Partisi’nin merkez yay›n organ› 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 çeﬂitli Türkiye'li devrimci örgütlerin
standlar› vard›.
Halk Cephesi, Anadolu Federasyonu imzal›, "Yabanc›lar Yasas› ‹ptal
Edilsin" baﬂl›kl› bir dilekçeyi imzaya
açt›. Çok say›da kiﬂi imza metnini imzalayarak Sarkozy iktidar›n›n ›rkç›
politikas›na ve gericileﬂen AB'ye karﬂ› tav›r gösterdi.

11 Eylül günü, Fransa'n›n
Nancy ﬂehrinin Place Maginot Meydan›’nda, ‹srail mallar›na boykot ça¤r›s› hayk›r›ld›.
Boykot eyleminde Carmel, Jordan River, King Salomon, Jaffa, Sabra, Soda
Club, Ahava gibi markalar›n ürünlerinin al›nmamas›n›
ve boykot edilmesini istediler.
Bununla beraber, ‹srail'de iﬂ yapan firmalara da iﬂbirli¤inden vazgeçme ve ﬂirketlerini geri çekme ça¤r›s›
yapt›lar. Eylemde, Nancy
Anadolu Kültür ve Sanat Evi
(NAKSE) de yer ald›.
Say›: 234

AVRUPA’dakiB‹Z
A n a d o l u F e d e r a s y o n u'nun Avrupa'da yaﬂayan halk›m›z›n sorunlar›n› çözmeye, onlar› örgütlü bir güç
haline getirmeye yönelik mücadelesi, Alman emperyalizminin federasyona yönelik sald›r›lar›n›n da gerekçesi olmuﬂtur.
Alman emperyalizminin,
özel mahkemeler kurarak, özel
tecrit statüleri yaratarak bu
mücadeleyi engelleyebilmesi
mümkün de¤ildir.
Gerek S t a m m h e i m m a h ke me l e ri nde , gerekse ﬂu an
sürmekte olan F e d e r a s y o n d a v a l ar › n d a ortaya ç›kan tek gerçek ﬂudur:
Almanya Türkiye oligarﬂisinin taleplerini harfiyen yerine getirmekte,
Türkiye'deki faﬂist rejim ad›na intikam savaﬂ› vermektedir. Bu savaﬂ›
da aç›ktan aç›¤a Türkiye'den getirtilen iﬂkenceci polislerin ﬂahitlikleri ve
kontrgerilla yöntemleri üzerine,
komplolar› üzerine kurmaktad›r.
Alman hapishanelerindeki devrimcilere
uygulanan

tecritin bir boyutu da mektuplara konulan sansür ve k›s›tlamalard›r. Bugün 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 haline getirilmiﬂtir.

Yürüyüﬂ

tutsaklar söz konusu oldu¤unda, uyuﬂturucunun her çeﬂidine gözyumulurken, devrimci tutsaklara gönderilen
mektuplar›n, “sahiplenme ifade ediyor” denilerek suç say›lmas›; hapishanelerin sansür kurumunun ahlak anlay›ﬂ›n› da ele vermektedir.

Tutsaklara “moral”
mektuplar›!
Mektuplar›n bir k›sm›na, gönderilen kolilere “ tutsa¤a moral veri yor”, “mücadele azmini güçlendiriyor”, “dayan›ﬂmay› sürdürüyor”
gerekçesiyle el konulup, dosyalara
suç delili (!) olarak eklenmektedir.
A l ma n hu kuk una göre hak ve
özgürlük mücadelesi yürüten tutsa¤a
“moral vermek”, “dayan›ﬂma göstermek”, engellenmesi gereken bir suçtur. Di¤er yandan emperyalist kültürün yozlaﬂt›rd›¤› Alman ve göçmen

19 Eylül
2010

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 eksilmeyen mektuplar›m›zla sahiplenmeliyiz

Mektuplar›m›z›, kartlar›m›z›, Avrupa’daki, ülkedeki özgür tutsaklar›m›za sürekli göndermeli, mektup yasaklar›n› k›rmal›y›z. Herbirimizin
sürekli yaz›ﬂt›¤› tutsaklar olmal›d›r.
Herbirimiz, her bir tutsa¤›m›z›n
“dd › ﬂ a r d a k i” gözü, kula¤› olmal›y›z.
Unutmayal›m ki, tutsaklar›m›z mücadelemizin vazgeçilmez de¤erleridir. Tutsaklar›na sahip ç›kmamak,
hiçbir halk aç›s›ndan affedilemez,
normal görülemez.

TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor
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değinmeler
Büyük
Türkiye!!!!!!!
- Devletin en çok korunan kurumlar›ndan
sorular s›zd›r›l›yor...
- 30 y›l önce ölmüﬂ kiﬂilerin ad›na oy pusulas› ç›kar›l›yor
- Polis, mükerrer oy kullan›yor
- Adli T›p, cenazeleri kar›ﬂt›r›yor
- Devlet, toplam 25 kiﬂi içinde ölülerin say›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 Türkiye!!!!!!!!!

Çizgiyle

söz

Evet, gerçek b ir devrimci ol arak, hep
k en di re smi m iç in s av aﬂm ›ﬂ ol du ¤ um
b i l inc in e s ahi pt i m. . A m a , b u g ü n a n l a d › m k i , b u ye t e r li de¤il; bu korkunç bask› y›llar› bana, yaln›zca
sanatla de ¤il, va rl›¤›mla da kar ﬂ› koymam gerekti¤ini
g ö s te rd i.
P. Picasso

ÖÇ’ten korkan
korkaklar!
“Yetmez Ama Evet Platformu”, 12 Eylülcülerle 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 zulmünün hesab›n› sormak, yani öcünü almakt›r.
Hem suç duyurusunda bulunacaks›n,
hem diyeceksin ki öç peﬂinde de¤iliz.. Kendi suç duyurusundan korkanlar›n ruh hali...
Öç peﬂinde de¤iliz demek, adalet peﬂinde de¤iliz demektir. Öç, intikam, adalet deyince, 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 övmeye kalk›nca, kendi
“hayran›” olan seyirciden ald› cevab›n›: Yuuuh!
Basket seyircisi,
Tayyip’i görünce, kupay›, 12 dev adam› falan
unutup,
“tek
adam”› yuhalad›. Siyaset, basketin önüne
geçti; olmas› gerekti¤i
gibi yani.
Her iki yerde de yuhalayanlar›n a¤z›na
sa¤l›k.

Tayyip’in demokratik
yasakç› anayasas›
Baﬂbakan Erdo¤an, BDP’nin okullar› 5 gün
boykot karar›na iliﬂkin diyor ki:
“Bu a n a y a s a l 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 sahipleniyor.

Cambaza bak cambaza
Zevat k onuﬂuyor:
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 k onuﬂuyor:
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 k onuﬂuyor:
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)

Savaﬂan
Kelimeler
Liberal Demokrasi, Muhafazakar
Demokrasi, Kat›l›mc› Demokrasi
Faﬂizmle yönetilen ülkemizde her a¤z›n› açan düzen
politikac›s›, düzenin gazeteleri, televizyonlar› hep demokrasiden sözediyorlar. B›kk›nl›k verecek kadar çok kullan›l›yor demokrasi nitelemeleri.
Hatta ülkemizdeki olmayan demokrasinin “Ortado¤u
ülkelerine örnek” olabilece¤inden dem vuruyorlar. K›sacas›, gerçekleri tersyüz etmede s›n›r tan›m›yorlar.
Hemen herkesin bir demokrasi tarifi var. Halk› aldatmak için s›k s›k de¤iﬂik demokrasi tan›mlar› yap›l›yor.
Ortal›k demokrasi tespitlerinden geçilmiyor. Kimi “Libe ral demokrasi”den, kimi “Muh af azakar d emok rasi”
den, kimi “Kat›l›mc› demokrasi”den söz ediyor.
Oysa onlar›n demokrasisinin liberali de, muhafazakar›
da, kat›l›mc›s› da, tümü oligarﬂinin faﬂist düzenini gizlemek için kullan›lmaktad›r. Nitekim 60 y›l› aﬂk›n bir zamand›r faﬂizmle yönetilen ülkemizde nedense hiç bir dönem faﬂizmden söz edilmemiﬂ, hep demokrasi nutuklar›
at›larak, halk gerici faﬂist partilere yedeklenmeye çal›ﬂ›lm›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. Demokrasi 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 biliriz ki, demokrasiler s›n›fsal bir damga taﬂ›rlar. Öyle tan›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 vermek, “iyi-kötü” bir demokrasi oldu¤unu kabul etmek demektir.
Bu da aç›kça, halk› yan›ltmak demektir. “liberal” ya da
“kat›l›mc›” demokrasiden sözetmek demek, oligarﬂik iktidar›n faﬂist devletini aklamakt›r.
O nedenle bu kavramlar› kullanmayacak, üstü örtülmeye 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 sahiplerine b›rakaca¤›z. Biz, demokrasiden de¤il, faﬂizmden, yani gerçekten söz edece¤iz.

Say›: 234
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Ulucanlar
ﬁehitleri
‹smet KAVAKLIO⁄LU Ahmet SAVRAN

Halil TÜRKER

Nevzat Ç‹FTÇ‹

26 Eylül 1999’da Ulucanlar Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen sald›r›da, bombalara, kurﬂunlara, iﬂkencelere
direnerek ﬂehit düﬂtüler.
Oligarﬂi Türkiye’nin baﬂkentinde, milyonlarca insan›n gözü
önünde bir katliam yapt›. Ulucanlar hapishanesini bir iﬂkenÜmit ALTINTAﬁ cehaneye çevirdi. Baz› tutsaklar› hamama götürerek iﬂkenceyle orada katlettiler.

Aziz DÖNMEZ

‹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 örAbuzer ÇAT Zafer KIRKBIYIK gütlenmesinin sorumlusuydu.
Ahmet SAVRAN, 1967 Ayd›n do¤umluydu.
Manisa Spor Akademisi’nde mücadeleye kat›ld›.
Devrimci Memur Hareketi’nde mücadelesini sürdürdü. 1999’da Zonguldak’ta Kurtuluﬂ Gazetesi’ni satt›¤› için gözalt›na al›nd› ve tutukland›.
Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Almus do¤umluydu. ‹ﬂçiydi. 1996’da mücadeleye kat›ld›.
Mahir EMSALS‹Z Önder GENÇASLAN 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›.

Elmas YALÇIN

Fuat ERDO⁄AN

SEN’in kurucular›ndand›.
Fuat Erdo¤an; 1962 Denizli Ac›payam Dedeba¤› Köyü do¤umludur. Hukuk Fakültesi ö¤rencisiyken 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.

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.

Ayd›n YALÇINKAYA Vedat ÖZDEM‹R
1960’da Mersin Kazanl›’da do¤du. 1975’lerde mücadele saflar›nda yerini 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 sorumlulu¤u ve bir silahl› birli¤in komutanl›¤› görevlerini yürütüyordu.
Bedii CENG‹Z 25 Eylül 1994’de mücadele içinde görevlerini sürdürürken kazayla
yaraland›, illegalite koﬂullar›nda hareketin güvenli¤ini düﬂünüp hastaneye kald›r›lmas›na izin vermeyerek ﬂehit düﬂtü.

Ali R›za DEM‹R

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 direniﬂinin 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 Küçükarmutlu’da ölümsüzleﬂti.

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›yorlard›. 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 zeminini haz›rl›yorlard›. Katliam emri de bu amaçla verildi. Katliam s›ras›nda devrimci tutsaklara “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.

‹smet ERDO⁄AN

28 Eylül 1994’de ‹stanbul
Beﬂiktaﬂ’ta bulunan Arzum Cafe’de polis taraf›ndan katledildiler. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
Komitesi’nde yeral›yorlard›.
Elmas Yalç›n; 1960 Divri¤i do¤umludur. 1978-79’da lise y›llar›nda devrimci oldu. BEM-

Nurettin TOPAL Ahmet BAﬁÇAVUﬁ

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›ndayken Belçika’ya gitmiﬂ, 14-15 yaﬂlar›nda yurtd›ﬂ›nda mücadeleye kat›lm›ﬂt›.
27 Eylül 1992’de Sivas’›n Zara / Büyükgüney
Köyü’nde oligarﬂinin askeri güçleriyle girdikleri ça-

t›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

Devrimci bir görevi yerine getirirken 28 Eylül 1980’de silah›n›n
ateﬂ almas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Yüksel GENÇ

Ulucanlar katliam› ve sonras›nda 19 Aral›k katliam› DSP-MHP ve ANAP koalisyon hükümeti taraf›ndan gerçekleﬂtirildi ve F Tipi tecrit politikas› hayata geçirildi. Ve bu politika
sekiz y›ld›r AKP iktidar› taraf›ndan sürdürülmektedir.

Diyarbak›r Hapishanesi’nde Katledildiler

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.

24 Eylül 1996’da, oligarﬂinin planl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›da, özel timler taraf›ndan demir çubuk, cop ve kalaslarla dövülerek katledildiler.

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.

AKP iktidar› katliam emrini verenler hakk›nda tek bir iﬂlem yapt› m›?

Mehmet ASLAN,
Kadri DEM‹R,
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Erkan Hakan PER‹ﬁAN,
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Mehmet Kadri GÜMÜﬁ,
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