
TAYAD’l›lar›n Ankara’ya yürüyüflü 
18 Eylül’de bafll›yor

AKP’nin YÖK’ü, Polisi, ÖGB’si

Sald›r›yor

13 EYLÜL’DE

DE⁄‹fi‹M devrimdir!
DE⁄‹fi‹M; Emperyalizme
karfl› ba¤›ms›zl›k, 
faflizme karfl› demokrasi, 
kapitalizme karfl› 
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Gençli¤in Dayan›flmas›n›
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Emperyalizme ba¤›ml›,
faflizmle yönetilen, kapitalizmin
sömürdü¤ü Türkiye’de
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1177 EEyyllüüll -- 2233 EEyyllüüll  

""GGüünnllüükk yyaaflflaamm››mm››zz nnee kkaaddaarr ddeevvrriimmccii oolluurrssaa
ddüüflflmmaann kkaarrflfl››ss››nnddaa ddaa oo kkaaddaarr nneett oolluurruuzz..""  

UU¤¤uurr SSaarr››aassllaann

Yoldafllar›n›n ‹brahim Er-
ler hakk›ndaki anlat›mlarda
onun öne ç›kart›lan yan› “gö-
rev adam›” oldu¤udur. 

Görev, o gündü: 15 Eylül
2001’de panzerler, infaz man-
galar›, Küçükarmutlu’da yüz-
lerce gündür ölüm orucunda
olan direniflçilerin üzerine gaz

bombalar›, plastik mermiler ya¤d›r›yordu. Hapishanelerde tec-
ritin kald›r›lmas› için d›flar›da Cananlar, Zehralar, Gülsüman-
lar, fienaylar bir bir flehit düflerken, polisin, büyük direniflin
dünyaya aç›lan kap›s› Küçükarmutlu’daki direnifle sald›rd›.
Tutsaklar sald›r›ya sessiz kalamazd›. Kalmad›lar; ‹brahim Er-
ler Tekirda¤ F Tipi hücrelerinden verdi cevab›:

***
Alevler boyunu aflt› Karadeniz ufla¤›n›n. Ama istem d›fl› da

olsa tek bir "ah" ç›km›yor a¤z›ndan... Yoldafllar›n› ve halk›n›
hiç düflürmüyor dilinden. Ne olacak diye bekliyorum bir an,

""KKaahhrraammaannllaarr ÖÖllmmeezz HHaallkk YYeenniillmmeezz"" diye hayk›r›yor. Her
slogan› de¤iflik ses tonuyla yeniden at›yor: ""YYoollddaaflflllaarr››mm›› ssee--
vviiyyoorruumm"",, ""BBiizzee ÖÖllüümm YYookk""

O haldeyken bile yoldafllar›n› düflünüyor, ortal›k toz du-
mandan göz gözü görmez halde, bana ""......yyuukkaarr››yyaa çç››kk"" dedi-
¤ini duyuyorum. Kap› seslerini dinledikten sonra yukar› ç›k›-
yorum. Sloganlar devam ediyor. Y›k›l›yor diyar-› Tekirda¤'›n
tecrit duvarlar›. ‹bo'muzun içindeki yanarda¤ yak›yor duvarla-
r›. Sonra afla¤› iniyorum. Ortal›k toz duman. 

Dilinde hala "Bize Ölüm Yok", "Yoldafllar›m› Seviyorum"
sloganlar›. Ses tonu düflmüfl olsa da slogan atmaya devam edi-
yor. Son anlar›nda hücre kap›s›n›n önünde sa¤ elini kald›rarak
zafer iflareti yapt›. O s›rada yüzüne bak›yorum, yaklafl›k 130
gündür tak›nd›¤› band›n coflkusu seziliyor yüzünde. 

Zebaniler panik halinde koflufltular koridordan. Sinek gibi
y›¤›ld›lar kap› önünde mazgaldan bakmaya çal›flarak. Korku-
lar› belli oluyordu. Kap›y› açt›klar›nda yüzlerine vuran kokuy-
la irkildiler. Al›flk›n de¤illerdi böyle bir fleye. Korku ve panik
yafl›yorlard›. ‹bo'm yüzükoyun yatarken 19 Aral›k sonras› hüc-
re duvarlar›n› atefliyle yakan bir "‹lk" olman›n coflkusuyla des-
tan destan kofltu güneflin sofras›na. Ölümsüzlere kat›ld›. "Yaz-
g›m›z" demifller sedyeyle kömür gibi yanm›fl bedenlerini tafl›r-
ken. Ve ‹bo'm korktuklar›n› yapt›. 14'ünde yakt› bedenini,
16's›nda görev tamamd›. OO bbuu yyoollaa yyaaflflaammaakk iiççiinn ddee¤¤iill yyaaflflaatt--
mmaakk iiççiinn çç››kkmm››flfltt››..

An›lar› Miras›m›z
‘Görev adam›’

1972’de ‹stanbul Kas›mpafla’da do¤du. ‹stanbul’a yok-
sulluk nedeniyle göç etmifllerdi. Mücadeleye 1989’da
kat›ld›. 1992’de tutsak düfltü. 1994’te tahliye oldu,
1995’te tekrar tutsak düfltü¤ünde milis komutan›yd›.
19 Aral›k katliam›nda, Tekirda¤ F Tipine sevkedildikten
sonra, 4. Ölüm Orucu Ekibi direniflçisi olarak aln›na k›z›l
bant›n› takt›. Direniflini sürdürürken, Küçükarmutlu’ya

sald›r›ld›¤› ö¤renildi¤inde bedenini tutuflturan tutsaklardan biri ‹brahim
Erler’di. 19 Eylül 2001’de ölümsüzleflti. 

‹‹bbrraahhiimm EERRLLEERR

Buca Hapishanesi’nde 21 Eylül
1995’te özgür tutsaklara karfl›
gerçeklefltirilen sald›r›da, direnifl
destan› yazarak flehit düfltüler.
Turan KILIÇ, 1958 do¤umlu,
iki çocuk babas› bir emekçiydi.
‹zmir K›n›k ‹lçesi Tafltepe Köylü-

lerinin önderiydi. Hareketin bölgede verdi¤i bütün görevlere koflturdu. 
U¤ur SARIASLAN, 1971 Kayseri do¤umluydu. ‹zmir’de Liseli DEV-GENÇ saflar›nda
görev ald›. 
Yusuf BA⁄, 1970 Kayseri P›narbafl› do¤umluydu. Çerkez milliyetinden ve ‹zmir’in
ilk DEV-GENÇ’lilerindendi. Eylül 1993’te tutsak düfltü.

UU¤¤uurr SSAARRIIAASSLLAANN YYuussuuff BBAA⁄⁄

Pablo NERUDA 
fiilili Neruda, halklar›n özgürlük savafl›n› iflledi¤i
kavga fliirleriyle tan›nd›. ‹spanya ‹ç Savafl› bafllad›-
¤›nda, ‹spanya’da görevli bir diplomatt›. O, ülkeyi
terketmek yerine, Franco faflizmine karfl› savaflt›.
Ülkesinde de devrimci çal›flmalar›ndan dolay›
bask›lara maruz kald›, sürgün yaflad›. 1973’te
Pinochet’in faflist darbesinden sonra 23 Eylül

1973'te fiili’de hastal›¤› sonucunda aram›zdan ayr›ld›.

Ruhi SU
1912'de Van'da do¤du. Anadolu türkülerinin güçlü ve
sosyalist sesi oldu. Oligarflinin bask›lar›na maruz kald›.
1952 TKP operasyonunda tutuklanarak 5 y›l tutsak kald›.
Tutsakl›¤›ndan sonra da yaflam›, bask›larla geçti. Susma-
d›, boyun e¤medi. Kansere yakaland›. Cunta pasaport
vermeyerek yurtd›fl›na tedaviye gitmesini engelledi. 20

Eylül 1985’te aram›zdan ayr›ld›. 

Mardin’in Nusaybin ilçesinde do¤du. Ortaokul y›llar›n-
dan itibaren devrimcilere sempati duymufltu. 
‹ktidar›n F Tiplerini gündeme getirmesi üzerine, TAYAD’l›la-
r›n mücadelesinde yer ald›. ‹zmir’de hücrelere karfl› müca-
delenin emekçisi oldu ve bu mücadelenin en ön cephesinde
yer almaya karar vererek ‹zmir’de ölüm orucuna bafllad›.
Daha sonra ölüm orucunu Küçükarmutlu’da direnifl evinde
sürdürdü. 20 Eylül 2001’de, 21 yafl›nda ölümsüzleflti.

AAbbddüüllbbaarrii 
YYUUSSUUFFOO⁄⁄LLUU

TTuurraann KKIILLIIÇÇ

‹stanbul Avc›lar’da Enginler’in, Ferhatlar›n sesi der-
gimizin da¤›t›m›na polis sald›rd›, gözalt›lar yafland›. 

5 Eylül günü yap›lan Yürüyüfl Dergisi da¤›t›m› Mar-
mara Caddesi Reflit Pafla Caddesi boyunca devam eder-
ken, polis sürekli halk› tedirgin etmeye çal›flt›. Silahlar›-
n› ç›kartarak, motorsikletleriyle geçerek halk› devrimci-
lerden uzak tutmaya çal›flt›, ancak baflaramad›. Marmara
Caddesi’ne gelindi¤inde gelen “Yunus” polisleri Yürü-
yüfl da¤›t›mc›lar›ndan kimliklerini istedi. ÖÖnnccee kkiimmlliikk
ggöösstteerrmmeessiinnii iisstteeyyeenn HHaallkk CCeepphheelliilleerr’’ee karfl› pervas›z-
laflan polis Özgür Karakaya’y› gözalt›na almak istedi. Bu
esnada Cepheliler yaflan›lanlar› halka anlatmak için
yüksek sesle konuflma yapmaya bafllad›lar:

-- ““GGöörrüüyyoorrssuunnuuzz hhaallkk››mm››zz,, yyaassaall bbiirr ddeerrggiiyyii ddaa¤¤››tt››rr--
kkeenn bbiizzlleerrii ggöözzaalltt››nnaa aallmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorrllaarr.. EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’ii
ddee yyaassaall bbiirr ddeerrggii ddaa¤¤››tttt››¤¤›› iiççiinn ööllddüürrmmüüflfllleerrddii.. BBiizzlleerr bbuu
üüllkkeenniinn ddeevvrriimmcciilleerriiyyiizz.. PPoolliiss pprroovvookkaassyyoonn yyaarraattmmaayyaa
ççaall››flfl››yyoorr.. BBuu ggöörrddüükklleerriinniizz ppoolliissiinn ggeerrççeekk yyüüzzüüddüürr..””

Halk Cepheliler arkadafllar›n› sahiplenince polisle Halk
Cepheliler aras›nda tart›flma ve itifl kak›fl yafland›. Polis
yerlerde sürükleyerek, tekmeleyerek, küfürler ederek gö-
zalt›na almaya çal›fl›rken daha da teflhir oldu. Polis ““HHaallkk
SSiizzii ‹‹sstteemmiiyyoorr”” diyerek devrimcileri haks›z göstermeye
çal›flt›. Bir Halk Cepheli hemen o anda sordu halka:

-- ““BBiizzii bbuurraaddaa iisstteemmeeyyeenn vvaarr mm››??”” 

Cepheli’nin sorusuna halk alk›fllarla destek verdi. Ve
hep beraber polis yuhaland›. Halk Cepheliler’e kat›lan
Avc›lar halk›ndan bir çok kifli, “‹nsanl›k Onuru ‹flkence-
yi Yenecek, Katil Polis Avc›lar’dan Defol, ‹flkence Yap-
mak fierefsizliktir” sloganlar›n› att›lar. 

Polis Halk Cephelilerle halktan insanlar› gözalt›na al-

maya çal›flt›. Ancak kimseyi gö-
zalt›na alamad›. Arkadafllar›n›
vermeyen devrimciler ve
devrimcileri sahiplenen
mahalle halk› bir kez
daha “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Katil
Polis Avc›lar’dan
Defol” sloganlar›n›
att›lar. K›sa bir süre
sonra tekrar provo-
kasyon yaratmaya
çal›flan polisler, sivil
faflistlerin yo¤un oldu-
¤u Avc›lar Merkez Ma-
hallesi ara sokaklar›nda sivil
faflistlerle tekrar devrimcilere
sald›rd›. Bu esnada bir resmi polis iki el atefl etti. Uzun
süre u¤raflan polis 3 Halk Cepheliyi ve halktan iki kifliyi
gözalt›na ald›. Burada yap›lan konuflmalarda flöyle sesle-
nildi:

- “‹flkenceci polis yasal dergi satan bizleri gözalt›na
almaya çal›fl›yor. Oruç tutuyoruz müslüman›z diyor ama
Amerikan askerleri gibi sald›r›yor. Bunlar AKP’nin poli-
si. Bunlar 12 Eylülcü. Polisin lügat›nda küfretmek vard›r,
iflkence yapmak vard›r, kurflun s›kmak vard›r.” 

Daha sonra ise devrimcileri polise ihbar eden bir sivil
faflist cevaps›z b›rak›lmad›. Teflhir edilip dövülen faflist
tekrar provokasyon yaratmaya çal›flt›. Ancak baflar›l› ola-
mad›. “Devrimcilere kalkan elleri k›raca¤›z. Devrimcile-
ri ihbar etmek suçtur” diyen Halk Cepheliler, polis sivil
faflist iflbirli¤ini teflhir ederek ayr›ld›lar. 

Avc›lar

Meflrulu¤umuz
Gücümüzdür

Meflrulu¤umuz
Gücümüzdür
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13 Eylül günü, ülkemizde hiçbir
fley de¤iflmifl olmayacak. Ülke-

miz, emperyalizme ba¤›ml›, faflizm-
le yönetilen, kapitalizmin sömürdü-
¤ü bir ülke olmaya devam edecek.
Bunlar› söylerken, burada ne bir ke-
hanet, ne bir karamsarl›k söz konu-
sudur. Referanduma sunulan anaya-
sa de¤iflikli¤i maddeleri, ülkemizin
gelece¤i aç›s›ndan hiçbir temel so-
runun çözümünü içermemektedir.
Düzen güçlerinin referandum üzeri-
ne yapt›¤› tart›flmalar, sorunlar›n
kökenlerine inmekten uzakt›r. 

Referandum süreci bir kez daha
göstermifltir ki; oligarflinin kit-

lelere sunabilece¤i alternatifleri
yoktur. Oligarfli, ideolojik aç›dan, 87
y›ll›k politikalar›n› sürdüremez hale
gelmesinin iflas› içindedir. Düzen,
onlarca y›ld›r yoketmek istedi¤i
güçleri yokedememe gerçe¤iyle
yüzyüzedir. ‹deolojik, politik anlam-
da kitlelere söyleyebilece¤i bir fley
kalmayan oligarflik güçler, bu ne-
denle geriye kalan tek fleye, dema-
gojiye sar›lm›fllard›r. Demagoji tüm
faflist rejimlerin temel yöntemlerin-
den biridir. Tüm düzen partileri her
dönem demagojiye baflvurmufltur.
Ama diyebiliriz ki, bugün AKP’nin
referandum propagandalar›nda de-
magojiden baflka bir fley yoktur. Ay-
n› flekilde CHP’nin, MHP’nin ve di-
¤er düzen partilerinin de ddeemmaaggoojjii--
lleerrllee ppoolleemmiikk yapmak d›fl›nda söy-
leyebildikleri bir fley yoktur. Siste-
min ideolojik politik aç›dan içinde
bulundu¤u durum budur. 

Sistemin ideolojik, politik duru-
munu gösteren bir di¤er çarp›c›

örnek, gerici, faflist partilerin sola
ait de¤erleri, normal olarak solun
gündemi olan konular› kullanmala-
r›d›r. Düzen, ony›llar var ki, kitlele-
re flu veya bu konuda örnek göstere-
bilece¤i insanlar yaratamamaktad›r.
Düzen güçlerinin adalet için, özgür-
lük için flunu yapt›k diyebilecekleri

bir tarihleri de yoktur. Bunlar› biz-
den al›yorlar. Bu, bizim büyük ide-
olojik gücümüzdür. Bugün bunlar
üzerinde istismar yapabiliyor olma-
lar›, bunu de¤ifltirmez. Herfley ergeç
sahiplerinin olacakt›r. 

Solun belli kesimlerinin ideolojik,
politik üstünlü¤ümüzün ne kadar

fark›nda oldu¤u tart›fl›l›r, fakat tari-
himizden, ideolojimizden ald›¤›m›z
bu üstünlük, Türkiye’nin gelece¤in-
deki iddiam›z›n gücüdür. Referan-
dum sürecindeki tavr›m›z da bunun
ifadesidir. Referanduma sunduklar›
üç befl maddenin veya düzenin ha-
z›rlad›¤› herhangi bir anayasan›n
Türkiye halk›n›n temel sorunlar›n›
çözemeyece¤i kesindir. Bu nedenle,
Halk Anayasas›’yla, sistemin ve ik-
tidar›n niteli¤ini gündeme getiriyor
ve üç befl maddeye de¤il, sadece
anayasaya de¤il, sisteme alternatifi-
mizi ortaya koyuyoruz. 

Ülkemizin temel sorunlar›n› tar-
t›flmayan hiçbir politika, hiçbir

yasal düzenleme, vatan›n ba¤›ms›z-
l›¤› ve halk›n özgürlü¤ünü sa¤laya-
maz. AKP iktidar›, aldatmacay›,
oyalamay› referandum sonras›nda
da sürdürmek isteyecektir. Daha re-
ferandum aldatmacas› sona erme-
den, “yeni anayasa” plan›n› ortaya
att›lar. Sorun flu; nitelik olarak bir
de¤ifliklik olacak m›? 

Nitelik de¤ifliklikten kast›m›z
nedir? K›saca cevaplayal›m.

Bu, ülkemizin sosyo-ekonomik ya-
p›s›n› belirleyen üç temel özelli¤i-
nin de¤iflmesi demektir. Üç temel
özellik, ülkemizin eemmppeerryyaalliizzmmee
bbaa¤¤››mmll››ll››¤¤››,, ffaaflfliizzmmllee yyöönneettiilliiyyoorr
oollmmaass›› vvee kkaappiittaalliisstt ssöömmüürrüü aalltt››nn--
ddaa oolluuflfluudur. Niteliksel de¤iflim, bu
üç temel özelli¤in de¤iflmesi, yani,
emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n yerini
ba¤›ms›zl›¤›n, faflizmin yerini halk
için demokrasinin, kapitalizmin ye-
rini de sosyalizmin almas›d›r. Bu üç

temel özelli¤in de¤ifltirilmesi müca-
delesi, birbirinden farkl› özellikleri
de olan ama ayn› zamanda birbiriy-
le ba¤lant›l› ve birbirini bütünleyen
mücadelelerdir. Ülkemizde böyle
bir ““nniitteelliikk ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii”” sa¤lama
mücadelesi, esas olarak tüm emek-
çileri, emekten yana olan herkesi,
tüm ilericileri, demokratlar›, vatan-
severleri, sosyalistleri birlefltirecek
bir mücadeledir. 

De¤iflim için neden böyle bir ni-
telik de¤iflikli¤i flart kofluyo-

ruz? Çünkü hangi sorunu ele al›rsak
alal›m, karfl›m›za emperyalizm ç›k-
maktad›r. Emperyalist tekeller, em-
peryalizmin ekonomik, siyasi, aske-
ri kurumlar› hayat›n her alan›ndad›r. 

Özellefltirme sorununu ele ala-
l›m; bu politikay›, ony›llard›r

dayatan ve uygulatan emperyalizm-
dir. Özellefltirmeye karfl› mücadele-
de emperyalizme karfl› ç›kmayan,
bu mücadeleyi anti-emperyalist bir
muhtevada ele almayan bir mücade-
le program›n›n hem politik anlamda
temeli zay›ft›r, hem de sald›r›y› püs-
kürtüp sonuç alabilmesi zordur. 

Sa¤l›k sorununu ele alal›m; e¤i-
tim sorununu ele alal›m. Karfl›-

m›za hep ayn› fley ç›kacakt›r. Sa¤l›-
¤›n metalaflt›r›lmas›, e¤itimin ticari-
lefltirilmesi, bütün bunlar, kapita-
lizmden ve emperyalizmin dayatt›¤›
politikalardan ba¤›ms›z düflünüle-
mez. Yozlaflma sorunundan tar›m
politikalar›na, et fiyatlar›ndan ordu-
nun emperyalist politikalar çerçeve-
sinde kullan›lmas›na kadar; her ko-
nuda belirleyici olan do¤rudan veya
dolayl› olarak emperyalizmdir. 

‹flte bu yüzden diyoruz ki, sorun
vvaattaann››nn bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤›› sorunudur

ve bu da emperyalizme ba¤›ml›l›k
sorununun çözülmesini flart koflar. 

Haklar ve özgürlükler sorunu ise,
bizi sürekli olarak faflizm mi,

demokrasi mi sorusuna götürür.

Sorun Vatan›n Ba¤›ms›zl›¤›,
Halk›n Özgürlü¤ü Sorunudur
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Çünkü sistem içinde neyin ne kadar
mümkün olabilece¤inin ölçüsü, bu
sorunun cevab›ndad›r. FFaaflfliizzmm mmii,,
ddeemmookkrraassii mmii?? Bu soruya verilen
tüm reformist, oportünist cevaplar,
demokrasi mücadelesini çarp›tmak-
tan, onun içini boflaltmaktan baflka
bir sonuç vermezler. 

Faflizmin de, demokrasinin de ta-
rihsel, siyasal ölçüleri vard›r.

“Ben bu düzeni böyle görüyorum”
demekle, o düzenin ne olup olmad›-
¤›na karar verilemez. Ülkemizdeki
siyasi sistemin tarihsel siyasal tan›-
m› faflizmdir. Burjuva demokrasisi-
nin parlamento, seçimler, yüksek
yarg› gibi bir çok kurumu, ülkemiz-
de de vard›r; ancak bu demokrasi-
nin “biçimsel” varl›¤›d›r. Faflizm,
bu biçimsel kurumlar›n varl›¤›yla
kendini gizlemektedir. 

On y›llard›r demokrasi yoktur
ama varm›fl gibi bir oyun oy-

nanmaktad›r. Her düzen iktidar› ay-
n› oyunu sürdürüp, bunun bir parça-
s› olmaktad›r. Türkiye’nin “demok-
ratik, laik bir hukuk devleti” oldu¤u
iddias›n›n pratikte karfl›l›¤› yoktur.
Yasalar› faflist niteliktedir. Mahke-
meleri halka karfl› faflist devleti ko-
ruyan mahkemelerdir. Devletin ku-
rumlar› demokrasicilik oyununun
araçlar›d›r. Demokrasi befl y›lda bir
yap›lan seçimlere indirgenmifltir.
Halk›n iradesinden söz edilir ama
halk›n iradesi söz konusu de¤ildir.

‹kinci olarak, burjuva demokrasisi
ve faflizm, burjuva diktatörlü¤ü-

nün iki biçimidirler ve ikisinde de
esas olarak hhaallkk››nn öözzggüürrllüü¤¤üü söz
konusu de¤ildir. Özgürlükler burju-
vaziye göre tan›mlanm›flt›r ve sis-
tem esas olarak halka karfl› bir dik-
tatörlüktür. Bu anlamda da halk aç›-
s›ndan haklar ve özgürlükler soru-
nunu burjuva demokrasilerde bile
tam bir çözüme kavuflturmak müm-
kün de¤ildir; faflizmde ise, bu, asga-
ri anlamda bile mümkün de¤ildir.
Ülkemizde iflkence sorunundan yar-
g›n›n iflleyifline, örgütlenme, düflün-
ce, söz ifade özgürlü¤ünden, insan-
l›k onurunun hayat›n her alan›nda
çi¤nenmesine kadar, her sorunda,
karfl›m›za faflizm ç›kar. 

‹flte bu yüzden diyoruz ki, sorun
hhaallkk››nn öözzggüürrllüü¤¤üü sorunudur ve

bu da faflizm sorununun çözülmesi-
ni flart koflar. 

Ülkemizin siyasi gündeminde
belli bafll› tüm olaylarda, yeni

geliflmelerde, b›kmadan, usanma-
dan sorunlar›n özüne dikkat çekme-
ye çal›fl›yoruz. Çünkü o “öz” atlan-
d›¤›nda, tüm görüfl ve tav›rlar, nes-
nel temellerinden uzaklaflmakta ve
bunu savrulmalar, çarp›klaflmalar
izlemektedir. 

Sorun bir iktidar sorunudur. So-
run, ba¤›ml›l›k veya ba¤›ms›zl›k

sorunudur. Sorun, faflizm veya de-

mokrasi sorunudur. Elbette sorunu
böyle tespit etmek, sadece tteeoorriikk,,
aakkaaddeemmiikk bbiirr tteessppiitt ssoorruunnuu ddee¤¤iill--
ddiirr.. Sorunu bu flekilde tespit etmek,
emperyalizmle, faflizmle çat›flma
içinde olmak demektir. Bir çok ke-
sim, sorunun esas›n›n nerede oldu-
¤unu, köklü çözümlerin nereden
geçti¤ini görmelerine karfl›n, bbuu ççaa--
tt››flflmmaayy›› ggöözzee aallaammaadd››kkllaarr›› iiççiinn,,
sistem içi çözümleri tercih ederler. 

Sorun vatan›n ba¤›ms›zl›¤› ve
halk›m›z›n özgürlü¤ü oldu¤una

göre, bize düflen, sistem içi çözüm
sapt›rmalar›na karfl› bu hedefi orta-
ya koymak ve mücadelemizi bu
do¤rultuda büyütmektir. Türki-
ye’nin Marksist-Leninistlerinin gö-
revi budur. 

Bugün emperyalist propaganda-
n›n solun saflar›na kadar uzan-

m›fl en tehlikeli hali; günümüz dün-

yas›nda, ülkelerin “içiflleri” diye bir
fley olmad›¤›, dünyan›n “global bir
köye” döndü¤ü ve bu koflullarda
hiçbir ülkenin ba¤›ms›z olamayaca-
¤› tezidir. Bu tez, solun çeflitli ke-
simlerini emperyalist müdahaleyi
meflru görmeye kadar götürmüfltür.
Reformizmin ÖDP gibi kesimleri
Avrupa Birli¤i’nin emperyalist mü-
dahalelerine onay vermifl, reformiz-
min Kürt milliyetçili¤i ve ona ye-
deklenmifl kesimleri, Amerikan em-
peryalizminin iflgalle getirece¤i “öz-
gürlü¤e” evet demifltir. Bu politik
kay›fl, ülkemizin sorunlar›n›n as›l ni-
teli¤ini göremez hale gelmektir. 

Ülkemizin sorunlar›n›n çözü-
münü emperyalizmden bekler

hale gelenler, Marks’›n deyifliyle,
teorinin geliflimini ve halklar›n
mücadelesinin yüzlerce y›ll›k de-
neylerini yok say›p, teoriyi yeni-
den bbaaflfl aaflflaa¤¤›› çevirmifllerdir. So-
runlar›n kayna¤› olan emperya-
lizm, sorunlar› çözecek bir güç ola-
rak gösterilmeye bafllanm›flt›r. So-
runlar›n kayna¤› olan iflbirlikçi te-
kelci burjuvazi, demokrasi müca-
delesinde bir ittifak olarak görül-
meye bafllanm›flt›r. Ülkemizde
genç k›zlar›m›z okutulmuyorsa, ifl-
kence varsa, iflsizlik varsa, bütün
bunlar›n sorumlusu, emperyalizm

ve iflbirlikçileridir. Burjuvazi, sür-
dürdü¤ü kampanyalarla, “sponsor”
oldu¤u çeflitli projelerle bizim için
aç›k olan bu gerçe¤i gizlemeye çal›-
fl›yor. Bu tür gizleme projelerine or-
tak olan reformist sol kesimler,
HALKIN SORUNLARININ ÇÖ-
ZÜMÜNE DE⁄‹L, emperyalistle-
rin ve iflbirlikçilerinin tahakkümü-
nün güçlenmesine, sorunlar›n ger-
çek kayna¤›n›n ve gerçek çözüm
yolunun gizlenmesine hizmet et-
mektedirler. 

Sorunlar›n ele al›n›fl yolu ya dev-
rimi güçlendirir ya düzeni. So-

runlar›n çözümünü, ülkemizi nitelik
olarak de¤ifltirecek bir bak›fl aç›s›y-
la ele almak, devrimi, emperyalizm-
le, faflizmle, kapitalizmle uzlaflarak
ele almak, düzeni güçlendirir. Dev-
rimci, devrimi güçlendirir. 

Ülkemizin sorunlar›n›n
çözümünü emperyalizmden

bekler hale gelenler, Marks’›n
deyifliyle, teorinin geliflimini ve

halklar›n mücadelesinin yüzlerce y›ll›k
deneylerini yok say›p, teoriyi yeniden
bafl afla¤› çevirmifllerdir. Sorunlar›n
kayna¤› olan emperyalizm, sorunlar›
çözecek bir güç olarak gösterilmeye

bafllanm›flt›r. Sorunlar›n kayna¤› olan
iflbirlikçi tekelci burjuvazi, demokrasi

mücadelesinde bir ittifak olarak
görülmeye bafllanm›flt›r.
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Say›s›z kez, say›s›z olaydan son-
ra, “Hiçbir fley eskisi gibi olmaya-
cak” denilmifltir. Ancak öyle olma-
m›flt›r. Hiçbir fleyin eskisi gibi ol-
mayaca¤›n› bekleyenler aç›s›ndan
sonuç bir hayal k›r›kl›¤›d›r; fakat
devrimciler aç›s›ndan böyle olma-
m›flt›r. Devrimciler aç›s›ndan büyük
toplumsal alt üst olufllar›n, sistemin
iflleyiflinde niteliksel de¤iflikliklerin
koflullar› bellidir. 

Hiçbir fleyin eskisi gibi olmaya-
ca¤› bir de¤iflimi sa¤layacak tek bir
fley vard›r:

DDeevvrriimm!!

‹nsanl›k tarihinin binlerce y›ll›k
evrimi içinde, tüm ss››ççrraammaallaarr››nn te-
mel biçimi budur. Belli bir toplum-
sal sistem içindeki yüzlerce y›ll›k
nicelik birikimleri nitelik dönüflüm-
lere u¤ratan, devrimlerdir. 

DDeevvrriimm yy››kkaarr!!

Eskiyi y›kmadan köklü bir de¤i-
flim gerçekleflemez. 

Y›kmadan gerçekleflen de¤iflim-
ler, reformlard›r ve asl›nda de¤ifli-
min bu biçiminde, hiçbir fleyin
“özü, esas›” de¤iflmez; herfleyin özü
“eskisi gibi” kal›r. 

DDeevvrriimm yy››kkaarr vvee yyaappaarr!! 

Devrimin y›karak bir anlamda
temizledi¤i yeni toplumsal yap›

içinde, öz de¤iflir, esas de¤iflir ve
yeninin inflas› bafllar. Ve iflte ancak
o andan itibaren art›k “Hiçbir fley
eskisi gibi olmayacak”t›r!  

*

Ezilenlere, emekçilere, tüm
halklara kurtuluflun yolunu gösteren
Marksist-Leninist ideolojimizin ay-
d›nl›¤›nda, bu yolu flöyle özetledik:

TTeekk yyooll ddeevvrriimm!!

Marksist-Leninistler, yüzlerce
y›ll›k tarihsel tecrübenin özetini
verdiler bu sloganda. 

Ekmek ve adalet için tek yol
devrim. ‹nsanl›k onuru için tek yol
devrim. Kad›nlar›n kurtuluflu için
tek yol  devrim. Ezilen uluslar›n
ulusal haklar› için tek yol devrim.
‹nançlara özgürlük için tek yol dev-
rim. Emperyalizmi kovmak için tek
yol devrim. Faflizmi y›kmak için tek
yol devrim. Asalak ve çürüyen kapi-
talizmi y›k›p sosyalizmi infla etmek
için tek yol devrim! 

Biz baflka bir yol bilmiyoruz. 

Bize bugüne kadar baflka bir yol
gösterebilen de olmad›. 

Baflka bir yolun varl›¤›na dair
iddialar oldu; fakat iddialar kan›t-
lanmad›. 

Tarih, kald›r›p çöplü¤üne att› bu
iddialar› ve de¤iflim için geriye yine

tek bir yol kald›:

TTeekk yyooll ddeevvrriimm!!

* 

Parlamentoda bir kaç milletve-
killi¤i koltu¤u kazanmakla emekçi-
lerin kaderinin de¤iflece¤ini ileri sü-
renler oldu. Marksist-Leninistler,
yine çok net bir itirazla karfl› ç›kt›lar
bu düflüncelere. De¤il  üç befl kol-
tuk, oligarflinin meclisinde “grup”
da kursan›z, çok daha büyük ço¤un-
luklar da elde etseniz, sistemi ddee¤¤iiflfl--
ttiirreemmeezzssiinniizz!!

Söyledi¤imiz aç›k ve nettir; bur-
juvazinin parlamentosunda devrim
yapamazs›n›z! Burjuvazinin parla-
mentosunda kald›r›l›p indirilecek
ellerle, halk›n devrimci iktidar›n›
kuramazs›n›z. Burjuvazinin parla-
mentosundaki ço¤unluklarla, sosya-
lizmi infla edemezsiniz! 

De¤ifltirmek istiyorsan›z, devir-
mek zorundas›n›z. 

O parlamentoyu, emperyalizmin
kuklalar›n›n parlamentosu, oligarflinin
parlamentosu olmaktan ç›kar›p, halk›n
meclisi haline getirmek istiyorsan›z; 

önce o parlamentoyu y›kacaks›-
n›z. Y›kmadan yapamazs›n›z. 

Y›kmadan de¤ifltirdi¤inizi iddia
ederseniz, sadece kendinizi kand›-
r›rs›n›z. De¤ifltirip teslim ald›¤›n›z›
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sand›¤›n›z fley, kuflat›p sizi teslim
alm›flt›r, fark›nda de¤ilsinizdir. Bur-
juvazi sizin yalan›n›za ve aldan›flla-
r›n›za gülerek hükmünü sürdürme-
ye devam eder. 

*

Parlamentoda kald›r›l›p indirile-
cek parmaklarla, oligarflinin parla-
mentosunu halk›n meclisi yapmak
nas›l mümkün de¤ilse,

parmak indirip kald›rarak, 

kapitalizmi sosyalizme dönüfl-
türmek de mümkün de¤ildir. 

DDeevvrriimm,, kapitalizmi tasfiye edip
sosyalizmin yolunu açaca¤› için,
ddee¤¤iiflfliimmiinn tteekk yyoolluudduurr.. 

Emperyalist bir ülkede veya bi-
zim gibi ülkelerde, ggeerrççeekk ddee¤¤iiflfliimm
nedir diye sorulursa, deriz ki, kapi-
talizme son verilmesidir. Çünkü,
kapitalizm hüküm sürdü¤ü müddet-
çe sa¤lanabilecek tüm geliflmeler
““nniicceelliikk”” de¤iflimler olmaktan öte-
ye geçemez. 

Hakim üretim biçimi, kapitalizm
ise, herfley ona göre belirlenir. 

Toplumdaki tüm olaylara ve
olgulara dair, akl›n›za ne ge-
liyorsa, hepsini belirleyen,
biçimlendiren ve yönlen-
diren kapitalizmdir. Ka-
pitalizmin kâr h›rs›, kapi-
talizmin her fleyi meta-
laflt›ran tarz›, sistemin ru-
hudur.  

Ekonomi, kültür, sanat,
siyaset, spor, din, ahlak, sa¤-
l›k, e¤itim, konut, herfley kapi-
talizme göre belirlenir. 

E¤er toplumda gerçek de¤ifliklik
istiyorsan›z, yoketmeniz gereken
fley kapitalizmdir.  

*

De¤iflimden yanaysan›z, yeriniz
devrimdir. 

DDeevvrriimm iiddddiiaadd››rr.. 

“Hepsini de¤ifltiremiyorsak bi-
raz›n› de¤ifltirelim” der reformist.
Asl›nda burjuvazi öyle f›s›ldar ku-
laklara. Sisteminin tümünü ve esa-
s›n› kurtarmak için, küçük k›r›nt›lar
feda etmeyi ak›lc› görür.  

Mesela, flimdi anayasa referan-

dumunda ayn› fley var karfl›m›zda.
Bizim için “yetmez ama evet” tavr›-
n›n ortaya ç›k›fl›nda anlafl›lmayacak
bir fley yoktur. Solun, hay›r derken,
boykot derken bile alabildi¤ine id-
dias›z, yer yer pazarl›kç› bir tutum
içinde olmas›nda da anlafl›lmayacak
bir fley yoktur. Bütün bu politik sav-
rulmalar ve çarp›kl›klar, uummuuttssuuzz--
llaaflflmmaann››nn ve iiddddiiaass››zzllaaflflmmaann››nn so-
nuçlar›d›r.  

Bugün böyle bir savrulma içinde
olan, çarp›k düflünceler savunan ay-
d›nlar›n ve çeflitli sol kesimlerin,
demokratik kitle örgütlerinin hepsi-
ni kaybedilmifl görmüyoruz. Umu-
du büyüttü¤ümüzde, iddiam›z› ha-
yat›n içinde ete kemi¤e büründür-
dü¤ümüzde, onlar›n büyük bir k›s-
m›n› yeniden emekten ve halktan
yana bir çizgiye çekecek, yeniden
devrimci mücadelenin etraf›nda saf-
laflt›raca¤›z. Elbette çeliflkiler ve
farkl›l›klar olmaya devam edecek-
tir; fakat esas olan saflaflmad›r; e¤er
halk›n cephesinde saflaflm›flsak,

aradaki çeliflkiler ve farkl›l›klar, bi-
zim için bir ideolojik mücadele gö-
revidir ve bu görevi büyük bir flevk-
le yerine getiririz. Ayd›nlar›m›z›,
solun çeflitli kesimlerini, tek tek ile-
ricileri, demokratlar› halk›n cephe-
sinde saflaflt›rabilmek, bizim için
onurlu bir görevdir. 

Bu da ddee¤¤iiflflttiirrmmeenniinn vvee ddeevvrrii--
mmiinn bir parças›d›r. 

*

“Zorun ömrü dolmufltur!” di-
yorlar bize. Peki zorun d›fl›nda ger-
çek bir de¤iflim yaflayan bir ülke, bir

halk var m›?

“Devrimci de¤il, evrimci gelifl-
me esast›r” diyorlar bize. Peki ev-
rimci geliflmeyle “geliflen”, “kurtu-
luflu” gerçeklefltiren var m›?

Devrim, Türkiye ve dünya halk-
lar›n›n özlemlerine cevap olabil-
mek, halk›m›z› gerçek özgürlükle,
gerçek adaletle, halk için demokra-
siyle tan›flt›rmakt›r. Genifl kitleler,
demokrasiyi, özgürlü¤ü, adaleti, bu
sistem içinde gördükleriyle bilmek-
tedirler ve bu anlamda da bbaaflflkkaa
ttüürrllüü oollaabbiilleeccee¤¤iinnee inanmakta güç-
lük çekmektedirler. Olabilece¤ini
anlatacak ve gösterece¤iz.  

Emperyalist sistem, ony›llar bo-
yunca sosyalist sisteme karfl› “de-
mir perde” demagojisi yapt›. Bu
emperyalist propagandaya göre,
sosyalist yönetimler, “Bat›”n›n sis-
temini, kültürünü, ürünlerini, ide-
olojilerini sosyalist ülke halklar›n-
dan gizlemek için bu “demir per-
de”yi çekmifllerdi. Gerçek, tersidir.
Kendi halk›ndan baflka bir sistem
olabilece¤ini, ekonominin, siyase-

tin, seçimlerin, parlamentonun,
yönetimin, kültürün, tüketimin,

herfleyin baflka türlü olabile-
ce¤ini gizlemek isteyen em-
peryalizmdi.  

Emperyalizmin gizle-
mek istedi¤i, ddeevvrriimmiinn ddee--
¤¤iiflflttiirreeccee¤¤iiddiirr.. Emperya-

lizm bunu gizlemek için on-
y›llar boyu b›kmadan usan-

madan karfl›-devrimci bir pro-
paganda sürdürdü. Bu propagan-

dan›n temel tezleri vard›: “Devrim
önce kendi çocuklar›n› yiyor”du ör-
ne¤in. Devrimi yapanlar hep har-
canm›flt›! S›kl›kla ifllenen ikinci tez,
sosyalizmin varl›kta de¤il, ““yyookklluukk--
ttaa eeflfliittlliikk”” sa¤lad›¤›yd›. Bu karfl›-
devrimci propaganda, as›l olarak in-
sanlar›n eflit olamayaca¤›, bir top-
lumda eflitlik olamayaca¤› önyarg›-
s›n› sürdürmek içindi. 

Sosyalizm çözmüfltü oysa. 

‹flsizlik sorununu çözmüfltü. 

Açl›k sorununu çözmüfltü. 

E¤itim sorununu çözmüfltü. 

Sa¤l›k sorununu çözmüfltü. 

12 Eylül
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Ulafl›m sorununu çözmüfltü. 

Kapitalizmin asla ve asla yapa-
mayaca¤›n› yapabiliyordu çünkü
sosyalizm. 

Kapitalizm “kar” güdüsüyle ha-
reket etti¤i için çözemiyordu. 

“Güdü” vazgeçilemeyecek bir
davran›fl biçimidir. 

Kapitalizm de “maksimum
kâr”dan vazgeçemez.

Bu yüzden de¤ifltiremez.  

Herfleyi sat›lacak mal olarak gö-
rür, herfleyi sat›lacak mala dönüfltü-
rür. Sorunlar› “çözemez” de¤il de,
ayn› zamanda çözmez. Çünkü so-
runlar, kapitalizm için kâr kayna¤›-
d›r. Kazanç arac›d›r. Ucuz emek gü-
cü bulma arac›d›r. 

Bu yüzden de¤ifltirmez. 

Sosyalizm çözmüfltür; çünkü
böyle bir güdüsü yoktur. 

Sosyalizm, çözer. Sosyalizm de-
¤ifltirir. Devrimle aç›lan kap›dan,
de¤ifltirip dönüfltürerek ilerler. 

*

Devrim de¤ifltirir ve elbette, sa-
dece sömürücü sistemi y›kmakla
kalmaz, o sistemin yüzy›llar boyu

insanlar›n beyinlerine yerlefltirdi¤i
yarg›lar› ve önyarg›lar› da y›kar. ‹n-
sanlar›n o güne kadar bildikleri her
fley alt üst olur. Devrimler ttoopplluumm--
ssaall aalltt üüsstt oolluuflfl ssüürreeççlleerriiddiirr ve o alt
üst olufllar›n en güçlü biçimde ya-
fland›¤› yerlerden biri de iinnssaann bbeeyy--
nniiddiirr.. 

‹nsan bilincinin kapitalist e¤itim
alt›nda o güne kadar temel ayaklar›-
n› oluflturan her fley, bu alt üst olufl-
ta y›k›l›r. 

Kapitalizmin, dini, feodal gele-
nekleri, korkuyu, gözda¤›n› kulla-
narak insan beynine yerlefltirdi¤i
düflüncenin temel ayaklar›ndan biri
de, “de¤iflmezlik”tir. 

Diyalektik der ki, 

Herfley durum de¤ifltirir... Nicel
birikimler, nitel dönüflümlere yol
açar... Diyalektik devrimcidir.  

Burjuvazi de¤iflmez der. 

Herfley her zaman nas›lsa, öyle
kal›r der. 

Devrimci olmak, önce kendi bey-
nimizde bu düflünceleri y›kmakt›r. 

De¤iflim mümkündür ve de¤iflim
devrimdir. 

Devrimci de¤ifltirendir. 

*

Y›kacak ve yapaca¤›z. 

De¤iflim olmayan de¤iflimlerle
aldanmaya, oyalanmaya son!

K›r›nt›lara hay›r!

Ehven-i fler’e hay›r!

En iyisini istiyoruz. 

Tamam›n› istiyoruz. 

Köklü de¤ifliklik istiyoruz. 

Kesin çözüm istiyoruz. 

‹steklerimize tek cevap Mark-
sist-Leninistler’den geliyor, Cephe-
lilerden geliyor; bu isteklerimize
kavuflmam›z›n tek yolunu gösteri-
yorlar bize:

TTeekk yyooll ddeevvrriimm!!

Burjuvazi, aldatan, oyalayan
teori ve politikalar›n› kulaklara f›-
s›ld›yor, sinsice empoze ediyor,
Marksist-Leninistler, yeri gö¤ü sar-
sarcas›na hayk›r›yorlar:

TTeekk yyooll ddeevvrriimm!!

Çünkü de¤iflimin tek yolu dev-
rimdir. 

‹lk sözümüz buydu, son sözü-
müz de budur. 

TAYAD’l›lar diyor ki:
MMeehhmmeett GGÜÜVVEELL

TAYAD Yönetim Kurulu üyesi Mehmet
Güvel referandumla ilgili sorular›m›z› TA-
YAD ad›na cevaplad›.

aa)) 1122 EEyyllüüll ggüünnüü rreeffeerraanndduummaa  ssuunnuullaaccaakk
kk››ssmmii aannaayyaassaa ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii ppaakkeettiinnii nnaass››ll
ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz?? 

12 Eylül günü yap›lacak olan referandumda esas
olarak AKP’nin ç›karlar›na hizmet eden Anayasa de¤i-
fliklikleri oylanacak. AKP iktidar çat›flmas›nda yeni mev-
ziler kazanmak istiyor. Kuflkusuz bu noktada AKP yaln›z
de¤il. Arkas›nda baflta ABD olmak üzere, emperyalist te-
kellerin deste¤i çok büyük.

bb)) RReeffeerraanndduummddaa ttaavvrr››nn››zz nnaass››ll oollaaccaakk??

Referandumda protesto edip sand›¤a gitmeyece¤iz.
Bu paket haz›rlan›rken bize herhangi bir fley sorulmad›.
Sadece bizden evet ya da hay›r dememiz isteniyor. Biz
kendi haz›rlad›¤›m›z Anayasa ile yaflamak isteriz. Bizler
evet ya da hay›r aras›na s›k›flmak zorunda de¤iliz. 

cc)) RReeffeerraanndduumm iillee iillggiillii oollaarraakk,, ""GGeettiirriilleenn mmaaddddeelleerr
yyeetteerrssiizz aammaa ooyyllaammaaddaa eevveett ddiiyyeeccee¤¤iizz"" ddiiyyeenn aarraallaarr››nn-
ddaa kkiimmii aayydd››nnllaarr››nn ddaa  oolldduu¤¤uu bbiirr kkeessiimm vvaarr.. BBuu ççeevvrree-
nniinn ggöörrüüflfllleerrii hhaakkkk››nnddaa nnee ddiiyyoorrssuunnuuzz??

Kimse demagoji yapmamal›d›r. Kimse gerçekleri giz-
lemeye çal›flmamal›d›r. Getirilen maddelerin yetersizli¤i
ne demektir? Ne getirilmektedir ki yetersiz kalmaktad›r? 

dd)) HHaallkk CCeepphheessiinniinn ssuunndduu¤¤uu AAnnaayyaassaa TTaassllaa¤¤››nn›› nnaass››ll
ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz?? KKiittlleelleerree uullaaflfltt››rrdd››¤¤››nn››zzddaa nnaass››ll
tteeppkkiilleerr aall››yyoorrssuunnuuzz.. 

Bu taslak esas olarak halk›n kat›l›m› ile Anayasan›n
haz›rlanmas› ilkesine dayanmaktad›r. Halk›n her kesimi
tart›fls›n, görüfl ve önerileri ile Anayasaya son halini ver-
sin diye ad› taslakt›r. 

ee)) AAllaann››nn››zz aaçç››ss››nnddaann,, aallaann››nn››zz››nn ttaalleepplleerrii aaçç››ss››nnddaann
AAKKPP''nniinn rreeffeerraanndduummaa ssuunndduu¤¤uu ttaassllaa¤¤›› nnaass››ll ddee¤¤eerrlleenn-
ddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

AKP hapishanelerdeki iflkencelerin son bulmas›, hak
ihlallerinin sona ermesi, SOHBET HAKKININ uygulan-
mas›, tecritin son bulmas› için hiçbir fley yapmay› düflün-
medi¤ini bir kez daha gösterdi. Ki flafl›rmad›k.

ff--)) AAllaann››nn››zz aaçç››ss››nnddaann,, HHaallkk AAnnaayyaassaass›› bbeekklleennttiilleerriinniizzii
kkaarrflfl››ll››yyoorr mmuu??

Elbetteki Halk Anayasas› tasla¤› bizim ihtiyaçlar›m›-
z›n tamam›n› karfl›lamaktad›r. Nas›l bugünkü iktidar›n
Anayasas› ve yasalar› suç ve suçlular› kendi egemenli¤i-
ne göre belirliyorsa Halk Anayasas› da halk›n ç›karlar›na
göre suç ve suçlular› tekrar tan›mlayacakt›r.
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“AAmmaa aaçç››nn bbaakk››nn...... ssoorrgguullaarr››mm››--
zzaa,, ddiilleekkççeelleerriimmiizzee.. 1122 EEyyllüüll’’üünn ddee
hhüükkmmüünnüünn ssoonnaa eerreeccee¤¤iinnii ssööyyllüü--
yyoorruuzz oorraaddaa..”

“Aç›n bak›n” denilen, 1982-
83’te, cuntan›n hapishanelerinde ya-
z›lan dilekçelerdir. 12 Eylül’ün hük-
münün sona erece¤ini, iflkenceyi,
hücre hapsini göze alarak o y›llarda
söyleyen DDeevvrriimmccii SSooll ttuuttssaakkllaarr››--
nn››nn tespitlerinin ve iddialar›n›n ne
kadar isabetli oldu¤u art›k aç›kt›r. 

Yukardaki de¤erlendirmeleri o
y›llarda yapan DDeevvrriimmccii SSooll ttuuttssaakk--
llaarr›› elbette kahin de¤illerdi.

3300 yy››ll önce bir karabasan gibi
halk›n üstüne çöken faflist cunta ile
ilgili bu de¤erlendirmelerin kayna¤›
yaflam›n kendisiydi. Büyük bedeller
ödenerek sürdürülen devrimci mü-
cadelenin hakl›l›¤›, tarihin ve toplu-
mun de¤iflmez yasalar›yd›. 

Bugün e¤er 11 MMaayy››ss aallaannllaarr››nnddaa
k›z›l bayraklar dalga dalga dalgana-
biliyorsa; bugün e¤er ülkemizin
dört bir yan›nda “AAmmeerriikkaa DDeeffooll”
sloganlar› yükseliyor, anti-emper-
yalist mücadele bayra¤› dalgalan›-
yorsa, bugün e¤er stadyumlarda on-
binler devrim ve sosyalizm slogan-
lar›n› hayk›rabiliyorsa, bugün e¤er
AKP iktidar› her f›rsatta ““mmaarrjjiinnaall””
ilan etti¤i devrimciler için hala yeni
faflist yasalar ç›karma ihtiyac› duyu-
yorsa, her fley bir yana, bugün e¤er
elinize bbaa¤¤››mmss››zzll››kk ddeemmookkrraassii ssooss--
yyaalliizzmm iiççiinn YYüürrüüyyüüflfl Dergisi’ni
al›p, okuyabiliyorsan›z; bunlar, 12
Eylül’ün hükmünün mücadeleyi
“bbiittiirrmmeeyyee”” yetmedi¤inin de kan›t-
lar›d›r.

Bu ayn› zamanda devrimcilerin
“yyeenniillmmeezzllii¤¤iinniinn””, mücadeledeki

›srar ve kararl›l›¤›n›n, kazan›l-
m›fl mevzilerinin ve zaferleri-
nin sonucudur.

CCuunnttaa “yyaakkaallaa vvee ööllddüürr””,
““hhaappiisshhaanneeyyee kkooyy,, rreehhaabbiilliittee
eett”” ppoolliittiikkaass››yyllaa ssaalldd››rrdd››

12 Eylül faflist cuntas›, devrim-
cilere halk›n verdi¤i deste¤in önünü
kesmek ve Devrimci Hareketi halk-
tan tecrit edebilmek için, akla gele-
bilecek tüm yöntemleri, kulland›.

Cunta faflist terörün yan›nda,
elinde tuttu¤u iletiflim araçlar›n› da
kullanarak, devrimcileri, yalan, de-
magoji ve karalama bombard›man›-
na tuttu. Devrimci mücadeleye kar-
fl› yalanlarla dolu bir psikolojik sa-
vafl yürüttü.

Gözalt›na al›p, 9900 ggüünnlleerree varan
sürelerde, iflkence ve tecrit alt›nda
tuttuklar› devrimcilerin televizyon-
larda halka nas›l teflhir edilecekleri-
konusunda bile TRT’ye talimatlar
verecek kadar her aflamas› planlan-
m›fl, kapsaml› bir savafl yürüttüler.

Binlerce devrimci idam cezalar›
ile yarg›lan›rken, bir yandan da
idamlar›n infaz edilmesiyle, dara-
¤açlar› halka ve devrimcilere karfl›
gözda¤› amac›yla kullan›ld›. Da¤-
larda, sokaklarda devrimciler, yurt-
severler katledildi. ‹flkence karakol-
larda, k›fllalarda günün 24 saati, ara
vermeden sürdürülürken, spor sa-
lonlar›, okullar, Et Bal›k Kuru-
mu’nun mezbahalar› gibi onlarca
yer, iflkence merkezleri haline geti-
rildi. 

““GGüüççllüü ddeevvlleett”, “yyeenniillmmeezz ddeevv--
lleett”  propagandalar› ile ideolojik
sald›r›lar›n› sürdüren cunta, iflçileri,

köylüleri, esnaflar›, gençli¤i, ayd›n-
lar› k›sacas› halk›n tüm kesimlerini,
korkuyla sindirmeyi amaçl›yordu. 

12 Eylül faflist cuntas›, ““yyaakkaallaa
vvee ööllddüürr””, ““hhaappiisshhaanneeyyee kkooyy rreehhaa--
bbiilliittee eett”” biçimindeki katliam ve pa-
sifikasyon politikalar› ile devrimci-
lerin örgütlülüklerini da¤›tmay›,
devrimcileri teslim almay› önüne
hedef olarak koymufltu.

Bu politikalar sonucu, korkuyla
teslim al›nacak milyonlarca insan›,
yeni bir kal›ba dökecek, tek tip bir
toplum yarat›labilecekti. 

Cunta bu nedenle uzun vadeli
hesaplar yapm›fl, e¤itimden günlük
yaflama kadar her fleye müdahale et-
mifltir. Evlerin beyaz boya ile bo-
yanmas›ndan tutun da, simitçilerin
tek tip elbise giymesine, tavukçu-
luktan bal›kç›l›¤a kadar her fleye
yön vermifltir.

Elbette, cunta ““4455 mmiillyyoonn hhaallkk››
tteesslliimm aallmmaayyaa””,, devrimcileri Ana-
dolu topraklar›ndan silmeye çal›fl›-
yordu. Faflist cuntan›n hedefi, ör-
gütsüz, bireycilefltirilmifl, devrimci
mücadelenin olmad›¤› bir ülke ya-
ratmakt›.

Öyle ki, cuntan›n karakollardaki,
askeri hapishanelerdeki s›radan ifl-
kencecileri bile her f›rsatta, iflkence
yapt›klar› herkese, “sol bitti, sol ar-
t›k olmayacak” nutuklar› at›yordu.

Cunta bir yandan da gericili¤in
önünü açm›fl, dincilik, halka alter-
natif olarak sunuluyordu. Tarikat-
larla pazarl›k yap›lm›fl, önleri aç›l-
m›flt›. Halk çocuklar› için h›zla yeni
‹mam Hatip liseleri aç›l›yordu. 

12 Eylül ve 12 Eylülcüler, baflaramad›lar; iflte buraday›z! ‹flte devrim 
ve sosyalizm sloganlar›m›zla, k›z›l bayraklar›m›zla bu topraklarday›z... 

12 Eylül’ü yapanlar
sürdürenler gidecek

B‹Z GELECE⁄‹Z! 

12 Eylül
2010
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‹lerici, demokrat, yurtse-
ver bilim adamlar›, e¤itim
emekçileri, kamu emekçileri,
h›zla üniversitelerden, okul-
lardan, devlet kurumlar›ndan
tasfiye edildi. Toplama kamp-
lar› ilericiler, yurtseverler, de-
mokratlar, devrimciler ile doldurul-
du.Hedef; idamlarla, katliamlarla,
iflkence ve toplama kamplar› ile
devrimcileri susturmakt›.

CCuunnttaa ttüümm ssaalldd››rr››llaarr››nnaa
kkaarrflfl››nn ddeevvrriimmccii hhaarreekkeettii
ttaassffiiyyee eeddeemmeemmiiflflttiirr

Bugün solun “güçsüzlü¤üne”,
solun “bir arpa boyu yol alamad›¤›-
na”, solun “politika üretemedi¤ine”
dair de¤erlendirmeler yapanlar, mü-
cadelenin uza¤›nda olanlard›r.

Kuflkusuz sola dair söylenecek
çok fley vard›r. Sol genel olarak za-
y›f yanlar› ile, zor dönemlerdeki
olumluluk ve olumsuzluklar›yla bu-
güne kadar birçok de¤erlendirme-
nin konusu olmufltur.

Cuntadan bu yana yaflanan sü-
reçleri, bu süreçlerdeki farkl› politi-
kalar› ve pratikleri gözönünde bu-
lundurmadan tüm solu tek bir kate-
gori olarak de¤erlendirmek bilimsel
de¤ildir.

Türkiye sol hareketi, 12 Mart
aç›k faflist cuntas›ndan 9 y›l sonra
12 Eylül aç›k faflist darbesini yafla-
d›. 12 Mart sonras› yükselen müca-
delenin önünü kesmek, Türkiye’yi
emperyalizm aç›s›ndan “iissttiikkrraarrll››””
bir ülke haline getirmek için örgüt-
lendi 12 Eylül.

12 Eylül cuntas› geldi¤inde,

devrimci hareketin, Devrimci Sol
olarak siyasi arenada yer almas›n›n
üzerinden daha uzun bir zaman geç-
memiflti. O koflullarda mücadelesini
sürdürdü devrimci hareket.

““AAmmeerriikkaanncc›› FFaaflfliisstt CCuunnttaa,, 4455
MMiillyyoonn HHaallkk›› YYeenneemmeeyyeecceekk”” fliar›
ile cuntaya karfl› ilk kampanyas›n›
örgütledi.

Mültecili¤in, mücadeleden kaç›-
fl›n revaçta oldu¤u koflullarda dev-
rimci hareket, kadrolar›yla, taraftar-
lar›yla savafl› sürdürdü.

Direnifli önüne temel görev ola-
rak koyan devrimci hareket, yedi¤i
örgütsel darbeler nedeniyle bir yer-
den sonra, cuntaya karfl› silahl› mü-
cadeleyi üst boyutta sürdüremedi;
cuntan›n program›n› bozamad›.

Cunta ilk önce silahl› devrimci
hareketlere sald›rd›. Onlara darbeler
vurunca, sald›r›lar›n› ad›m ad›m de-
mokratik kitle örgütlerine, ayd›nlara
kadar yayd›. 

Cunta, idamlar, iflkenceler, ha-
pishanelerde yürüttü¤ü teslim alma
politikalar› ile teslimiyeti, y›lg›nl›-
¤›, ad›m ad›m yaymaya çal›flt›. Tüm
örgütlü güçleri, tasfiye ederek, Tür-
kiye devrimci hareketine ideolojik
ve örgütsel bir yenilgi yaflatmaya
çal›flt›. 

Devrimci hareket bu sald›r›lar
karfl›s›nda eksiklerinden dersler ç›-
kararak, yoluna devam etti. OOccaakk

11998833 yy››ll››nnddaa ç›kard›¤› “Hareke-
timizin Geliflimi ve Devrimci
Mücadele” adl› broflürle süreci
de¤erlendirerek, önüne yeni he-
defler koydu.

Kuflatmalar yar›ld›, mücade-
leyi gelifltirme, y›lg›nl›¤›, teslimiye-
ti aflma konusunda ad›mlar at›ld›.

Sonuçta gerçek olan flu ki, cunta
devrimcileri teslim alamam›fl, sos-
yalizm mücadelesini engelleyeme-
mifltir.

1122 EEyyllüüll,, bbiirr ““mmaa¤¤dduurriiyyeett””
ddöönneemmii ddee¤¤iill,, ddeevvrriimm vvee
kkaarrflfl››--ddeevvrriimm aarraass››nnddaakkii
ççaatt››flflmmaann››nn bbiirr aaflflaammaass››dd››rr!!

12 Eylül ile ilgili olarak sürdürü-
len tart›flmalarda, bütün bu süreçler-
de yaflananlar›n s›n›f mücadelesinin
bir yans›mas›, iktidar hedefli bir sa-
vafl›n parças› oldu¤unu gözard›
edenler, sorunu hep “ne kadar ma¤-
dur olduklar›” noktas›nda tart›flt›-
lar.

Kuflkusuz yüzbinlerce insan ifl-
kence gördü, toplama kamplar›na
at›ld›. Ancak bu devrimcileri tasfiye
etmek, halk› teslim almak için sür-
dürülen politikalar›n sonuçlar›yd›.

Dolay›s›yla bu politikalara karfl›
sürdürülen direnifl an›lmadan, ona
vurgu yap›lmadan sürdürülecek bir
tart›flma da eksik kalacakt›r.

Cuntan›n ilan› ile mültecili¤i
reddederek, mücadeleyi sürdüren,
hapishanelerde direnen devrimciler
vard›. Cuntan›n teslim alma sald›r›-
lar›na, faflist anayasas›na, hak gasp-
lar›na karfl› d›flar›da da ileri boyut-
larda olmasa da bir direnifl sürdürül-
dü.

Cuntan›n hapishanelerinde tes-
lim alma politikalar›na karfl› süren
direnifller, tek tip elbiseye karfl› di-
renifller ve bu direnifllerin doruk
noktas› olan ölüm orucu, o sürecin
öne ç›kan ve tarih yazan direniflleri-
dir.

Mahkemelerde binlerce devrim-
ciyi yarg›lamak isteyen cunta, karfl›-
s›nda yarg›lanan de¤il, yarg›layan
devrimcileri bulmufltur. O kürsüden

Dün bunlar› yapt›¤›m›z 
için mücadele sürüyor!

Tarih: 12 Eylül 1983... Yer: Met-
ris-Bafltabya duruflma salonu

D›flarda “yyaapprraakk kk››mm››llddaammaadd››--
¤¤››”” koflullarda, Devrimci Sol tutsak-
lar›, faflist cuntay› 33’’üünnccüü y›l›nda
mahkeme salonunda protesto ettiler.

“Bir tek ses ç›nlamaya bafllad›.
Tüm tutuklular›n ayn› fleyi tekrarla-
yan sesleri anonsa dönüfltü:

‘1122 EEyyllüüll ffaaflfliizzmmiinnii,, 
BBuu yy››llddöönnüümmüünnddee,, 
BBiirr kkeezz ddaahhaa llaanneettlliiyyoorr,, 
HHaannggii flflaarrttllaarr aalltt››nnddaa,, 
OOlluurrssaa oollssuunn,, 
HHaallkk››mm››zz››nn yyaann››nnddaa,,
MMiiiiccaaddeelleemmiizzii ssüürrddüürreeccee¤¤iimmiizzii,, 
HHaayykk››rr››yyoorruuzz..’’
Bu anonsu ‘KKaahhrroollssuunn FFaaflfliizzmm

YYaaflflaass››nn MMüüccaaddeelleemmiizz!!’’ slogan› iz-
ledi.” (Bir savafl bir dava ve zafer,
syf.76)
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devrimciler faflist cuntay› yarg›la-
m›fl, devrime ba¤l›l›klar›n› bir kez
daha ilan etmifllerdir. Örnek ve ta-
rihsel savunma, gelece¤e güçlü bir
miras b›rakm›flt›r.

“AAmmaa 1122 EEyyllüüll’’üünn ttüümm ppoolliittiikkaa--
llaarr›› ggiibbii mmaahhkkeemmeelleerr ppoolliittiikkaass›› ddaa
iiffllaass eettttii.. PPiiflflmmaann,, ddöönneekk,, yy››llgg››nn,, aaff
ddiilleeyyeenn iinnssaannllaarr yyaarraattmmaakktt›› oonnuunn
aammaacc››.. BBaakk››nn ddiiyyeecceekkttii hhaallkkaa;;
““BBuunnllaarr mm›› ssiizzii ssaavvuunnaaccaakk,, bbuunnllaarr
mm›› ssiizzii kkuurrttuulluuflflaa ggööttüürreecceekk,, bbuunnllaa--
rraa mm›› ggüüvveenniiyyoorrssuunnuuzz??”” AAmmaa ddiiyyee--
mmeeddii,, ssöözzlleerr hheerr sseeffeerriinnddee kkuurrssaa--
¤¤››nnddaa ddüü¤¤üümmlleennddii kkaalldd››.. “ (Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z, cilt. 1, syf. 21)

E¤er bugün mücadele sürüyorsa
bunu o y›llarda, günlerce sokakta aç
ve aç›kta, polis takibi alt›nda müca-
deleyi ve direnifli örgütleyen isimsiz
onlarca devrimciye borçluyuz.

Bugün, 12 Eylül faflist cuntas›
teflhir edilebiliyorsa, 12 Eylül faflist
cuntas›n› generaller ve AKP d›fl›nda

savunacak kimse kalmad›ysa bunda
devrimcilerin can bedeli direniflleri
ve mücadelesi, cuntayla asla uzlafl-
mamalar›, cuntan›n serpti¤i ölü top-
ra¤›n› kald›r›p atmadaki kararl›l›k-
lar› belirleyicidir.

Bugün yine biz var›z. Devrimci
hareket, faflist cuntaya ra¤men dev-
rim yürüyüflünü hiç ara vermeden,
devam ettirmifl, bugüne tafl›m›flt›r.
Bundan sonra da iktidar mücadele-
sini sürdürmeye devam edecektir.

Emperyalizm ve oligarfli, 12 Ey-
lül’de tasfiye edemedi¤i devrimcili-
¤i “bbiittiirrmmeekk” için 1990’lar›n baflla-
r›nda infazlara, kaybetmelere bafl-
vudu.Yine bitiremediler. 2000’lerin
bafllar›nda bu kez ayn› amaçla 19-
22 Aral›k hapishaneler katliam›n›
yapt›lar. F Tipi hapishaneleri açt›lar.
Oligarfli, devrimcileri, ilericileri,
yurtseverleri bugün de hala tehlike
olarak gördü¤ü için hapishanelerde,
da¤da, flehirde katletmeye devam

etmektedir.

Oligarfli görünürde solu dikkate
almasa da, yeni hapishaneler yap-
makta, yeni yasalar ç›karmaktad›r.
Yeni faflist örgütlenmeler oluflturur-
ken de tüm bunlar› sola karfl› kul-
lanmak için yapmaktad›r.

Oligarfli aç›ktan ilan etmese de,
bugün yine tüm korkular› devrimci
mücadelenin geliflip, büyüyerek, ik-
tidarlar›n› tehdit edece¤i gerçe¤idir.

Devrim hedefine ulaflmakta cun-
taya karfl› mücadele ederken de id-
dial›yd›k, bugün de iddiam›z› sür-
dürüyoruz. Mutlaka ba¤›ms›z, de-
mokratik sosyalist bir ülke için sür-
dürdü¤ümüz mücadeleyi kazanaca-
¤›z.

12 Eylülcüler tarihin çöplü¤üne
gidecektir. Yar›n bu ülkede biz ikti-
dar olaca¤›z. 12 Eylül’ü yapanlar,
savunanlar gidecek, biz gelece¤iz.

12 Eylül faflist cuntas›ndan 30
y›l sonra gericilerden, faflistlerden,
düzen solcular›na kadar hemen her-
kes 12 Eylül üzerine ahkam kesme-
ye devam ediyor. Aralar›nda ““1122
EEyyllüüll’’ddee kkiimm ddaahhaa ççookk mmaa¤¤dduurr ooll--
dduu” tart›flmas› yap›yorlar. 

Dünün iflbirlikçileri, 12 Eylül
faflist cuntas›n› destekleyenler, bu-
gün 12 Eylül’e sözde karfl› ç›k›yor-
lar. Bu tart›flma yalan yanl›fl, çarp›-
t›lm›fl, bir tart›flmad›r. 

BBiirr:: Bugün mangalda kül b›rak-
mayanlar, faflist cunta ilan edildi-
¤inde ne yapt›lar? Bu sorular›n ce-
vab›n› hiçbiri verememektedir.

‹‹kkii:: 12 Eylül 1980’den günümü-
ze, 12 Eylül’ün sürmesine karfl›, 30
y›ld›r hangi hak ve özgürlükler mü-
cadelesini, hangi ba¤›ms›zl›k müca-
delesini vermifllerdir? Hangi direnifl-
leri yapm›fllard›r. Buna dair söyleye-
cekleri tek bir kelimeleri yoktur.

ÜÜçç:: 12 Eylül’ü ‘geçmiflte kal-
m›fl’ bir olay olarak görenler, öyle

sunanlar, mücadelenin bugünkü gö-
rev ve sorumluluklar›ndan kaçan-
lard›r. 

12 Eylül, 30 y›l öncesinde kal-
m›fl, yaflanm›fl ve bitmifl bir olgu de-
¤ildir. 12 Eylül bugündür. Ve bugün
1122 EEyyllüüll’’ee kkaarrflfl›› oollmmaakk,, aannttii--eemm--
ppeerryyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk mmüüccaaddeellee
bbaayyrraa¤¤››nn›› bbuuggüünn yyüükksseellttmmeekkttiirr..

12 Eylül’e karfl› olmak, nostalji
yapmak de¤ildir. 12 Eylül’e karfl›
olmak bir iki hak k›r›nt›s› ile yetin-
mek de¤ildir. 12 Eylül’e karfl› ol-
mak mangalda kül b›rakmamak
ama hiç bir fley yapmamak de¤ildir.

12 Eylül’e karfl› olmak ba¤›m-
s›zl›k, demokrasi, sosyalizm müca-
delesini sürdürmektir. 

T›pk› dün ve bugün devrimcile-
rin yapt›klar› gibi...

12 Eylül faflist cuntas› ilan edil-
di¤inde DDeevvrriimmccii SSooll ayn› günler-
de yay›nlad›¤› bir bildiriyle tüm
dünyaya flunu ilan etmifltir:

““AAmmeerriikkaanncc›› FFaaflfliisstt CCuunnttaa 4455

mmiillyyoonn hhaallkk›› yyeenneemmeeyyeecceekk””

Bu Amerikanc› faflist cuntaya
bir meydan okumayd› ayn› zaman-
da. Cuntaya karfl› bir mücadele ka-
rarl›l›¤›yd›. O kararl›l›k tam 30 y›l-
d›r sürüyor.

DDeevvrriimmccii SSooll,, “BBuu zzaalliimm AAmmee--
rriikkaanncc›› ffaaflfliisstt ccuunnttaayyaa kkaarrflfl›› mmüüccaa--
ddeellee eettmmeekktteenn bbaaflflkkaa yyooll yyookkttuurr..”
derken bunun gere¤ini de yapt›.
Tam 30 y›ld›r bu kavgay› sürdürdü.

DDeevvrriimmccii SSooll;; ““NNaammlluummuuzz
ddüüflflmmaannllaarraa kkaarrflfl›› yyöönneelleecceekk,, vvee
hhiiççbbiirr zzaalliimm cceezzaass››zz kkaallmmaayyaaccaakktt››rr..
OOnnllaarr››nn ttaannkkllaarr›› vvee ttooppllaarr›› 4455 mmiill--
yyoonn hhaallkk›› tteesslliimm aallaammaayyaaccaakktt››rr..””
derken bunun gereklerini o günden
bu yana yapmaya çal›flt›. 

30 y›l sonra devrimci hareket,
anti-emperyalist, anti-oligarflik mü-
cadelesini kesintisiz bir biçimde de-
vam ettirmektedir.

12 Eylül’e karfl› ç›kmak, müca-
dele etmektir. 12 Eylül’e karfl› ç›k-
mak, bugünkü faflist iktidardan kur-
tulmak için anti-emperyalist, anti-
oligarflik mücadele içinde yer al-
makt›r. Mücadele etmeksizin 12
Eylül’e karfl› ç›k›lamaz.

12 Eylül’e karfl› ç›kmak bugün, anti-emperyalist,
anti-oligarflik mücadele bayra¤›n› yükseltmektir 12 Eylül
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‹ktidar, “12 Eylül’le hesaplafl›-
yoruz” yalanlar›yla referandum al-
datmacas›na devam ederken, Halk
Cepheliler referandumun bir oyun-
dan ibaret oldu¤unu, “evet” ya da
“hay›r” demenin bu aldatmacaya
ortak olmak oldu¤unu anlat›yorlar.
Cepheliler bir yandan referandumu
teflhir ederken, bir yandan da halk›n
anayasas›n›n nas›l olmas› gerekti¤i-
ni anlatarak Halk Anayasas› Tasla¤›
da¤›t›m› yap›yorlar.

‹‹ssttaannbbuull’da Halk Cephesi üye-
leri, 4 Eylül günü “referandum al-
datmacas›n›n reddedelim,” sand›¤a
gitmeyelim ça¤r›s› yaparak Taksim,
Bak›rköy ve Mecidiyeköy’de Halk
Anayasas›n›n tasla¤›n› da¤›tt›lar.
Halk›n anayasas› için mücadele et-
mek gereklili¤i anlat›larak, toplam
3100 Halk Anayasas› Tasla¤› ve
3200 bildiri da¤›t›ld›.

6 Eylül günü Alibeyköy Karado-
lap Mahallesi’nde yap›lan da¤›t›m-
da bir buçuk saatte yüzlerce bildiri
da¤›t›ld›. 8 Eylül günü Mecidiye-
köy’de 350 Halk Anayasas› Tasla¤›
ve 700 bildiri da¤›t›ld›.

Devrimci Alevi Komitesi’de, 5
Eylül günü Taksim Tramvay Dura-
¤›’nda bir eylem gerçeklefltirerek,
“Referandum Aldatmacas›n› Protes-
to Edelim, Sand›¤a Gitmeyelim,
Halk›n Anayasas›n› Yapal›m” dedi.

Eylemde; “Demokratik Anayasa”
demagojileriyle oynanan bu oyun,

aldatmacadan baflka bir fley olmad›-
¤›, referandumdan ç›kacak sonucun
açl›¤a, yoksullu¤a, adaletsizli¤e çö-
züm getirmeyece¤i vurguland›.

MMaallaattyyaa’da 1–4 Eylül günle-
rinde Cemalgürsel, Paflaköflkü, Za-
viye mahallelerinde ve Hasan bey
Caddesi’nde Halk Cephesi bildirile-
ri ve taslaklar› da¤›t›ld›.

Çavuflo¤lu, Hac›abdi,  Zaviye,
Ataköy mahallelerinde Halk Cephe-
si bildirileri ve Halk Anayasas› Tas-
laklar›n›n da¤›t›m› yap›ld›. 5–7 Ey-
lül tarihlerinde yap›lan da¤›t›mlarda
2000 bildiri da¤›t›ld›.

AAnnttaallyyaa’da Halk Cepheliler
Gebizli Mahallesi’nde 28 A¤ustos
günü referandumla ilgi bir halk top-
lant›s› yapt›lar. Toplant›da konuflma
yapan Avukat Hüseyin Öztürk, ana-
yasalar›n hukuksal boyutunu anlat-
t›. Halk Cephesi ad›na konuflma ya-
pan Yurdagül Gümüfl ise anayasala-
r›n egemen s›n›flar›n yoksul halk
için nas›l ve hangi amaç için olufltu-
ruldu¤unu genel olarak anlatt›.

31 A¤ustos günü de Halk Cephe-
liler K›fllahan Meydan›’nda Anaya-
sa ile ilgili bildiri da¤›tt›lar. K›flla-
han'›n giriflinden bafllayan Halk
Cepheliler megafon ve önlükleri ile
ça¤r› yaparak 45 dakikada 500 bil-
diri da¤›tt›lar. Da¤›t›m s›ras›nda yu-
nus polisler Halk Cepheliler’i "hak-
k›n›zda ihbar var" diyerek durdur-
dular.  Yap›lan tart›flman›n ard›ndan

polisler çekip gittiler. 

Antalya’da ayr›ca Kümeevleri,
K›fllahan ve Sinan Mahallesi’nde 5-
6 Eylül günleri Halk Anayasas› Tas-
la¤› da¤›t›ld›. 

BBuurrssaa’da 4 Eylül günü bir ey-
lem yap›larak; sand›¤a gitmeme ça¤-
r›s› yap›ld›. 5 Eylül günü ise Bursa
Barosu Konferans Salonu’nda bir
panel düzenlendi. Avukat Behiç Afl-
ç›’n›n kat›ld›¤› panelde Gemlik Halk
Cephesi ad›na Cezmi Bayraktar,
Bursa Halk Cephesi ad›na Yalç›n
Do¤ru birer konuflma yapt›lar. 

6 Eylül günü Gemlik’te bir ey-
lem yap›larak referandum aldatma-
cas› anlat›ld›. Eylemin ard›ndan
Halk Cepheliler kahvehanelerde ko-
nuflmalar yaparak sand›¤a gitmeme
ça¤r›s› yapt›lar.

7 Eylül günü Halk Cepheliler
KK››rrkkllaarreellii merkezde iki saat için-
de 50 Halk Anayasas› Tasla¤› ve
400 bildiri da¤›tt›lar.

‹‹zzmmiirr’de 8 Eylül günü Keme-
ralt› ve Karfl›yaka çarfl›s›nda Halk
Cepheliler taraf›ndan Halk Anaya-
sas› Tasla¤› da¤›t›m› yap›ld›. Taslak
da¤›t›m›nda yap›lan konuflmalarda
AKP’ nin referandum aldatmacas›
teflhir edildi. Karfl›yaka ve Kemeral-
t›’da 750 Halk Anayasas› Tasla¤› ve
3000 bildiri da¤›t›ld›. 

Referandum  Aldatmacas›
Anlatt›ld›...

Referandum  Aldatmacas›
Anlatt›ld›...
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Her iflin bir yöntemi vard›r. 
Her sorunun bir çözümü

vard›r. 
"Olmuyor, yapam›yorum"

diye düflünme-
yeceksin. 

"Do¤ru yön-
tem ve do¤ru
çözümü bulma-
l›y›m" diye dü-
flünece¤iz. 

Olmayan, ya-
pamad›¤›m›z ifl-
lerde yapma yöntemimizi sor-
gulayaca¤›z. 

Burada önemli nokta çözme
iddiam›z› büyütmektir. 

Bu iddiam›z› büyütürsek
mutlaka, ama mutlaka çözeriz. 

Nas›l?
Her yapt›¤›m›z iflte devrim

iddiam›z› ve sosyalizm inanc›n›
büyütece¤iz. 

Tek bafl›m›za hiçbir fleye
yetiflemeyiz. Bu mümkün de-
¤il. Bunu bilece¤iz. 

Tek bafl›m›za devrimi de ya-
pamay›z.

Tek bafl›m›za sosyalizmi de
kuramay›z. 

Halk› örgütleyece¤iz.
Halk› kadrolaflt›raca¤›z. 
Görevlerimizi halkla payla-

flaca¤›z. 
Halk› ne idealize edece¤iz,

ne bafltan savma plan-
s›z ele alaca¤›z. 

Halka görev verme-
yen halka inanmaz. 

Halk›n politik kararlar
alabilece¤ine inanmaz. 

"Aman ürkütmeyelim, yavafl
yavafl anlatal›m, belki morali

bozulur..." gibi; asl›nda kendi iç
dünyas›ndaki karmafl›kl›¤›,
korkakl›¤› halka mal eden, p›s›-
r›k solculardan olmayaca¤›z. 

Biz Cepheliyiz. 
Düzenin krizini anlataca¤›z. 
Halk›n saflaflmas› gerekti¤i-

ni, bir taraf tutmas› gerekti¤ini
anlataca¤›z. 

Devrimci mücadelenin
meflrulu¤unu anlataca¤›z.

Birleflmek gerekti¤ini anla-
taca¤›z. 

Cephe’nin gücünü anlata-
ca¤›z. 

Cepheye
güç vermesi
gerekt i¤ in i
anlataca¤›z. 

Cephe saf-
lar›nda olma-
s› gerekti¤ini
anlataca¤›z. 

Görecek-
siniz, halk›n

gücünü göreceksiniz. 
Önce kendimize bakaca¤›z. 
Bilece¤iz ki; ‹KT‹DAR B‹-

L‹NC‹NDEN UZAK OLANLAR,
HALKTAN DA UZAKTIR. 

‹KT‹DAR ‹DD‹ASI OLMA-
YANLARIN YER‹ DÜZEND‹R. 

GÜÇ OLMALIYIZ 
GÜÇ OLACA⁄IZ. 
Her fley halktad›r. 
Silah halkta.
Para halkta.
Güven halktad›r.
Güç halktad›r. 
Ve asla akl›m›zdan ç›kart-

mayaca¤›z; 
GÜÇ OLMAK K‹TLELER‹

ÖRGÜTLEMEKT‹R. 
Çünkü, 
ÖRGÜTLÜ HALK YEN‹L-

MEZ!

YAPILMAYACAK ‹fi, 
ÇÖZÜLMEYECEK SORUN

YOKTUR!

Olmayan, yapamad›¤›-
m›z ifllerde yapma yönte-
mimizi sorgulayaca¤›z. 

Burada önemli nokta
çözme iddiam›z›

büyütmektir. 
Bu iddiam›z› büyütürsek
mutlaka, ama mutlaka

çözeriz. Nas›l?
Her yapt›¤›m›z iflte

devrim iddiam›z› ve
sosyalizm inanc›n›

büyütece¤iz. 

Öyle a¤lasam, öyle a¤lasam ki çocuklar

Size hiç gözyafl› kalmasa                             

Öyle üflüsem, öyle üflüsem ki çocuklar

Size hiç so¤uk kalmasa

Öyle ac›lar çeksem, ac›lar çeksem ki çocuk-

lar

Size hiç ac›, hiç ama hiç ac› kalmasa

Öyle gülseniz, öyle gülseniz ki çocuklar

Gülmeyen hiç kimse, hiç ama hiç kimse kal-
masa

Çocuklar›n gülüflleri kadar güzel, açl›¤›n
yoksullu¤un olmad›¤›, 

Özgür vatan topraklar›nda kutlayaca¤›m›z
nice bayramlara…

BBUURRSSAA HHAAKKLLAARR DDEERRNNEE⁄⁄‹‹

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

HALKIMIZIN GELENEKSEL
RAMAZAN BAYRAMINI
KUTLUYORUZ
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Okmeydan›'dan
Polisler Kovuldu

‹stanbul Okmeydan›’da 2
Eylül günü Sibel Yalç›n Park›
giriflinde iki Yunus diye ifade
edilen polis, insanlar› kendi
kap›lar›n›n önünde GBT ya-
p›p, aç›ktan taciz ettiler. 

Bunu gören Halk Cepheli-
ler "‹nsanlar› rahats›z ede-
mezsiniz, buras› devrimcile-
rin mahallesi, kimse sizi bu-
rada istemiyor" diyerek po-
lislere müdahale ettiler. Ma-
halle halk›na polisleri isteyip
istemediklerini soran Halk
Cepheliler’e, halktan polisle-
ri istemedikleri, yaflanan so-
runlar› polislerin de¤il dev-
rimcilerin çözdü¤ü cevab›
geldi.

Akflam saatlerinde "Dün-
den Bugüne Okmeydan› ve
Grup Yorum Konseri" pan-
kartlar›n› asarken akrep deni-
len araç Halk Cephelileri ta-
ciz etmeye kalkt›, ahlaks›zca
küfürler etti. Halk Cepheliler
ise tafllarla polisleri kovdular.

Yürüyüfl Dergisi bu haftada der-
gi okurlar› taraf›ndan halka ulaflt›-
r›lmaya devam edildi Yap›lan dergi
da¤›t›mlar›nda halka referandum al-
datmacas› anlat›ld›.

‹‹ssttaannbbuull’da 1 Eylül günü Halk
Cepheliler Ça¤layan Dere’de  “En-
ginler’in Ferhatlar’›n Sesi Yürüyüfl
Susturulamaz” yazan bir pankart

açarak eylem yapt›lar. Eylemde
AKP’nin ac›lar›m›z› istismar ettigi
vurguland›. Eylemin ard›ndan yap›-
lan dergi da¤›t›m›nda 45 dergi halka
ulaflt›r›ld›.

MMaallaattyyaa’da 6 Eylül günü Yeflil-
yurt Caddesi üzerinde, 7-8 Eylül
günleri de Paflaköflkü ve Çavuflo¤lu
mahallelerinde kap› kap› dolafl›la-
rak dergi sat›fl› yap›ld›. Yürüyüfl
Dergisi da¤›t›m› yapan Cem Aslan
isimli dergi okuru, polis taraf›ndan
taciz edildi. Pazarc›l›k yapan baba-
s›na yard›m eden Aslan’›n yan›na
gelen polisler “arkadafll›k yapt›¤›n
insanlar terörist onlardan uzak dur”
diyerek tehdit ettiler. ‹lerleyen gün-
lerde de Aslan polisler taraf›ndan
telefonla taciz ve tehdit edildi.

MMeerrssiinn’de 7 Eylül günü Demir-

tafl Mahallesi’nde dergi sat›fl› yap›l-
d›. Referandum konusunda sohbet-
ler Dergi sat›fl› sonucu 25 dergi hal-
ka ulaflt›r›ld›.

AAnnttaallyyaa’da 2 Eylül günü K›flla-
han Meydan› ve Güven Mahalle-
si’nde yap›lan dergi sat›fl›nda 32
dergi halka ulaflt›r›ld›.

EE rrzziinnccaann’da iki dergi okuru ta-
raf›ndan Geçit Beldesi ve Bu¤day
Meydan›’nda Yürüyüfl sat›fl› yap›l-
d›. Referandum yalan›na ortak ol-
mama ça¤r›s› yap›lan sat›flta 23 der-
gi halka ulaflt›r›ld›.

AAddaannaa’da ise 25 A¤ustos günü
Yüre¤ir ‹lçesi’nin Ak›nc›lar Mahal-
lesi’nde yap›lan dergi sat›fl›nda 44
dergi halka ulaflt›r›ld›. 28 A¤ustos
günü de Denizli ve fiakirpafla ma-
hallelerinde dergi sat›fl› yap›ld›. De-
nizli Mahallesi’nde 26, fiakirpafla
Mahallesi’nde 22 dergi halka ulaflt›-
r›ld›.

‹stanbul Okmeydan›’da 9 Eylül gü-
nü Sibel Yalç›n Park›’nda “Dünden Bu-
güne Okmeydan›” konulu bir program
düzenlendi. 

Okmeydan› Mahalle gençlerinin
oluflturdu¤u semah ekibinin gösterisiy-
le bafllayan programda, “Umutsuz ya-
flanm›yor. Bu bayram günlerinde umu-
dumuz daha da büyüyor. Umut yefleri-
yor çünkü bu ülkenin topraklar›nda.
Emperyalistlerin asla engelleyemeye-
cekleri geleneklerimiz var. Halk›m›z›n
gelene¤i olan Ramazan Bayram›n›nda
haz›rlad›¤›m›z programa hoflgeldiniz”
denilerek gelenler selamland›. 

Programda amfi-tiyatro tamamen

dolarken oturamayan in-
sanlar park›n demirlerin-
den program› izlediler.
Konu Okmeydan› olun-
ca, Okmeydan› flehitleri
unutulmad›. Program s›-
ras›nda s›k s›k “Sibel
Yalç›n Ölümsüzdür” slo-
ganlar› at›ld›.

Konuflman›n ard›ndan
sahneye ç›kan Ayla, Grup
Ekin’in Evin türküsünü
söylerken amfide “Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl” sloganlar›

at›ld›.
Ayla’n›n ard›ndan “Dünden Bugüne

Mahallemiz Okmeydan›” konulu bir
söylefli yap›ld›. Söyleflide mahallenin
tarihi ve mahallede verilen devrimci
mücade anlat›ld›. Daha sonra mahalle
sakinleri söz alarak yaflad›klar›n›
anlatt›lar. 

Programda sahneye son olarak
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer” slo-
ganlar›yla Grup Yorum ç›kt›. “Bu
mahalleyi bizler yaratt›k” diyen Yorum
üyeleri, mahalleyi ancak birlikte,
örgütlülükle koruyabileceklerini söyle-
diler. Program Grup Yorum konseriyle
sona erdi.

Yürüyüfl Dergisi Okurlar›: Referandum
Yalan›na Ortak Olmay›n

Dünden Bugüne Okmeydan›
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Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz

Mersin’de 6 Eylül günü ESP, TAYAD’l› Aileler,
EHP ve Partizan ortak bir eylem düzenlediler. 

Tafl Bina önünde yap›lan eylemde  “Gözalt›lar, Tu--
tuklamalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Devrimci Tutsak--
lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›l››rken “Gözalt›lar,
Tutuklamalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›--
rak›ls›n” sloganlar› at›ld›. 

Devrimciler üzerinde yo¤unlaflan bask›lar ve tutuk--
lama terörünün anlat›ld›¤› eylemde, 15 dakikal›k otur--
ma eylemi yap›ld›.

Munzur Da¤›’nda Kamp Yap›ld›
Halk Cepheliler 26-30 A¤ustos tarihleri aras›nda

kamp düzenledi. Dersim, Malatya ve Elaz›¤’daki Halk
Cepheliler 26-30 A¤ustos tarihleri aras›nda Dersim’in
Ovac›k ‹lçesi’nde kamp yapt›lar. Munzur da¤›n›n ete--
¤inde bulunan Yeflilyaz› yaylas›nda çad›rlar›n› kuran
Halk Cepheliler’e köy halk› çad›r kurma konusunda ve
eksikler konusunda yard›m ederek Cepheliler’in bura--
da olmas›ndan dolay› mutluluklar›n› dile getirdiler.

Gün içinde çeflitli kültürel ve sportif faaliyetler ya--
pan Cepheliler akflamlar› halk ile birlikte atefl etraf›n--
da sohbetler edip türküler söylediler.

Ovac›k Gözeleri’ne ve çevre köylere geziler dü--
zenleyen Halk Cepheliler tarlada çal›flan köylülere de
yard›mlarda bulundu. 4 gün süren kamp dönüflünde
Dersim da¤lar›nda flehit düflen Cepheliler’in mezarla--
r› ziyaret edildi. 

Hakkari’de 9 HPG'li katledildi
Hakkari Valisi Muammer Türker, 6 Eylül’de  Hak--

kari'de bafllat›lan operasyon s›ras›nda  ç›kan   çat›flma--
da 9 HPG'linin vuruldu¤unu, 1 uzman çavuflun da ya--
raland›¤›n› aç›klad›.

Son günlerde askeri operasyonlar› art›ran  oligarfli--
nin ordusu, Van, fi›rnak ve Hakkari'den bölgeye aske--
ri y›¤›nak yaparak, Hakkari  Van s›n›r›nda operasyon
bafllatt›.

Üç ilden giden askerlerin ve helikopterlerin kat›l›--
m›yla sürdürülen operasyon s›ras›nda ç›kan çat›flmada
9 HPG’li katledildi. 

Dersim’de son 10 günde
20 orman yang›n›

Dersim’de operasyonlar›n› sürdüren oligarflinin or--
dusunun bombalamalar› ve bilerek ç›kard›klar› yan--
g›nlar  sonucu sadece son 10 gün içinde 20 yerde or--
manlar yak›ld›.

Dersim’in Hozat ‹lçesi’ne ba¤l› Alibo¤az›, Bozan
yaylas›nda yak›lan ormanl›k alan tümden yok olurken,
yüzlerce hektar mefle orman› yand›.

Yine Nazimiye ‹lçesi’nin Dereova, Zari Köyü yö--
resindeki ormanl›k alan›n yak›lmas›ndan sonra süren
yang›n 5 gün sonra ancak söndü.

Yine Dersim Merkez ve Ovac›k ‹lçesinde ç›kar›lan
orman yang›n› sonras›  ormanlar›n bir bölümü tama--
men yok oldu.

Orman yakmay› bir politika haline getiren oligarfli--
nin ordusu y›llard›r ayn› yöntemlere baflvuruyor. Böl--
gede 500 y›ll›k mefle a¤açlar›n› yakmaktan geri dur--
mayan oligarflinin ordusu, yang›nlar› halk›n söndür--
mesine de ço¤u zaman izin vermedi.

“Ulafl›m Çilesine Son!”
‹stanbul Gülsuyu’da, Gülsuyu-Gülensu Haklar Der--

ne¤i mahallede yaflanan ulafl›m sorununa karfl› ''Ulafl›m
Çilesine Son!'' slogan›yla bir kampanya bafllatt›lar.

Bu kampanya çerçevesinde  15 Eylül’’de bir  halk
toplant›s› düzenlenecek. Halk Cepheliler kampanya ile
ilgili olarak,  77 EEyyllüüll günü Heykel ve Sondurak bölge--
lerinde, üzerlerinde ''Ulafl›m Çilesine Son-Hakl›y›z Ka--
zanaca¤›z'' yaz›l› önlükleriyle yüzlerce bildiri da¤›tt›lar
ve afifller ast›lar. 

88 EEyyllüüll günü Gülensu halk  pazar›nda stant kuran
Cepheliler gün boyu bildiri da¤›tarak halk› 15 Eylül’de--
ki toplant›ya ça¤›rd›lar. 
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‹ktidar›n ölüme terk etmeye ça-
l›flt›¤› hasta tutsaklar için “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” slo-
gan›yla yap›lan eylemler devam
ediyor. 

‹‹ssttaannbbuull’da her cuma yap›lan
eylemlere 10 Eylül günü devam
edildi. Taksim Tramvay Dura¤›’nda
toplan›lan eylemde Galatasaray Li-
sesi’nin önüne yürüyüfl yap›ld›. Ey-
lemde hasta tutsaklar›n resimlerinin

oldu¤u temsili tabutlar tafl›nd›. Yü-
rüyüflün ard›ndan yap›lan aç›klama-
da Bekir fiimflek’in durumunun gi-
derek a¤›rlaflt›¤› belirtildi. Eylemde
ayr›ca direniflteki Türkan Albay-
rak’›n mesaj› da okundu. 

7 Eylül günü “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” platformu tara-
f›ndan Galatasaray Lisesi’nde bir
eylem gerçeklefltirildi.

Eylem platform üyelerinin Galata-

saray Postanesi’ne giderek Adalet Ba-
kanl›¤›’na faks çekmesiyle bafllad›.

Sonras›nda ise bir bas›n aç›kla-
mas› okundu. Bekir fiimflek’in tah-
liye olmas› gerekti¤i yönünde rapo-
ru olmas›na ra¤men halen tecrit
hücresinde tutuldu¤u söylenen ey-
lem; “Bekir fiimflek Serbest B›rak›l-
s›n”, “Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur” sloganlar›yla bitirildi.

AAnnkkaarraa’da 10 Eylül günü Sa-
karya Caddesi’nde hasta tutsaklar
için eylem yap›ld›. Eylemde AKP
iktidar›n›n yapt›¤›n›n demokrasi de-
¤il faflizm oldu¤u söylendi ve Bekir
fiimflek ve Erol Zavar’›n serbest b›-
rak›lmas› istendi. 

AAnnttaallyyaa’da 3 Eylül günü K›fl-
lahan Meydan›’nda TAYAD’l› Aile-
ler ve ESP bir eylem yapt›. 

D‹P ve DHF’nin de destek verdi-
¤i eylemde, referandum ile ilgili ya-
p›lan propagandalarda ülkeye de-
mokrasi gelece¤inin söylendi¤i anla-
t›larak hapishanelerdeki tecrit uygu-
lamalar› ile yalanlar› teflhir edildi. 

Hasta Tutsaklar ‹çin Eylemler
Devam Ediyor

Tecritten
Haberler
FF TTiipplleerriinnddee KKüürrttççee YYaassaa¤¤››

Adana Kürkçüler F Tipi Hapisha-
nesi idaresi Kürtçe tercümanl›k için
her tutukludan 100 TL al›nmas›n› is-
tiyor. Diyarbak›r E Tipi Hapishane-
si’nde Kürtçe kitap ve dergiler al›n-
m›yor. 

KKeessiinnttiissiizz cceezzaa
TTeekkiirrddaa¤¤ 22 NNoo''lluu HHaappiisshhaannee--
ssii’’nnddeenn KKeennaann GGüünnyyeell’’iinn

1177 AA¤¤uussttooss 22001100 ttaarriihhllii
mmeekkttuubbuunnddaann:: 

Aylard›r mektup yazam›yoruz.
Çünkü fiubat'tan bafllayan mektup
yasa¤›m›z devam ediyor. Zincirleme
olarak üçer ay üçer ay fleklinde uygu-
lanan mektup yasa¤›n›n ikinci üç ay›
bugün bitip yine, bugün üçüncü üç
ayl›k mektup yasa¤› bafll›yor. Top-
lam otuz ayl›k mektup ve ziyaret ya-
saklar› verildi.

Emperyalist Tecritten
Almanya’da Cepheli tutsakla-

ra gönderilen mektuplar› “mmüüccaa--
ddeellee aazzmmiinnii ggüüççlleennddiirrddii¤¤ii”” ge-
rekçesiyle tutsaklara vermiyorlar. 

Hangi mektuplar ya da ne tür
sohbetler, ““ttuuttssaakkllaarr››nn mmüüccaaddeellee
aazzmmiinnii ggüüççlleennddiirriirr”” bunun krite-
ri bir yana ama Alman emperya-
lizmi mektuplardan bile korkar
hale gelmifltir.

O korku ve düflmanl›k sonu-
cu tutsaklar›n en temel haklar›na
sald›rmakta, hemen herfleyi ya-
saklamaktad›rlar.

Naziler’in toplama kampla-
r›ndaki yöntemlerini ve zihni-
yetlerini sürdürmektedirler. Al-
man emperyalizmi aç›kças› cep-
he tutsaklar›na, “ddüüflflüünncceelleerriinnii--
zzii ssüürrddüürrddüü¤¤üünnüüzz ssüürreeccee ssiizzii
hhiiççbbiirr kkuurraall ttaann››mmaaddaann tteeccrriittttee
ttuuttaaccaa¤¤››mm”” diyor. O nedenle de,
Cepheli tutsaklara “herfley ya-
sak!” t›r.

‹STANBUL
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“Adli Y›l Bafll›yor Halka
Adalet ‹stiyoruz!..””

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i (ÇHD)
ve Büro Emekçileri Sendikas› ‹stanbul
fiubeleri (BES) yeni adli y›l›n aç›lmas›
nedeniyle 7 Eylül de ‹stanbul Sultanah-
met Adliyesi önünde eylem yapt›lar.

"Yeni Adli Y›l Aç›l›yor Siyasal ‹kti-
dara Güç De¤il Halka Adalet ‹stiyoruz"
yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde Av.
Taylan Tanay adli y›l›n bafllad›¤›n› ve
“siyasal iktidara güç de¤il halka adalet”
istediklerini söyledi. Tanay, aç›kla-
man›n devam›nda  referandumdan ç›ka-
cak sonucun yarg›da yaflanan sorunlar›n
çözümü aç›s›ndan en küçük bir katk›
sa¤lamayaca¤›n› belirtti.



””Bugünün en güzel olay›, Sincan
Hapishanesi’ndeki kad›nlar›n yaz-
d›¤› mektup ve çizip gönderdikleri
resim... Hayriye, Zeynep, Umut,
Çi¤dem, Günay, Didem, diyorlar ki;
‘‘DDiirreenneennlleerriinn kkaazzaannmmaa uummuudduu
vvaarrdd››rr.. DDiirreennmmeeyyeennlleerriinn hhiiççbbiirr flfleeyyii
yyookkttuurr.. VVee ttaarriihhii yyaazzaann ddiirreenneennlleerr--
ddiirr..’’ Bugün beni en fazla mutlu eden
bu mektuptu.” 

TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk kendisine
Sincan Kad›n Hapishanesi’nden
gönderilen mektup için bunlar› söy-
lüyordu. Tutsaklar, Türkan Albay-
rak’› hiç yaln›z b›rakm›yorlar. EE rr--
mmeenneekk HHaappiisshhaanneessii’nden, TTrraabb--
zzoonn HHaappiisshhaanneessii’ne kadar hapisha-
nelerdeki özgür tutsaklar sat›rlar›yla
direnifle güç veriyorlar.

Ama bu sadece Türkan Albay-
rak’›n direnifline özgü bir durum da
de¤il. Özgür tutsaklar, nerede bir di-
renifl varsa, onun yan›nda oldular. 

Oligarflinin onlar› diri diri beton
bloklara gömme, seslerini ““ssuussttuurr--
mmaa”” politikas›na karfl›n, tecrit alt›n-
da da olsalar özgür tutsaklar hep
umudu tafl›d›lar.

Onlar› ne beton bloklar, ne hüc-
reler, ne tel örgüler, ne on y›ld›r uy-
gulanan tecrit engelleyebilmifl de-
¤ildir. Tüm fiziki engellere, cezala-
ra, bask›lara karfl›n özgür tutsaklar,
hep kavgay› tafl›d›lar.

On y›ld›r tecrit alt›nda tutulan
devrimci tutsaklar, her direnifle, her
kavgaya sat›rlar›yla ulaflt›lar. Oli-
garfli, katliamlarla, tecritle mücade-
leden koparamad› onlar›. Onlar her
zaman “dd››flflaarr››ddaakkii” mücadelenin
bir parças› olmay› baflard›lar.

Oligarfli on y›ld›r, en güvendi¤i,
sonuç alaca¤›na inand›¤› tecrit sila-
h›n› kulland›. Yetmedi, yasaklarla
sonuç almaya çal›flt›. Onlarca hasta
tutsak tedavi edilmeyerek katledil-

di. Özgür tutsaklar, böylesine bir
kuflatma alt›nda hiçbir zaman tecrit
hücrelerine, dört duvar aras›na be-
yinlerini hapsetmediler. 

Oligarfli hem çaresiz, hem aciz-
dir. Tecrit hücrelerinden direnifllere
tafl›nan her cümle, oligarflinin on
y›ld›r sürdürdü¤ü tecrit politikas›-
n›n da iflas›d›r.

Tecritin teslim alamad›¤› umut-
tur, inançt›r, kavgaya özlemdir. Tec-
rit hücrelerinden ç›kan her sat›r iflte
bu umudu, gelece¤e, kurtulufla dair
büyük özlemi tafl›maktad›r d›flar›ya...

Onlar hep umudu, 
hep kavgay› tafl›d›lar

““IIrraakk’’ttaann ççeekkiilliirrkkeenn aa¤¤››rr
eekkiippmmaann yyaa ddaa ssiillaahhllaarr››nn
TTüürrkkiiyyee ttoopprraakkllaarr›› üüzzeerriinnddeenn
ggeeççiirriillmmeessii iiççiinn ggöörrüüflflmmeeyyee
kkeessiinnlliikkllee ggeellmmiiflfl ddee¤¤iilliimm..””

““BBuurraayyaa TTüürrkkiiyyee’’ddeenn,, AAff--
ggaanniissttaann’’ddaa ddaahhaa ççookk flfleeyy yyaapp--
mmaass››nn›› iisstteemmeeyyee ggeellmmeeddiimm..”” 

““BBuurraayyaa ‹‹rraann kkaarrflfl››ss››nnddaa
BBiirrlleeflflmmiiflfl MMiilllleettlleerr ttaarraaff››nnddaann
ooyyllaammaayyaa ssuunnuullaann yyaapptt››rr››mmllaa--
rraa,, TTüürrkkiiyyee’’nniinn ddeesstteekklleemmeemmee
kkaarraarr››nn›› ssoorrgguullaammaayyaa yyaa ddaa
rreett eettmmeeyyee ggeellmmeeddiimm..”” (Orami-
ral Mullen’in bas›n toplant›s›ndan,

Radikal, 4 Eylül 2010)

PPeekkii nnee iiççiinn ggeellddiinn??

3 Eylül’de Afganistan’dan Tür-
kiye’ye gelen emperyalist Ameri-
ka’n›n Genelkurmay Baflkan› Ora-
miral Michael Mullen’e kal›rsa
“flflööyyllee ggeeççeerrkkeenn bbiirr TTüürrkkiiyyee’’yyee uu¤¤--
rraamm››flfl!!”... Ya da daha ileri gidip,
“AAkkddeenniizz kk››yy››llaarr››nn››zz ççookk ggüüzzeell,, ttaa--
ttiillee ggeellddiimm” diyecek neredeyse, bü-
yük bir piflkinlikle!

Mullen daha Türkiye’ye gelir
gelmez ilk ifli yeni atanan Genel-
kurmay Baflkan› Ifl›k Koflaner ile
görüflmek oldu. Sonra da Baflbakan
Erdo¤an ile görüfltü. Kuflkusuz bu
görüflmeler, öylesine yap›lm›fl gö-
rüflmeler de¤ildir.

Mullen yapt›¤› bas›n toplant›s›n-
da, bas›nda ç›kan emperyalist Ame-
rika’n›n isteklerine iliflkin tüm ha-

berleri yalanlad›, istekleri olmad›¤›-
n› belirtti. Afganistan’dan Koso-
va’ya, Bosna Hersek’e, tüm NATO
iflgal ve sald›r›lar›nda yer alan Tür-
kiye’ye teflekkür eden Mullen,
“OOppeerraassyyoonn aallaannllaarr››nnaa eekkiipplleerriinn
ggiirriiflfl vvee çç››kk››flfl››nnddaa TTüürrkkiiyyee’’nniinn aalltt
yyaapp››ss››nn›› ttaabbiiii kkii kkuullllaann››yyoorruuzz vvee
oonnaa ggüüvveenniiyyoorruuzz.....” diyerek, oligar-
fliye uflakl›¤›ndan dolay› “övgüler”
ya¤d›rd›.

Mullen, elbette yeni istekler için
geldi. Onlar kapal› kap›lar ard›nda
konuflulsa da gizlenemez. ABD,
oligarflinin daha çok uflakl›k yap-
mas›n› istemektedir. 

Mullen, bu görüflmelerde em-
peryalistlerin isteklerini dile getir-
di. ‹ran’a yönelik kuflatmay› sürdü-
ren emperyalistler ayk›r› sesler iste-
miyor. ‹steklerine harfiyen uyulma-
s›n› istiyorlar.

Oramiral Mullen: “Türkiye’nin alt 
yap›s›n› tabii ki kullan›yoruz!”

12 Eylül
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TAYAD’l› Aileler tutsak TA-
YAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için
eylemlerini sürdürüyorlar. Açt›klar›
imza masalar›nda, meydanlarda tut-
saklar›n seslerini hayk›ran TA-
YAD’l›lar, tutuklu TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas›n› istiyorlar. 

TAYAD’l›lar Yine Zulmün
Kap›s›ndayd›
‹stanbul: TAYAD’l› Aileler bu
hafta da ‹stanbul AKP il binas›
önünde oturma eylemi gerçekleflti--
rerek, tutsak bulunan 9 TAYAD’l›--
n›n serbest b›rak›lmas›n› istediler.

7 Eylül günü önlükleri, flapkala--
r› ve sloganlar›yla TAYAD’l›lar
yapt›klar› aç›klamada “Güler Zere--
ler’e sahip ç›kaca¤›z, Mahir Çayan--
lar’› sadece 30 Mart’ta de¤il her
gün anaca¤›z, Newroz’u kutlamaya
devam edece¤iz, hasta tutsaklar›
tecrit zulmünde ölüme terk etmeye--
ce¤iz. 9 TAYAD’l›n›n iflledi¤i suç--
lar› biz de iflleyece¤iz” dediler.
Hakl› ve meflru olan›n kendileri
oldu¤unu belirten TAYAD’l›lar;
mücadelelerini sürdüreceklerini
vurgulad›lar. 

Aç›klaman›n ard›ndan AKP
önünde 1 saatlik oturma eylemi ya-
p›ld›.

Bursa: TAYAD’l› Aileler 7 Eylül
günü Fomara Meydan›’nda AKP il

binas› önünde eylem yapt›lar. Fo-
mara Meydan›’nda TAYAD’l› Aile-
ler eylemlerine bafllamadan önce
AKP de referandum aldatmacas›
için bir miting düzenliyordu. TA-
YAD’l›lar buna ra¤men programla-
r›n› bozmad›lar. 

Eylemden önce AKP’nin polisi
TAYAD’l›lar›n yan›na gelerek;
“Bak›n burada miting var, bunlar›n
hepsi AKP’li, sizi burada linç eder-
ler.” diyerek tehdit etti. Bunun üze-
rine TAYAD’l›lar; “Bizim pro-
gram›m›z belli. Tayip Erdo¤an nas›l
burada kendini ifade ediyorsa biz de
ederiz, program›m›z› de¤ifltirme-
yiz.” dediler. Polis; “E¤er aç›klama
yaparsan›z müdahale ederiz!”  diye-
rek tehdit etti ve uzaklaflt›. TA-
YAD’l›lar ise meflruluklar›ndan güç
alarak eylemlerini yapt›lar. 

Ankara: 17 TAYAD'l›n›n tutuk-
land›klar› günden beri sokaklar› terk
etmeyen TAYAD'l› Aileler her hafta
yapt›klar› bas›n aç›klamas› ve otur-
ma eylemlerine bu hafta da devam
ederek Adalet Bakanl›¤› ek binas›
önünde oturma eylemlerini  gerçek-
lefltirdiler. Oturma eyleminden önce
yap›lan aç›klamada TAYAD'l›lar›n
hala tutuklu bulundu¤u ve referan-
dum aldatmacas›na vurgu yap›ld›.
Eyleme KESK ve SOSYAL-‹fi üye-
leride destek verdi. Eylemden sonra
her hafta oldu¤u gibi K›z›lay ‹zmir
Caddesi'de imza masas› aç›ld›.

9 TAYAD’LI
GÜNDÜR 

TUTUKLU!90
9 TAYAD’l›n›n
tutuklulu¤u
sürdükçe
adalet istemeye
devam
edece¤iz!
90 gündür
tutuklu
TAYAD’l›lar için
bu hafta da
‹stanbul,
Bursa AKP
önündeydik.
Yine tutuklu
TAYAD’l›lar için
Adalet Bakanl›¤›
önünde adalet
istedik!

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

ADALET
‹ST‹YORUZ!

18

Yürüyüfl

12 Eylül
2010

Say›: 233



Oturma Eylemleri Devam Ediyor
Ankara: TAYAD'l› Aileler Abdi ‹pekçi Park›’nda
yapt›klar› oturma eylemlerine 4 Eylül tarihinde de
devam ettiler. TAYAD'l› Aileler, “Hasta Tutsaklar›,
Tecritte Öldürmek Serbest, Cenazelerine Kat›lmak Suç,
Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” ve  “AKP'nin
Güler Zere'yi Öldürmesi Suç De¤il! AKP'yi Protesto
Etmek Suç, TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pan-
kartlar açt›lar.

TAYAD'l› Aileler ad›na okunan aç›klamada, AKP
iktidar›n›n referandum aldatmacas› ile gezdi¤i illerde
Ahmet Kaya'dan, Musa Anter'den, Naz›m Hikmet'ten,
Erdal Eren'den bahsetti¤ine, halbuki AKP iktidar› döne-
minde Engin Çeber, Baran Dursun, Ça¤dafl Gemik gibi
310 insan›n katledildi¤ine de¤inildi.

Aç›klaman›n ard›ndan 2 saatlik oturma eylemi
yap›ld›. Eylemde “Mahir Çayanlar› Katletmek Serbest,
Anmak Suç”, “Hasta Tutsaklar› Katletmek Serbest,
Anmak Suç”, “Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”
yaz›l› dövizler tafl›nd›.

‹stanbul-Taksim: “Hasta Tutsaklar› Tecritte
Öldürmek Serbest. Cenazelerine Kat›lmak Suç. Tutuklu
TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› açan
TAYAD’l›lar 3-8 Eylül tarihlerinde de Taksim
Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemlerine devam
ettiler. 

5 Eylül Pazar günü referandumla ilgili yürüyüfl
yapan BDSP üyeleri, imza masas›n›n yan›ndan geçer-
ken “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar›
att›lar. Yürüyüfle kat›lan BDSP’liler ve tersane iflçileri
de imza vererek TAYAD’l›lara destek oldular. 

Befl günde binlerce imza toplayan TAYAD’l›lar 9
TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas›n› istediler. Daha önce
imza atanlar,    “8 TAYAD’l›dan sonra b›rak›lan olmad›

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

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

Zeynep YAYLA – Adres: Sincan Kad›n
Hapishanesi Ankara

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

Umut fiENER – Adres: Sincan Kad›n
Hapishanesi Ankara

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

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

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

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

Tüm Yürüyüfl okurlar›n›
TAYAD’l›lara 1000 Mektup,
1000 Kitap kampanyas›na
kat›lmaya ça¤›r›yoruz 

ANKARA BURSA
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m›?”  diye sorarak ilgilerini belirti-
yorlar.

Antalya: Tutuklu TAYAD’l›lar

için her cuma ve cumartesi günle-
rinde oldu¤u gibi 3-4 Eylül’de  de
Antalya K›fllahan Meydan›’nda im-
za masas› aç›ld›. Demokratik hakla-
r›n› kulland›klar› için  tutuklanan
TAYAD’l›lar›n anlat›ld›¤› masada
368 imza topland›

Ba¤c›lar’da Tutuklu
TAYAD’l›lar ‹çin Meflaleli
Yürüyüfl Yap›ld›

‹stanbul Ba¤c›lar’da TAYAD’l›-
lar için eylem yap›ld›. “AKP’nin
Hukukunda Zulmetmek Serbest!”
Zulme Karfl› Ç›kmak Suçtur! TA-
YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n!” yaz›-
l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde, ma-
halle içinde yürüyüfl yap›ld›.

Yürüyüfl boyunca halka TA-

YAD’l›lar›n keyfi bir flekilde tutuk-
land›klar› anlat›ld›.

Eylemde yap›lan aç›klamada “9
TAYAD’l›y› zulmün elinden çekip
almak için mücadeleye devam
edece¤iz. 

Israr etmeliyiz. Israr etmeliyiz.
Zulmü geriletmenin baflkaca da
yolu yoktur. Israr edecek mücade-
leyi sab›rla yürütece¤iz. Bu bir
irade savafl›d›r. Ve bu savafl› da biz
kazanaca¤›z..!” denildi.

ANTALYA ‹STANBUL-BA⁄CILAR

ANKARA YÜRÜYÜfiÜMÜZ 18 EYLÜL
CUMARTES‹ GÜNÜ BAfiLIYOR
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

Tarih: 18 Eylül 2010, Cumartesi
Saat: 12:00
Toplanma Yeri: Kartal Meydan›

TAYADLI A‹LELER
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Ben o¤ullar›m›n görüflünden dö-
nerken, arabalardan da¤lara, ovala-
ra, köylere, flehirlere bak›yordum.
Benim evlatlar›m en güzel düflünce-
lere sahip olduklar› için küçücük
hücrelerde tutuluyorlar, tecritte. 

Bu insanl›¤a s›¤maz derdim.
BBuunnuunn iiççiinn hheerrkkeessee tteeccrriittii aannllaatt››rr--
dd››mm.. Tecritin içinde tecrit, tecrit,
tecrit varm›fl. 

TTeeccrriitt iiççiinnddee tteeccrriitt!!
Mesela su sesi. Aç›k kalan mus-

lu¤un suyu insan› rahats›z ediyor.
Yan hücreden bir arkadafl›n, bir tek
kelimesini dahi anlayam›yoruz.
Çünkü bu sesin yank›lan›p da¤›lma-
s› için yap›lm›fl bir mimarisi varm›fl
gibi geldi bana. 

Buradaki görevliyi ça¤›rmak
için buton yap›lm›fl. Hangi hücre
basarsa bass›n butonun sesi öyle bir
geliyor ki, insan› hem tedirgin edi-
yor, hem de tecrit için yap›lm›fl.
Tecriti bilmesem, bu kadar uzun sü-
re anlatmasam, yani buraya bilme-
yen olarak gelsem, tecrit tamamen
sa¤l›¤›m› bozard›. 

Ben F Tiplerine görüflçü olarak
gidip geliyordum. Ama insan içine
girmeyince, orada yaflamay›nca an-
lafl›lm›yormufl. Ben Haziran’›n
19'unda tutukland›m. Hapishaneye
getirildi¤imizde giriflte ifllemler ya-
p›l›yordu..

Arama için girdi¤im yerde, ““ssoo--
yyuunn”” dediler. Ben de, ““iinnssaannll››kk dd››flfl››
bbuu yyaapptt››¤¤››nn››zz”” dedim. Ama iç ça-
mafl›r›ma kadar arad›lar. Tutuklana-
l› 67 gün oldu ve daha dava aç›lma-
d›. Ama burada ahlaks›z aramay›
kabul etmedi¤im, soyunmad›¤›m
için aç›lan disiplin soruflturmas›,
h›zla sonuçland›. 

‹‹llkk cceezzaallaarr!!
Bir ayl›k görüfl cezas› geldi.

‹nand›m ki, Türkiye'de iki tane hu-
kuk var. Biri halka h›zla ceza ya¤d›-
ran, bir de a¤›r iflleyip halk› ma¤dur
etmek için bir hukuk var. ‹kinci ce-
za da haz›r bekliyor. O da haberlefl-
me cezas›. Buradaki haklar gasp
ediliyor. 1100 ssaaaattlliikk sohbet hakk› uy-
gulanm›yor, kkiittaapp 55 ttaanneeyyllee s›n›rl›.
Burada her hakk› gasp edip, bu
gasplar› tecrite çeviren bir sistem
kurulmufl.

Buran›n projesini çizen insan de-
¤ilmifl. D›flarda tecriti anlat›yor-
dum, burada her fleyiyle tecriti yafl›-
yorum. Yaflay›nca daha iyi anl›yor-
sun tecriti. Bizim tutuklan›p geldi-
¤imiz gün Cumartesi günüydü. O
nedenle temel ihtiyaçlar›m›z karfl›-
lanmad›. 

‹çecek su, sabun alamad›k. Bir-
gün ç›¤l›k ç›¤l›¤a bir ses duyduk.
Dinlemeye, anlamaya çal›flt›k. Bu-
rada gelen bir sesi duymak, anla-
mak zor. Ama sonradan o sesin ne-
reden geldi¤ini ö¤rendik. Seslerin
geldi¤i gün, pazar günü olmas›na
karfl›n, tutsak bir arkadafl›m›z› sevk
etmifller. Pazar gününün tatil oldu¤u
nu söyler ve bizim hiçbir ihtiyac›-
m›z› karfl›lamazken sevkleri yapma
konusunda tatil dinledikleri yok.

TTeeccrriitt ddeemmeekk kkaapp›› ddeemmeekkttiirr!!
Ben daha önce tecrit hücrelerin-

de yatan o¤ullar›mdan, tutsaklardan
duymufltum. 370 cm. boyu, 250 cm.
eni olan bu alanda 3 kap› var. BBaakktt››--
¤¤››nnddaa hheepp kkaapp›› ggöörrüüyyoorrssuunn.. HHüüccrree
kkaapp››ss››,, bbaannyyoo kkaapp››ss››,, bbaallkkoonn kkaapp››ss››.. 

Ne masa koyup rahatça çal›flmak
için yer var, ne de televizyon koy-
mak için. Televizyonda 2 saatlik bir
film izlemeye kalksan bile televiz-
yonu hücrede nereye koyaca¤›n›
onun karfl›s›nda hangi flekle girip
oturaca¤›n› bilemiyorsun. Yani tec-
rit hücresinde televizyon izlemek

bile iflkence-
dir.

11000000 kkiittaapp,, 11000000 mmeekkttuupp 
TAYAD'›n bizler için d›flar›da

“bin mektup, bin kitap” kampanya-
s› yürüttü¤ünü biliyoruz. Mektupla-
r› al›yoruz. ‹‹ssttaannbbuull''ddaann,, AAnnaaddoo--
lluu''ddaann,, AAllmmaannyyaa''ddaann,, mmeekkttuuppllaarr
ggeellddii.. BBuu mmeekkttuuppllaarr iiççiinnddee bbiirr ttaa--
nneessii vvaarr kkii,, ‹‹ssttaannbbuull''ddaann 1133 yyaaflfl››nn--
ddaa BBeeddiirrhhaann.. BBeenniimmllee mmeekkttuupp aarr--
kkaaddaaflfl›› oollmmaakk iisstteemmiiflfl.. EE¤¤eerr oolluurrssaa
bbaannaa hheeddiiyyee yyoollllaayyaaccaa¤¤››nn›› ssööyyllee--
mmiiflfl.. AAmmaa bbeenn oonnaa cceevvaabb››nn›› yyaazz››pp
hheeddiiyyeessiinnii yyoollllaadd››mm..

Ayr›ca Yürüyüfl Dergisi’nde bi-
zimle ilgili aç›klamalar› okuyan ai-
leler ve tecriti anlatmak için gazete-
lere yazd›¤›m›z yaz›lardan ö¤renip
mektup yollayan di¤er siyasi dava-
lardan arkadafllar da var. 

Bu duygu anlat›lamaz. Güzel bir
duygu her fleyden önce. Benim için
her bir mektubun yüre¤imdeki sev-
gisi bir baflka. Bu mektuplar saye-
sinde hergün tecrit hücrelerimize
onlarca günefl do¤uyor.

BBiirr ggüünnüümmüüzz!!....
Sizlere burdaki bir günümü anla-

tay›m. Sabah saat 77''de kalk›yoruz.
Saat 77..1155'te spora bafll›yoruz. 15-20
dakika sürüyor spor. Saat 1100..0000--
1122..0000 aras› Yürüyüfl Dergisi’ni oku-
yoruz. 

Buldu¤um her f›rsatta kitap oku-
yorum. Akflam say›mdan sonra da
ayn› hücrede birlikte kald›¤›m›z ar-
kadafllarla kitap okuyoruz. Bu oku-
mam›z, bir, bir buçuk saat sürüyor.
Güzel film olursa, film izliyoruz. 

(...) Büyük ailemize sevgi ve se-
lamlar›m›z› yolluyoruz.

ZZeeyynneepp YYaayyllaa,, SSiinnccaann KKaadd››nn
HHaappiisshhaanneessii (28 A¤ustos 2010)

Tutuklu TAYAD’l›lar Tecriti Anlat›yor: 
“Buran›n projesini 

çizen insan de¤ilmifl”
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TAYAD’l›lar Ankara’ya yürüyor.
TAYAD tarihine 2000’den bu yana
tam on kez “Ankara Yürüyüflü”
yaz›ld›. 

Onbirinci olacak bu. En zorlusu
olacak, en uzun sürecek olan›... 

Ankara’ya yürüyorlar. 

Çünkü, F Tipi hapishanelerde
tecrit iflkencesi 10 y›ld›r sürüyor. 10
y›ld›r iktidardaki partiler de¤iflti fa-
kat tecrit iflkencesi yeni gelen ikti-
darlar taraf›ndan daha da art›r›larak
sürdürüldü. 

AKP iktidar› taraf›ndan 2005 y›-
l›nda ç›kart›lan Ceza ‹nfaz Kanunu
(C‹K) ile tecrit iflkencesi yasallaflt›-
r›ld›. Yasayla birlikte AKP iktidar›
“yasalar böyle diyor” diyerek tecrit
iflkencesini en a¤›r biçimde uygula-
maya bafllad›.

Tecrit politikas›na son verilmesi
için 7 y›l boyunca sürdürülen Ölüm
Orucu direniflinde 122 flehit verildi.
Ölüm Orucu eylemi AKP iktidar›-

n›n 22 Ocak 2007’de 10 Saatlik
SOHBET HAKKI’n› kabul etme-
siyle sona erdi. Ancak AKP iktidar›
tecritte bir gedik açan sohbet hakk›-
n› uygulam›yor. Tecrit iflkencesinde
›srar ediyor.

Son on y›l içinde hapishanelerde
tteeccrriitt ppoolliittiikkaallaarr›› sonucunda 336600’’aa
yyaakk››nn tutsak KATLED‹LD‹. 

AKP iktidar› tecrit iflkencesinin
yan›nda hasta tutsaklar› sseessssiizz iimmhhaa
politikalar›yla KATLED‹YOR.

AKP iktidar›, TECR‹T ‹fiKEN-
CES‹NDE ve SESS‹Z ‹MHA politi-
kalar›nda ›srar etti¤i gibi, bu iflken-
ce ve katliam politikalar›na karfl›
mücadele eden TAYAD’l›lara da
sald›r›yor. 

AKP’nin polisi, 15 Haziran
2010’da TAYAD’l›lar›n evlerini ba-
sarak 29 TAYAD’l›y› gözalt›na ald›.
17 TAYAD’l›y› tutuklad›. 

9 TAYAD’l› halen F Tipi hapis-
hanelerin tecrit hücrelerinde tutuklu.

TAYAD’l› Aileler, tecrit politika-
s›n›n fiilen uygulanmaya baflland›¤›
19 Aral›k 2000’den bu yana, oligar-
flinin tecrit hücrelerinde iflkenceye
maruz kalan tutsaklar›n sesi oldular.
Tecritin kald›r›lmas› için yüzlerce,
binlerce eylem yapt›lar. Dört duvar
aras›nda tecrit ve sansürle bo¤ulmak
istenen tutsaklar›n sesini tüm dünya-
ya duyurmak için onlar da evlatlar›
gibi bedenlerini ölüme yat›rd›lar.
Tecrite karfl› gözalt›lardan iflkencele-
re, kurflunlanmaktan tutsakl›klara
kadar büyük bedeller gerektiren yüz-
lerce eylem yapt›lar. 2000 ile 2009
y›llar› aras›nda defalarca Ankara’ya
yürüdüler. Defalarca, kurultaylar ve
sempozyumlar düzenlediler. Ankara
Abdi ‹pekçi Park›’nda tam 1230 gün
süren oturma eylemi yapt›lar. Tecrite
karfl› mücadeleyi uluslararas› boyuta
tafl›d›lar. 

TAYAD’l›lar, oligarflinin tecritle
halk›n tüm kesimlerini teslim almaya
çal›flt›¤› koflullarda, büyük bedeller

Ankara’ya Yürüyoruz

u TECR‹TE SON VER‹LMES‹ ‹Ç‹N 
u SOHBET HAKKININ UYGULANMASI ‹Ç‹N
u TUTSAK TAYAD’LILARA ÖZGÜRLÜK ‹Ç‹N 
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ödeyerek haklar ve özgürlükler müca-
delesinde say›s›z ilkler yaratt›lar. 

Fakat herfleye ra¤men AKP iktida-
r› tecrit sorununu duymazl›ktan geldi.
‹flkence ve katliamlar›na devam etti. 

B‹R KKEZ DDAHA
AKP ‹KT‹DARINA
SESLENMEK ‹‹Ç‹N 
ANKARA’YA
YÜRÜYORUZ...

TAYAD’l›lar tecrit sald›r›s›n›n
gündeme geldi¤i 22000000 yy››ll›› iillee 22000099
y›llar› aras›nda ülkenin dört bir ya-
n›ndan tecrite son verilmesi için tam
1100 kkeezz AAnnkkaarraa yyüürrüüyyüüflflüü yapt›.

TAYAD’l›lar bir kez daha Anka-
ra yolundalar.

TAYAD’LILAR BBU
SEFER AARAÇLARA
B‹NMEDEN
YÜRÜYECEK... 

Yüzlece kilometreyi o yafll› be-
denleriyle ad›m ad›m yürüyerek
aflacaklar. 

50-60 yafl›ndaki TAYAD’l›lar için
bu çok büyük bir iddia ve kararl›l›kt›r.

Her metrede tecriti anlata anlata
yürüyecekler.

Tutsak annelerinin, babalar›n›n
yafll› bedenlerini böyle uzun ve zor-
lu yolculu¤a ç›kartan nedenleri an-
latmak istiyorlar herkese.

Tecritin ne kadar hayati bir so-
run oldu¤unu bir de böyle anlata-
caklar aannllaammaakk iisstteemmeeyyeennlleerree!

Devrimciler, ddemokratlar,
demokratik kkitle öörgütleri,
sendikalar, oodalar!

Böylesine zorlu ve bir o kadar
zorunlu bir yürüyüfle ç›kan TA-
YAD’l›lar›n yan›nda olmal›s›n›z.
Her demokratik kitle örgütünün bu
zorlu yürüyüflte TAYAD’l›lara vere-
ce¤i bir destek olmal›d›r. 

Düflünüldü¤ünde bunun onlarca
biçimi bulunabilir. 

fiehirlerde karfl›lan›rken, u¤urla-
n›rken sizler de olmal›s›n›z. Yollar-
da yanlar›nda yürümelisiniz.
Yürüyüfl boyunca yanlar›na temsil-
ciler vermelisiniz. 

Yürüyen tutsak yak›nlar›d›r. Yü-
rüyen ssiizziinn yyaakk››nnllaarr››nn››zzdd››rr.. 

Siz ki, e¤er bu ülkede ilerici,
devrimci demokratik bir mücadele
içindeyseniz; yar›n siz de tutsak
olabilirsiniz. 

TTeeccrriitt kkiimmsseenniinn dd››flfl››nnddaa ddee--
¤¤iillddiirr.. TTuuttssaakkll››kk kkiimmsseenniinn uuzzaa¤¤››nn--
ddaa ddee¤¤iillddiirr.. 

Halk CCepheliler! 
TAYAD bizim ONURUMUZ-

DUR.
TAYAD’l›lar bizim annemiz, ba-

bam›z, kardeflimiz, yarimiz, teyze-
miz, amcam›z, day›m›zd›r. TA-
YAD’l›lar her koflulda bize kol ka-
nat gerendir. TAYAD’l›lar›n varl›¤›
demek, hiçbir yerde hiçbir koflulda
sahipsiz kalmamak demektir. TA-
YAD bu ülkede iflkence görenin,
hücrelere hapsedilenin sahibidir. 

Halk CCepheliler!
Her yerde TAYAD’l›lar› karfl›la-

mal› ve u¤urlamal›s›n›z. Yürüyüfl
boyunca bu yürüyüflü bulundu¤u-
nuz her yerde anlatmal› ve duyur-
mal›s›n›z. 

YYüürrüüyyüüflfl dergisinin 223311.. say›s›n-
da, HHrraanntt DDiinnkk davas› ile ilgili
A‹HM’e savunma gönderen AKP ik-
tidar›n›n, Dink’i suçlad›¤›n›, katledil-
mesini hakl› ç›kard›¤›n› yazm›flt›k.

AKP iktidar›, Dink’e verilen ce-
zay› savunmak için, Dink’i bir Na-
zi’yle özdefllefltirip, flu savunmay›
yapt›: A‹HM’in, daha önce bir Na-
zi örgütü liderine ›rkç›l›¤› savunan
yaz›s› için verilen cezay› yerinde
buldu. Dink’in yaz›s› da ‘nefret
söylemi’dir.

AKP iktidar›n›n Dink davas›n-
daki, bu ›rkç›, faflist yaklafl›m› aç›-
¤a ç›k›nca, Cumhurbaflkan›’ndan,
D›fliflleri Bakan›’na, Adalet Baka-
n›’na kadar tüm AKP yetkilileri,
sanki savunmadan yeni haberleri
oluyormufl gibi ““ççookk flflaaflfl››rrmm››flflllaarr””
ve bu savunmay› kabul edilemez

bulmufllard›.

Hatta en k›sa zamanda bu ““
yyaannll››flflll››¤¤››nn”” düzeltilece¤ini söyle-
mifllerdi. AKP her zamanki gibi
““mmiinnaarreeyyii ççaallmm››flfl,, kk››ll››ff››nnaa uuyydduurr--
mmaayyaa”” çal›fl›yordu.

AKP bir kez daha ikiyüzlülü¤ü-
nü, yalanc›l›¤›n› ve Dinkler’e olan
düflmanl›¤›n› gösterdi.

B›rak›n, bu ›rkç›, faflist tavr›n
de¤ifltirilmesini AKP bu tavr›n ar-
kas›nda durdu¤unu, yanl›fll›k yap-
mad›¤›n› bir kez daha belgeledi.

AKP, Dink’in katlini savunan
›rkç›-faflist savunmay› haz›rlayan
EErrggiinn EErrggüüll’ü, AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››
UUlluussllaarraarraass›› HHuukkuukk vvee DD››flfl ‹‹lliiflflkkii--
lleerr GGeenneell MMüüddüürr YYaarrdd››mmcc››ll››--
¤¤››’’ndan, KKaammuu DDüüzzeennii vvee GGüüvveennllii--
¤¤ii MMüüsstteeflflaarrll››¤¤›› HHuukkuukk ‹‹flfllleerrii DDaaiirree
BBaaflflkkaannll››¤¤››’na getirerek, ödüllen-

dirdi.

AKP, Dink’in
katlini savunan
bir katili, ödüllen-
direrek, terfi ettir-
mifltir. AKP bu ata-
ma ile aç›kça “eevveett,,
DDiinnkk’’iinn kkaattlliinniinn aarrkkaass››nn--
ddaayy››mm”” demifltir.

AKP, Dink’in katledilmesini
hakl› gösterirken, “HHrraanntt’’››nn aarrkkaa--
ddaaflflllaarr››”” ise referandumda AKP’yi
destekliyorlar. 

Referandumda ““EEvveett”” demek,
Dink’i bir kez daha katletmek de-
mektir. “Hrant’›n arkadafllar›”; ““aarr--
kkaaddaaflflllaarr››nn››nn”” katili ile kol kola yü-
rüyerek, o arkadafll›¤a hiç de lay›k ol-
mad›klar›n› göstermifllerdir. Ya
Hrant’›n arkadafll›¤›ndan, ya AKP
destekçili¤inden vazgeçmelidirler.

AKP’nin hukuk iflleri kime emanet?
Hrant Dink’in katlini savunan katil TERF‹ ettirildi
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Sizin iki k›z›n›z flehit düflseydi,
bir kardefliniz tutsak olsayd› ne ya-
pard›n›z? Bu sorunun herkes için
geçerli olacak tek bir cevab› yoktur
elbette. Ama bir tav›r vard›r ki, say-
g› duyulur, önünde e¤ilinir. 

‹flte TAYAD’l› Ahmet Kulak-
s›z’›n tavr› bu nitelikte bir tav›rd›r.
O, iki k›z›n›, Canan ve Zehra’y› oli-
garflinin tecrit iflkencesine karfl› di-
reniflte flehit vermifltir. ‹stanbul Kü-
çükarmutlu’daki direnifl evinde 15
Nisan 2001’de Canan, 29 Haziran
2001’de de Zehra flehit düfltü.

Ahmet Kulaks›z, iki k›z›n›n da
ölüm orucunda gün gün ölüme yü-
rüyüfllerinde yanlar›ndayd›. Her
gün hücre hücre eriyen k›zlar›n›n
ellerini tuttu... Gözlerinin önünde
ölüyordu k›zlar›. “Ölmeyin” demek
isterdi, hatta birine dedi de bunu;
ama biliyordu ki, tecrit, yüzlerce,
binlerce Canan’›, Zehra’y› öldürü-
yordu ve öldürecekti... 

Son nefeslerinde de yan› baflla-

r›ndayd› iki k›z›n›n... 

‹ki k›z›n› kaybeden bir baba ne
yapard›? Dünyaya küsüp evine çe-
kilmek de bir ihtimaldi... Ama o za-
man her gün karfl›s›nda duran iki
k›z›n›n yüzüne bakabilir miydi? 

K›zlar› flehit düfltükten sonra on-
lar›n canlar›n› feda ettikleri davala-
r›na sahip ç›kt›. Büyük direnifl bo-
yunca tecrit iflkencesine son veril-
mesi için k›zlar›n›n mücadelesini
sürdürdü. 

Tecrit iflkencesi, tutsaklara yöne-
len insanl›k d›fl› bir sald›r›d›r. Buna
karfl› direnmek en meflru hakt›r. Ve
en onurlu görevdir. Canan ve Zehra
böylesine onurlu bir direniflte flehit
düfltü. Ahmet Kulaks›z’›n k›zlar›n›n
davas›na sahip ç›kmas› da ayn› de-
recede hakl› ve meflrudur.

Ahmet Kulaks›z ve 17 TA-
YAD’l›n›n tutuklanmas›, 9 TA-
YAD’l›n›n 90 gündür hala tutuklu
olmas› TAYAD’l›lar›n hakl›l›k ve
meflrulu¤una, onurlu mücadeleleri-
ne sald›r›d›r.

Çünkü, tecrit iflkencesini uygu-
layan AKP iktidar›d›r. Tutsaklar›
katleden AKP iktidar›d›r. Hasta tut-
saklar› katleden AKP iktidar›d›r.
Suçlu olan, haks›z ve gayr›meflru
olan AKP iktidar›d›r. 

TAYAD’l›lar›n mücadelesi
AKP’nin iflkenceci, katliamc› yüzü-
nü aç›¤a ç›kartmakta ve teflhir et-
mektedir. 

AKP istiyor ki, tecrit politikala-
r›n› sürdüreyim, tutsaklar› hapisha-
nelerde tecrit iflkencesiyle, sessiz
imha politikalar›yla katledeyim. Ve
istiyor ki AKP, kimse buna karfl›
ç›kmas›n, mücadele etmesin.

Bunun için sald›r›yor. ‹ki k›z›n›
tecrite karfl› mücadelede flehit ver-
mifl bir baban›n, tecrite karfl› müca-
delesini onlar› F Tiplerine atarak
engelleyebilece¤ini san›yor. Ahmet
Kulaks›z, flu anda SSiinnccaann 11 NNoo’’lluu
FF TTiippii HHaappiisshhaanneessii’nde!

K›zlar›, o¤ullar›, eflleri, kardefl-
leri onurlu bir mücadelede flehit ve-
ya tutsak düflmüfl devrimcilerin ya-
k›nlar› taraf›ndan sahiplenilmesi en
meflru hakt›r. Bu hak gözalt›larla,
tutuklamalarla engellenemez. 

Bunu hiçbir güç engelleyemez.
Bunun için TAYAD’›n tarihine ba-
k›lmas› yeterlidir. Bu amaçla yap›-
lacak her türlü sald›r› sonuçsuz ka-
lacakt›r.

Bu u¤urda ödenen her türlü be-
del TAYAD’l›lar için onurlu bir gö-
revdir. 

Sizin iki k›z›n›z flehit
düflseydi ne yapard›n›z?

AAhhmmeett KKuullaakkss››zz,, kk››zz›› CCaannaann’’››AAhhmmeett KKuullaakkss››zz,, kk››zz›› CCaannaann’’››
ööllüümmssüüzzllüü¤¤ee uu¤¤uurrllaarrkkeenn.... ööllüümmssüüzzllüü¤¤ee uu¤¤uurrllaarrkkeenn.... 

Tecrit: iflkence ve ölüm!

Edirne F Tipi Hapishanesi’nden AAllii OOssmmaann KKöö-
ssee’nin 30 A¤ustos 2010 tarihli mektubundan:

Hapishane, tüm hücreleriyle dolu olmal›. Tamir ya-
p›lan ve bu nedenle bir kaç günlü¤üne boflalt›lan hücre-
lerdeki tutuklular›, revire götürüyorlarm›fl. Revirde kal›-
yorlarm›fl bir kaç gün. Eskiden baflka bofl bir hücreye
götürürlerdi. Anlafl›lan o ki bofl bir hücre bile kalmam›fl.

18 A¤ustos 2010'da ‹stanbul A¤›r Ceza Mahkeme-

si'ne götürülen ESP davas›ndan Keper'e yap›lanlarla il-
gili suç duyurusu dilekçeleri yazd›k. Ve 23 A¤ustos'ta
verdik. Yine ayn› astsubay varm›fl. Kelepçelerini de ar-
kadan ve kemi¤e oturacak flekilde s›km›fllar. Revire ç›-
k›p yara-berelerin tespit ettirmifl. Suç duyurular›ndan
bir fley ç›km›yor. Ama biz de gerçekliklerini ifade etmifl
oluyoruz.

Bizim de tan›d›¤›m›z ZZaaffeerr EE rreell isimli bir adli tu-
tuklu geçen haftalarda vefat etmifl. B-1 bloktaki tekli
hücrelerde kal›yordu. 20 gün boyunca bu s›cak havalar-
da battaniyeye sar›larak yat›yormufl. Ona ra¤men tir tir
titriyormufl. Hastaneye gitmifl ama yat›rmam›fllar. Tan›-
yan arkadafllardan birinin söyledi¤ine göre AIDS'ten
ölmüfl. ‹ki sene önce de efli ayn› hastal›ktan vefat etmifl.
Zafer Erel AIDS'li oldu¤unu biliyormufl. Daha önce-
den görenler sa¤l›kl› oldu¤unu ve son 20 gün içinde du-
rumunun kötüleflti¤ini söylediler. 

Hapishanelerde ölen tutsaklar›n say›s›, her hafta
büyümeye devam ediyor. Tutsaklar›n mektuplar›

hücrelerden ölüm haberleri tafl›yor:

24

Yürüyüfl

12 Eylül
2010

Say›: 233



Kardefllik, zalimlerin zulmünü
gizleme arac› olmuflsa, orada riya-
karl›k, istismar s›n›r tan›m›yor de-
mektir. Katliam emri verdi¤i ve ver-
di¤i emir sonucunda sokaklar›nda
12 insan›n katledildi¤i bir flehrin
meydan›nda “Biz kardefliz kar-
defl...” diye ba¤›rmak, kardeflli¤i
katliamc›l›¤a perde yapmaktan bafl-
ka nedir ki!

Baflbakan Erdo¤an 4 Eylül’de
gitti¤i Diyarbak›r’daki referandum
mitinginde, “kardeflli¤i”, referan-
dumda evet oyuna dönüfltürmek pe-
flindeydi. fiöyle diyordu:  

“Biz kardefliz kardefl. Bu kkaarrddeeflfl--
llii¤¤iimmiizzii bboozzaannllaarraa kkaarrflfl›› 1122 EEyyllüüll
bbiirr mmaanniiffeessttoodduurr””. 

Konuflmas›n›n devam›nda
2005’de yine Diyarbak›r’da yapt›¤›
konuflmaya at›fta bulunarak flöyle
dedi: “Biz söz verip sözünü unutan-
lardan olmad›k. 2005 y›l›nda... ne
dediysek... arkas›nda durduk.”

Hat›rlatal›m. Ne demiflti Erdo-
¤an o zaman: ““‹‹llllaa hheerr ssoorruunnaa bbiirr
aadd kkooyymmaakk ddaa ggeerreekkmmeezz ...... AAmmaa iill--
llaa ‘‘aadd kkooyyaall››mm’’ ddiiyyoorrssaann››zz KKüürrtt ssoo--
rruunnuu bbuu mmiilllleettiinn bbiirr ppaarrççaass››nn››nn ddee--
¤¤iill,, hheeppssiinniinn ssoorruunnuudduurr.. BBeenniimm ddee
ssoorruunnuummdduurr..””

Erdo¤an’›n o günkü sözlerine
çok “derin” anlamlar yükleyenler
olmufltu ama, AKP ve Erdo¤an’›n
as›l düflüncesi belliydi; yyookk ssaayy--
mmaakktt›› Kürt sorununu... Ve o günden
bu yana da prati¤i temelde böyle ol-
du. 

Erdo¤an 5 y›l boyunca Kürt so-
runu konusunda yerine göre bir öy-
le, bir böyle konuflmufltur; ancak

“istikrarl›” oldu¤u tek bir politikas›
vard›r. ““TTeekk mmiilllleett,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk
vvaattaann,, tteekk ddeevvlleett”” söylemi hiç de-
¤iflmemifltir. Referandum mitingleri
boyunca da gitti¤i bir çok yerde tek-
rarlad› bunu. 

Konya Hükümet Meydan›’nda
29 A¤ustos’taki mitingte kelimesi
kelimesine flöyle dedi Erdo¤an:

“... ben ›rkç› parti de¤ilim, ben
73 milyonun partisiyim. Onun için
diyoruz ki, bu 4 özellik çok önemli:
TTeekk mmiilllleett,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk vvaattaann,,
tteekk ddeevvlleett..””

Irkç›l›k ve  tek millet dayatmas›,
beynini öylesine teslim alm›fl ki,
ben ›rkç› de¤ilim diye ba¤›r›rken,
flovenist bir hezeyan içinde... O he-
zayan›n sonuçlar›n› ise biliyoruz: 

2005 A¤ustos’undan –güya Kürt
sorununun varl›¤›n› kabul ettikten–
sadece 7 ay sonra, bizzat Baflbakan
Erdo¤an’›n ““ÇÇooccuukk ddaa oollssaa kkaadd››nn
ddaa oollssaa tteerröörrüünn mmaaflflaass›› oollaannllaarraa
ggüüvveennlliikk ggüüççlleerriimmiizz ggeerreekkeennii yyaappaa--
ccaakktt››rr”” talimat›yla polis Diyarbak›r
sokaklar›nda katliam yapt›. 

Cenaze ve protesto eylemlerine
sald›ran polis Diyarbak›r’da 12, K›-
z›ltepe’de 2, Batman’da 1 olmak
üzere yafllar› 3-78 aras› 15 kifliyi
katletti. 

Erdo¤an bugün de ayn› fleyleri
söylüyor. “Özerklikten bahseden
faturas›n› öder... anadilde e¤itim is-
teyen bölücüdür...” dedi yine geçen
hafta. “Fatura”, Diyarbak›r sokakla-
r›nda cesedi yatan Enes Ata’d›r...
Fatura, katledilen onbinlerce Kürt
yurtseveridir... 

*

Kürt halk›n› katliamla tehdit et-
meye, tehditle yetinmeyip katletme-
ye devam eden Erdo¤an, Diyarbak›r
Meydan›’nda kalkm›fl hala ““SSuuççaa
iittiilleenn ççooccuukkllaarrllaa iillggiillii yyaassaayy›› ddüü--
zzeennlleeyyeerreekk bbuu ççooccuukkllaarr››nn cceezzaaeevviinn--

ddeenn çç››kkmmaass››nn›› ssaa¤¤llaammaadd››kk mm››??”” di-
ye soruyor. Kürt halk›na lütfuna ba-
k›n! Kim att› peki o çocuklar› hapis-
haneye? Çocuklar› Terörle Mücade-
le Yasas›’na göre yarg›lamaya bafl-
layan AKP iktidar› de¤il mi?

Sen, “ÇÇooccuukk ddaa oollssaa kkaadd››nn ddaa
oollssaa ggeerreekkeennii yyaappaaccaakktt››rr”” diyerek
3 yafl›ndaki bebekleri dahi katlet,
ondan sonra çocuklar›n tafl atmas›n›
suç say... Sonra da onlar› “b›rak-
makla” övün! Ayr›ca Erdo¤an yalan
söylüyor; Terörle Mücadele Yasa-
s›ndan yarg›lanan 5588 ççooccuukk halen
tutuklu. 

Katliamlar içinde, zulüm içinde,
asimilasyon dayatmas› içinde bu
nas›l kardefllik? Kürt halk›n›n mü-
cadelesini yok say, en demokratik
taleplerini dahi tan›ma, ama “biz
kardefliz kardefl” nakarat›na devam
et; bu nas›l kardefllik? 

Musa Anter, Ahmet Kaya, fiivan
Perver’den sözetmekle kardefllik ol-
muyor. O kadar ucuz, o kadar kolay
de¤il kardefllik! Asimilasyon ve yok
sayma devam ediyor. Kürt halk›n›n
ulusal mücadelesini ““ççeetteecciilliikk”” di-
ye adland›r›yor. Bu nas›l kardefllik?
Erdo¤an’›n kardeflli¤i, inkarc›, il-
hakç›, katleden, asimile eden bir
kardeflliktir!

Katlimize hükmedenler
kardefllikten sözedemez!

12 Eylül
2010
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3 Eylül’de Diyarbak›r’da yapt›¤›
referandum mitingi konuflmas›nda
Baflbakan Erdo¤an her zamanki iki-
yüzlülü¤ünü bir kez daha sergiledi.
Ahmet Arif’ten fliir okudu. “Ape
Musa'n›n ac›s›n›, fiivan Perver'in
özlemini unutamay›z, Ahmet Ka-
ya'n›n gurbette vefat›n› hat›r›m›z-
dan ç›karamay›z” istismarc›l›¤›n›
sürdürürken Diyarbak›r halk›na bü-
yük müjdesini(!) verdi: 

“Ah flu Diyarbak›r Cezaevi’nin
bir dili olsa da konuflsa, 12 Eylül
sonras›nda yaflananlar› bir anlatsa...
Ah flu 5. ko¤ufl dile gelip, o insanl›k
d›fl› iflkenceleri ... bir söylese. ... Di-
yarbak›r Cezaevini kapat›yoruz. Yeni
cezaevini süratle yap›yoruz. Biter
bitmez hemen mevcut bu malum Di-
yarbak›r Cezaevini de y›kaca¤›z. ‹s-
tiyoruz ki oras› art›k varl›¤›yla flehri-
mize 12 Eylül'ü hat›rlatmas›n.”

Diyarbak›r hiç susmad›. Diyar-
bak›r’›n semalar›ndan hep iflkence
sesleri yükseldi ve yükselmeye de-
vam ediyor. Tayyip Erdo¤an, iflken-
celeri, katliamlar› 12 Eylül döne-
miyle s›n›rl›ym›fl gibi göstererek
oligarflik devletin di¤er katliamlar›-
n› aklamaya, kendi katliamlar›n›n
üstünü örtmeye çal›fl›yor. 

Neden 12 Eylül’ün hat›rlanma-
s›ndan korkuyorsunuz? Her fleyi
unutal›m de¤il mi? Katliamlar› unu-
tal›m, iflkenceleri unutal›m, hiçbir
fleyi hat›rlamayal›m ki, katliamlar›-
n›z›n hesab› sorulmas›n... Her fleyi
unutal›m ki, katletmeye devam edin!

AKP’nin sekiz y›ll›k iktidar› dö-
neminde hapishanelerden ç›kan ta-

butlar›n say›s› 12 Eylül dönemini
kat be kat aflt›. Dört duvar içinden
yükselen iflkence seslerinden mi
bahsediyorsunuz: Engin Çeber’i
katleden siz de¤il misiniz? Her haf-
ta Galatasaray Lisesi önünde “sessiz
imha”yla katletmek istedi¤iniz hasta
tutsaklar›n sesleri yank›lan›yor. 

Pervas›zl›¤a bak›n, riyakarl›¤a
bak›n: Diyarbak›r halk›na verdi¤i
müjdeye(!) bak›n: Yeni hapishane
biter bitmez eski Diyarbak›r Hapis-
hanesi’ni y›kacaklarm›fl. Diyarbak›r
halk›na yeni hapishane müjdesi ve-
riyor. AKP iktidar›n›n Kürt halk›na
““ssüürraattllee”” yapabilece¤i ancak sald›-
r›lar›n, iflkencelerin, katliamlar›n
yan›nda bir de hapishane olabilirdi.

Diyarbak›r
Hapishanesi’ni yy›kmay›n:
Hesab›n› vverin!

AKP oligarflinin iflkencelerle,
katliamlarla an›lan hapishanelerini
kapatarak katliamlar›n üzerini örtü-
yor. Tarihi unutturmaya çal›fl›yor. 

Diyarbak›r Hapishanesi’ni ka-
patmay›n: AÇIN!

Erdo¤an masal anlat›yor; “Di-
yarbak›r Cezaevinin bir dili olsa da
konuflsa” imifl... 12 Eylül dönemin-
de ölüm orucunda flehit düflenlerin
isimlerini say›yor. Halk› kand›rmak
için her türlü riyakarl›k mübah. 

24 Eylül 1996’da RREEFFAAHH--YYOOLL
iktidar› döneminde katletti¤iniz 10
yurtsever tutsa¤›n adlar›n› neden
saym›yorsunuz? AKP kadrolar›n›n

yetifltirildi¤i Refah Partisi’nin ikti-
dar›nda özel timler taraf›ndan demir
çubuk, cop ve kalaslarla dövülerek
katledildiler. 

Hapishane duvarlar› hiç susma-
d›. O, duvarlar›n içinden iflkence
sesleri tüm tecrite, sansüre ra¤men
dünyan›n dört bir yan›nda yank›lan-
d›. Siz mi duymad›n›z? 

SSeenn AAbbdduullllaahh GGüüll;; 24 Eylül
1996’da Diyarbak›r Hapishane-
si’nde 10 tutsak katledildi¤inde 54.
Hükümetin devlet bakan›yd›n. fiim-
di devletin en yüksek makam›nda
görev yap›yorsun! Diyarbak›r’da
katledilen 10 tutsa¤›n katilleri için
ne yapt›n?

Siz MMeehhmmeett AAllii fifiaahhiinn,, SSaalliihh
KKaappuussuuzz,, OOssmmaann PPeeppee,, BBüülleenntt
AArr››nnçç...... O dönemin meclisinde mil-
letvekiliydiniz. fiimdi biriniz Mec-
lis Baflkan›, kiminiz bakan, kiminiz
baflbakan yard›mc›s›s›n›z. 

AAçç››kkllaayy››nn;; o zaman ne yapt›n›z?
Katledilen tutsaklar›n ailelerine gidip
baflsa¤l›¤› dilediniz mi? Katliam›n
araflt›r›lmas›, soruflturulmas› için
meclise hangi önergeyi verdiniz? Ka-
tillerin yarg›lanmas› için ne yapt›n›z? 

Bu sorular›n cevab›n› biz biliyo-
ruz. Bu sorular›n cevab›n› tarih bili-
yor.

Bu sorular›n cevab›n› halk›m›z›n
bir kesimi de biliyor ve tümü de ö¤-
renecek. Sizin, on tutsak Diyarbak›r
Hapishanesi’nin maltas›nda demir
sopalarla bafllar›na vura vura ezile-
rek öldürülürken, kk››ll››nn››zz bbiillee kk››pp››rr--
ddaammaadd››.. 

Bayrampafla Hapishanesi Ulucanlar Hapishanesi Diyarbak›r Hapishanesi
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Siz, hapishaneleri de¤il,

Katliamlar›n üstünü
kapat›yorsunuz



Diyarbak›r Hapishanesi’nin
maltas›n›n o gün, kan gölüne dönüfl-
tü¤ünün bilgisi size ulaflmad› m›?
Adalet Bakan› sizin partinizden
fievket Kazan’d›. Katliam haberi si-
ze ulaflt›¤›nda ne yapt›n›z? Katliam›
k›nayan tek bir aç›klaman›z var m›?
Hiç oral› bile olmad›n›z. 

fiimdi Diyarbak›r Hapishane-
si’ni kapatmaktan bahsediyorsunuz.
Önce katliam›n hesab›n› verin. 

Sen Mehmet Ali fiahin; AAddaalleett
BBaakkaannll››¤¤›› da yapt›n. Do¤rudan so-
rumlu oldu¤un bir alanda bu katli-
am yap›ld›. Katliam› araflt›rd›n m›?
Diyarbak›r Hapishanesi’ndeki katli-
am davas› ne oldu? Katiller hakk›n-
da hangi cezalar verildi? 

Dönemin Adalet Bakan› fievket
Kazan Diyarbak›r Hapishanesi’nde-
ki katliam için “kontrgerillan›n kat-
liam›yd›” diye aç›klama yapm›flt›
daha sonra. O kontrgerillan›n bafl›n-
da o gün sizler vard›n›z. 

SSeenn BBüülleenntt AArr››nnçç;; olur olmad›k
her fley için aç›klama yapars›n, ah-
kam kesersin, Diyarbak›r Hapisha-
nesi’nde katledilenler için o gün ne
yapt›n? Sonraki sekiz y›ll›k dönem-
de hükümetin hep önemli yerlerinde
sorumluluk ald›n. Peki katliamlar›n
üstünü örtmekten baflka ne yapt›n?

fiimdi Diyarbak›r Hapishane-

si’ni kapatarak katliamlar›n›z›n üs-
tünü örtüyorsunuz!

Katliamlar›n›z›n üüstünü 
kapat›rs›n›z aancak 
tarihten ssilemezsiniz

Hapishaneyi kapatmak oyundur.
Kapatt›¤›n›z hapishane de¤il, katli-
amlar›n›z›n üzeridir. 

AKP, ““hhaappiisshhaannee kkaappaattaann bbiirr
iikkttiiddaarr”” rolü oynuyor. Ve bunu çok
kaba bir biçimde halkla alay ederce-
sine yap›yor. 

AKP daha önce Ulucanlar ve
Bayrampafla Hapishaneleri’ni kapat-
t›. Hapishane kapatarak “demokrat”
bir iktidar flovlar› yapt›. Ama ayn›
AKP, ülkenin dört bir yan›nda top-
lam 5522 yyeennii hhaappiisshhaannee yapt›rd›. 86
hapishanenin de yap›laca¤› söyleni-
yor. Hapishanelerdeki tutuklu say›s›
ssoonn 3300 yy››ll››nn en yüksek rakam›na
ç›kt›. Böyle mi hapishane kapat›l›r? 

Hapishane kapatarak katliamlar›
unutturamazs›n›z. Oligarflinin katli-
amc› tarihini haf›zalardan silemezsi-
niz. Suçlar›n›z›n üstünü örtemezsiniz. 

Ulucanlar’›n duvarlar›ndaki kan›
silemezsiniz. Hamam›n dilinin ol-
mad›¤›n› sanmay›n. Ulucanlar Ha-
pishanesi’ni y›k›p, yerle bir etseniz
de duvarlardaki kan› silemezsiniz.

Hamam›n duvarlar›ndan yank›lanan
iflkence seslerini susturamazs›n›z. 

Bayrampafla Hapishanesi’ni ka-
patt›n›z, Bayrampafla Hapishane-
si’nin tarihini silebilir misiniz? 19
Aral›k katliam›n› unutturabilir misi-
niz? Bayrampafla’y› kapatarak diri
diri yak›lan 6 kad›n tutsa¤›n unutu-
laca¤›n›, 19 Aral›k katliam›n›n üze-
rinin örtülece¤ini san›yorsa aldan›-
yor AKP. Oligarfli Metris’in direnifl
tarihini unutturmak için y›llarca
Metris’e devrimci tutsaklar› koyma-
d›. Metris’in direnifl tarihini unuttu-
rabildiniz mi?

Diyarbak›r’› da unutturamaya-
caks›n›z. Ne 12 Eylül’ün izlerini si-
lebilirsiniz, ne de sonras›n›n. Halk›n
haf›zas› çok güçlüdür. Katliamlar›-
n›zla, iflkencelerinizle an›lan hapis-
haneleri y›karak tarihi silemezsiniz. 

Çünkü; unutturmaya çal›flt›¤›n›z o
tarihin içinde kanla yaz›lan bir tarih
var. Destanlaflan direnifller var. Halk›n
türkülerine söz, yeni do¤an çocuklar›-
na isim olmufl yüzlerce flehit var. 

Katliamlar›n›zla özdeflleflmifl ha-
pishaneleri kapatarak ne tarihin
üzerini örtebilirsiniz ne de devleti
aklayabilirsiniz. Ne geçmiflteki, ne
de sizin iktidar döneminizdeki hiç-
bir katliam› unutmayacak, unuttur-
mayaca¤›z.

Hapishaneyi
kapatt›n›z,
peki onun katili

ne olacak?          Diyarbak›r’da
katledilenler için adalet bekle-
yenlerin hakl›, meflru ve asla
vazgeçilmez talepleri ne olacak?

Tutsaklar› kanalizasyon içerisine
sokan, karlar içinde saatlerce
süründüren, bir birine d›flk›

yedirmeye
zorlayan, üç
ö¤ün yemek
yerine dayak
at›lan... zulüm
merkezindeki
iflkenceciler ne
olacak? Bütün
bunlar› Esat

Oktay Y›ld›ran tek bafl›na m›
yapt›? 

Bu iflkenceler, Diyarbak›r’da bu
vahflet hüküm sürerken yönetimde
Kenan Evrenler yok muydu?
Generallerden “hesap sormakla”
övünen AKP, Diyarbak›r vahfletinin
bafl sorumlular›n›, cunta flefi
Kenan Evren’i, cuntan›n di¤er 

üyelerini, o dönemde
Diyarbak›r’dan ve Diyarbak›r
Hapishanesi’nden sorumlu olan
ordu ve kolordu komutanlar›n›,
Diyarbak›r Hapishanesi’nin
yönetiminde görevli tüm
subaylar› yarg›layabiliyor mu? 

Bu yap›lmad›¤› sürece AKP’nin
generallerden hesap sorma
iddias›, Diyarbak›r Hapishanesi’ni
kapatma sözleri riyakarl›ktan
baflka bir fley de¤ildir. 

Bunlar› yapmad›¤›n›z sürece tek
bir subay bile yarg›layamazs›n›z.
Siz Diyarbak›r Hapishanesi’ni
kapatmakla bütün bu
iflkencelerin ve iflkencecilerin
suçlar›n›n üzerini örtüyorsunuz...

12 Eylül
2010
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Sevgili arkadafllar merhaba! Der-
simizin bu haftaki konusu, toplant›-
lar. “Toplant›lar›m›z nas›l olmal›?”
sorusunun cevab›n› ele alaca¤›z. 

Toplant›lar, devrimci faaliyetin
ayr›lmaz, kaç›n›lmaz bir parças›d›r.
Bazen küçümsenir, bir zaman kayb›
gibi görülür. Bazen, abart›l›r, orada
her fleyin çözülece¤i düflünülür.

Abart›lar› ve küçümsemeleri bir
yana b›rak›rsak, toplant›lar›n devrim-
ci mücadelenin, devrimci faaliyetle-
rin her aflamas›nda ve her alan›nda
önemli bir rolü oldu¤u aç›kt›r. Bu an-
lamda da toplant›lar› verimli k›lmak,
sonuç al›c› hale getir-
mek, toplant›lara har-
cad›¤›m›z zaman›n ve
eme¤in bofla gitmeme-
si için önemli bir nok-
tad›r.

Toplant› denilince
akla ilk gelen sorun-
lardan biri, toplant›la-
ra harcad›¤›m›z za-
man ve emekle, top-
lant›lardan ald›¤›m›z
verimin birbirine
denk olmamas›d›r.

Saatler süren toplant›lar yap›l›r.
Bir konu saatlerce hiç de gerekli de-
¤ilken tart›fl›l›r. Üstelik saatlerce za-
man harcanmas›na ra¤men konuflul-
mas› gereken konular henüz konu-
flulmam›fl, toplant›n›n birçok gün-
dem maddesi bir sonraki toplant›ya
ertelenmifltir.

O zaman nas›l yapmal›y›z? Top-
lant›lar› nas›l daha verimli hale geti-
rebiliriz. Toplant›lar› verimsiz k›lan
nedenleri s›ralarsak çözümleri de
buluruz? 

�� HHeerr ttooppllaanntt›› bbiirr ‘‘ddeerrss’’ttiirr

Toplant› bizim okulumuzdur.

Her bir toplant›, o
okulda gördü¤ümüz
derslerden biridir.
Sadece e¤itim çal›fl-
mas› yaparken de¤il,
o toplant›n›n günde-
mi ne olursa olsun,
bu böyledir. 

‹ster pratik faali-
yetlerimizi konufluyor olal›m, ister
elefltiri-özelefltiri, ister e¤itim çal›fl-
mas› yap›yor olal›m veya isterse
halk toplant›s› olsun, ister dar, ister
genifl bir toplant› olsun; her toplan-
t›, kat›lan herkes için e¤itici bir
özellik tafl›r. 

Toplant›n›n her an›nda, konuflu-
lanlardan, toplant›n›n yönetilifl biçi-
minden, tart›flmalardan, farkl› öne-
rilere verilen cevaplardan, tart›flma
tarz›ndan, hep bir fleyler ö¤reniriz. 

Baz› toplant›lar vard›r, alabildi-
¤ine verimsizdir, bazen lüzumsuz
bir tart›flma, bazen uzat›lan bir pole-

mik, bazen küsmeler, bazen espriye,
“mavraya” bo¤malar sonucunda o
çal›flmalar çok verimli olmam›fl ola-
bilir; ama o yan›yla da yine bizi e¤i-
tir her toplant›. Neyin nas›l oollmmaa--
mmaass›› gerekti¤ini gösterir o durumda
da. 

�� ZZaammaann mm›› bbiizzee,, bbiizz mmii
zzaammaannaa hhüükkmmeeddeeccee¤¤iizz??

""ZZaammaann bbiizzee ddee¤¤iill bbiizz zzaammaannaa
hhüükkmmeettmmeelliiyyiizz.."" ‹flin özü budur ve
bir toplant› bu hükmetmenin en aç›k
biçimde kendini göstermesi gereken
yerdir. 

Bir toplant›da konuflmalar› ve

zaman›n ak›fl›n› kendili¤indencili¤e
b›rakt›¤›m›zda ne olur? Herkes ko-
nuflur da konuflur. Ele ald›¤›m›z ko-
nular dallan›r budaklan›r... 

Tart›flt›¤›m›z teorik konular da-
¤›l›r... Toplant›m›za bir zaman s›n›r›
koymam›flsak, toplant› uzar da uzar.

Ama toplant› içindeki bu tarz›
de¤ifltirmedi¤imiz sürece, toplant›-
ya bir zaman belirlemek de sorunu
çözmez. 

Çünkü diyelim ki, toplant› için
azami iki saat belirledik. 

Toplant›da ise, sözü alan b›rak-
m›yor... ‹ki saatin sonuna geldi¤i-
mizde, gündemlerimizin yar›s›n› ele
alamam›fl, yapmam›z gerekenleri
tamamlayamam›fl oluruz, o durum-
da toplant›y› evet iki saatte bitiririz
ama sorun çözülmemifltir. 

O halde, hem toplant›ya bir top-
lam süre belirleyece¤iz, hem de top-
lant›n›n ak›fl›n› da belli bir zaman

ve verimlilik ölçüsüne ba¤-
layaca¤›z. 

Bilmece bulmaca oyun-
lar›nda sorulan bir soru var-
d›r: “Kaybetti¤imizde bir
daha kesinlikle bulamaya-
ca¤›m›z, gitti¤inde bir daha
geri gelmeyecek olan ne-
dir?”

Bilmecenin cevab› bilin-
di¤i gibi, "zzaammaann"d›r... Öy-
leyse, ilk yapaca¤›m›z, za-
man›n bofla gitmemesini
sa¤lamakt›r. De¤ilse zaman›

bofla harcad›ktan sonra, gidene ha-
y›flanmak bir ifle yaramaz. 

�� TTooppllaanntt››nn››nn yyöönneettiimmii

Toplant›y› yöneten, ele al›nan
konuya vak›f olmal›d›r. Haz›rl›k dü-
zeyi en yüksek olan o olmal›d›r.
Tart›fl›lan konuda politikalar›m›z,
kararlar›m›z hakk›nda bilgi sahibi
olmal›d›r. 

Toplant›n›n yönetimi aaddiill olma-
l›d›r. Söz hakk›nda adaletli davra-
n›lmal›d›r. Kastetti¤imiz, herkesin
ayn› uzunlukta konuflmas› gibi bbii--
ççiimmsseell bir adalet de¤ildir. Ama top-
lant›y› yöneten, bir görüfl, öneri
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DEVR‹M ‹‹ç‹nDEVR‹M ‹‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL



sunmak isteyen herkese, as-
gari eflitlik içinde görüfl ve
önerilerini yeterince anlata-
cak imkan› vermelidir. 

Yönetici, herkesin birbi-
rini dinlemesini, tart›flmala-
r›n belli bir yöntem ve disip-
lin dahilinde sürmesini sa¤-
lamakla yükümlüdür. Top-
lant› yöneticisi, toplant›ya
kat›lan herkesi görebilecek bir ko-
numda olmal›d›r. Ama fiziki olarak
bu konumda olmas› yetmez, herkesi
yak›ndan izlemelidir. Söz isteyeni
de, uyuklayan› da an›nda görebil-
meli, toplant›dan flu veya bu biçim-
de kopanlar›, yeniden tart›flman›n,
toplant›n›n içine çekebilmek için
uygun müdahalelerde bulunmal›,
gerekti¤inde ara vermeli, yer yer in-
sanlar›n dikkatlerini toparlayacak
girifller yapabilmelidir. 

Tart›flmalar›n veya anlat›mlar›n
ele al›nan konudan sapmas›, konu-
nun da¤›lmas› karfl›s›nda, uygun to-
parlamalarla, toplant›n›n yeniden
zeminine oturmas›n› sa¤lamal›d›r. 

Bir toplant›n›n sonuç al›c› olma-
s›nda, toplant› yönetiminin büyük
pay› vard›r. 

�� TTooppllaanntt›› yyookkssaa,, ssoorruunn
vvaarrdd››rr

Bazen, bir alandaki, birimdeki
yöneticiler, toplant›lar› zorunluluk-
tan yaparlar; onun yarar›na inan-
mazlar. Bu anlay›flla toplant› yap-
mak, bu konuda rastlanabilecek en
olumsuz yaklafl›mlardan biridir. 

Asl›nda sorumlu yönetici, o top-
lant›dan bbiirr flfleeyy çç››kkmmaayyaaccaa¤¤›› kan›-
s›ndad›r; sadece yap›lmas› gerekti¤i
için yapmaktad›r. 

Burada üç noktan›n üzerinde
durmal›y›z. 

BBiirriinncciissii,, e¤er, toplant›ya kat›la-
cak insanlar›n politika üretimine,
alandaki çal›flmaya bir katk›s›n›n
olmayaca¤› düflünülüyorsa, yöneti-
ci, bundan da kendisini sorumlu tut-
mak zorundad›r. Peki neden öyle-
dir? Bu noktada kendisi üzerine dü-
fleni yapm›fl m›d›r?

Politika üretmek, bilgi sahibi ol-
makt›r ayn› zamanda. E¤er komite
üyelerini, onlar›n alt›ndaki insanla-
r›, kadro adaylar›n› çeflitli geliflme-
ler ve as›l olarak da çeflitli konulara
dair politikalar›m›z, kararlar›m›z,
kampanyalar›m›z konusunda yete-
rince bilgilendirmemiflsek, orada
yeterli politika üretimi, yeterli dü-
zeyde kat›l›m olmaz. 

Ha, bunlar› yapt›ktan sonra hala
k›s›rl›k, politika üretmemek gibi ek-
siklikler yine söz konusu oluyorsa,
o zaman baflka sorun var diyebilir,
onu araflt›r›r›z. 

‹‹kkiinncciissii:: E¤er bir yönetici top-
lant›lar› gereksiz görüyorsa, o “her
fleyi ben bilirim” yaklafl›m›ndad›r,
kolektivizmin gücüne, baflkalar›n›n
da bilebilece¤ine, onlar›n da göz-
lem, öneri ve düflünceleri olabilece-
¤ine inanm›yordur; ki bu say›lanla-
r›n hepsi birbirinden vahimdir. 

ÜÜççüünnccüüssüü:: E¤er bir birimde, dar
veya genifl toplant›lar, adeta ““yyaa--
mmaa”” gibi duruyorsa, o birimde he-
nüz kolektif bir iflleyifl oturtulma-
m›fl, her fley kifliler üzerinde yürü-
yor demektir. 

‹kinci ve üçüncü fl›klar›n geçerli
oldu¤u yerde, yönetici, kendini göz-
den geçirmek durumundad›r. Bir bi-
rimde, toplant› yoksa, toplant›lar
adet yerini bulsun diye yap›l›yor ve
ek bir yarar sa¤lam›yorsa, o birimde
ciddi olarak gözden geçirilmesi ge-
reken yanlar var demektir. fiöyle
özetleyebiliriz: Dar veya genifl, ttoopp--
llaanntt›› yyookkssaa,, ssoorruunn vvaarrdd››rr.. 

�� TTooppllaanntt››llaarr ‘‘ssoonnuuçç aall››cc››’’
oollmmaall››dd››rr

E¤er bir sorun için toplan›lm›fl-
sa, mümkün olan en az say›daki

toplant›yla o sorun
çözülmelidir. 

O toplant›ya kat›-
lan herkes bunu he-
deflemeli, bunun için
kendi çabas›n›, özve-
risini ortaya koymal›-
d›r. 

“Çözü lemeyen
sorunlar” için toplan-

t›lar› uzatmak, di¤er insanlar›n za-
man›ndan çalmakt›r. Daha aç›k de-
yiflle zaman h›rs›zl›¤›d›r. 

Toplant›larda özenle kaç›nma-
m›z gereken, deyim yerindeyse en
büyük “tuzak”lardan biri ““eerrtteellee--
mmeecciilliikk””ttiirr.. 

Genelde toplant›ya kat›lanlardan
birinin veya daha fazla kiflinin iflini
zaman›nda yapmamas› sonucu orta-
ya ç›kan bir “zorunluluk”tur. An-
cak, ertelemecilik, sonu olmayan
bir k›s›r döngüdür... Yap›lan ifllerin
“birikip büyümesi”dir. Yükün den-
gesiz biçimde artmas›d›r. Birinin
iflini yapmamas›, o iflin baflka birine
verilmesidir.. 

Ertele, ertele, ertele... Bir iflin er-
telenmesi, zincirleme olarak bir haf-
ta sonra bir baflka iflin ertelenmesini
getirir... 

Hep gelece¤e sarkar. Yaln›z bel-
li olan bir fley vard›r ki, o gelecek
zaman ya çok sonra gelir ya da hiç
gelmez. 

Ertelemecilikte, ifllerin bitirilifl
süresi genellikle belirsiz kal›r. Hep
gelece¤e sarkar. O gelecek bazen
kolay kolay gelmez. Geldi¤inde ifl
iflten geçmifl olur. Ertelenen ve ya-
p›lmayan her ifl, devrimci geliflme-
nin önündeki ppüürrüüzzlleerrddiirr.. 

�� TTooppllaanntt›› kkoolleekkttiivviizzmmddiirr

Her toplant›, kolektivizmin bir
zeminidir. Toplant›lar, kolektiviz-
min, demokratik merkeziyetçili¤in
en somut olarak kendini gösterece¤i
yerlerden biridir. 

Toplant› kolektivizmin somutlan-
d›¤› bir zemindir. Çünkü biri aksad›-
¤›nda, bütün aksar. Biri haz›rl›ks›z
geldi¤inde, toplant›n›n verimi düfler.

12 Eylül
2010

29

Yürüyüfl

Say›: 233

Her toplantı, kolektivizmin bir zeminidir.

Toplantılar, kolektivizmin, demokratik

merkeziyetçiliğin en somut olarak kendini

göstereceği yerlerden biridir. 

Toplantı kolektivizmin somutlandığı bir

zemindir. Çünkü biri aksadığında, bütün

aksar. Biri hazırlıksız geldiğinde, toplantının

verimi düşer. Biri toplantı disiplinine

uymadığında toplantının ahengi bozulur. 



Biri toplant› disiplinine
uymad›¤›nda toplant›n›n
ahengi bozulur. 

Birinin görmedi¤ini
öteki görecektir. Birinin
düflünmedi¤ini öteki dü-
flünecektir. Birinin eksik
b›rakt›¤›n› öteki tamam-
layacakt›r. Böylelikle ddaahhaa ttaammaamm--
llaannmm››flfl bbiirr bbiillggiiyyee,, ddaahhaa eekkssiikkssiizz
bbiirr ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeeyyee ulafl›lm›fl ola-
cakt›r. 

Her toplant›n›n “otomatikman”
kolektivizmin ifllemesini sa¤layaca-
¤›n› söylemek mümkün de¤ildir.
Ama toplant›lar olmaks›z›n kolekti-
vizmin hayata geçirilemeyece¤ini
kesin olarak söyleyebiliriz. 

�� TTooppllaanntt››,, bbiirr ‘‘eeyylleemm’’
ggiibbii öörrggüüttlleennmmeelliiddiirr

Bir toplant›ya -e¤er dar bir top-
lant›ysa, bir komite toplant›s›ysa-
bir tek kiflinin bile kat›lmamas› ba-
zen karar almaya engel olur ve konu
sonraya kal›r. 

Veya daha genifl kat›l›ml› toplan-
t›larda kat›lmas› öngörülen insanla-
r›n önemli bir bölümünün kat›lma-
mas›, ya ayn› toplant›n›n bir kez da-
ha yap›lmas›n› veya kat›lmayanlarla
baflka bir biçimde söz konusu top-
lant›n›n telafisini gerektirir. 

Her halukarda zaman kayb›d›r. 

Bir toplant› yap›lacakt›r. Diye-
lim ki 10 kiflinin kat›lmas› hedefle-
nir... Kimler ça¤r›lacak, nas›l ça¤r›-
lacak, kesinlikle belirsiz b›rak›lma-
mal›d›r. 

Ama prati¤imizden biliriz ki, bu
konuda s›kl›kla eksiklikler yaflar›z.
Falana ulafl›lamam›flt›r, bir di¤erine
ulafl›lm›fl ama onun iflinden dolay›
gün denk getirilememifltir, bir bafl-
kas› ise tamam demifl ama o gün ni-
yeyse gelmemifltir. Sonuçta, 10 kifli-
yi bir araya getirememifl oluruz. Bu
nedir? Bu, örgütsüzlüktür. Bu, plan-
lamay› do¤ru yapamamakt›r. Bu,
alandaki insanlar›n ifline, gücüne
yeteri kadar vak›f olmamakt›r. Ve
sonuçta emek, zaman kayb›d›r. 

Yap›lamayan toplant›lar, çeflitli

alan ve birimlerdeki geliflmeyi ya-
vafllatan en önemli unsurlardan biri-
dir. fiöyle bir düflünün; sadece top-
lant›lardaki bu düzensizlikler, ne
kadar çok aksakl›klara ve hantall›k-
lara yol açmaktad›r. O halde, birim
ve alanlarda dar veya genifl, tüm
toplant›lar›n örgütlenmesi, kesinlik-
le küçümsenmemesi, kendili¤in-
denli¤e b›rak›lmamas› gereken bir
ifltir. 

Elbette, gelmemeler, bir sonuç-
tur ve yap›lmas› gereken de bu so-
nuca yol açan nedenlerin üzerine
gitmektir. 

�� TTooppllaanntt››,, öönncceessii vvee
ssoonnrraass››yyllaa bbiirr bbüüttüünnddüürr

Toplant›lar›n önceden belirlen-
mifl gündemlerle yap›lmas› ve bu
gündemlerden toplant›ya kat›lacak
herkesin önceden bilgilendirilmifl
olmas›, toplant›lar›n verimli geçme-
sinin, gerçek anlamda kolektivizme
hizmet etmesinin baflta gelen flartla-
r›ndan biridir. 

Herkesin toplant›lara kat›lmadan
önce düflünüp, haz›rlan›p gelmesi,
böyle bir ön bilgilendirme olmaks›-
z›n mümkün de¤ildir. E¤er bu bilgi-
lendirme yap›lm›yorsa, orada insan-
lar›n katk›s› da önemsenmiyor de-
mektir. 

- Toplant›lar sonras›nda, toplant›-
lar›n kapsam›na, konusuna göre, o
toplant›lardan kim ne ald›, kim han-
gi sonuçlar› ç›kard› çerçevesinde bir
gözlem ve de¤erlendirmemiz olmal›,
yeri geldi¤inde uygun biçimlerde in-
sanlar›n o toplant›dan ne al›p almad›-
¤›n›n sa¤lamalar›n› yapmal›y›z. 

- Toplant›, toplant›n›n fiziki ola-
rak bitmesiyle bbiittmmiiflfl ssaayy››llmmaazz..
Ondan sonra, toplant›da al›nan ka-
rarlar›n takibi bafllar. 

Bir toplant›dan sonra hiçbir de-

netim, takip yap›lmam›flsa, bir
sonraki toplant›da “önceki
toplant›da karar alm›flt›k,
ama kimse yapmam›fl” de-
mek, bir anlam ifade etmez.
Aradaki takip ve denetim ya-
p›lmad›¤›nda, kararlar›n uy-
gulan›fl›nda gerekenin yap›l›p
yap›lmad›¤›n›, sorumlu da an-

cak toplant›da ö¤renir... 

O halde toplant›lar›n birimler
aç›s›ndan gerçekten de do¤ru bir ifl-
lev yüklenebilmesinin koflullar›n-
dan biri de, al›nan kararlar›n iki top-
lant› aras›ndaki zamanda da takip
edilip denetlenmesidir. 

�� TTooppllaanntt››,, ee¤¤iittiimm vvee
kkaaddrroollaaflflmmaadd››rr

Komite veya geniflletilmifl komi-
te kapsam›ndaki toplant›lar, kadro-
laflma aç›s›ndan da son derece
önemlidirler. Kadro adaylar›, kadro-
lar, yönetmeyi bir bak›ma bu tür
toplant›larda ö¤renirler. 

Yönetici adaylar›, yönetmeyi ve
yönetmenin en önemli parças› ola-
rak bir ifli örgütleme, insanlara yak-
lafl›m, kadro politikas›, çok çeflitli
sorunlar›n çözümü gibi konularda
bu tür toplant›larda deneyim kaza-
n›rlar. Burada sözü edilen sadece
pratik bir deneyim de de¤ildir, ide-
olojik, politik bir birikimdir. Çünkü
toplant›larda elbette sorunlar sadece
pratik olarak flu flöyle olsun, bu böy-
le olsun diye konuflulmaz, flöyle ve-
ya böyle olmas›n›n ideolojik, poli-
tik gerekçeleri de konuflulur. 

Her komite toplant›s›, ““ssoonn--
rraa””nn››nn,, yyaarr››nn››nn vvee ggeelleeccee¤¤iinn örgüt-
lenmesidir. Plan yapmakt›r. 

�� TTooppllaanntt››llaarr,, bbiirriimmddeekkii
dduurruummuunn ggöösstteerrggeessiiddiirr

Bir birim veya alandaki komite
toplant›lar›n›n, geniflletilmifl toplan-
t›lar›n ve kitlesel toplant›lar›n yap›-
l›p yap›lmamas›, yap›l›yorsa nas›l
yap›ld›¤›, o birimin örgütlülük dü-
zeyi, çal›flma tarz›, disiplini, üret-
kenli¤i gibi bir çok konuda, nas›l bir
durumda oldu¤unu afla¤› yukar›
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gösterir. 

Mesela, toplant›lar›n zaman›nda
bafllay›p bafllamamas›, kesinlikle
küçümsenmemesi gereken bir yan-
d›r. Veya toplant›lar›n s›k s›k (bazen
baflka(!) pratik ifllerin ç›kmas›, ba-
zen bir iki kiflinin gelmemesi üzeri-
ne) ertelenmesi, bir birimin baflka
konulardaki yaklafl›m›ndan ba¤›m-
s›z de¤ildir; s›k s›k toplant›lar›n er-
telendi¤i, toplant›lar›n sonuçsuz bit-
ti¤i, verimli geçmedi¤i yerde, iflle-
yiflte ve yaklafl›mlarda bir sorunun,
aksakl›¤›n oldu¤u kesindir. 

Kalemini, defterini toplant› bafl-
lad›ktan sonra ç›karmaya bafllar.
Toplant›ya haz›rl›ks›z gelmifltir,
orada defter-kitap kar›flt›r›r. Konu-
flulanlar› dinlemeyip kendi “haz›rl›-
¤›n›” yapar... Toplant›larda bu tür
tablolara zaman zaman rastlam›fl›z-
d›r. Kimilerimiz toplant›larda ofla-

y›p pullar, ““bbiirr aann öönnccee bbiittssee ddee
ggiittsseekk”” havas›ndad›r. Bunlar inanç-
s›zl›kt›r. Neye? Toplant›ya, yani ko-
lektivizme, yani insanlara inançs›z-
l›kt›r. 

Oysa, bir toplant›dan en fazla
yarar› sa¤layabildi¤imizde hepimiz
görece¤iz ki, toplant›lar için ay›rd›-
¤›m›z zaman›n, harcad›¤›m›z eme-
¤in hiçbir parças› bofla de¤ildir. 

‹flleri ele al›fl tarz›m›z, elbette id-
diam›zla, inanc›m›zla ilgilidir. Erte-
lemecili¤in, disiplinsizli¤in oldu¤u
yerde, iddia yoktur veya zay›ft›r. 

Ertelenip yap›lmayan ifller, zin-
cirleme olarak bir olumsuzluk yara-
t›r. Çünkü burada yap›lmayan ifl,
baflka bir yerde yap›lacakt›r, burada
omuzlanmayan yükü, baflka yerde
baflkalar› omuzlayacakt›r... 

Toplant›lar iflte bu noktada erte-

lemecili¤in karfl›s›nda hem bir iirraa--
ddiillii¤¤ii,, hem de bir kkoolleekkttiiff denetim
mekanizmas›n› oluflturur. 

Sevgili arkadafllar, çal›flmam›z›
burada noktal›yoruz. Örgütsel iflle-
yiflin ve devrimci çal›flman›n ayr›l-
maz bir parças› olarak toplant›lar›n
belli bafll› yanlar›n› almaya çal›flt›k.
fiunu da eklemeliyiz ki, toplant›la-
r›n disiplini, verimlili¤i, gelifltirici-
li¤i, yine bizim yarat›c›l›¤›m›za, o
toplant›ya verdi¤imiz eme¤e ba¤l›-
d›r. Toplant›lar›m›z› daha verimli,
üretken, disiplinli k›lmak için ken-
dimizi flu veya bu kal›pla s›n›rlama-
dan bir çok biçim gelifltirebiliriz.
Aslolan, her fleyi ve toplant›lar› da,
mücadelenin, örgütlenmenin ve ör-
gütün ihtiyaçlar›na göre flekillendi-
rebilmektir.

Bir sonraki dersimizde görüfl-
mek üzere flimdilik hoflçakal›n. 

Bir konuflmas›nda Dersim’de,
bir baflka konuflmas›nda Marafl’ta,
bir baflka konuflmas›nda Çorum’da
katledilenlerden söz ederek, halk›n
dökülen kan›n› kullanm›flt›r.

Bir baflka konuflmas›nda, NNaazz››mm
HHiikkmmeett’ten, YY››llmmaazz GGüünneeyy’den,
AAhhmmeett KKaayyaa’dan söz ederek, halk›n
ve solun de¤erlerini kullanm›flt›r.

Bir baflka konuflmas›nda 12 Ey-
lül faflist cuntas› karfl›s›nda inançla-
r› ile idam sehpalar›na yürüyen,
EErrddaall EErreennlleerr’i, NNeeccddeett AAddaall››llaarr’’›
kullanm›flt›r.

Tayyip Erdo¤an’›n konuflmala-
r›ndan aktard›¤›m›z, bu örnekleri
ço¤altmak mümkündür. AKP ve
gerici-faflist bas›n neredeyse solun
geleneklerini, de¤erlerini ahlaks›z-
ca kullanmaktad›r. Gerici-faflist ba-

s›n, abart›s›z hemen hergün bunun-
la ilgili yay›nlar yapmaktad›r.

Bizim olan›, bizim yaratt›klar›-
m›z›, bunun için büyük bedeller
ödedi¤imiz de¤erlerimizi büyük bir
pervas›zl›kla kullan›p, referandum
kampanyalar›na malzeme yapmak-
tad›rlar. 

Düflünün ki, tecritte tutsaklar›
katleden, F Tiplerinde sohbet hak-
k›n› gaspeden AKP, Diyarbak›r
Hapishanesi’nde, Metris’te, Ma-
mak’ta yaflanan iflkencelerden söz
ediyor.

K›sacas› AKP haftalard›r bizim
yaratt›klar›m›z› kullanarak, bizim
olanlara el atarak bir kampanya yü-
rütmektedir. AKP’nin propoganda
malzemesi yapt›¤› onca tarihi olay
aras›nda AKP’ye ait tek bir onurlu

tav›r, gurur duyabilecekleri tek bir
sayfa yoktur.

Olamaz da!.. Kanl› pazarlar› m›
kullanacaklar? ‹flbirlikçiliklerini
mi anlatacaklar? CIA güdümünde
kurduklar› Komünizmle Mücadele
Dernekleri’ni mi anlatacaklar?
Cuntayla yapt›klar› pazarl›klar› m›
anlatacaklar? 

PPeekkii hhaannggii cceessaarreettllee
kkuullllaann››yyoorr ddee¤¤eerrlleerriimmiizzii
AAKKPP??

Öncelikle belirtmeliyiz ki; bu ko-
nuda AKP’nin “ak›l hocalar›”, dö-
nekler, y›lg›nlar ve kendi ç›karlar›
için AKP’ye güç veren “ayd›nlar”d›r.

AKP’nin bu pervas›zl›¤›na yol
açan bir baflka neden, solun kendi
de¤erlerine k›skançl›kla ve kararl›-
l›kla sahip ç›kmamas›d›r. 

Düzenin onlardan sözetmesinde
olumlu bir yan bulmakt›r. Türkiye
solunun kan, can bedeli yaratt›¤›
onurlu bir tarihi ve büyük de¤erleri
vard›r. AKP’nin bu de¤erlerimizi,
tarihimizi kullanmas›na hiçbir ge-
rekçeyle ve hiçbir koflul alt›nda izin
vermemeli, de¤erlerimize sahip
ç›kmal›, istismarc›lardan her ze-
minde hesap sormal›y›z. 

De¤erlerimizin ‹stismar›na 
‹zin Vermeyelim

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee



Türkan Albayrak Paflabahçe
Devlet Hastanesi’nde temizlik iflle-
rini yapan bir tafleron firmada sa¤l›k
iflçisi olarak çal›fl›yordu. 61 gün ön-
ce sendikaya üye oldu¤u için iflten
at›ld›. Türkan, 61 gündür iflsiz. 61
gündür Paflabahçe Devlet Hastane-
si’nin bahçesine açt›¤› çad›rda dire-
niyor. 

O art›k, 3 milyon 471 bin kifliden
biri. Devlet nezdinde, “istatistiki”
bir rakam! 

Türkiye ‹statistik Kurumu TÜ-
‹K’in "2009 y›ll›k sonuçlar›na " gö-
re, iflsiz say›s› bir önceki y›l›n ayn›
dönemine göre 860 bin kifli artarak,
3 milyon 471 bin kifliye yükseldi.

TÜ‹K, her ay, “iflsizlik geçen
ay›n rakamlar›na göre flu kadar pu-
an artt›... fiu kadar düfltü” fleklinde,
her ay benzer raporlar aç›kl›yor. 

Nedir iflsizlik? Her ay flu kadar
artan ya da azalan rakamlardan m›
ibaret? Oysa, raporlarda yaz›lan sa-
dece rakamlard›r. Onlar da, bir-iki
gün televizyon haberlerinde geçer
ve bir sonraki rakamlar aç›klan›nca-
ya kadar unutulur gider.

Bir emekçinin iflsiz kalmas› akla
hayale gelmeyecek ve hiçbir raka-
m›n ifade edemeyece¤i zorluklar
içerir. Oysa patronlar için o kadar
kolayd›r ki bir iflçiyi iflten at-
mak. Bir sabah ifle gitti¤iniz-
de fabrikan›n girifl kap›s›na
as›lan listeden iflten at›ld›¤›n›-
z› ö¤renirsiniz. Ya da ustabafl›
gelip iflinize son verildi¤ini
söyler. Patronlar›n iki duda¤›
aras›ndad›r bir iflçiyi iflten at-
mak. “Muhasebeye git, iliflki-
ni kestir” derler ve biter!

‹flçi o an muhasebeye git-
meyi de¤il, ev sahibini, kiray›
nas›l ödeyece¤ini düflünür.
Borçlar›n› düflünür. Çocukla-

r›n›n okul masraf›n› düflünür. Ce-
bindeki üç kuruflla eve daha kaç gün
ekmek götürebilece¤ini düflünür.
Üç gün, befl gün, bilemedin on ... Ya
kira? Bir ay, iki ay, ... Kaç ay idare
eder “anlay›fll›” bir ev sahibi?
Dahas›... iflsizsen, ufukta bir çözüm
ihtimali de gözükmez.

Nas›l ödeyece¤ini bilemedi¤in
bir paray› kimden borç isteyebilir-
sin? Akflam eve gitti¤inde senin eli-
ne bakan insanlar›n yüzüne nas›l
bakars›n? Ülkemizde çal›flan her
emekçi ortalama üç kiflinin geçimi-
ni sa¤l›yor. Bir kiflinin iflsiz kalmas›
en az üç kiflinin daha açl›¤a mah-
kum olmas› demektir. 

Bir kaç ay sonra ev sahibi evden
atar. Çocu¤unu okula gönderemez-
sin. Ödeyemeyece¤in bir borcu
kimseden isteyemezsin... ‹stesen de
kredilerin tükenmifltir. 

Evden at›l›p sokakta kalmakt›r
bazen iflsizlik. Okula bafllayacak
çocu¤unu okula kay›t yapt›rama-
makt›r. Okuyan›n masraf›n› karfl›la-
yamamakt›r. Aileden biri hastalan-
d›¤›nda doktora götürememektir.

‹flsiz kalm›fl bir anneyi, babay›
düflünün. Eziktir, mahçuptur, çare-
sizdir çocuklar›n›n karfl›s›nda... Ev
sahibine karfl› mahcuptur. ‹flsizlik,

bir insan›n yaflamak için bbaaflflkkaallaarr››--
nnaa mmuuhhttaaçç hale gelmesi demektir. 

‹flten at›lan bir insan toplumdan
kopar›lan bir insand›r. Bir süre son-
ra toplum içine ç›kamaz iflsiz. Bu
sistem milyonlarca emekçiyi iflin-
den atarak ttoopplluummddaann kkooppaarrttmmaakk--
ttaadd››rr.. 

Resmi rakamlara göre iflsizlerin
say›s›, 3,5 milyon civar›ndad›r. Ger-
çek rakam ise bunun en az iki kat›!
Sistem milyonlarca insan› üü rreettiimm--
ddeenn kkooppaarrttmmaakkttaadd››rr.. Üretim
eemmeekkççiinniinn ggüüccüüddüürr;; üretimden
kopart›lm›fl emekçi, güçsüzlefltiril-
mifl bir insand›r art›k. 

Düzen, iflsizlerin bu durumun-
dan da sonuna kadar yararlanmakta-
d›r. Üretim d›fl›nda uzun süre iflsiz
kalan bir insan, eme¤ini her an ddaa--
hhaa uuccuuzzaa ssaattmmaayyaa hhaazz››rr bir emek-
çi haline gelir. Onlar emeklerinin fi-
yat›n› düflürdükçe, patron da ücret-
leri düflürür... Düflük ücrete isyan
eden emekçiyi, patronlar, ““bbaakk,, dd››--
flflaarr››ddaa bbeekklleeyyeenn mmiillyyoonnllaarrccaa iiflflssiizz
vvaarr”” diye tehdit eder, düpedüz flflaann--
ttaajj yapar. 

Sistem yaratt›¤› iflsizli¤i, ucuz
iflgücü olarak iflçileri daha çok sö-
mürmek için bir mekanizmaya dö-
nüfltürmüfltür. 

Emekçi, sonunda ailesinin ve
kendinin karn›n› doyurabilmek
için “ne ifl olsa yapar›m” diye-
cek duruma düfler. Günübirlik
ifllerde kar›n toklu¤una çal›flma-
ya bafllar. 

‹flten çç›karma, iinsan 
onuruna ssald›r›d›r!

Patronlar›n iki duda¤› aras›n-
dan dökülen bir cümle, iflçinin
ekme¤idir. Bir iflçiyi iflten ç›-
kartmak, eekkmmee¤¤iiyyllee ooyynnaammaakk--

‹flsizlik
emekçiyi çaresizlefltiren, umudu   

yok eden, eme¤i afla¤›layan

‹flten ç›kart›lan iflçiye, 
sistem diyor ki:

Sen hiçbir ifle yaramazs›n!..
‹nsanl›¤›n sana ihtiyac› yok! 
Senin ifl hakk›n da yok, afl

hakk›n da! 
‹flin yoksa, üretti¤in bir fley

yoksa, sen bir H‹Ç’sin!
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tt››rr.. Namusuyla, onuruyla
oynamakt›r. Bir iflçinin ifl-
ten ç›kart›lmas›, namusu-
na, onuruna el uzatmakt›r. 

Meflru görmüyoruz; ancak nes-
nel bir gerçektir ki, yozlaflman›n,
fuhuflun, açl›¤›n yoksullar içinde
yayg›nlaflmas›n›n, önemli nedenle-
rinden birisidir iflsizlik. 

‹flten ç›kart›lan bir iflçiye, sistem
diyor ki:

Sen hiçbir ifle yaramazs›n!

‹nsanl›¤›n sana ihtiyac› yok! 

Senin ifl hakk›n da yok, afl hak-
k›n da!

Diyor ki: 

Sen beceriksizin birisin, çocuk-
lar›na ekmek bile alamazs›n! 

Burjuvalar d›fl›nda, insanlar
emekleriyle varlard›r. ‹flten ç›kar›-
lan bir emekçiye deniyor ki, sana bu
dünyada yer yok asl›nda... 

Sana yer yok! Sana ekmek yok!
Sana insanca yaflam yok; çünkü sa-
na ifl yok!

Sistem, iflsiz b›rakarak insan
onurunu eziyor. Onu afla¤›l›yor. ‹n-
sanlarda kendini bile geçindireme-
yen “ifle yaramaz biri” duygusu ya-
rat›yor. Bu duygular içine düflen
emekçi sömürücü egemene boyun
e¤iyor. Kendi eme¤ine yabanc›lafl›-

yor. Onun içindir ki, milyonlarca ifl-
siz olmas›na ra¤men iflsizli¤e karfl›
seslerini ç›kartmamaktad›rlar. ‹n-
sanlar› iflsiz b›rakmak kköölleelleeflflttiirr--
mmeekkttiirr.. Uzun süren iflsizlik, umut-
lar›n gün gün tükenmesidir. 

‹flsizli¤e, iiflten aat›lmaya
direnmek hhakl›, mmeflru
ve zzorunludur

‹flten at›lmak, iflçiyi çaresizleflti-
rir, güçsüzlefltirir; iflçinin güçlü ol-
mak için örgütlenmeye ihtiyac› var-
d›r. Ama tam bir çeliflkili durum
olarak, iflten at›l›p yaln›z kalan iflçi,
daha çok bireysel  çözümler, birey-
sel kurtulufl pefline düfler... 

Dolay›s›yla, iflsizlik, örgütlen-
menin önündeki en büyük engele
dönüflür. Sonuçlar ortada de¤il mi?
Milyonlarca iflsiz olmas›na ra¤men
haklar›n› arayabilecekleri, seslerini
duyurabilecekleri tek bir örgütleri
bile yoktur. 

Oysa iflsizlerin örgütten baflka da

çaresi yoktur; iflsizli¤in tüm
sonuçlar›na karfl› çözüm ör-
gütlenmek, birleflmek, daya-
n›flmakt›r. Çözüm iflten ç›kar-
malara karfl› militanca diren-
mek, ‹fi HAKKI ‹Ç‹N örgüt-
lenmektir. 

Bir emekçi için çal›flmak, üret-
mek hakt›r. Onurlu yaflamak için,
namuslu yaflamak için hakt›r. ‹flsiz-
lik kabul edilemez. Bir insan›n iflsiz
b›rak›lmas› mmeeflflrruu ddee¤¤iillddiirr.. ‹nsan-
lar› aç b›rakmak mmeeflflrruu oollaammaazz.. ‹n-
sanlar› soka¤a atmak mmeeflflrruu oollaa--
mmaazz.. ‹nsanlar› baflkas›na muhtaç et-
mek mmeeflflrruu oollaammaazz.. Umutsuz b›-
rakmak, çaresiz b›rakmak mmeeflflrruu
oollaammaazz.. Onun için en mmeeflflrruu hhaakktt››rr
iflsizli¤e karfl› direnmek. 

Direnmek, ekme¤ine sahip ç›k-
makt›r. Onuruna namusuna sahip
ç›kmakt›r. Gelece¤e, umuduna sa-
hip ç›kmakt›r. 

Direnmek, iflsiz b›rakarak ucuz
ifl gücü yaratmaya karfl› ç›kmakt›r.
Çaresizlefltirmeye karfl› ç›kmakt›r.
Kölelefltirmeye karfl› ç›kmakt›r. 

Türkan Albayrak 61 gündür di-
reniyor. Dayat›lan onursuzlu¤a kar-
fl› direniyor. ‹flten at›lmalara, iflsizli-
¤e karfl› direniyor. Umutlar›n tüke-
tilmesine karfl› direniyor. ‹flsizlik
kader de¤ildir. O “kader”i yere çal-
mak için direniyor.

3 Eylül günü, ‹stanbul Okmeyda-
n› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i ta-
raf›ndan iftar yeme¤i düzenlendi. 

Okmeydan› Haklar ve Özgürlük-
ler Derne¤inin bir üyesi yeme¤e ge-
len halka; halklar›n kardeflli¤ini, bir-
li¤ini, iftar›n getirdi¤i paylafl›m gele-
ne¤ini sahiplendiklerini anlatan k›sa

bir konuflma yapt›. Referandum ko-
nusunda da, AKP’nin referandum al-
datmacas›n› protesto ederek sand›¤a
gidilmemesi gerekti¤ini belirterek
halk›, halk›n anayasas›n› yapmak
için birlikte mücadeleye ça¤›rd›.

Konuflman›n ard›ndan yeme¤e
geçildi. 350 kiflinin kat›ld›¤› yeme-

¤in ard›ndan halka Halk Anayasa-
s› Tasla¤› da¤›t›ld›. Ayr›ca Sibel
Yalç›n Direnifl Park›’nda aç›lan
TAYAD’›n imza stand› aç›ld›.

Yeme¤in ard›ndan ‹dil Kültür
Merkezi ile Okmeydan› Haklar ve
Özgürlükler Derne¤inin haftan›n
üç günü beraber organize ettikleri
film gösterimi yap›ld›.

Sana yer yok!
Sana ekmek yok!

Sana insanca yaflam yok;
çünkü sana ‹fi yok!

Bursa’da Film
Gösterimi

Bursa’n›n Teleferik semti-
nin Akça¤layan Mahalle-
si’nde 4 Eylül günü “Buz
Devri 3” isimli filmin gösteri-
mi yap›ld›. Film gösterimine
50’nin üzerinde çocuk kat›ld›. 

OKMEYDANI’NDA ‹FTAR YEME⁄‹

12 Eylül
2010
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1-) SSeennddiikkaa nneeddiirr??

‹flçilerin ve tüm emekçilerin ekono-
mik, demokratik, sosyal hak ve
ç›karlar›n› kazanmak, korumak
ve gelifltirmek için oluflturulmufl
mücadele örgütleridir.

Sendikalar iflçilerin ortak ç›karlar›n›
ve taleplerini savunmay› temel
alan “s›n›f” örgütleridir. 

2-) SSeennddiikkaall mmüüccaaddeellee iillee iiflflççii ss››--

nn››ff››nn››nn mmüüccaaddeelleessii öözzddeeflfl mmiiddiirr??

Sendikal mücadeleyle iflçi s›n›f›n›n
mücadelesi ayn› fleyler de¤ildir.
Kapsam-biçim-örgütlülük ve he-
def bak›m›ndan farkl›d›r.

Mahir Çayan iflçi s›n›f›n›n mücadele-
sini flu flekilde ortaya koymufltur. 

“Proletaryan›n s›n›f savafl› ideolojik,
ekonomik ve politik olmak üzere
üç cephede birden cereyan eder.
Burjuva ideolojisine ve sapt›rma-
lar›na karfl› proletaryan›n devrim-
ci savafl› iiddeeoolloojjiikk bir savaflt›r. ‹fl-
çi ve emekçi s›n›flar›n hayat ve ça-
l›flma flartlar›n› düzeltme fleklinde-
ki günlük mücadelesi eekkoonnoommiikk
mücadeledir. Direkt gerici s›n›fla-
r›n yönetimini hedef alan mücade-
leler ise ppoolliittiikk savaflt›r.” 

Buna göre diyebiliriz ki sendikalar
proletaryan›n ekonomik cephede-
ki mücadelesinin, baflka deyiflle
mevcut düzen içindeki yaflam›
iyilefltirme mücadelesinin bir ara-
c›d›r. Dolay›s›yla sendikal müca-
dele iflçi s›n›f› mücadelesinin sa-
dece bir bölümü ve biçimidir.

3-) ‹‹flflççii ss››nn››ff›› mmüüccaaddeelleessiinnddee sseenn--

ddiikkaann››nn öönneemmii vvee yyeerrii nneeddiirr??

Sendikalar, ekonomik-demokratik

talepleri temelinde iflçilerin
mücadeleye kanalize edilme-
sinde ve örgütlü bir güç hali-

ne getirilmesinde, önemli araç-
lard›r. 

Bir s›n›f örgütü olarak, iflçileri
bir güç haline getirirler. Ama
her sendika bu ifllevi yerine ge-
tiremez; sendikan›n devrimci
mi, reformist mi, sar› sendika

m› oldu¤una göre, rolü de¤iflebi-
lir.

Sendikalar, en olumlu koflullarda bi-
le, proletaryan›n politik cephede-
ki mücadelesinin temel arac› ola-
mazlar. Politik mücadele iktidar
mücadelesidir ve sendikalar ara-
c›l›¤›yla de¤il proletaryan›n parti-
si arac›l›¤›yla yürütülür.

4-) SS››nn››ff sseennddiikkaacc››ll››¤¤›› ((MMaarrkkssiisstt--

LLeenniinniisstt SSeennddiikkaacc››ll››kk)) nneeddiirr??

En basit anlam›yla s›n›f›n ç›karlar›n›
her koflulda, militanca, uzlaflmay›
reddeden bir çizgide savunmakt›r.

S›n›f›n ç›karlar› sosyalizmdedir. Do-
lay›s›yla s›n›f sendikac›l›¤› burju-
vaziye karfl› ekonomik-demokra-
tik mücadele verirken ayn› za-
manda iflçileri sosyalizme kazan-
ma, devrim için örgütleme bilinci
ile hareket eden sendikal anlay›fl-
t›r. Bunu da iflçileri hem ideolojik
olarak, hem de eylemleriyle e¤i-
terek gerçeklefltirir. 

5-) SSeennddiikkaa ççeeflfliittlleerrii nneelleerrddiirr??

Meslek Sendikalar›: Hangi iflyerinde
çal›fl›rsa çal›fls›n ayn› meslekten
emekçilerin kurdu¤u sendikalar.

Genel Sendikalar: Her meslekten ve
ifl kolundan emekçinin ayn› yap›
içinde örgütlendi¤i sendikalar.

‹flyeri Sendikalar›: Belirli bir ifl ye-
rinde çal›flan emekçiler taraf›n-
dan kurulan ve faaliyeti o ifl yeri
ile s›n›rl› olan sendikalar.

‹flkolu Sendikalar›: Farkl› meslekler-
den ve de¤iflik iflyerlerinde, fakat
ayn› ifl kolunda çal›flanlar›n ör-
gütlendi¤i sendikalar.

Federasyon: Ayn› ifl kolundaki farkl›
sendikalar›n oluflturdu¤u birliktir.

Konfederasyon: Bir ülkede tüm ifl
kollar›nda örgütlenmifl olan sen-
dikalar›n ülke çap›ndaki merkezi
örgütlenmesidir. 

6-) GGrreevv nneeddiirr?? HHaannggii ttüürr ggrreevvlleerr

vvaarr??

‹flçilerin bir ifl kolunda veya iflyerin-
de topluca çal›flmamak biçiminde
üretimi durdurmak veya önemli
ölçüde yavafllatmak amac›yla
aralar›nda anlaflarak veya sendi-
kan›n karar›yla ifl b›rakmalar›d›r.

Grevler, amaçlar›, talepleri, kat›l›m
biçimleri aç›s›ndan; ekonomik
grev, dayan›flma grevi, genel
grev, siyasi grev, hak grevi, uyar›
grevi gibi kategorilere ayr›l›r.

GGeenneell ggrreevv,, sadece bir iflletme veya
iflkolunda de¤il, ülke çap›nda,
tüm ifl kollar›nda üretimin ve hiz-
metlerin topluca b›rak›lmas› flek-
linde gerçeklefltirilen grevlerdir.

7-) LLookkaavvtt nneeddiirr??

Bir iflkolunda veya iflyerinde kapita-
list patronun iflçileri topluca iflten
ç›karmas›.

8-) GGrreevviinn iiflflççii ss››nn››ff›› mmüüccaaddeelleessiinn--

ddeekkii yyeerrii nneeddiirr??

Grevler iflçi s›n›f›n›n en güçlü, en
önemli mücadele araçlar›ndan bi-
ridir. Denilebilir ki iflçi s›n›f›n›n
kazand›¤› tüm ekonomik, demok-
ratik haklar›n temelinde grevler
vard›r.

Engels grevin iflçi s›n›f› mücadele-
sindeki önemini flu flekilde ortaya
koyuyor: “Grevler iflçilerin art›k
kaç›n›lmaz halde büyük çat›flma-
ya haz›rland›klar› savafl okulu-
dur”

9-) ‹‹flflççiilleerrii,, eemmeekkççiilleerrii öörrggüüttlleemmee--

nniinn tteekk yyoolluu sseennddiikkaallaarr mm››??

Hay›r. ‹flçi s›n›f› içinde örgütlenme
denilince kendimizi sendikalarla
s›n›rlamamal›y›z. Örne¤in, iflçi
meclisleri, iflçi cephesi, memur
cephesi, iflçi komiteleri gibi çeflit-

Tarihten, bilimden, 
önderlerimizden, geleneklerimizden

ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SSOORRUUDDAA

Sendika

34

Yürüyüfl

12 Eylül
2010

Say›: 233

22



li örgütlenmeler oluflturulabilir.
Bu tarz örgütlenmeler sendikala-
ra alternatif olabilece¤i gibi, za-
man zaman birbirlerini tamamla-
yan biçimde de olabilir. 

10-) SSeennddiikkaalliizzmm nneeddiirr??

Sendikal mücadeleyi iflçi s›n›f› mü-
cadelesinin tteekk aarraacc››,, tteekk bbiiççiimmii
olarak görmektir. Bu anlay›fl pro-
letaryan›n partisinin varl›¤›n› ve
gereklili¤ini yads›r, iktidar he-
defli mücadeleyi reddeder. Le-
nin’in deyimiyle sendikalizm
“emekçilerin burjuva s›n›f›na
ideolojik köleli¤idir.”

11-) ““ÇÇaannttaa sseennddiikkaass››”” nneeddiirr??

Patronlar taraf›ndan; fabrikas›ndaki
iflbirlikçi iflçilere kurdurulan, ifl-
çilerin üye olmas› zorunlu tutu-
lan, varl›¤› sadece evraklarda
olan ekonomik anlamda bile ifl-
lev olmayan sendika. 

Bu sendikalar gerçek sendikalar›n
önünü kesmek, iflçileri sendika-
s›zlaflt›rmak için kurulur. 

12-) EEkkoonnoommiizzmm nneeddiirr??

Sendikal mücadelenin yaln›zca eko-
nomik mücadele sendikan›n üc-
ret sendikac›l›¤›na indirgenmesi-
dir. ‹flçi s›n›f› mücadelesini, iflgü-
nünün k›salt›lmas›, ücret art›fl› ve
k›smi sosyal haklarla ilgili  talep-
lerle s›n›rlayan anlay›flt›r. ‹flçile-
rin demokratik hak ve özgürlük-
leri için mücadeleyi bile redde-
der. Halk›n di¤er kesimleriyle
dayan›flmadan uzak durur.

13-) ÜÜccrreett nneeddiirr??

Kapitalist üretim sisteminde emek-
çinin emek gücünü sat›n almak
için verilen para.

14-) AAssggaarrii üüccrreett nneeddiirr??

‹flçiye eme¤i karfl›l›¤›nda en alt dü-
zeyden hesaplanarak ödenen üc-
rettir. ‹flçinin ancak ölmeyecek

kadar tüketmesine yeter.

15-) TToopplluu ssöözzlleeflflmmee nneeddiirr??

‹flçi s›n›f›n›n kapitalistlerle pazarl›-
¤›d›r. Emekçilerin örgütleri ara-
c›l›¤›yla ekonomik demokratik,
sosyal ve kültürel taleplerini kar-
fl›lamak ve güvenceye almak
amac›yla patronlarla yap›lan bu
pazarl›k sonucu imzalanan anlafl-
maya bu ad verilir.

16-) KKaappiittaalliizzmmiinn yyaaflflaadd››¤¤›› kkrriizz--

lleerriinn nneeddeennii nneeddiirr??

Krizin as›l nedeni afl›r› üretim ve ye-
tersiz tüketimdir. Kapitalizmin
kar h›rs›yla plans›z üretim sonu-
cu oluflan krizin nedenini Marks
flöyle ortaya koyar: “Bunal›m›n
nedeni, kapitalist üretimde gittik-
çe ve zorunlu olarak artan malla-
r›n emekçi halk taraf›ndan gittik-
çe ve zorunlu olarak sat›n al›na-
mamas›d›r.”

17-) KKaappiittaalliissttlleerriinn sseennddiikkaall

öörrggüüttlleennmmeelleerrii oollaabbiilliirr mmii??

Hay›r olamaz. Sendikalar iflçi s›n›f›-
n›n örgütleridir. Patronlar›n bu
isimle örgütlenmeleri sadece bir
çarp›tma ve ideolojik sald›r›d›r. 

18-) SSeennddiikkaallaarr kkiimmddeenn

bbaa¤¤››mmss››zz oollmmaall››??

Sendikalar devletten ba¤›ms›z olma-
l›; çünkü kapitalizmde devletin
amac› sermayenin ç›karlar›n› ko-
rumakt›r.

Sendikalar sermayeden ba¤›ms›z ol-
mal›. Çünkü sendika, zaten emek-
çinin haklar›n› korumak için ser-
mayeye karfl› kurulmufltur.

19-) ‹‹flflççii ss››nn››ff›› bbiilliinncciinniinn oolluuflflmmaa--

ss››nn››nn nneessnneell kkooflfluullllaarr›› nneelleerrddiirr??

* Sanayileflmeyle birlikte iflçi s›n›f›-
n›n her geçen gün ço¤almas›.

* Makineleflme nedeniyle iflsizli¤in
artmas›.

* Burjuvazinin daha fazla kar (art›-

de¤er) h›rs› ile sömürüde her ge-
çen gün daha da pervas›zlaflmas›.

* ‹flçi s›n›f›n›n yoksullaflmas›.

* Hak ve özgürlüklerin k›s›tlanmas›.

* ‹ktidar›n yönetememesi ve bujuva
niteli¤inin zaman içinde görül-
mesi.

20-) SSaarr›› sseennddiikkaacc››ll››kk nneeddiirr??

Emekçileri denetleyip düzen içinde
tutman›n arac› olarak ifllev gören
sendikal anlay›flt›r. ‹flçi s›n›f›n›n
taleplerini ve eylemlerini pasifi-
ze ederek oligarflinin çizdi¤i s›-
n›rlar içinde ve onun ç›karlar›na
göre hareket eden sendikac›l›kt›r. 

21-) SSeennddiikkaallaarr››nn iiflflççiilleerr kkaarrflfl››--

ss››nnddaakkii ddii¤¤eerr ggöörreevvlleerrii nneelleerrddiirr??

Sendikalar, ücret mücadelesiyle yeti-
nemez. Sendika, iflçiyi e¤itmeli-
dir. Sendika, iflçileri söz ve karar
sahibi yapmal›, onlar› politika ve
karar alma süreçlerine dahil etme-
lidir. Sendika, emekçilerin halk›n
di¤er kesimleriyle dayan›flmas›n›
sa¤lamal›d›r. Sendika, iflçileri po-
litiklefltirmelidir. Sendika, patron-
lar›n ve sömürücülerin devletinin
her türlü sald›r›s›na karfl›, her ko-
flulda direnmeyi, her koflulda ör-
gütlenmeyi ö¤retmelidir. 

22-) SSeennddiikkaass››zzllaaflfltt››rrmmaa,, eemmppeerr--

yyaalliizzmmiinn vvee oolliiggaarrflfliinniinn ssiisstteemmllii
bbiirr ppoolliittiikkaass››dd››rr.. BBuunnaa kkaarr››flfl
sseennddiikkaallaarr nnee yyaappmmaall››dd››rr??

Tekelci burjuvazinin sendikas›zlafl-
t›rma sald›r›s›, ideolojik-örgüt-
sel-politik bir sald›r›d›r. Bir yan-
dan iflçi s›n›f›n› ücret sendikac›l›-
¤› bile yapamaz hale getirmek is-
terken, di¤er yandan da s›n›f bi-
lincini ve iflçi s›n›f› iktidar› hede-
fini yok etmek istemektedir. 

Uzlaflmac›, sar› ve reformist sendi-
kac›l›k, örgütsüzlefltirme sald›r›-
s›n› püskürtemez. Sald›r›, sendi-
kalarda oligarflinin çizdi¤i s›n›r-
lar› y›karak, sendikalara militan-
devrimci bir mücadele anlay›fl›
hakim k›l›narak püskürtülebilir. 
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2010

35

Yürüyüfl

Say›: 233



Düzen partileri, yarg› üzerine süren tart›flmalar›nda
birbirlerini ““yyaarrgg››yy›› ssiiyyaassaallllaaflfltt››rrmmaakkllaa”” suçluyorlar. 

Soruna düzen partileri gibi bakan di¤er küçük burju-
va gruplar ve ayd›nlar da, yarg›n›n siyasetin içinde yeral-
mas›ndan flikayet edip ““bbaa¤¤››mmss››zz yyaarrgg››”” istiyorlar. 

Herkesi aldat›yor, herkesi aptal yerine koyuyorlar.
Sanki yarg›, bugünkü oligarfli içi iktidar kavgas› nede-
niyle yap›lan siyasi müdahaleler ile siyasallaflmaya
bafllam›fl gibi bir tablo çiziyorlar. Onlar›n çizdi¤i tablo-
ya göre, yarg› daha önceleri ““ssiiyyaasseettee bbuullaaflflmmaamm››flfl””,,
““hhiiççbbiirr iikkttiiddaarr››nn eettkkiissii aalltt››nnddaa kkaallmmaamm››flfl”, ““bbaa¤¤››mm--
ss››zz”” do¤ru kararlar vermifl bir yarg›d›r.

Nas›l olmuflsa, ““kkööttüü nniiyyeettllii”” birtak›m politikac›lar
ortaya ç›km›fl ve yarg›y› siyasallaflt›rmaya bafllam›fl.
Böylece düne kadar ba¤›ms›z, tarafs›z, objektif, kararlar
veren, hep do¤ruyu temsil eden yarg› da bozulmufl!!....

AAnnllaatt››llaannllaarr››nn tteekk bbiirr ddoo¤¤rruussuu yyookkttuurr......
BBiirriinncciissii;; Türkiye’de siyasallaflmayan, politikan›n

d›fl›nda kalan tek bir düzen kurumu, örgütlenmesi yok-
tur. Yarg› ise siyasetin tam içinde ve düzenin kendisini
korumak için vard›r.

‹‹kkiinncciissii;; dünyan›n hiçbir yerinde ve hiçbir sistemde

yarg› siyasetin d›fl›nda de¤ildir.Yarg› da s›-
n›fsal bir özellik tafl›r ve s›n›fsall›k, siya-
sall›kt›r. Devleti oluflturan 3 ayak içinde
yer alan yyaarrgg››,, yasama ve yürütme ile bir-

likte mevcut sistemin bir parças›d›r.
ÜÜççüünnccüüssüü;; Yarg› halka karfl› sürdürülen savaflta

devrimcilere ve halka karfl› on y›llard›r kullan›lmakta-
d›r. Oligarflinin düzeninde, yarg›, iflbirlikçi tekellerin
düzenini korumak için vard›r zaten.

Düzen, yarg›y› bugüne kadar devrimci mücadeleye
ve devrimcilere karfl› bir silah olarak kullan›rken siya-
sallaflmam›fl m›yd›? 12 Martlar’da, 12 Eylüller’de yar-
g› cunta generallerinin emirlerine göre kararlar verir-
ken, siyasallaflmam›fl m›yd›? 

Susurlukçulara, kontrgerillac›lara kol kanat gerer-
ken, onlar› korurken siyasallaflmam›fl m›yd› yarg›? Bin-
lerce köyü yakanlar›, infazc›lar›, katliamc›lar›, linç sal-
d›r›lar›n› örgütleyenleri korurken yarg› ““bbaa¤¤››mmss››zz””
m›yd›? Peki bu ülkeyi emperyalistlere peflkefl çekenle-
re, ülkemizin tüm zenginliklerini talan edenlere koru-
ma z›rh› sa¤larken yarg› siyasal tav›r alm›yor muydu?

Emperyalizme karfl› ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›n› savu-
nan devrimcilere, on y›llarca hapis cezalar› veren bu
yarg›, siyasal tav›r alm›yor muydu?

Yarg› siyasallafl›yor demek; yarg›n›n rolünü gizle-
mek, halka karfl› oynad›¤› rolü ve bugüne kadar yapt›k-
lar›n› yok saymakt›r Oysa oligarflik düzende yarg› fa-
flizmin yarg›s›d›r ve bu yarg› hep siyasal bir tutum için-
de olmufltur.

Savaflan
Kelimeler 

‘Yarg› siyasallafl›yor’

Alevi halk›n düflman› AKP, ya-
lanlarla, oyalamalarla, “aç›l›m” ma-
nevralar›yla bugüne kadar bu düfl-
manl›¤› perdelemeye çal›flt›. Ancak
AKP zihniyetinde, Alevi düflmanl›¤›
öylesine derin ki, o düflmanl›¤› tam
olarak gizleyemiyorlar. ‹flte, geçen
hafta AKP’nin Alevi halka düflman
yüzü, bir kez daha kendini gösterdi.

Daha önce Kemal K›l›çdaro¤lu
ile ““ssooyy,, ssoopp”” polemi¤i yapan Erdo-
¤an, K›l›çdaro¤lu’nun Alevi ve Kürt
kimli¤ini bilerek ““ÖÖnneemmllii oollaann bbooyy
ddee¤¤iillddiirr ssooyy ssoopp””tur diyerek Alevi
ve Kürt halk› afla¤›l›yordu.

Erdo¤an, geçen hafta bu düfl-
manl›k zincirine yeni bir halka daha
ekledi. Y›llar önce Siirt’te yapt›¤›
bir konuflmadan dolay› ald›¤› ceza-
y› bile “AAlleevvii yyaarrgg››ççllaarraa” ba¤lad›.

““AAlleevvii yyaarrgg››ççllaarr”” ““AAlleevviilliikklleerriinn--
ddeenn”” dolay› ceza vermifllerdi.

Erdo¤an 6 Eylül günü ‹stanbul
Kazl›çeflme Meydan›'nda yapt›¤›
konuflmada flöyle dedi:

“Ülkemiz için ... ba¤›ms›z, güve-
nilir ve tarafs›z yarg› diyoruz. ...
Yarg›tay'da maalesef bbeellllii bbiirr mmeezz--
hheebbii ggrruupp bu noktada öyle yaklaflt›.
Yapt›¤›m neydi benim? Sadece oku-
du¤um bir fliirdi...”

Ankara Büyükflehir Belediye
Baflkan› Melih Gökçek de Kemal
K›l›çdaro¤lu ile sürdürdü¤ü ucuz
polemiklerinde flunu dedi geçen
hafta: “NNiiyyee ssööyylleemmiiyyoorr aannnneessiinniinn
EErrmmeennii oolldduu¤¤uunnuu...... KKeennddiissiinniinn ddee
AAlleevvii oolldduu¤¤uunnuu......””

Erdo¤an eski Adalet Bakan›
SSeeyyffii OOkkttaayy’›n HSYK’dan çeflitli

atama taleplerinde bulundu¤u iddi-
alar›na iliflkin de, ““YYaarrgg››yy›› ddeeddeelleerr
yyöönneettiiyyoorr”” diyerek, yine Alevi hal-
k›n inançlar›n› tart›flma konusu ya-
p›yor, neredeyse Alevilerin yarg›ç,
savc›, devlet memuru olamayaca¤›-
n› ima ediyordu. Ki as›l düflüncesi-
nin böyle oldu¤undan da kimsenin
zerre flüphesi olmamal›d›r. 

Erdo¤an Alevi halk› hedef göste-
rip, milyonlarca insan› Alevi halka
karfl› k›flk›rt›yor. Bu aç›klama Alevi
düflmanl›¤› ve Alevi halk›n linç
edilmesine davetiye ç›karmakt›r. 

Erdo¤an, Alevi düflmanl›¤›n›
gizleyemiyor
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Çürümüfl düzenin çürümüfl ku-
rumlar›... Kamu Personeli Seçme
S›nav›’nda (KPSS) dönen dolaplara
bak›n. Düzenin kurumlar›n›n her
gün bir yan›ndan bir pislik yay›l›-
yor. Kopya çekmek, s›nav sorular›-
n› s›zd›rmak, sorular› satmak, her
fley mevcut. 

Önce KPSS’de sonra Yüksek
Ö¤retime Geçifl S›nav›’nda (YGS)
kopya olay› ortaya ç›kt›. YGS soru-
lar› da büyük paralar karfl›l›¤›nda
s›zd›r›lm›flt›! Kuflkusuz yolsuzluk-
lar bunlarla da s›n›rl› de¤ildir. Ö¤-
renci Seçme Yerlefltirme Merkezi
ÖSYM’nin denetimindeki tüm s›-
navlarda benzer flekillerde h›rs›zl›k,
sahtekarl›k yap›lmaktad›r. 

Çürümüfllük devletin denetleme
raporlar›na kadar yans›yor. Cum-
hurbaflkanl›¤› Devlet Denetleme
Kurulu’nun raporuna göre
ÖSYM’nin, ““mmeennffaaaatt kkaarrflfl››ll››¤¤›› ccee--
vvaapp kkaa¤¤››ttllaarr››nnddaa ooyynnaammaa yyaapptt››¤¤››,,
ssoorruu hhaazz››rrllaammaa bbööllüümmüünnddee ççaall››--
flflaannllaarr››nn dd››flflaarr››yyaa [[yyaayy››nn eevvlleerriinnee]]
ssoorruu hhaazz››rrllaadd››kkllaarr››”” tespit ediliyor. 

Öyle bir sistem ki, hile hurda ol-
madan, sahtekarl›k yapmadan hiç-
bir ifl yapmaz. Çürüyen düzenin
kendisidir. ÖSYM’ye yans›yan dü-
zenin çürümüfllü¤üdür. 

Günlerdir ÖSYM’deki kopya
olay› konuflulup tart›fl›l›yor. Mil-

yonlarca kiflinin ma¤duriyetinden,
birilerinin sorular› çalmas›yla orta-
ya ç›kan haks›zl›ktan bahsediliyor.
As›l ma¤duriyet, as›l haks›zl›k as›l
sorun s›navlar›n kendisidir. 

S›nav ad› alt›nda halk›n cebin-
den çal›nan paralarla katrilyonluk
bir pazar oluflturulmufl. Halka yan-
s›yan yan› cebindekilerle birlikte
umutlar›n›n da çal›nmas›d›r. S›nav
ad› alt›nda kurulan pazara bak›n: Bu
sene tam 3 milyon 789 bin 331 kifli
KPSS s›navlar›na baflvurmufl. S›na-
va girmek için bir kiflinin ödedi¤i
para 228 milyonu buluyor. 3 milyon
789 bin 331 kifli sadece KPSS s›na-
v›na girenlerin rakam›, Üniversite-
ye girifl s›navlar›, Ehliyet s›navlar›,
Yüksek Ö¤retime geçifl s›nav› ve
daha çok say›da ÖSYM’nin deneti-
minde olan s›nav var.

Halktan soyulan paralar›n katril-
yonlar› buldu¤u bir pazarda yolsuz-
luklar›n, h›rs›zl›klar›n olmamas›
mümkün mü? S›nav sistemi bafll›
bafl›na halk›n soyulmas› üzerine ku-
rulmufl. Bu sistemde y›llarca üni-
versite okuyup herhangi bir bölümü
bitirmek de tek bafl›na bir ifle girme-
niz için yeterli olmuyor. Dört y›l
okuyup e¤itim bölümünden mezun
olmuflsan›z bile, ö¤retmen olabil-
meniz için KPSS s›nav›na girmeniz
gerekiyor. 2000 y›l›ndan beri yap›-

lan KPSS s›navlar› trilyonluk yeni
dershane pazar›n› ortaya ç›kartt›.
Bugün varolan 44 bbiinn 119933 ddeerrsshhaa--
nneenniinn ço¤u KPSS s›navlar› için
kurs veriyor. Yine buna ba¤l› olarak
s›nav kitaplar› pazar› ortaya ç›kt›. 

Y›llarca okuyup üniversite bitir-
mene ra¤men senin bir ifle girebil-
men binbir hilenin hurdan›n döndü-
¤ü ÖSYM’ye kalm›fl. Soygun de¤il
de nedir bu? As›l soygun budur. S›-
nav sisteminin kendisidir. Ancak flu
da bir gerçek ki, bu düzen bir s›nav
yapmay› dahi becerememektedir. 

Çürüyeni aaklama ooyunu:
‘‘yyeenniiddeenn yyaapp››llaannmmaa’’

‹pli¤i pazara ç›kan ÖSYM’nin
baflkan› Ünal Yar›ma¤an kurumun
“yeniden yap›land›r›laca¤›”ndan
bahsediyor. Yeniden yap›land›r›l-
mas› söylemi; düzenin pisliklerin
üstü örtme ve aklanma giriflimleri-
nin klasik yönetemleridir. Sistemin
kendisi halk› soymak üzerine kurul-
mufl, neyini düzelteceksiniz? 

Ülkemizde Gençlik

Beceriksiz, sorumsuz, çürümüfl...

Referandum için ç›kt›klar› mey-
danlarda burjuva politikac›lar›n
pespayeli¤ini izliyoruz. Birbirlerine
“yüre¤in yetiyorsa” diye “meydan”
okuyorlar.... Oysa halk›n karfl›s›n-
da, devrimcilerin karfl›s›nda kufl ka-
dar yürekleri yoktur. Koruma ordu-
lar› olmadan dolaflamazlar. Yüzler-
ce koruma ordusunun aras›nda yine
de bu korkular›n› yenemezler.

Yürek mi? ‹flte yürek: ‹ki Dev-
Gençli.

Yüzlerce koruma ordusunun ar-
kas›na saklanm›fl Tayyip Erdo-

¤an’dan hesap
soruyor. 

‹flte güç bu-
dur. Yürek budur.
Bu Dev-Genç ru-

hudur. Tek bafl›na da olsa yüzlerce
kiflilik orduya kafa tutar. Katiller-
den, katliamc›lardan, halk düflman-
lar›ndan hesap sorar. Tek kifliyim
demez. Bana böyle bir görev veril-
medi demez. 

Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n
“Roman Aç›l›m›”nda “Paras›z E¤i-
tim ‹stiyoruz Alaca¤›z” yaz›l› pan-
kart› açt›¤› için tutuklanan Dev-
Genç’li Ferhat Tüzer’in gardiyanlar
taraf›ndan sald›r›ya u¤ramas›yla il-
gili Tekirda¤’da görülen mahkeme-
si için Tekirda¤ Adliyesine giden

iki Dev-Genç’li
tesadüfen orada
bulunan Tayip Er-
do¤an’la karfl›la-
fl›rlar. ‹ki Dev-
Genç’linin akl›na
gelen ilk fley Erdo¤an’› protesto et-
mek olur. O an için Erdo¤an’›n kaç
kifliyle korundu¤unun önemi yok-
tur. Bafllar›na nelerin gelece¤ini dü-
flünmezler. Orada bir halk düflman›
vard›r ve yap›lmas› gereken ona
halk›n ve gençli¤in öfkesini göster-
mektir. O an için bunu sloganlar›y-
la yaparlar. Yalanlar›yla halk› kan-
d›ran Erdo¤an’n›n gerçek yüzünü
iki sloganla da olsa halka gösterir-
ler. ‹flte Dev-Genç ruhu budur: Her
koflulda at›lgan, dinamik!

Dev-Genç ruhu dedi¤imiz
iflte bu olsa gerek!

ÖSYM
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n Atamas› Yap›lmayan Ö¤ret-
menler Platformu (AYÖP), 1
Eylül’de Kayseri Cumhuriyet
Meydan›’nda KPSS’de kopya
çekilmesini protesto etmek için
eylem yapt›lar. Eylemde oku-
nan aç›klamada ““ss››nnaavvllaarr››nn kkee--
ppaazzeellii¤¤ee ddöönnüüflflttüü¤¤üü”” belirtildi.

Kayseri’de AYÖP eylemi

n Hacettepe Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Hastanesi’nde çal›flan
iflçiler, ücretlerini düzenli ala-
mad›klar› için 6 Eylül günü
yemekhane önünde bir eylem
yapt›lar. Avrupa Grup adl› tafle-
ron flirket bünyesinde çal›flan ifl-
çilerin eylemine ayr›ca sa¤l›k
emekçileri de destek verdiler. 

Hacettepe Üniversitesi
‹flçilerinden Eylem

n 2005-2006 ö¤retim y›l›
aras›nda 33 bbiinn 998866 olan der-
shane say›s› 2008-2009 y›llar›
aras›nda 44 bbiinn 119933’e ç›kt›. 2005
y›l›nda 210 bin 715 kifli der-
shaneye giderken bu rakam
2009 y›l›nda 224411 bbiinn 775544’e yük-
seldi.

Dershane say›lar›nda art›fl

n Her y›l ö¤retmenler için ayr›-
lan 515 TL’lik  “E¤itime hizmet
ödene¤i”nin ö¤retmenler d›fl›n-
daki e¤itim ve bilim emekçileri-
ne de ödenmesini isteyen E¤i-
tim-Sen, ödenekler konusunda
aç›k bir ayr›mc›l›k yap›ld›¤›n›
belirterek ayr›ca, bu ödene¤in
geçen y›lki düzeyinde tutul-
mas›n› da elefltirdiler. 

E¤itim ödene¤inde
ayr›mc›l›k

2010-2011 e¤itim-ö¤retim y›l›
için lise ve üniversitelerde ö¤renci
kay›tlar›na baflland›. E¤itim dönemi
bir önceki y›l nas›l ise, tüm o zor-
luklar, bu sene de yeni gelen ö¤ren-
cileri bekliyor.

Binlerce ö¤renci ilkö¤retimden
liseye geçmenin heyecan›n›, binler-
cesi ise orta ö¤retimden bir üniver-
siteye yerleflebilmenin, üniversiteli
olman›n heyecan›n› yafl›yor. Birde
yine ayn› flekilde binlercesi çeflitli
sebeplerle okuyamaman›n üzüntü-
sünü yafl›yor. Üniversite s›nav›na
giren 11,,55 mmiillyyoonn ö¤renciden sadece
115500 bbiinniinniinn bir yüksek ö¤retim
program›na yerleflebilmesi bize ül-
kemizde e¤itim sisteminin ne du-
rumda oldu¤unu aç›k bir flekilde
gösteriyor. Yüksek okulu kazanan
150 binin d›fl›ndaki, 1 milyon 350
bin ö¤renci, geleceklerinin nas›l
olaca¤› korkusunu yafl›yorlar. (Yük-
sek ö¤retimi kazanan 150 binin de
bu korkudan kurtuldu¤unu söyle-
mek mümkün de¤il.)

Kay›t dönemleri ö¤renciler için
oldukça zor geçer. Ö¤rencilerin ül-
kemizdeki e¤itim sisteminin nas›l
oldu¤unu en aç›k flekilde görebil-
dikleri dönemlerdir asl›nda. Bugün
ülkemizde ö¤rencilerin en önemli
sorunlar›ndan biri ppaarraall›› ee¤¤iittiimmddiirr..
Kay›tlar s›ras›nda al›nan kay›t para-
s›, har(a)ç paras›, dosya paras› gibi
normalde al›nmamas› gereken para-
lar ö¤rencilerden al›n›yor. ‹ktidar-
lar›n ikide bir ç›k›p bu sene flu para-
lar al›nmayacak demesi bir fley de-
¤ifltirmiyor. Çünkü en baflta iktidar-
lar yalan söylüyor. E¤itim, düzen
için en çok para kazand›klar› ticaret
alanlar›ndan biri haline getirilmifltir. 

Üniversite kay›tlar› s›ras›nda
üniversitenin d›fl›na stant açan özel
yurtlar, cemaat yurtlar› bu durumu
çok net aç›¤a ç›karmaktad›r. Özel

yurtlar ö¤renci kapabilmek için
adeta birbirleriyle yar›flmaktad›rlar.
Ve hemen hepsinin ücreti 400 – 500
liradan bafllamaktad›r. 

Ö¤renci için okula ödedi¤i para-
n›n d›fl›nda bar›nma sorunu, ulafl›m
sorunu, giyim-kuflam ve beslenme
gibi zorunlu para harcamas› gere-
ken daha bir sürü sorun vard›r. Hep-
sini toplad›¤›nda bir asgari ücretli-
nin ald›¤› paray› geçmektedir. Peki
bu durumda asgari ücretle yaflama-
ya mahkum edilen bir ailenin çocu-
¤u nas›l okuyacakt›r? Sistem, halk
çocuklar›n›n okumas›n›n önüne ba-
rikatlar örmektedir. 

Oysa, okumak herkes için hakt›r.
Devlet okumak isteyen herkesin
okuma hakk›n› güvence alt›na al-
mak zorundad›r. Ülkemizde böyle
bir durum söz konusu de¤ildir. Ak-
sine e¤itim her geçen gün daha da
fazla paral› hale getiriliyor. Sistem
ö¤rencilere müflteri gözüyle bak-
maktad›r. Özel flirketler, Sabanc›l-
ar’›n, Koçlar’›n, bankalar›n hepsi
bu müflteriden en çok kazanç elde
edebilmenin yollar›n› bulmufllard›r.

Kay›t dönemleri görüldü¤ü gibi
okullar›m›zda soygun, talan dönem-
leridir ve bu sadece bafllang›çt›r.
Daha onlarca gerekçeyle ve onlarca
biçimde sene boyunca ö¤renciler-
den para toplanmaktad›r. Okulun en
temel masraflar› bile ö¤rencilerin
üzerine y›k›l›yor. 

E¤itimin bu flekilde paral› hale
getirilmesine izin vermemeliyiz.
E¤itim hakt›r ve paras›z e¤itim iste-
mek en meflru taleptir. Okullar›n ka-
p›lar› halk›n çocuklar›na kapat›la-
maz. Bunun için bu durumu her yer-
de herkese anlatmal› ve ülkemizde-
ki en büyük adaletsizliklerden biri
olan ""ppaarraall›› ee¤¤iittiimmii”” teflhir etmeli,
paral› e¤itime karfl› mücadeleyi bü-
yütmeliyiz.

KAYIT DÖNEMLER‹ SOYGUNUN
BAfiLANGICIDIR
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Üniversitelerde kay›t döneminin
bafllamas›yla birlikte okul kap›s› ön-
lerinde çeflitli ö¤renci yurtlar› da ka-
y›t masalar› açmaya bafllad›. Çok
çeflitli ö¤renci yurdu kay›t masas›
olsa da aralar›nda düflük fiyatlar› ne-
deniyle baz› yurtlar hemen göze
çarpmaktad›r. Bu yurtlar›n reklâm›-
n›n oldu¤u bildirilerde 2 kiflilik ay-
l›k yurt ücretinin 150 ile 250 TL ara-
s›nda oldu¤u, yemeklerin ücretsiz
oldu¤u, tuvalet, banyo, spor salonu,
kütüphane vs. bütün hizmetlerin
mevcut oldu¤u belirtilmektedir.
Ama o bildirilerde yurtlar›n as›l sa-
hiplerinin Fethullah Gülen ve onun
gibi tarikat fleyhleri oldu¤u, düzen-
den nemalanan kifliler oldu¤u yaz-
mamaktad›r. 

Bu yurtlarda her fley d›flar›dan
göründü¤ü gibi de¤ildir. Hafta son-
lar› kat›l›nmas› zorunlu olan toplan-
t›lar yap›l›r. Bu toplant›lardaki ko-
nuflmalar ö¤rencileri yozlaflt›rma,
apolitiklefltirme, flükürcü bir zihni-
yet oluflturma konuflmalar›d›r. Yani

gerici düzene uygun kafalar›n ya-
rat›ld›¤› yerlerden birisidir bu yurt-
lar. Onlara göre e¤itimin paral› ol-
mas›, okul yemeklerinin paral› ol-
mas›, e¤itim sisteminin çarp›k olma-
s› önemli de¤ildir, bunlara karfl› ç›k-
mak de¤il var olanla yetinilmelidir.
Zaten onlara tabi oldu¤unda ayl›k
200 TL burs al›r, yurtta da ücretsiz
kalabilirsin. “Hay›rsever” yurt sa-
hiplerinin en büyük istekleri de ddüü--
zzeennee hhaayy››rrll›› ö¤renciler yetifltirmek-
tir. 

Bu yurtlar›n gerçek amaçlar›n›
bilmeden gidenler oldu¤u gibi, ucuz
olmas›ndan dolay› gitmek zorunda
kalan çok say›da yoksul halk çocuk-
lar› vard›r. 

Devlet, ö¤rencilerin bar›nma so-
runu çözmeyerek yoksul halk ço-
cuklar›n› tarikat yurtlar›na yönlen-
dirmektedir. Çünkü gerici tarikat-
lar›n ö¤rencilere sa¤lad›¤› olanaklar,
normal gelirli bir ailenin karfl›laya-
bilece¤i düzeyden çok daha yüksek-
tir. 

Ö¤renci bir yurda yerlefltiyse ay-
l›k 90 TL, e¤er misafir ö¤renciyse
haftal›k 70 TL vermek zorundad›r.
Bu yurt odalar› 6 kifliliktir ve misa-
fir ö¤rencilikte ise odalar›n dolu ol-
mas› nedeniyle, kütüphanelerde bile
ö¤renciler kalmak zorundad›r. Ye-
mekler ise ücretlidir. Yurt içerisinde
kütüphane, spor salonu ve benzeri
hizmetler yoktur veya yetersizdir.
Ayr›ca temizli¤in yetersiz olmas›
nedeniyle çeflitli sa¤l›k sorunlar› ya-
flanmaktad›r. 

Ancak flunu da bilmeliyiz ki ce-
maat yurtlar› ö¤renciler için çare de-
¤il, bu düzenin haz›rlad›¤› tuzaklar-
dand›r. Yoksul halk çocuklar›n› tari-
katlar›n eline b›rakamay›z. Onlar,
yurtlar› ve genifl imkanlar› kullana-
rak ö¤rencileri çekmek isteseler de
üniversitelerde bizler var›z. O yurt-
larda kalan veya kalmayan ö¤renci-
lerle her gün bizler beraberiz. Onla-
ra bu gerçekleri anlatacak olan da
bizleriz.

16 Eylül 1991 -       
Küçükarmutlu’da oturan ilk ve or-

taokul ö¤rencilerinin “oturduklar› yer-
den dolay›” çevre okullara kabul edil-
memeleri nedeniyle, 16 Eylül’de 400
kadar veli ve ö¤rencinin kat›ld›¤› bir
protesto gösterisi yap›ld›. Yakas›z okul
k›yafetleriyle gösteriye kat›lan ö¤ren-
ciler, “E¤itim Hakk›m›z Engellene-
mez”, “Küçükarmutlu’da Oturmak
Suç Mu?”, “Di¤er Çocuklardan Fark›-
m›z Ne?” yaz›l› dövizler tafl›d›lar. 

l5 Eylül 1994-
Hafik ‹lçesinin Ekinözü Köyü’nde

ihbar üzerine jandarma taraf›ndan gö-
zalt›na al›nd›. Yo¤un iflkencelerden
sonra katledildi. R›fat, Dev-Genç'liydi,

gerillayd›. fiehit düfltü.

Eylül 1977- 1980 -

Dev-Genç 1977 Eylül’ünde ülke-
mizde yap›lan NATO tatbikatlar›n› pro-
testo etmek ve tatbikat nedeniyle bo¤a-
za demirleyen ABD savafl gemilerini
ülkemizden kovmak için bir kampanya
bafllatt›. Dev-Genç bu kampanyayla
ABD emperyalizmini ve NATO’yu
Türkiye halklar›na tan›tarak teflhir etti.
Bildiri, el ilan›, pul, afifl, gösteriler ve
toplant›lar›n yan›nda karaya ç›kan
ABD askerlerini denize atmay› kapsa-
yan bu kampanya çerçevesinde 28 Ey-
lül 1977’de ‹TÜ Maçka Maden Binas›
da Dev-Genç taraf›ndan iflgal edildi. ‹fl-
galden sonra meflalelerle Taksim’e yü-
rüyen Dev-Genç’liler, Taksim Meyda-
n›’nda an›ta as›lan Dev-Genç pankart›-
n›n alt›nda yap›lan bir konuflma ve dev-
rim and›yla eylem bitirildi. 

ABD’de Bir Milyon 
Ö¤renci Evsiz

Evsiz Çocuklar›n ve Gençlerin
Uluslararas› E¤itimi Hakk› grubu
ve First Focus’un raporu, ekono-
mik kriz s›ras›nda devlet okullar›-
na giden ö¤rencilerin artan evsiz-
lik oran›n› gösterdi. Amerikan
E¤itim Bölümü, ne dayanan veri-
lere göre, devlet okulu bölgele-
rinde evsiz ö¤rencilerin oran›
2006 – 2007 aras›nda yüzde 40
artt› ve 2008 – 2009 aras›nda 956
bin 914’e yükseldi. Bu durumdan
en çok etkilenen bölgeler, Texas
ve Iowa eyaletleri

Dünya Gençli¤inden

Gençli¤in
Gündeminden

ggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn
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Gençlik Federasyo-
nu ile, okul kay›t döne-
minde 3-10 Eylül tarih-
leri aras›nda açt›klar›
““SSeehheerr fifiaahhiinn RReehhbbeerr--
lliikk vvee DDaayyaann››flflmmaa MMaa--
ssaallaarr››”” üzerine görüfl-
tük. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Seher
fiahin Rehberlik ve Dayan›flma Ma-
salar›'ndan bahseder misiniz? Ne
zamandan beri bu masalar› aç›yor-
sunuz?

� Seher fiahin Rehberlik ve Da-
yan›flma Masalar›’n› 1993 y›l›ndan
beri aç›yoruz.

Bu masalar, akademik-demokra-
tik üniversite mücadelemizin bede-
lini can›m›zla ödedi¤imiz önemli
mevzilerindendir.

TÖDEF’li ö¤renciler, üniversite-
ye yeni gelen ö¤rencilere yard›m et-
mek, onlara üniversitelerini, üniver-
sitede karfl›lar›na ç›kacak sorunlar›
anlatmak için dayan›flma ve rehber-
lik masalar› aç›yorlard›. Seher’de 3
Eylül Günü Mimar Sinan Üniversi-
tesi F›nd›kl› Kampüsü’nde böyle bir
masa açm›flt›. Amac› Anadolu’nun,
‹stanbul’un farkl› yerlerinden gelen
ö¤rencilerle tan›flmak, onlara oku-
yacaklar› okulu tan›tmak, kay›tlarda
yard›mc› olmak ve devrimcileri ta-
n›tabilmekti. Fakat düflman Dev-
Gençliler’in ö¤rencilerle kurabile-
ce¤i en ufak ba¤› sistemleri için teh-
like görmekteydi. Bu yüzden düfl-
manca sald›rd›lar Rehberlik ve Da-
yan›flma Masalar›’na. Seher’i okul
binas›n›n içine sokan polis, onu 3
Eylül 1991’de okulun üçüncü kat›n-
dan afla¤› att›. Seher ölüme befl gün
direndi ve 8 Eylül’de flehit düfltü. 

Seher demokratik halk üniversi-
teleri, ba¤›ms›z, demokratik, sosya-
list bir ülke mücadelesinde TÖ-
DEF’in ilk flehidi oldu. Seher’in fle-

hitli¤inden sonra 3-10 Eylül tarihle-
ri aras› ""SSeehheerr fifiaahhiinn HHaaffttaass››”” ilan
edildi. Ve o zamandan beri ""RReehh--
bbeerrlliikk vvee DDaayyaann››flflmmaa MMaassaallaarr››””n›
Seher fiahin’in bize b›rakt›¤› bir mi-
ras olarak koruyor ve yaflat›yoruz.
MMaassaallaarr››mm››zzddaa oonnllaarrccaa SSeehheerr’’llee
ttaann››flfltt››kk,, onlarca Seher mücadeleye
kat›ld› bu zamana kadar. Ve masala-
r›m›z defalarca sald›r›ya u¤rad› ve
u¤ramaya devam ediyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Ö¤rencilerin ne tür
sorunlar› oluyor? Bu masalarda na-
s›l yard›mc› oluyorsunuz ö¤renci
gençli¤e?

� Ö¤rencilerin temelde sorunla-
r› ayn› olsa da, üniversiteden üni-
versiteye daha özgün sorunlarla
karfl›lafl›yoruz. Temel de bir sistem
sorunu olan paral› e¤itim sorunu ilk
gün ç›k›yor ö¤rencilerin karfl›s›na.
Bu sorun baflta; "kazand›k, ne yapa-
l›m verece¤iz art›k” anlay›fl›yla ge-
çifltirilmeye çal›fl›lsa da, çok geç-
meden har(a)çlar›n d›fl›ndan; dosya
paras›, kimlik paras›, çanta paras›,
tiflört paras›, paso paras› ve benzeri
gerekçelerle paralar al›nmaktad›r.
Al›nan bu paralar daha ilk günden
ailelerin kafas›nda paral› e¤itimin
dört y›l boyunca nas›l kendilerini
zorlayaca¤›n› gösteriyor.

Bir ö¤rencinin temel sorunlar-
dan birisi bbaarr››nnmmaa sorunudur. Y›l-
larca evinden farkl› bir yerde kal-
mam›fl ö¤renciler yeni bir durumla
karfl› karfl›ya kal›yor. Daha önce hiç
bilmedikleri, yabanc› bir flehre geli-
yorlar. Kalacak yer bulmak sorun
oluyor. 

Baz› yurtlar bir haftal›k 80 TL.
ücretin ödenmesi kofluluyla misafir
ö¤renci kabul ediyor. Ancak misafir
ö¤renci 1-2 gün de kalsa bir haftal›k
ücret al›n›yor.

Anadolu’daki üniversitelerin ço-
¤unda kay›t yapt›rmak için uzun
kuyruklar olufluyor. Hatta mesai

saati bitti¤i için s›radakiler ertesi
gün yine gelmek zorunda kal›yorlar.
Üniversiteler flehir merkezlerine
uzak oldu¤u için ö¤renciler har(a)ç-
lar›n› okuldaki bankaya yat›rmaya
gidiyorlar, bu da yine kuyruk olma-
s›na ve kay›t ifllemlerinin uzamas›-
na neden oluyor. 

Kay›t günleri terörle mücadele
polisleri de üniversite içerisinde
masa aç›yor. Masada ö¤rencilere
bildiri, cd, klasör veriyorlar. Onlara
bir sorun oldu¤unda kendilerini ara-
malar› için telefon numaralar›n› ve-
riyorlar ve daha sonra düzenleye-
cekleri piknik vs. etkinliklere ça¤›r-
mak için ö¤rencilerin ad›n›, soyad›-
n›, telefon numaralar›n› al›yorlar ve
daha sonra ça¤›r›yorlar da. Da¤›tt›k-
lar› bildirilerde ""ee¤¤eerr ssiizzee iillggii ggööss--
tteerreenn,, ddeerrggii vveerriipp kkoonnuuflflaann,, bbiirr eett--
kkiinnllii¤¤ee ççaa¤¤››rraann oolluurrssaa ssaakk››nn ggiittmmee--
yyiinn.. BBiilliinn kkii,, oonnllaarr tteerröörriissttttiirr,, hhee--
mmeenn bbiizzii aarraayy››nn”” yaz›yor. 

Ö¤renciler kay›t için geldiklerin-
de kente yabanc› olmalar›ndan kay-
nakl› ya kaybolurlar saatlerce okulu
ararlar ya da yanl›fl otobüslere bine-
rek oradan oraya sürüklenirler. Ö¤-
rencilerin bu acemiliklerinden fay-
dalanmak isteyen f›rsatç› yurt sa-
hipleri çok kötü koflullardaki yurtla-
r›n› ö¤rencilere fahifl fiyata, üstelik
bir y›ll›k sözleflme yaparak kira-
lay›p kand›ranlar olabiliyor.

Biz yeni gelen ö¤rencilere genel-
likle, okulu bilmedikleri için kay›t
yapt›racaklar› yerleri gösteriyoruz,
okulun genel yap›s›n› tan›t›yoruz.
E¤er belgelerinde herhangi bir eksik
varsa onu tamamlamas› için yard›m-
c› oluyoruz. Okullara özgü uygula-
malara karfl› uyar›yor, bu konularda
bilgilendirmeye çal›fl›yoruz. 

Gençlik Federasyonu olarak bir
çok konuda ö¤rencilere yard›mc›
oluyoruz. Mesela, Trakya Üniversi-
te’sinde harç d›fl›nda üniversite 100
TL kay›t paras› istemektedir. Kap›-
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da bir güvenlik var. Bunu ödemez-
sen kay›t yapt›ramayaca¤›n› söylü-
yor ve çaresiz ö¤renciler bu paray›
ödemek zorunda kal›yor. Bu konu-
da daha önceden bilgilendirdi¤imiz
bir arkadafl›m›z kap›da paray› öde-
mesini isteyen güvenli¤i geçip de-
kan yard›mc›s›n› buluyor ve bu du-
rumun keyfi oldu¤unu söylüyor.
Dekan yard›mc›s› da panik yap›p;
""bbuu ppaarraa zzoorruunnlluu ddee¤¤iill,, ookkuulluummuu--
zzuunn mmaassrraaffllaarr›› oolluuyyoorr oonnuunn iiççiinn
aall››yyoorruuzz,, ggüüvveennlliikkççii aarrkkaaddaaflfl yyoorr--
gguunn oo yyüüzzddeenn ööyyllee ssööyylleemmiiflfl”” diye-
rek as›l yüzünü gösteriyor. ‹flte böy-
le yard›mc› oluyoruz. Bunlar›n d›-
fl›nda Gençlik Federasyonu’nu tan›-
tan broflürlerimiz var. Onlar arac›l›-
¤›yla ö¤rencilerle tan›fl›yor, kendi-
mizi tan›t›yoruz. Varsa o okuldaki
kulubümüzü, etkinliklerimizi anlat›-
yor, onlar› buralara davet ediyoruz.

YYüürrüüyyüüflfl:: Kredi Yurtlar Kuru-

mu gibi düzenin kurumlar› ve tari-
katlar da masalar aç›yor. Onlar bu-
nu nas›l yap›yor? Seher fiahin reh-
berlik masas› açt›¤› için 

� Evet, bu tarz gerici, faflist ku-
rumlar okul önlerinde, bazen oto-
garlarda masalar aç›p ö¤rencilerle
tan›fl›yorlar. OOnnllaarr iiççiinn bbuunnuu yyaapp--
mmaakk hhiiçç zzoorr ddee¤¤iill.. HHeerrhhaannggii bbiirr
iizziinn aallmmaallaarr››nnaa ddaa ggeerreekk yyookk.. Hat-
ta polis korumas›nda yap›yorlar bu-
nu. Bizler bunun için bedel ödemifl-
ken ve ödemeye devam ederken,
onlar ö¤rencilerin aras›nda, kuyruk-
larda tek tip k›yafetleriyle s›r›tarak
aç›k aç›k yap›yorlar bunu. Bu sene
de yaflad›k ‹stanbul, Marmara ve
Kocaeli Üniversitesi’nde, ÖGB de-
nilen polisin ayakç›lar›, kraldan çok
kralc› kesilerek ellerimizdeki bildi-
rilere sald›rd›lar. ‹nsanlar› bizimle
konuflmamas› için korkutmaya ça-
l›flt›lar fakat her seferinde broflürle-

rimizi ö¤renci gençli¤e ulaflt›rd›k.
Kocaeli’de ÖGB’ler, polis ve jan-
darma 50 kifliyle sald›r›p üç arkada-
fl›m›z› kelepçeleyip gözalt›na ald›-
lar. Fakat yan› bafllar›nda insanlara
Fetullah Gülen’in CD’lerini da¤›-
tan, kuran da¤›tan, ö¤rencileri fa-
flist, gerici kurumlara ça¤›ran, fa-
flistleri devrimcilere karfl› koruyup
kolluyor ve örgütlenmelerinin önü-
nü aç›yorlar.

Son olarak flunu da belirtmek is-
tiyoruz; demokratik üniversite mü-
cadelesi bugün bize Day›m›z›n, Se-
herler’in miras›d›r. Bu yüzden ka-
zand›¤›m›z mevzilerimizde ›srarc›-
y›z. Ve Seher diyordu ki; "Verilecek
her göreve haz›r›m.” Bugün bize
düflen görev de budur; gençli¤in
akademik demokratik mücadelesin-
de, ülkemizin ba¤›ms›zl›k mücade-
lesinde her göreve haz›r yeni Seher-
ler yaratmakt›r.

Y›l 1991... Bu y›lda TÖDEF'in
ilk çal›flmas› Rehberlik ve Dayan›fl-
ma Masalar›'yd›. Bir önceki y›l›n
deney ve tecrübelerinden yararlan-
d›lar, dersler ç›kard›lar. Daha sis-
temli, daha programl› olacaklard›.
Kay›t için gelen ö¤rencilerin ve ai-
lelerin ilk dikkatini çeken yer TÖ-
DEF masas›yd›. Masalar daha dü-
zenli, örtüleri ve çiçekleri özenli ve
temiz olduklar›n›n göstergesiydi.
Sadece ‹stanbul'da de¤il Anado-
lu'nun her taraf›nda ayn› hareketli-
lik yaflan›yordu. 

“Hoflgeldiniz... Memleketiniz...
Hangi bölümü kazand›n›z... Kala-
cak yeriniz var m›? Size yard›mc›
olal›m...” diyorlard›.

Böylesini hiç ummad›klar›n›

söylüyordu gelenler. Nas›l alt›ndan
kalkabileceklerini düflündükçe daha
da karamsarlaflt›klar›n›, binbir kay-
g›yla geldiklerini söylüyorlard›.
Ama yersiz oldu¤unu gördüler. ‘Bu
dayan›flma, yard›m ve sahiplenme
bize umut verdi, güç verdi...’ dedi-
ler. Demek ki paylafl›m ve yard›m-
laflma yok edilememiflti daha TÖ-
DEF  bunun ilk ifadesiydi.

‹ktidar›n tahammülsüzlü¤üne de
tan›k oldu gelenler. Daha okulun
kap›s›ndan ad›m atar atmaz polis
bask›s›n› gördüler. Rehberlik ve
Dayan›flma Masalar› kitleselleflme-
yi sa¤l›yordu. Devrimci mücadele-
nin geliflimine hizmet ediyordu. Ge-
çen y›l buna tan›k olmufl, engelle-
mek gerekti¤ini düflünmüfltü devlet.
Gözalt›na ald›, masalar› da¤›tt›. Yi-
ne de kolay de¤ildi iflleri. Kazand›k-
lar› mevzileri terketmedi, ‘iflte bu da
bizim irademiz’ dedi TÖDEF. ‘Hadi
gelin. Gelin de k›r›n irademizi. Ge-

lin de teslim al›n bakal›m.’

‹rade savafl›n›n en yo¤un yaflan-
d›¤› okullardan biri de Mimar Sinan
Üniversitesi F›nd›kl› Kampüsü'ydü. 

B›kmadan konufluyor, TÖDEF'i
anlat›yordu. ‹lk örgütlendi¤i zaman-
larda ‹YÖ-DER'in halk oyunlar›
ekibinde yer almak istememifl, ''bbeenn
yyaappaammaamm'' demiflti. Bütün müteva-
z›l›¤›yla ''bbeenn eekkiibbiinn eellbbiisseelleerriinnii
ddiikkeeyyiimm'' diye de eklemiflti ard›n-
dan. Süreç içinde h›zla geliflti, dev-
rimcileflti. Kampüsün sorumlulu¤u-
nu yap›yordu art›k. Bu çal›flmalarda
da afifllere, duvar gazetelerine kat-
m›flt› eme¤ini. Yüre¤i k›p›r k›p›rd›.
Coflkusu yüre¤inde, coflkusu gözle-
rinde. Seher yeli k›z... Kavgada hiç
tereddüt etmedi...  Savundu¤u bir
masa de¤ildi sadece. Yoldafllar›yla
birlikte mevzi savafl›ndayd› Seher.
Direniyorlard›. Düflman, bu cüreti,
bu kararl›l›¤› hazmedemedi. 

Rehberlik Ve Dayan›flma Faaliyetlerinin Simgesi 

Seher yeli
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2010-2011 E¤itim dönemi
okul kay›tlar› bafllad›.
Gençlik Federasyonu “Seher
fiahin Rehberlik ve Dayan›fl-
ma Masalar›” ile gençli¤in
dayan›flmas›n› örgütlüyor

Gençlik Federasyonu okul kay›t
döneminde üniversitelere yeni kay›t
yapt›rmak için gelen ö¤rencilerle
dayan›flmak, onlara kay›t esnas›nda
karfl›laflabilecekleri en temel sorun-
lar›nda yard›mc› olmak için ‹stan-
bul Üniversitesi Avc›lar Kampü-
sü’nde, Marmara Üniversitesi’nde,
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde, ‹s-
tanbul Üniversitesi Beyaz›t Kampü-
sü’nde Rehberlik ve Dayan›flma
Masalar› açarak bildiriler da¤›tt›. 

‹‹ssttaannbbuull’’ddaa  GGeennççllii¤¤iinn
DDaayyaann››flflmmaa MMaassaallaarr››

Beyaz›t’ta, ‹stanbul Üniversitesi
Merkez bina önünde  dayan›flma
masas› aç›ld›.  Masaya  Halk Ana-
yasas› Tasla¤›, Yürüyüfl Dergisi ko-
nularak tan›t›m› yap›ld›.

‹stanbul Üniversitesi Avc›lar
kampüsünde ö¤rencilere  elden bro-
flür ve Halk  Anayasas› Tasla¤› da¤›-
t›ld›.

Burada ÖGB’ler da¤›t›m› engel-
lemek için bir çok kez sözlü müda-
halelerde bulundular. Tehditler yap-
t›lar. Bunda baflar›l› olamay›nca  bu

kez ö¤rencileri broflür ve taslak al-
mamalar› için tehdit ettiler.

***

2 Eylül günü ‹stanbul Teknik
Üniversitesi Ayaza¤a Kampüsü’ nde
Gençlik Federasyonlu ö¤renciler
taraf›ndan Seher fiahin Rehberlik ve
Dayan›flma Masas› aç›ld›. Kay›t
döneminin di¤er günlerinde de
broflür da¤›t›m› yap›larak rehberlik
ve dayan›flma faaliyetleri
sürdürüldü. Masa aç›ld›¤› gün Özel
Güvenlikler taraf›ndan masan›n
aç›lmas› engellenmek istendi.
Ö¤rencilerin sahiplenmesi sonucu
özel güvenlikler masaya müdahale
edemedi. Okul yurtlar›n yetersizli¤i
ve yüksek ücretli oluflu, devlet yurt-
lar›n›n okula uzak oldu¤u, ulafl›m
sorunu, kantinin pahal› olmas› gibi
ö¤rencilerin pek çok ortak sorunu
üzerine sohbet edildi. Bu sorunlara
karfl› örgütlü mücadele edilmesi
gerekti¤i anlat›ld›. Gençlik
Federasyonu’ nun tarihi anlat›larak
tan›t›m broflürleri da¤›t›ld›. Paras›z
e¤itim kampanyas› anlat›ld›.  

***

2-7 Eylül tarihleri aras›nda Bo-
¤aziçi üniversitesinde de “Seher fia-
hin Rehberlik ve Dayan›flma Masa-
s›” aç›ld›. Aç›lan masalarda okulda-
ki yaflanan sorunlar ve kay›t süre-
sinde yaflanan zorluklar anlat›ld›.
Gençlik Federasyonu’nun tarihi
üzerine sohbet edilerek tan›t›m bro-
flürleri ve referandumla ilgili bildiri-
ler da¤›t›ld›. 

Seher fiahin RRehberlik vve DDayan›flma MMasalar›

Gençlik Federasyonu 
Gençli¤in Dayan›flmas›n› Örgütlüyor

‹STANBUL ADANA
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Çukurova
Üniversitesi’nde
Seher fiahin
Dayan›flma Masas›

2 Eylül günü Adana Gençlik
Derne¤i, Çukurova Üniversitesi’nde
ö¤rencilere kay›tta yard›mc› olmak
için “Seher fiahin Dayan›flma Masa-
s›” açt›lar. 

Masay› açan ö¤rencilerin yan›na
sivil polisler gelerek “Sen PKK’li-
misin?” diyerek ortal›¤› provoke et-
meye çal›flt›, fakat ö¤rencilerin net
tav›r almas›yla oradan uzaklaflt›lar. 

Daha sonra ise polislerin yönlen-
dirmesiyle Özel Güvenlik Birimleri
gelerek masaya müdahale etmeye
çal›flt›lar. Gençlik Derne¤i üyesi ö¤-
rencilerin “Biz bu üniversitenin ö¤-
rencileriyiz. Etrafta cemaatçiler ve
referandum için evet bildirileri da¤›-
tan kiflilere müdahale etmeyip gelip
burada keyfi bir flekilde bizim masa-
m›za müdahale ediyorsunuz. Biz bu
üniversitenin ö¤rencileri olarak gö-
rüfllerimizi dile getirmek için kimse-
den izin almayaca¤›z” diyerek
ÖGB’yi teflhir ederek kovdular.

3 Eylül günü ise Çukurova Üni-
versitesi rektörlük binas› önünde da-
yan›flma masas› aç›ld›. Kay›t yapt›r-
mak için okula gelen ö¤rencilerle
sohbet eden Gençlik Derne¤i ö¤ren-
cileri sohbet esnas›nda yapt›klar› fa-
aliyetleri ve kendilerini anlatan ko-
nuflmalar yapt›lar. 



Kamu kurumla-
r›ndaki rüflvetin varl›¤›, kamu
emekçilerinin örgütlenmesine
ve mücadelesine zarar ver-
mektedir. Bu kurumlardaki
rüflvetin varl›¤›, kamu emek-
çilerinin mücadelesine halk›n
deste¤ini de azaltmaktad›r.
Belediyelerde, vergi dairele-
rinde, tapu müdürlüklerinde,
adliyelerde aç›¤a ç›kan rüflvet
olaylar› s›k s›k bas›nda da yer
almaktad›r. Rüflvetin boyutla-
r› gerçekte bas›ndan ç›kandan
çok daha fazlad›r. Bu kurum-

larda rüflvete ve yolsuzlu¤a ba¤l› olarak ciddi bir yozlafl-
ma söz konusudur.

Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu ifle bulaflan
"memur"lar gerçekte küçük bir az›nl›kt›r. Ayr›ca bu "me-
mur"lar genellikle amirleri taraf›ndan kurulan bir rüflvet
çark›n›n içinde yer almaktad›rlar. Amirlerinden habersiz
rüflvet alan "memur"lar hemen aç›¤a ç›kar›l›p, engellenir-
ler. Bu nedenle ““bbiirreeyysseell rrüüflflvveett”” istisna denecek kadar
azd›r. Yani bu ifl en tepedeki yöneticiden en alttaki me-
mura kadar örgütlü yap›lmaktad›r. Rüflvetin herhangi bir
flekilde aç›¤a ç›kmas› durumunda, alt düzey birkaç me-
mur kurban edilip, amirler kurtar›lmaktad›r. Bugüne ka-
dar yüzlerce memur, bu gibi suçlardan iflini kaybetmifl,
tutukluluk yaflam›flt›r. 

Belediyelerde ve di¤er kamu kurumlar›nda rüflvete,
yolsuzlu¤a bulaflmam›fl bürokrat, belediye baflkan› istis-
nad›r.

Kamu kurumlar›ndaki rüflvet ve yolsuzlu¤un yaratt›¤›
yozlaflman›n iikkii öönneemmllii ssoonnuuccuu vard›r: BBiirriinncciissii,, bu rüfl-
vet çark›n›n dönmesinden halk zarar görmekte; rüflvet
çarklar›n› döndüren paralar, halk›n cebinden ç›kmaktad›r.
‹‹kkiinncciissii,, rüflvete bulaflt›r›lan memurlar yozlaflt›r›larak
mücadeleden kopar›lmaktad›r. Rüflvete bulaflt›r›lan me-
murlar, haklar› için mücadele etmedikleri gibi hak arayan
kamu emekçilerinin karfl›s›nda, patrondan yana tav›r al-
makta, örgütlenmenin ve mücadelenin önünde engel ol-
maktad›rlar.

Rüflvet ve yolsuzlu¤un yay-
g›nlaflmas› sonucunda, hemen
her kamu kurumunda rüflvetten
beslenen, "imtiyazl›" bir grup
oluflmufltur. Kamu emekçilerinin
25 Kas›m 2009 y›l›nda yapt›¤›
bir günlük grevde ve 26 May›s

2010 grevlerinde bu "imtiyazl›" grubun birçok iflyerinde
greve kat›lmayarak ggrreevv kk››rr››cc››ll››kk yapt›klar› ortaya ç›k-
m›flt›r. 

Oligarflinin ekonomi politikalar›, kamu emekçilerine
yönelik politikalar› ve hakim k›lmaya çal›flt›¤› bireyci
kültür, her türlü yozlaflman›n kayna¤›d›r. Bu nedenle rüfl-
vetin bu sistem içinde tamamen ortadan kald›r›lmas› zor-
dur. Ancak kamu emekçilerinin mücadelesinin yükseldi-
¤i dönemlerde yozlaflman›n azald›¤› da bilinmektedir. 

Günümüzde sendikal mücadelenin genel olarak geri-
lemesi, örgütlülükle kazan›mlar elde edecek bir mücade-
le çizgisinin hayata geçirilememesi, kamu emekçilerinin
sendikalara olan umut ve güvenini azaltm›flt›r. Bu duru-
ma paralel olarak da yozlaflma yayg›nlaflmaktad›r.

Oligarflinin amaçlar›ndan biri de, yozlaflt›rarak emek-
çileri mücadeleden koparmakt›r. Sömürü düzeninin
ayakta kalmas› için egemen s›n›f iktidar›n›n tutundu¤u
dallardan biri de yozlaflmad›r. Bir bütün olarak toplumu
çürüten bu yozlaflma, sömürü düzenine güç vermekte ve
mücadele dinamiklerini bölmektedir. Haklar› için müca-
dele eden onurlu emekçi yerine, her türlü onursuzlu¤a
katlanan ve rüflvet k›r›nt›lar› ile yetinen "memur", ikti-
darlar taraf›ndan tercih edilmektedir. 

‹ktidarlar, bürokratlar› arac›l›¤›yla açl›k s›n›r›na yak›n
seviyede maafl alan, her zaman geçim s›k›nt›s› çeken me-
mura rüflvet iliflkisi içinde kurtulma umudu(!) verilmek-
tedir. Sistem içinde baflbakanl›k ve cumhurbaflkanl›¤›
yapm›fl olan Turgut ÖZAL’›n "benim memurum iflini bi-
lir” sözleri, bu politikan›n manifestosu gibidir. Tekellerin
sözcüsü Özal, alenen memurlar›n ekonomik sorunlar›n›n
çözümünün mücadele yerine rüflvetle halledilmesini tav-
siye etmifltir.

Bu onursuz yolu, yöntemi kabul ederek kendilerinin
kurtuldu¤unu düflünen "memur"lar sömürünün ve hak
kay›plar›n›n her geçen gün artt›¤› bir düzenin ömrünü
uzatmaktad›rlar.

Kamu kurumlar›nda rüflvet ve yolsuzlu¤un yaratt›¤›
yozlaflma, en fazla sendikal örgütlenmeye zarar vermek-
tedir. Ancak sendikalar›n bu yozlaflmaya karfl› etkin ola-

rak mücadele etmedikleri, tav›r-
s›z kald›klar› da ortadad›r. KESK
de bu noktada yozlaflmaya karfl›
mücadele etmeyenlerin içindedir.
Oysa, bu yozlaflmaya karfl› müca-
dele zorunludur ve vvaarrll››kk yyookklluukk
sorunudur. Her devrimci memur,
her ilerici sendika bunu böyle
görmek zorundad›r. 

Devrimci Memur
Hareketi RÜfiVETLE YOLSUZLUKLA DE⁄‹L, 

ÖRGÜTLENEREK, MÜCADELE 
EDEREK KAZANACA⁄IZ!

Kamu kurumlar›ndaki rüflvet ve
yolsuzlu¤un yaratt›¤› yozlaflman›n iki

önemli sonucu vard›r: Birincisi, bu rüflvet
çark›n›n dönmesinden halk zarar görmekte;
rüflvet çarklar›n› döndüren paralar, halk›n

cebinden ç›kmaktad›r. ‹kincisi, rüflvete
bulaflt›r›lan memurlar yozlaflt›r›larak

mücadeleden kopar›lmaktad›r.

12 Eylül
2010

43

Yürüyüfl

Say›: 233



61 gündür, ifline geri dönmek
için Paflabahçe Devlet Hastanesi
bahçesinde direnifl çad›r› kuran Tür-
kan Albayrak direniflini sürdürüyor.
Türkan Albayrak’› birçok insan zi-
yaret ediyor, birçok kurum yapt›kla-
r› eylemlerle direnifle destek veriyor.

Direnifle bas›n da ilgi gösteriyor.
Devrimci-demokrat bas›n›n yan› s›-
ra NTV, CNN Türk, Haber Türk,
Fox Tv ve baz› gazeteler direnifl ça-
d›r›na gelerek Türkan Albayrak ile
röportaj yapt›lar. 

DDiirreenniiflflii ZZiiyyaarreettlleerr
7 Eylül günü ziyaretçileri aras›n-

da UPS iflçileri, D‹SK yönetim ku-
rulu üyeleri ve CNN vard›.

Direnifle  herkesimden destekler
sürüyor.

''‹flimi alana dek direnifle devam''
diyen Türkan Albayrak'› D‹SK Kon-
federasyonu da yaln›z b›rakmad›.

Genel Sekreter Tayfun Görgün,
Türkan Albayrak için "Yan›nday›z...
Yar›n da yan›nda olaca¤›z. O yaln›z

de¤il binlerce kad›n ayn› durumda"
dedi.

Yine direniflin de¤iflmez destek-
çileri aras›nda devrimci tutsaklar da
var. Özgür tutsaklar çeflitli hapisha-
nelerden gönderdikleri mektuplar›
ile direniflin  kazanaca¤›na vurgu
yap›yorlarlar. 

DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii HHaarreekkeettii
OOttuurrmmaa EEyylleemmiinnddeeyyddii

Her Çarflamba günü Devrimci
‹flçi Hareketi taraf›ndan düzenlenen
oturma eylemi 8 Eylül günü de sür-
dü. Acil bak›m servisi önünde topla-
nan Devrimci ‹flçi Hareketi üyeleri
“Türkan Albayrak ‹fle Geri Al›ns›n”
yaz›l› dövizlerle hastane bahçesin-
den yürüyüfl yap›p direnifl alan›na
geldi. Burada da 15 dakikal›k otur-
ma eylemi yap›larak eylem bitirildi.

Paflabahçe DDirenifli SSürüyor

Türkan Albayrak ‹fle Geri Al›ns›n!

Bas›nda
Paflabahçe
Direnifli

EEccee TTeemmeellkkuurraann
Rahibenin referandum tavr›

Haber Türk, 8 Eylül 2010

Ece Temelkuran 04 Eylül 2010
Cumartesi günkü “Ve iflte bu yüz-
den... HAYIR!” bafll›kl› yaz›s›nda
Türkan Almayrak’a iliflkin flu cüm-
leleri yazm›fl.

K›dem tazminat› ödememek
için her y›l ifl akitleri s›f›rlanan, bu-
na direnince de Paflabahçe Devlet
Hastanesi’nden at›lan Türkan Ha-
n›m, üniversite harc›n› ödemek için
çal›flt›¤› inflaattan düflerek ölen

Edebiyat Fakültesi ö¤rencisi
Ömer... Onlar› b›rakmam. Ve iflte
bu yüzden sevgili kardeflim, ben re-
ferandumda “HAYIR” demeye ka-
rar verdim. 

***

Kafam›za silah dayay›p,
“HSYK’ya adam sokmam›za izin
vermezseniz Halis ölür!” der gibi.
“Bizim iflimiz HSYK ile, yoksa
Ömer’i unutun!” der gibi. “Türkan
Han›m elimizde! Gidip evet oyu at-
mazsan›z gerisini siz bilirsiniz” der
gibi...

TTüürrkkaann HHaann››mm’’ddaann hhaabbeerrlleerr
TÜRKAN Han›m gün afl›r› tele-

fon ediyor, vaziyet ne merkezde,
anlat›yor. ‹fller Türkan Han›m için
iyi gitmeye bafllad› gibi görünüyor.

Habertürk Televizyonu’ndan Tay-
fun Gönüllü, CNN haber yapt› Tür-
kan Han›m’›. Elinize sa¤l›k arka-
dafllar!

D‹SK yönetimi, Türkan Ha-
n›m’› ziyarete gitti. Bu da süper bir
hadise bafll› bafl›na. Ben de ekleye-
yim bu durumda:

Bayram›n birinci günü yapacak
bir ifliniz, gidecek bir aileniz, kom-
flu ziyaretiniz yoksa, “Ne yapsak
yahu?” diye düflünüyorsan›z, Tür-
kan Han›m’la kahvalt› yapmaya gi-
debilirsiniz. Zira kamuya aç›k bir
kahvalt› organizasyonu olacak Pa-
flabahçe Devlet Hastanesi’nin bah-
çesinde. E art›k simidinizi, peyniri-
nizi, reçelinizi götürürsünüz her-
halde. Televizyoncu arkadafllara da
güzel haber olur diye tahmin ediyo-
rum. Afiyet olsun!
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54. GGün
Çarflamba oturma eylemi günü

ve Dünya Bar›fl Günü. Nuray Mert
ve Ece Temelkuran geldi. ‹ki du-
yarl› yazar. Ya¤murun alt›nda yap›-
lan oturma eylemine kat›ld›lar. 

Nuray Mert, bu direniflin benim
gibi iflçilerin sesini duyuran bir ey-
lem oldu¤unu söyledi. ‹fl kazalar›nda
ölen iflçilerin bir iki haftal›k gazete-
lerde ç›kan haberlerinin çoklu¤un-
dan bahsetti. Özellikle inflaat iflçileri-
nin korumas›z çal›flt›¤›n›, bununla il-
gili önlem al›nmad›¤›ndan bahsetti.

...

Oturma eylemine, Beykoz Bele-
diyesi Genel-‹fl üyeleri, 1 May›s
Mahallesi, Gazi Mahallesi, Gülsu-
yu'ndan, Halk Cephesi'nden kat›-
lanlar oldu. Paflabahçe Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i üyeleri her za-
manki gibi vard›. Bizim hastanenin
çal›flanlar› ve polisler izledi.

Akflamüstü Emekli-Sen üyeleri
geldi. Onlar›n neflesi hiç kimsede
yok. Emekli-Sen üyesi kad›nlar, ev
böre¤i ve simit getirmifller.

Akflam sofram›z› kurarken
Avusturya'dan iki misafir geldi. ‹n-
ternet sayfas› haz›rlayacaklarm›fl,
çad›r direnifliyle ilgili röportaj yap-
t›lar. Biri Türkiyeli di¤eri Avustur-
yal›’yd›.

Bu günün en güzel olay›, Sincan
Hapishanesi’ndeki kad›nlar›n yaz-
d›¤› mektup ve çizip gönderdikleri
resim... Hayriye, Zeynep, Umut,
Çi¤dem, Günay, Didem, diyorlar
ki; "Direnenlerin kazanma umudu
vard›r. Direnmeyenlerin hiçbir fleyi
yoktur. Ve tarihi yazan direnenler-
dir." Bu gün beni en fazla mutlu
eden bu mektuptu.

***

55. GGün
Yine bafllam›fl bizim idare; faz-

lam›z var, y›lbafl›nda iflçi ataca¤›z,
söylemine. Babas›n›n iflleri ya, bafl-
bakan baflhekime madalya takacak,

iflçiyi ne kadar fazla ezerse. Rama-
zan'da, bayrama yak›n 600 Lira
maafl alan iflçiye söylenecek söz
mü; y›lbafl›nda ihalede iflçi ataca-
¤›z, demek. ‹ftar sofralar›n› yoksu-
la kurmuyor musunuz siz, nedir bu
yoksula olan düflmanl›¤›n›z? 

Din sömürücüleri. Bir yanda biz
yoksulun yan›nday›z, deyip poflet
poflet yard›m, iftar sofralar›, bir
yanda ekme¤iyle tehdit etti¤iniz ta-
fleron iflçileri.

Seçim arabalar›n›z önümden ge-
çiyor, "daha çok ifl, daha çok ek-
mek, daha çok özgürlük için, evet
deyin" diyerek ba¤›r›yor. Beni gör-
müyor mu seçim araban›z? Sizin
iktidar›n›z döneminde daha çok ifl-
siz daha çok aç, daha çok zulüm ol-
du¤unu bilmiyor mu bu halk, san›r-
s›n›z?

***

56. GGün 
Saat 11.00’de; HaberTürk’ten

Parantez program› için gelecekleri-
ni, canl› yay›n yapacaklar›n› söyle-
diler. Söyledikleri gibi geldiler.
16.20’de canl› yay›ndayd›k. Tele-
vizyoncular›n ilgisini Ece
Temelkuran’a borçluyum. Teflek-
kürler Ece.

CHP kad›n komisyonundan bir
bayan gelmiflti imza masas›na, has-
tanede bir ifli varm›fl u¤ram›fl. “Ne-
den gelmiyor CHP?” dedim. Baflka
yöne çekilirmifl buraya gelmeleri.
Neye çekilecek acaba, onlar adalet,
iflsizli¤e çözüm, taflerona son vere-
ceklerini söylemiyorlar m›? Burada
nas›l bir durum var acaba, buradaki
durum tafleronlaflma sonucu iflsiz
kalan; anayasal hakk› olan sendika-
l› olma hakk› için kap›ya konmufl
bir iflçinin direnifl çad›r› de¤il mi?..

***

57. GGün
Bu gün, Milliyet’ten fiükran

Pekkan röportaj yapt›, yar›n yay›n-
lanacakm›fl. Akflam gazetesinden
Özlem Çelik geldi. Yar›n, gazete-

sinde yazacakm›fl. Ifl›l Öz-
gentürk’ü arad›m. Benimle ilgili
yazd›¤› yaz› için, biraz geç kald›m
aramak için ama telefonunu yeni
bulmufltum. Didim’deymifl. Tekrar
yazaca¤›n› ay›n 11’nde ‹stanbul’a
dönece¤ini tekrar görüflüp direnifl
çad›r›na gelmeyi düflündü¤ünü
söyledi.

***

58. GGün
Bugün saat 14.00’de Önder Ba-

bat Kültür Merkezi bas›n aç›klama-
s› yapt›. Ço¤unlu¤unun kad›nlar›n
oluflturdu¤u elli kiflilik bir grupla
bana atk›, fular, el örgüsü çorap, el-
diven getirmifller. Ayr›ca küçük bir
fener. Kad›nlar biliyor kad›n›n neye
ihtiyac› oldu¤unu.

Akflam Gazetesi yazar› Özlem
Akarsu Çelik’i arad›m. Bugün ki
köflesinde Direnifl Çad›r›na yer ver-
mifl, teflekkürler.

Akflam oluyor, so¤udu hava,
ya¤murdan sonra üflüyoruz. Daha
geçen hafta yan›yoruz diyorduk.
Üstümde önlü¤üm, yelek ve h›rka
oldu¤u halde üflüyorum. Ben çok
üflüyen bir kad›n›md›r zaten, yaz
akflamlar› bile h›rkas›z soka¤a ç›ka-
mam. 

Bofluna ellerinizi ovuflturmay›n
k›fl gelince kaçar diye... ‹lkel ça¤da
nas›l ayakta kalm›fl insan, benim on-
lardan fazla olana¤›m var. Donsam
da, buraday›m kazan›ncaya kadar.

***

59. GGün
Bugün bir mektup daha ald›m

hapisnaneden, bu kez memleketim
olan Trabzon'dan. Grup Yorum'un
üyelerinden Muharrem Cengiz'den.
fiöyle diyor Muharrem: "Gözleri
kör olanlar kulaklar› sa¤›r olanlar
bile bu hakl› mücadelemizi kabul-
lenmek zorunda kald›lar." Bu
günün en güzel olay›yd› bu mek-
tup, haftaya güzel bafllam›fl oldum.

Akflam oldu. Bugün de çad›-
r›m›zda yeniden düzenlendi. Dire-
nifle devam "su" almayan çad›rda...

Direnifl Günlü¤ü:
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UPS ‹flçilerine
Yurtd›fl›ndan
Destek

Uluslararas› Tafl›ma ‹flçileri Fe-
derasyonu'nun (ITF) 5-12 A¤ustos
2010 tarihlerinde toplanan genel
kurulunda ilan edilen UPS iflçile-
riyle 'Uluslararas› dayan›flma gü-
nü' çerçevesinde, Türkiye ve dün-
yan›n pek çok ülkesinde 1 Eylül
günü dayan›flma eylemleri yap›ld›.
Asya, Avustralya, Avrupa ve daha
birçok k›tada gerçeklefltirilen pro-
testolarda UPS yönetiminin iflçile-
ri sendikaya üye olduklar› gerek-
çesiyle iflten atmas› protesto edil-
di. 

Avusturalya, Japonya, Hollan-
da, Güney Kore, Hong Kong, Tay-
land, Filipinler, Ürdün, Belçika,
Güney Afrika, Hindistan, Norveç,
Letonya, Estonya, Finlandiya, ‹s-
veç,  Litvanya, Ukrayna ve Bulga-
ristan’da yap›lan eylemlerde; UPS
flirketleri önünde yap›lan eylem-
lerde, UPS yönetiminin sendika
düflmanl›¤› teflhir edildi.

DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii HHaarreekkeettii;; 78 gün
süren TEKEL direniflini, direniflin
tasfiye edilmek istenmesini ve
4-C’ye karfl› tavr› anlatan bir bildiri
ç›kard›.

““BBiirr ddiirreenniiflfliinn aadd››mm aadd››mm ttaassffii--
yyeessii vvee iihhaanneett!!” bafll›kl› ve Devrim--

ci ‹flçi Hareketi imzal› bildiride;
“TEKEL iflçileri 78 günlük  direnifl--
leriyle Türkiye iflçi s›n›f› tarihinde
örnek bir mücadele yaratt›lar” de--
mektedir.

TEKEL iflçilerinin yaratt›klar›
direnifllerinin tasfiye ile yüzyüze ol--
du¤unu, Tek G›da ‹fl Sendikas› Bafl--
kan› Mustafa Türkel’in yalanlarla ifl--
çileri teslimiyete zorlad›¤› anlat›l--
maktad›r.

Mustafa Türkel’in direnen TE--
KEL iflçilerine nas›l 4-C’yi imzalat--
mak istedi¤ini belirten Devrimci ‹fl--
çi Hareketi imzal› bildiride çözü--
mün 4-C’ye karfl› mücadele etmek--
ten geçti¤ini anlatmaktad›r.

4-C’nin kabul edilemeyece¤ini,
“4-C bizim için ölüm demek!” den--
di¤i bildiri direnmenin tek yol oldu--
¤unu söylemektedir.

TEKEL direniflini, tasfiye ve iha--
neti anlatan, 4-C’ye karfl› mücadele
ça¤r›s› yapan bildiri, Devrimci ‹flçi
Hareketi taraf›ndan iflçilere, emekçi--
lere en yayg›n biçimde veriliyor, da--
¤›t›l›yor.

“Bir direniflin ad›m ad›m
tasfiyesi ve ihanet!”
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Bas›nda
Paflabahçe
Direnifli

Özlem ÇÇelik
Akflam, 55 EEylül 22010 

Bir kad›n›n direnifli

Türkan Albayrak...

Beykoz-Paflabahçe Devlet Has-
tanesi'nin önünde çad›r kurdu,

58 gündür o çad›rda yat›p kalk›-
yor.

Tafleron bir firmada temizlik ifl-
çisiydi, sendikal› olmak istedi.

‹flveren, asgari ücretle çal›flt›rd›-
¤›, kendi deyimiyle 'ücretli köle
olan' Türkan Albayrak'› iflten att›.

Çad›r›n› y›k›ld›, tartakland›, teh-
dit edildi. Y›lmad›...

***

Daha önce Türk Telekom'dan da
'sendikal faaliyetlerde bulundu¤u'
gerekçesiyle at›lm›fl, mahkeme ka-
rar›yla ifle dönmüfltü.

Yine dava açt›. ‹lk duruflmas› 6
Ekim'de... Mahkeme sonuçlanana
kadar evine ekmek götüremeyecek.

***

Her Çarflamba oturma eylemi
yap›yor Türkan Albayrak ve ona
destek verenler...

Sohbet ederken Saadet Partisi
Beykoz ‹lçe Baflkan Yard›mc›s›
Mehmet Demirtafl geldi. 

Sal› günü de D‹SK Baflkanlar
Kurulu ziyaretine gidecek.

Kalemi kuvvetli bir kad›n var
karfl›mda, 'okumay› severim, çok
okurum' diyor. Öyle güzel yaz›yor
ki, günlüklerini 'pasabahcedireni-
si.blogspot.com' da yay›ml›yor. '‹n-

ternetten anlamam' diyor gülerek.
'Yaz›yorum, gençler internete giri-
yor...'

***

Asgari ücretli bir iflçinin anaya-
sal hakk›n› kullanmak istedi¤i için
iflsiz kald›¤› bir ülkede yafl›yoruz.
AK Parti ne diyor referandum afifl-
lerinde,

'Birden Fazla Sendikaya Üye
Olma Özgürlü¤üne EVET',

'Kad›na Pozitif Ayr›mc›l›¤a
EVET'...

***

Türkan Albayrak'› 'münferit ha-
dise' diye görmezden gelecek olan
siyasetçilere meclise bakmalar›n›
öneririm...

Meclisin temizlik iflçileri de ta-
fleron firma eleman›.

Sorun bakal›m kaç› sendikal›?..



Hak-‹fl, referandum konusunda
bafl›ndan itibaren AKP’nin yan›nda
saf tutan, onun borazanl›¤›n› yapan
bir sendikad›r. Hak-‹fl Baflkan› Sa-
lim Uslu, AKP gibi iflbirlikçi tekel-
lerin ç›karlar› için iktidar olan bir
partinin yan›nda yer alm›flt›r. Ama
Uslu, sadece kendisi referandumda
““EEvveett”” demekle kalmay›p, AKP
ad›na bir de tetikçili¤e soyundu.

Referandum konusunda AKP’yi
desteklemeyen, ““sseessssiizz kkaallaann” TÜ-
S‹AD gibi örgütleri geçen hafta
yapt›¤› aç›klamada ““SSTTKK ddee¤¤iill,, ssii--
vviill ttoopplluumm kkoonnssoommaattrriissii”” diyerek
hem suçluyor, hem de afla¤›l›yordu.

Salim Uslu, TÜS‹AD at›flmas›
böyle bafllad›. TÜS‹AD Baflkan›

Ümit Boyner ise; “ÇÇaa¤¤ddaaflfl ddeemmookk--
rraassiilleerrddee UUsslluu vvee bbiirr kkoonnssoommaattrrii--
ssiinn ooyyuu eeflfliittttiirr" diye cevap verirken,
Uslu'nun “terbiye s›n›r›n› aflt›¤›n›”
eklemeyi ihmal etmiyordu.

Uslu, AKP’den ald›¤› “güçle”
tart›flmay› sürdürdü. Arkas›nda
emekçiler de¤il, AKP vard›.

Salim Uslu, TÜS‹AD’› referan-
dum da “Evet” oyu kullanacaklar›n›
aç›klamad›klar› için, argo bir dil ile
suçlarken, tavr›n›n iflçilerin ç›karla-
r›n› savunmakla bir ilgisi yoktu.

Bugüne kadar emekçilerin talep-
leri için tek bir kez para babalar› ile
çat›flmam›fl olan Uslu, flimdi kalk-
m›fl AKP için, yani yine emperya-
lizm ve iflibirlikçi tekeller ad›na bafl-

ka tekellere karfl› tetikçilik yap›yor. 

Uslu, bir iflçi sendikas› baflkan›
olarak elbette TÜS‹AD ile çat›flma-
l›d›r. Ama bu emekçilerin talepleri
ve haklar› için olmal›d›r. Emekçile-
rin haklar› yerine AKP ad›na tetikçi-
lik ve f›rsatç›l›k yaparak, iktidar›n
gözüne girme biçiminde olamaz.

‹flçi s›n›f›n›  Salim Uslu gibi ik-
tidar yalakalar› temsil edemez.
Bunlar s›rt›n› AKP’ye yaslayarak
sendikac›l›k yapmak istemektedir-
ler. Ve iktidar çat›flmas› içinde
emekçileri de kullanarak, bunu sür-
dürmektedirler.

TÜS‹AD’la çat›flacaksan emekçilerin 
talepleri için çat›fl Salim Uslu!

aa)) 1122 EEyyllüüll ggüünnüü
rreeffeerraanndduummaa ssuunnuu--
llaaccaakk kk››ssmmii aannaayyaa--
ssaa ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii ppaakkee--
ttiinnii nnaass››ll ddee¤¤eerrlleenn--

ddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Anayasa de¤iflikli¤i esas›nda 12
Eylül faflist darbesine cila atmaktan
baflka hiçbir anlam ifade etmiyor. O
dönem darbecilerin emperyalist des--
tekli yeflil kuflak projelerinin denek--
leri olanlar›n bugün büyük bir aldat--
maca ile önümüze oligarflinin kendi
dönemsel ihtiyaçlar›n›n ürünü olan
uydurmaca özünde 12 Eylül yasala--
r›n›n devam›n› onaylatma kendi ege--
menliklerini  de¤iflim gibi sunma ri--
yakarl›¤›ndan baflka bir fley de¤ildir.

bb)) RReeffeerraanndduummddaa ttaavvrr››nn››zz nnaass››ll
oollaaccaakk??

Hay›r da evet de bugün oligarfli--
nin politikalar›na yedeklenmekten
baflka hiçbir anlam› yoktur, AKP’nin
referandum aldatmac›s›na ortak ol--
makt›r. Referandumda bu aldatmaca--

ya ortak olmayaca¤›z, protesto ede--
ce¤iz sand›¤a gitmeyece¤iz

cc)) RReeffeerraanndduumm iillee iillggiillii oollaarraakk,,
""GGeettiirriilleenn mmaaddddeelleerr yyeetteerrssiizz aammaa
ooyyllaammaaddaa eevveett ddiiyyeeccee¤¤iizz"" ddiiyyeenn
aarraallaarr››nnddaa kkiimmii aayydd››nnllaarr››nn ddaa
oolldduu¤¤uu bbiirr kkeessiimm vvaarr.. BBuu ççeevvrreenniinn
ggöörrüüflfllleerrii hhaakkkk››nnddaa nnee ddiiyyoorrssuunnuuzz??

Oligarflinin referandum aldatma--
cas›n›n en vahim ve ibretlik hikayesi--
ni de yetmez ama evetçiler yaz›yor.
Burjuvazinin referandum aldatmaca--
s›na en büyük aymazl›kla soldan ye--
deklenenlerdir. Faflist BBP’nin sloga--
n› eksik ama Evet ile özde fark› ol--
masada sadece biçimsel farkla ayn›
sloganla ve safta bulunman›n en ac›
örneklerini sergiliyolar. 

dd)) HHaallkk CCeepphheessiinniinn ssuunndduu¤¤uu
AAnnaayyaassaa TTaassllaa¤¤››nn›› nnaass››ll ddee¤¤eerrlleenn--
ddiirriiyyoorrssuunnuuzz?? KKiittlleelleerree uullaaflfltt››rrdd››¤¤››--
nn››zzddaa nnaass››ll tteeppkkiilleerr aall››yyoorrssuunnuuzz??

Halk Anayas› tasla¤› aldatmaca--
ya devrimci politikayla yan›t ver--
mektir.

Halk anayasas›  tasla¤›n›n bizim
s›n›fsal ç›karlar›m›z› taleplerimizi
haklar›m›z› ve özgürlüklerimizi
karfl›layan bir taslakt›r. 

ee)) AAllaann››nn››zz aaçç››ss››ddaann,, aallaann››nn››zz››nn
ttaalleepplleerrii aaçç››ss››nnddaann  AAKKPP''nniinn
rreeffeerraanndduummaa ssuunndduu¤¤uu ttaassllaa¤¤››
nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrsszzuunnuuzz??

AKP nin referandum aldatmaca--
s› iflçiler emekçiler aç›s›ndan hiçbir
fleyi de¤ifltirmeyecektir, aksine hak
ve özgürlüklere sald›r›lar› devam
edecektir. En tehlikelisi ise bunu de--
mokrasi havarili¤i üzerinden yap--
mas› emekçileri aldatmaya devam
edecektir. 

ff)) AAllaann››nn››zz aaçç››ss››ddaann,, HHaallkk AAnnaa--
yyaassaass›› bbeekklleennttiilleerriinniizzii kkaarrflfl››ll››yyoorr
mmuu??

Sendikal haklar, örgütlenme
hakk›, grev hakk›, ücretsiz e¤itim,
ücretsiz sa¤l›k, Kürt sorunun çözü--
mü, az›nl›klar›n haklar› gibi asalak
burjuvazinin bize vermeyece¤i hak--
lar› Halk anayasas› ile kazanaca¤›z,
bu anlamda bütün beklentilerimizi
karfl›layan bir anayasad›r. Halk
anayasas› bizim anayas›m›zd›r.

12 Eylül
2010
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DEVR‹MC‹  ‹fiÇ‹ HAREKET‹
MMUUSSTTAAFFAA ÇÇIIPPLLAAKK



““11999944 fifiuubbaatt aayy››yydd››.. AAbbddüüllhhaa--
kkiimm GGüüvveenn,, ''BBeerrddaann'' vvee ''HHaakkiimm''
kkoodd aaddll›› iittiirraaffçç››llaarrllaa,, bbiirr ssiivviill ddaa--
hhaa,, üüçç kkiiflflii TToorrooss mmaarrkkaa bbeeyyaazz bbiirr
bbiinneekk aarraabbaayyllaa kkööyyee ggeellddiilleerr...... ‹‹ffaa--
ddeessiinnii aallaaccaa¤¤››zz ddiiyyee,, ‹‹llççee JJaannddaarr--
mmaa''yyaa ggööttüürrddüülleerr..””

RReeflfliitt AAccaarr kardefli MMeehhmmeett
AAccaarr'›n itirafç›lar taraf›ndan kaç›r›-
l›p kaybediliflini böyle anlat›yordu.
Oligarfli taraf›ndan itirafç›lar böyle
say›s›z kaç›rma, kaybetme, katliam
ve provokasyon içinde kullan›ld›-
lar. Onlarca itirafç›, özellikle Kür-
distan’da J‹TEM taraf›ndan yayg›n
biçimde kullan›ld›. 

Oligarfli bugün de itirafç›l›k poli-
tikas›n› sürdürüyor ve itirafç›lar› kul-
lanmaya devam ediyor. Bir çok ha-
pishanede, tutuklan›p gelen tutsakla-

ra daha ilk giriflte “iittiirraaffçç›› oollmmaass››”
ya da olmasa bile ““iittiirraaffçç››llaarr››nn yyaa--
nn››nnddaa kkaallmmaass››”” dayat›lmaktad›r.

Ama ayn› oligarfli, maafl verip,
kimliklerini de¤ifltirip kulland›¤›
itirafç›lar›, yeri geldi¤inde kurban
etmekte, bir kenara atmakta da te-
reddüt etmemektedir.

Diyarbak›r 6. A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nde görülen 15 san›kl› J‹TEM
davas›nda, ‹çiflleri Bakanl›¤› mah-
kemenin talebi üzerine itirafç›lar›n
bir k›sm›n›n yeni isimlerini mahke-
meye bildirdi. 

11999922--11999944 y›llar› aras›nda Güney-
do¤u’da sekiz kiflinin katledilmesiyle
ilgili aç›lan 66 y›ld›r devam eden 15 sa-
n›kl› J‹TEM davas›nda , isimleri bil-
dirilen itirafç›lardan ikisi  33 EEyyllüüll gü-
nü duruflmaya kat›l›p ifade verdi 

O çok güvendikleri devletleri
bir kez daha itirafç›lar› ““tteekk bbaaflfl››--
nnaa”” b›rakm›flt›. Gerçi tutuklanma-
d›lar ama isimleri aç›¤a ç›kt›. Oli-
garfli y›llard›r hep ayn› fleyleri yap›-
yor. Kullan›p, kullan›p at›yor.

Oysa oligarfli, çeflitli vaatlerle
itirafç›laflt›rd›¤› bu halk düflmanla-
r›na bafllang›çta, “yüz esteti¤i” yeni
bir kimlik, hatta yurtd›fl›na ç›kar›p
“güvenli bir yaflam” bile vaat edi-
yor. Ama sonuçta kullan›p iflte böy-
le yüzüstü b›rak›yor.

Kendi baflbakanlar›n›, general-
lerini kkoorruuyyaammaayyaann oligarflinin,
bu çapulcular› korumas›n› bekle-
mek safl›k olacakt›r.

Gizli tan›k de¤il itirafç›!
Polis, iflkenceyle, vaatlerle, teh-

dit ve flantajla itirafç›laflt›rd›¤› kifli-
leri, y›llarca operasyonlarda, mah-
kemelerde kulland›. Polisin direk-
tiflerine göre ifadeler veren itirafç›-
lar›n yalanlar› ile yüzlerce ilerici,
yurtsever ve devrimciye on y›llara
varan a¤›r hapis cezalar› verildi.

Polis, itirafç›lar› kullanarak,
mücadelenin meflrulu¤unu ortadan
kald›rmaya, devrimcilere güveni
sarsmaya çal›flt›. Mahkemeler de bu
politikaya ortak oldular; itirafç›la-
r›n ifadelerini kan›tlayacak hiçbir
bilgi belge olmaks›z›n, onlar›n ifa-
delerini geçerli sayd›lar. Faflizmin
yarg›s›, faflizmin itirafç›laflt›rma
politikas›nda itirafç›l›¤› meflrulaflt›-
ran bir rol oynarken, itirafç›lar da
yarg›lamalar›n de¤iflmez bir aya¤›
oldular. ‹tirafç›lar›n ifadeleri sonu-
cunda verilmifl idamlar, ömür boyu
hapis cezalar›, on y›llara varan a¤›r
hapis cezalar› vard› ortada, ama
adalet yoktu!

Uzun bir süredir mahkemelerde
art›k itirafç›lar yok, onun yerine
““ggiizzllii ttaann››kk””lar var. Oligarfli, itiraf-
ç›lar›n say›s›z yalan ifadelerinin, kir-
li iliflkilerinin, kontrgerilla operas-
yonlar›nda, infazlarda yer almalar›-
n›n say›s›z örne¤inin aç›¤a ç›kmas›
sonucunda, teflhir olmalar› nedeniy-
le, onlar› kullanmaya devam edebil-
mek için onlara yeni bir ad, yeni bir
“statü” buldu: ““GGiizzllii ttaann››kk””..

‹tirafç›lar›n faflizmin yarg› süre-
cindeki yeni adlar› buydu. Faflizmin
polisi ve yarg›s›, art›k halka, dev-
rimcilere ve sindirmek istedikleri
tüm muhalif güçlere karfl› komplo-
lar›n›, provokasyonlar›n›, yalan ifa-
delerini, bu ggiizzllii ttaann››kkllaarr arac›l›-
¤›yla gerçeklefltireceklerdi. Nite-
kim bugün muhalif güçleri sindir-
mek için aç›lan onlarca dava gizli
tan›klar üzerinden yürütüldü.

Hatta oligarfli içi iktidar kavga-
s›n›n yans›malar› olan bir çok dava
da gizli tan›klar üzerinden yürütül-

mektedir.
Yarg›lamalarda “ttaann››kkllaarr”›n

aleni olmas› gerekirken, oligarfli
bunlar› ismen de, fiziken de gizle-
mektedir art›k. Gizli tan›klar, du-
ruflma salonlar›na bile getirilme-
mekte, özel odalara al›nmaktad›r. 

Elbette, “gizli tan›k”lar›n as›l
kullan›ld›¤› yer devrimcilere karfl›
operasyonlard›r. “GGiizzllii ttaann››kk”” de-
nilerek, bir itirafç›n›n ifadelerine
göre polis istedi¤i kifliyi gözalt›na
al›yor ve mahkemeler de tutuklu-
yor. Polis tutuklataca¤› kifli hakk›n-
da istedi¤i suçlar› at›p sonra da bul-
du¤u, çeflitli vaatlerle kulland›¤› za-
y›f kiflilikleri ileri sürüyor. Bunun
bir çok örne¤i yafland›.

Faflizm, kendi yasalar›na göre
suçlayamad›¤› kiflileri, gruplar›,
gizli tan›k diye adlar› de¤ifltirilen
itirafç›lar› kullan›p mahkum ettiri-
yor. ‹tirafç›lar üzerine kurulan bir
yarg›dan olsa olsa adaletsizlik ç›-
kar.

Adalet!  

Kullan... At!Devletin 
itirafç›lar politikas›:
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Küba, ABD için
“tehdit” 

Emperyalist  ABD baflkan› Obama, 3 Ey-
lül’de   yapt›¤› aç›klamada; “DDüüflflmmaannllaa TTii--
ccaarreett YYaassaass››”” ad› alt›nda  Küba'ya 50 y›ld›r
uygulad›klar› kuflatman›n süresini uzatt›.
Küba'ya ekonomik, ticari, mali abluka ve
yasaklar devam edecek.

Küba, 50 y›ld›r emperyalist Amerika ta-
raf›ndan her tür sald›r› ile karfl› karfl›ya kal-
m›fl, sürdürülen abluka ile de en temel ihti-
yaçlar›n›n karfl›lanmas› engellenmifltir.

14 Eylül 2011 tarihine kadar uzat›ld›¤›
aç›klanan abluka karar› ayn› zamanda bir
tehdit unsuru olarak da kullan›lmaktad›r.
Sosyalizmi y›kmaya çal›flan emperyalistler,
iki yüzlülükle tüm dünyaya Küba hükümeti-
nin ABD'nin güvenli¤ini tehdit etti¤i aç›kla-
mas›n› yapmay› da ihmal etmediler.

Amerika’daki hapishane
koflullar›n› protesto

ABD Kara Panterler örgütü üyesi MMuu--
mmiiaa AAbbuu--JJaammaall,  3 Eylül’de   ölüm cezas›
bekleyen hükümlülerin durumuna dikkat çe-
kerek hapishanelerdeki  koflullar› protesto
etti. 

AAbbuu--JJaammaall, Amerika hapishanelerinde,
ölüm cezas› kesinleflmifl ve idam edilmeyi
bekleyen 33226600 hükümlüden  baz›lar›n›n
beklemektense intihar etmeyi seçtiklerini
aç›klad›.

T›ka basa doldurduklar› hapishaneleri
suça ittikleri yüzbinlerce tutuklu ve idam›
beklemek yerine intihar eden hükümlüler ile
doludur.

Göçmenlerin sürgününe
protestolar

Frans›z emperyalizminin, “güvenlik gerekçesiyle” göçmen
halklara karfl› yürüttü¤ü ›rkç›  politikalara karfl› Fransa’da 4 Eylül
günü 130 eylem yap›ld›. 

Sosyalist Parti’nin öncülü¤ünde düzenlenen eylemlerde, 100
demokratik kitle örgütü de yer ald›.

“Hoflgörüsüzlü¤e Karfl›, Özgürlük, Eflitlik, Kardefllik” sloga-
n›yla ve “›rkç›l›¤a karfl› hep birlikte” ça¤r›s› ile binlerce insan›n
kat›ld›¤› eylemler örgütlendi.

Frans›z emperyalizminin göçmen halklara karfl› yürüttü¤ü ›rk-
ç› politikalar sonucu binlerce Çingene Fransa’dan sürüldü. Özel-
likle Çingeneler’in sürülmesi ile birlikte ›rkç› politikalara karfl›
Fransa ve bir çok Avrupa ülkesinde çeflitli protestolar yap›ld›.

Paris’te düzenlenen protestoya    kat›lanlar›n say›s›n›n  50 bin
civar›nda oldu¤u, Fransa’n›n çeflitli flehirlerinde   yap›lan gösteri-
lere  ise 100 bin kiflinin kat›ld›¤› aç›kland›.

Fransa’n›n d›fl›nda ‹talya, Belçika ve Belgrad’da da Çingenele-
re  destek gösterileri düzenlenerek, Frans›z emperyalizmi  protes-
to edildi. 

Frans›z emperyalizmi, Ocak ay› bafl›ndan bu yana 8 binden
fazla Çingeneyi  Romanya ve Bulgaristan’a zorla gönderdi.

Metro’da Grev
‹ngiltere’de sendikalarla metro iflletme-

cisi Transport For London flirketi aras›nda,
iflçilerin haklar›yla ilgili yap›lan görüflmele-
rin sonuç vermemesi üzerine metro iflçileri 6
Eylül’de bir günlük grev yapt›lar.
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Fransa'da Emeklilik Yasas› Protesto
Edildi

Frans›z sendikalar›n›n ortak ça¤r›s› üzerine, 29 May›s ve 24
Haziran eylemlerinin üzerine, baflbakan Fillon'un emeklilik yasa
tasar›s›na karfl› üçüncü büyük protesto eylemi, 7 Eylül günü dü-
zenlendi.

2006'daki ö¤renci eylemlerinden bu yana, en kitlesel olan protes-
to yürüyüflüne,  2,5 milyondan fazla kifli kat›ld›. Halk›n yüzde 70'inin
destekledi¤i eylem, ayn› zamanda Cumhurbaflkan› Sarkosy'nin, özel-
de sosyal hak k›s›tlamalar›, genelde ise zengin dostlar›n›n ç›kar› için
uygulamaya koydu¤u bir çok yasaya karfl› bir protestoydu. Emekli-
lik yasa tasar›s›n›n gündeme getirilmesinin en önemli nedeni olarak
devlet, yaflam›n uzad›¤›n› öne sürüyordu. Fransa'da erkekler 63, ka-
d›nlar ise 64 yafl›na kadar yafl›yorlar.  50 yafl›ndan sonra ifl bulam›-
yorsun, ama 62 yafl›na kadar çal›fl›n deniyor.



Avusturya Komünist Partisi'nin
(KPÖ) her y›l Eylül ay›n›n ilk hafta-
s› düzenledi¤i bu y›l 64. yap›lan
'Halk›n Sesi Festivali' 4-5 Eylül ta-
rihlerinde yap›ld›.

Avusturyal› sol ve demokratik
kitle örgütlerinin yan›s›ra Alman-
ya'dan di¤erlerin yan›s›ra Sol Parti-
si, Kübal›lar ve Türkiyeli devrimci-
demokrat yap›lar› da yiyecek ve en-
formasyon stantlar›yla kat›ld›lar.

Festivalde Avusturyal›, Kübal›,
Afrikal› ve Türkiyeli müzik gruplar›
ve sanatç›lar konser verdiler.

Festival, iki gün boyunca binler-
ce insan taraf›ndan ziyaret edildi.
Önceki y›llarda da festivale kat›lan
Halk Cepheliler’in enformasyon ça-
d›r› özellikle bu y›l görselli¤iyle bü-
yük ilgi çekti. Enformasyon çad›r›-
n›n etraf›nda ve iç bölümünde Yü-
rüyüfl sergisi aç›ld›. Hukuksuzca tu-
tuklanan TAYAD'l›lar›n serbest b›-
rak›lmas› için, çad›r›n içinde bilgi-
lendirme masas› aç›larak imza top-

land›. Enformasyon çad›r›nda ayr›-
ca Türkan Albayrak'›n direnifli, Al-
manya'da tutuklanan Anadolu Fede-
rasyon üyeleri ve Faruk Ereren ile
ilgili bildiriler, Almanca, ‹ngilizce
ve Türkçe dillerde 129 maddesini
anlatan broflür ve Türkiye'deki mü-
cadeleyi ve bask›lar› anlatan, güncel
haberleri içeren Türkei Info bülteni
konuldu. “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” ve  tutsak ürünleri ve
devrimci tutsaklar›n çizdikleri kart-
postallar›n sergilendi¤i stantta Halk
Anayasas› Tasla¤›  da da¤›t›ld›.

Grup Yorum'un türkülerinin ça-
l›nd›¤› stantta zaman zaman Yürü-
yüfl dergisini anlatan bir film göste-
rildi. Sadece Türkiyeliler de¤il,
Avusturyal›lar da ilgi gösterdi¤i ser-
gi, kimi insanlara tek tek Yürüyüfl’ün
ön kapaktaki bafll›klar› tercüme edi-
lerek Türkiye'deki siyasi koflullar
hakk›nda sohbet edildi.

Konserlerle ve fliirlerle devam
eden program 5 Eylül akflam› sona
erdi.

Viyana'da 'Halk›n
Sesi Festivali' Yap›ld›

Avrupa’da
‹nnsbruck'ta
TAYAD'l›lar için stant

Avusturya‘n›n ‹nnsbruck fleh-
rinde tutuklanan TAYAD’l›lar için
stant aç›ld›.

27-28  A¤ustos aras› flehrin
merkezi yerinde aç›lan stantda
TAYAD’›n kim oldu¤u, TA-
YAD’l›lar›n neden  tutukland›klar›
insanlara anlat›ld›.

“Tutuklanan TAYAD’l›lar  Ser-
best  B›rak›ls›n” yazan pankart›n
as›l› oldu¤u stantta tutuklanan TA-
YAD’l›lar  için imzalar topland›.

Almanya’da
Mahkemeler Sürüyor

Nurhan Erdem, Cengiz Oban
ve Ahmet ‹stanbullu'nun duruflma-
lar› devam ediyor. Daha öncesin-
den heyet çal›flmas›n›n yap›ld›¤›
duruflmaya,  Almanya'n›n de¤iflik
flehirlerinden insan haklar› savu-
nucular› ve DKÖ temsilcileri ka-
t›ld›.

Gerek tutsak avukatlar›n›n ge-
rekse flahit avukat›n›n vermifl ol-
duklar› dilekçeler her zaman oldu-
¤u gibi mahkeme taraf›ndan ret
edildi.

Verilen aradan sonra mahkeme
önünde toplanan DKÖ'lerinden
kat›l›mc›lar, yapt›klar› eylemle ya-
flanan keyfi uygulamalar› protesto
ettiler. Aran›n ard›ndan yirmi da-
kika daha süren mahkeme bir son-
raki gün devam etmek üzere  sona
erdi. 

Mahkemeye DKÖ'lerin yan›s›-
ra NRW eyalet parlamentosu mil-
letvekili Hamide Akbay›r da kat›l-
d›. Kat›l›mc›lar mahkemenin ar-
d›ndan; "Bu uygulamalar›n  hukuk
ve insan haklar› ile ilgisi yok" de-
diler. 

*

Ayn› binada, ayn› gün, yan sa-
londa devam eden Faruk Ereren'in
duruflmas› ise sadece üç dakika
sürerek bitirildi.
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Irkç›l›k emperyalizmin gerçek
yüzüdür dedik onlarca kez. Avru-
pa'da göçmenlere, özellikle müslü-
man göçmenlere karfl› gün geçtikçe
›rkç› sald›r›lar›n artaca¤›ndan bir
çok kez söz ettik.

Irkç›l›k kapitalizmin artan eko-
nomik kriziyle orant›l› bir biçimde
art›yor. Ne zaman hak gasplar› gün-
deme gelse, ne zaman kapitalizm
"derin krizlere" girip halk›n ke-
merini s›kmaya kalksa ilk ifl ›rkç›
sald›r›lar›n artmas›nda görülüyor.

Daha birkaç ay önce yeni ta-
sarruf kararlar› -ki siz bunu halk›n
lokmas›n› azaltma kararlar› de-
yin- al›nm›flt›. Ve Sarrazin’in a¤-
z›ndan ›rkç› söylemler ile bu ka-
rarlar meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›yor. 

Ne diyor Sarrazin; "ifllevini bü-
yük ölçüde yitirmifl ve iflsiz bir alt
s›n›f" olufluyor. 

Ne diyor Sarrazin; "Almanya git-
tikçe aptallafl›yor, bunun nedeni
akademisyen kad›nlar›n az ama sos-
yal yard›m alan kad›nlar›n çoklu¤u" 

Ne diyor Sarrazin; yakacak yar-

d›m› yerine KAZAK, Hartz 4'deki
temel güvencenin yükseltilmesi ye-
rine KALOR‹ D‹S‹PL‹N‹, CEZA-
LAR, SINIRDIfiILAR, SOSYAL
YARDIMDA KISITLAMALAR... 

K›sacas› Sarrazin diyor ki, hal-
k›n bo¤az›ndan geçecek bir lokma
ekme¤i de yedirmeyelim, sosyal
haklar›n› da yok edelim, ama önce

Müslüman göçmenlerden bafllaya-
l›m. Nitekim ç›kard›¤› ““AAllmmaannyyaa
KKeennddiinnii YYookk EEddiiyyoorr”” isimli yeni
›rkç›l›k methiyesi kitab›n›n as›l ola-
rak Türkiyeli ve Arap göçmenleri
hedef almas› da bu yüzden. 

Tabi as›l amaç ›rkç›l›¤› yükselte-
rek kendi halklar›n› yapt›¤› ekono-
mik ve sosyal sald›r›lar›na ikna et-

mek ve hatta ›rkç›l›k bulutu alt›nda
göçmen ve yerli halklar›n ç›karlar›-
n›n nas›l ortak oldu¤unu görmeleri-
ni engellemek... 

Sarrazin'in aç›k ›rkç› sald›r›lar›
ve göçmen halklara düflmanl›¤› kar-
fl›s›nda gerek Alman hükümetinin
gerek Sarrazin'in kendi partisinin
verdi¤i tepkiler göçmenler ile alay

ettiklerinin göstergesi de¤il mi-
dir? 

Sarrazin'in giderek pervas›z-
laflmas›n›n kayna¤› örgütsüzlü-
¤ümüz, sesimizin c›l›zl›¤› de¤il
midir? 

Anadolu Fedarasyonu’nun
›rkç› politikalara ve yabanc›lar
yasas›na yönelik mücadeleyi

yükseltmesi gerekti¤inin aciliyeti
aç›kt›r.

Sarrazinler'i susturman›n, eme-
¤imizle kazand›klar›m›z› koruma-
n›n, haklar›m›za sahip ç›kman›n ör-
gütlenmek d›fl›nda, örgütlenip ›rk-
ç›l›¤a karfl› mücadele etmek d›fl›n-
da, gücümüzü tek ses olup yükselt-
mek d›fl›nda yolu yoktur. 

ÖRGÜTLENMED‹KÇE
SARRAZ‹NLER
ÇO⁄ALACAK 

AVRUPA’dakiB‹Z

Fransa-Melun'da Dev-Genç 
40.y›l Foto¤raf Sergisi

Dev-Genç’in kuruluflunun 40. y›l› vesilesiyle ha-
z›rlanan foto¤raf sergisi Fransa'n›n  Melun flehrinde
de aç›ld›.

5 Eylül günü aç›lan sergide ziyaretçilere Dev-
Genç tarihi hakk›nda bilgi verildi. Ziyaretçilerle siya-
si sohbetlerin de geliflti¤i sergiyi 75 kifli ziyaret etti.

Dortmund'da Nazi
karfl›t› yürüyüfl

Her sene oldu¤u gibi, bu sene de Neo-Naziler 4
Eylül günü Almanya'n›n Dortmund flehrinde bir
yürüyüfl düzenledi. 

Bir çok kurumun ve örgütün faflistleri protesto için
düzenledi¤i gösteriye Anadolu Gençlik de kat›ld›. 

Dortmund merkezi istasyonu önünde yap›lan
mitingde Anadolu Gençlik temsilcisi de konuflma
yapt›. Konuflmas›nda Naziler’in milyonlarca insan›n
katledilmesinden sorumlu olmalar›na ra¤men
“Demokratik Almanya”n›n haklar›na dayanarak
yürüyüfl yapt›klar›n› söyledi.  “Alman devleti bizleri
yürütmemek engellemek için elinden gelenleri
yap›yor, bu da aç›kça Nazi faflizminin temsilcileri
olduklar›n› gösteriyor” denilen konuflmada daha fazla
örgütlenme ça¤r›s› yap›ld›.

Daha sonra Dortmund merkezi istasyonundan bütün
kitleyle birlikte Nord Markt Mahallesi’ne geçildi. 

Akflam geç saatlere kadar çeflitli mahallelerde polis-
lerle anti-faflitler aras›nda çat›flmalar ç›kt›. Çat›flmalar
esnas›nda 150'nin üzerinde gözalt› oldu, bunlar›n büyük
bölümü geç saatlerde serbest b›rak›ld›. 
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ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

ÇÇiizzggiiyyllee

MMaavvii MMaarrmmaarraa ggeemmiissiinnee yyaapp››llaann bbaasskk››nn›› ssoorruuflflttuurraaccaakk kkoommiissyyoonn ggöörreevvee bbaaflflllaadd››...... ((BBaass››nnddaann))

Hediyeli teravih
reklamc› ‹slamc›

‹slamc›lar, kapitalistlefltikçe kapitalist-
lefliyorlar. 

AAllmmaannyyaa’’ddaa Ehringshausen’de bu se-
neki teravih namazlar› hediyeliymifl... fie-
hirdeki Ayasofya Camii’nde cemaatin
azald›¤›n› gören cami yönetimi, hediyeli
teravih namaz› dönemini bafllatm›fl. 

Camide teravih namaz› sonras›nda özel
bir ççeekkiilliiflfl ddüüzzeennlleenniiyyoorr ve cemaatten o
gün flans› olanlara hediyeler veriliyor-
mufl... 

Eskiden, reklam ifllerini en iyi dönek
solculara yapt›r›rlarm›fl. Yak›nda bu ifli en
iyi beceren ‹slamc›lar olacak! Reklam,
promosyon, hediye, çekilifl ifllerini 5 vakit
namaz›n içine bile soktular. 

Onlardan daha yarat›c› ve pervas›z rek-
lamc›y› nerede bulacak kapitalistler?

Seçmece
Referandum, görülmemifl bir

saflaflma yaratt›.b.. 

Sezen Aksular’dan, Lale
Mansurlar’a, Zeynep Tanbaylar, Oya
Baydarlar, Muhsin K›z›lkayalar’dan,
Cemil ‹pekçiler’e kadar, evetçiler, ‹s-
lamc›, dinci, faflist bas›nda kendilerine
genifl genifl yer bulurken, ‹slamc›lar,
tam bir takiyye içinde düne kadar bu-
run k›v›rd›klar› Sezen Aksu’ya övgüler
ya¤d›r›rken, tüm AKP, Tarkan’›n antik
flehirlerle ilgilenmesine tahammül ede-
mediler... 

Bakal›m referandum sonras› da
ayn› muhabbeti gösterecekler mi
evetçilere... Ya da o evetçiler, AKP’nin
kuyru¤unda dolaflmaya devam edece-
kler mi?

AKP’nin yar-
g›s›nda yarg›lanan
kontrgerillac› su-
baylardan Dursun
Çiçek, geçen hafta
tahliye olana ka-
dar ölüm orucuna
bafllad›¤›n› aç›klam›flt›. 

Geçen say›m›zda yazm›fl-
t›k ve demifltik ki, öyle kolay
de¤il.. Demifltik ki, yapamaz-
s›n, ölemezsin. 

Geçen hafta DDuurrssuunn ÇÇiiççeekk
ööllüümm oorruuccuunnddaann vvaazzggeeççttii!!

Eee, biz söylemifltik, ölüm
orucu öyle herkesin harc› de-
¤il diye...

Hale Bak›n!
Dünyan›n insan haklar›,

U-2’nin milyarder solisti
Bono’ya, Pakistanl› yoksul-
lar›n sorunlar›n› çözmek,
Holywood’un en zenginlerin-
den Angela Joli’ye kalm›fl...

Bir tek AB kalm›flt›!
Zaman’›n 8 Eylül günkü bir bafl-

l›¤›:

AB son sözünü söyledi: “Paket
olumlu ad›m”.

Son olarak anlafl›lan Avrupa’dan
medet umdular. 

Söylemifltik!



Küçük 
burjuva

Bayburtlu ZZihni’ye
sayg›yla

Elin ifl görür
Elin yok

Gözün var
Kara de¤il

Aln›n terleyebilir
Gölgedesin

Akl›n kar›fl›k
Mazeretin düzenli

Kitab›n var
Kitaps›zs›n

Da¤lar› delmeden 
fiirin istersin

Bedel ödemeden
Zafer istersin

Çöllere düflmeden
Mecnun seversin

Kavgas›n› vermeden
Devrimci geçinirsin

Be hey küçük burjuva
S›zlanmak
Ve ahkam kesmekten baflka
Sen ne ifle yarars›n... 

((BBoolluu FF TTiippii’’nnddeenn ÖÖzzggüürr
TTuuttssaakkllaarr))

YYaaflflll››ll››kk,, do¤an, büyüyen, geli-
flen insan›n yaflamak zorunda ol-
du¤u bir evredir. 

Her insan›n yaflayaca¤›, yafla-
mak zorunda oldu¤u bir “de¤i-
flim” dir. ‹nsan›n, karfl› koyamad›-
¤›, yenemedi¤i, bir do¤a yasas›d›r.
‹nsan›n, fiziksel olarak baflka bir
aflamay› yaflamas›d›r.

Ailemizde, çevremizde, otur-
du¤umuz sokakta yafll› anneleri-
miz, babalar›m›z, teyzelerimiz,
amcalar›m›zlay›z. Dedelerimiz ve
ninelerimizleyiz. Geleneklerini
sürdürüp, nineler, dedeler ile ha-
len oturanlar›m›z var.

Dolay›s›yla, yafll›lara, yafll›l›-
¤a hiçbirimiz yabanc› de¤iliz.
Ama bunun yan›nda, düzenin bu
gelenekleri y›kt›¤›, hiçbir güven-
cesi olmayan yafll›lar›n, yapayal-
n›z yaflam›n› sürdürmeye mah-
kum edildi¤i de baflka bir gerçek-
tir. 

‹nsana de¤er vermeyen bugün-
kü düzen, yafll›l›¤› bir çeflit yük
olarak görür. Düzenin gündemin-
de bugüne kadar yafll›lar olma-
m›flt›r. Devletin yafll›lara iliflkin
de¤er vermemek, sorunlar›n› kaa-
le almamak d›fl›nda bir politikas›
da yoktur. 

Aç›kças›, “heerr yyaaflflll›› bbaaflfl››nn››nn
ççaarreessiinnee bbaakkss››nn”” demektedir dü-
zen. Düzene göre, yafllanmak,
““bbiirr yyüükk” haline gelmektir. Yafll›-
lar aç›kças› ifle yaramayan, evde
oturmas› gereken, ac›nacak insan-
lar olarak görülürler.

Düzene göre, onlar›n okuma-
ya, televizyon izlemeye, spor yap-
maya, sohbet etmeye, politika ile
ilgilenmeye k›sacas› yaflamlar›n›
devam ettirmeye art›k ihtiyaçlar›
yoktur. Nas›lsa on y›llarca yafla-

m›fl ve “ölümün k›y›s›na” gelmifl-
lerdir. “AArrtt››kk ööbbüürr ddüünnyyaa iiççiinn ççaa--
ll››flflmmaall››dd››rrllaarr”!

Eve kapan›p, “son günlerini”
sessizlik içinde geçirmeleri gere-
ken insanlar olarak görülürler. 

Düzenin yayd›¤› bu düflünce
yanl›flt›r. Bu düflünce oldukça ge-
nifl bir kesimi de bir biçimde etki-
lemektedir. Yafll›lara ya ac›yarak
ya da ““bbiirr iiflflee yyaarraammaazz” gözüyle
bak›lmas› da bunun sonucudur.

Yafll› olmak, üretimden kop-
mak de¤ildir. Sosyalist ülkelerde
yafll›lar için onlar› üretime katan
çal›flma programlar› yap›lm›flt›r.
Çal›flmak onlar› hem yaflama ba¤-
lamakta hem de yaflamlar›n› dol-
durmaktad›r. Eve hapsolmak tü-
ketir as›l olarak.

Emekli olup da, kendi haklar›
için mücadele edenleri, EEmmeekkllii--
SSeenn’de örgütlü mücadele yürüten-
leri görüyoruz. Tarih yazan, bu-
gün tecrit hücrelerinde, gencecik
evlatlar› ile omuz omuza yatan
yafll› TAYAD’l›lar›m›z tüm bu dü-
flünceleri yerle bir etmektedir.
Yafll› olmak ““iiflflee yyaarraammaammaakk” de-
¤ildir. 

Biz hiçbir konuda düzenin ka-
l›plar› ile düflünemeyiz, düflünme-
meliyiz. Bir çok romana konu
olan yafll›lar bilgelikleriyle, sab›r-
lar›yla, tecrübeleriyle mücadeleye
ve yaflam çok fley katm›flt›r.

Bir insan parma¤›n› k›p›rdata-
biliyorsa onun oturdu¤u yerden
bile yapabilece¤i fleyler vard›r.
Yafll›l›k yaflla ilgili de¤il, ruhla il-
gilidir. Unutmayal›m ki, mücade-
lede ve yaflamda emeklilik yoktur.
Yafl›m›z kaç olursa olsun yaflam›n
ve kavgan›n içinde olaca¤›z.

Yafll›l›k!

Nas›l B‹R Yaflam?CCeessuurruunn
bbaakk››flfl››,, kkoorrkkaa¤¤››nn
kk››ll››cc››nnddaann kkeesskkiinnddiirr..

Anadolu deyifllerinden

ssöözz
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Geçen hafta, Hatay ÜÜllkküü OOccaakk--
llaarr›› BBaaflflkkaann›› LLüüttffüü KKaaflfl››kkçç››’ya ait
oldu¤u söylenen bir telefon kayd›
yay›nland›. Faflist Lütfü Kafl›kç› te-
lefon konuflmas›nda flöyle diyordu:

""HHaazz››rr ff››rrssaatt ddaa eelliimmiizzee ggeeççmmiiflfl--
kkeenn bbiirrkkaaçç yyeerr yyaappaall››mm,, yy››kkaall››mm yyaa--
kkaall››mm"".

Nitekim, yak›p y›km›fllard›. 27
Temmuz 2010’da Hatay'›n Dörtyol
‹lçesi’nde PKK’nin polislere yöne-
lik eyleminin ard›ndan yarat›lan
provakasyonla BDP binas›, Kürtler’e
ait iflyerleri bas›l›p yak›lm›fl, Kürt-
ler’e yönelik linç sald›r›lar› gerçek-
lefltirilmiflti.

Linççilerin bafl›nda her zaman
oldu¤u gibi MHP’li faflistler vard›.
Bunu ö¤renmek için bizim telefon
dinleme kay›tlar›na ihtiyac›m›z
yok. MHP’li faflistler istisnas›z tüm
linç sald›r›lar›nda kullan›lm›fllard›r. 

Peki, MHP’liler tüm linçlerde
yer almas›na ra¤men, niye sadece
Dörtyol’daki linçin telefon kay›tlar›
yay›nland›?

AKP, referandum arifesinde,
MHP’ye bir vurufl yapmak istemifl-
tir. Bununla, hem MHP’yi teflhir et-
mifl, hem de linçlerdeki kendi rolü-
nü aklam›fl olacakt›. 

MHP’li faflistler, Trabzon’daki
linç sald›r›s›ndan bugüne istisnas›z
tüm linçlerde kullan›lm›flt›r. Bunun
için bir telefon kayd›na gerek yok-
tur. Faflistler de hiç bir linç sald›r›-
s›nda kimliklerini gizleme ihtiyac›
duymam›flt›r. Linç güruhu faflistler
devletin tüm kademelerinde ““vvaa--
ttaannddaaflfl hhaassssaassiiyyeettii”” denilerek sa-
hiplenilmifltir. 

AKP bugün, referandum seçim-
lerinde MHP’yi köfleye s›k›flt›rmak
için “provokasyon” söylemine sar›-
l›yor. 

AKP, kendini aklayamaz. ‹ne-

göl’deki linç sald›r›s›ndan da, Ha-
tay Dörtyol’daki linç sald›r›s›ndan
da birinci dereceden AKP sorumlu-
dur. 

B›rak›n telefon kay›tlar›n›. Kimi
kand›r›yorsunuz? Linç güruhunu
devrimcilere sald›rt›rken “hassas
vatandafl” diyordunuz.

Baflbakan Erdo¤an Trabzon’daki
linç sald›r›s›n›n arkas›ndan flu aç›k-
lamay› yapm›flt›: “Trabzon’da olan
olaylarda, tabiiki, halk›m›z›n hassa-
siyeti çok ama çok önemli. 

Halk›m›z›n bu hassasiyetlerini
göz önünde bulundurarak herkes
kendi tavr›n› belirlemelidir ve hal-
k›m›z›n bu milli hassasiyetlerine do-
kunuldu¤u zaman, flüphesiz ki bu-
nun tepkisi farkl› olacakt›r”

Devrimcilerin mücadelesini en-
gellemek, halk› sindirmek için “mil-
li hassasiyetlerine” diyerek linçleri
örgütleyen ve linççileri koruyan
AKP’dir. 

MHP’lilerin kontrgerillan›n na-
s›l kulland›¤›n› bilmeyen yoktur. 

Dörtyol’daki telefon konuflmala-
r›n› aç›kl›yorsunuz. 

Trabzon’da, Rize’de, Sakar-
ya’da, Vize’de, Edirne’deki linç sal-
d›r›lar›nda kaydetti¤iniz telefon ko-
nuflmalar›n› da aç›klay›n!

Kimler k›flk›rtt›, kimler örgütle-
di, aç›klay›n, herkes bilsin. 

Eminiz ki, o linçlerin de kay›tla-
r› var ellerinizde. Aç›klay›n. 

AKP’de LLüüttffüü KKaaflfl››kkçç››llaarr YYOOKK
MMUU?? HHeerr AAKKPP iill--iillççee bbaaflflkkaann›› oo
rroollüü ooyynnaarr vvee AAKKPP mmeerrkkeezzii ddee
bbuunnuu oonnaayyllaarr.. KKaann››tt mm››??

Rize Belediye Baflkan› Halil Ba-
k›rc›, TAYAD’l›lara 2 Kas›m
2005’deki linç sald›r›s›nda, ““EE¤¤eerr
oonnllaarr [[TTAAYYAADD üüyyeelleerrii]] oolldduu¤¤uunnuu
bbiillsseemm iinniipp bbeenn ddee vvuurruurrdduumm”” de-
memifl miydi?

Rize’deki linç sald›r›s›n› bizzat

örgütleyenler; Belediye Baflka-
n›’n›n ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
FFAAHHRREETTTT‹‹NN KKAAYYAA, MHP ‹L
YÖNET‹M‹NDEN MMUUSSTTAAFFAA
TTOOPPTTAANN ve Gazi Katliam›n›n ka-
tillerinden kontrgerillac› AADDEEMM
AALLBBAAYYRRAAKK idi.

Bak›n asl›nda MHP ve AKP na-
s›l da güzel anlafl›yorlar. 

Onlar aras›ndaki telefon konufl-
malar›n› hiç yay›nlamad› AKP’nin
“dinleme merkezi”... Mevcut kav-
galar› geçicidir. Yar›n yine “linç
meydanlar›nda” birlikte olacaklar›-
na da hiç flüphe yoktur.  

AKP, MHP üzerinden kendini
aklayamaz. Linçlerin as›l sorumlu-
su oldu¤unu gizleyemez.

AKP ve dinci bas›n için gerçek-
lerin hiç önemi yoktur. Dörtyol’da-
ki telefon konuflmalar›n› da gerçek-
ler aç›¤a ç›ks›n diye yay›nlamad›lar.
Tek dertleri, oligarfli içi çat›flmada
bir vurufl yapmakt›. Telefon kayd›-
n›n aç›klan›fl ve yans›t›l›fl biçimi de
bunu yeterince kan›tl›yor zaten. 

Zaman, bu kontra yöntemleri
kendi iç dalafllar›nda da pervas›zca
kulanmaktad›r. Hatay Dörtyol’daki
faflist ocak baflkan› LLüüttffüü KKaaflfl››kk--
çç››’n›n telefon konuflmas›n›n kayd›
bak›n Zaman’da nas›l veriliyor:
Birinci sayfada üst spotta flöyle ya-
z›yor: “Hatay Ülkü Ocaklar› Bafl-
kan›’na ait oldu¤u iddia edilen ses:
““AAKKPP’’llii ttüüppççüünnüünn ddüükkkkaann››nn›› ddaa--
¤¤››ttmm››flflllaarr””..

Bu söz, bir sat›r altta manflete
dönüflürken, bak›n ne hale geliyor:

““ÜÜllkküü OOccaakkllaarr›› BBaaflflkkaann››’’nnddaann
TTaalliimmaatt:: AAKKPP’’llii ttüüppççüüyyüü yy››kk››nn!!””

Burada Zaman, faflistin sözlerini
çarp›t›yor. 

Fakat hiç kuflkunuz olmas›n; fa-
flist, rahatl›kla böyle bir talimat› ve-
rebilir. Ayn› AKP’lilerin de verdi¤i
ve verebilece¤i gibi... 

AKP’ye Ça¤r›: Trabzon’daki, Vize’deki,
Bilecik‘teki, Edirne’deki Linçlerin
Telefon Konuflmalar›n› da Aç›klay›n!
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