
TAYAD’l› Aileler Zulme ve 
Ölümlere Karfl› ANKARA Yolunda...

16 Milyon Ö¤renci Okula Bafllad›

Gençlerimiz; okuyup “düzenin adam›” olmay›n!
Halk›n›z ve vatan›n›z için mücadele edin!
Okuyun, devrimci olun, vatansever olun!
Bask›ya, zulme boyun e¤meyen, 
emperyalistlere özenmeyen yi¤itler olun!

Bak›rköy Hapishanesi Önünde Açl›k Grevi: 
20-30 Eylül Aras›nda Oradalar!

Yürüyüflte

9. Gün

60-65 Yafl›ndaki 
Tutsak Yak›nlar› 
Böyle Yürüyorsa, Herkes 
Durup Düflünmelidir:

www.yuruyus.com 

Haftal›k Dergi / Say›: 235
26 Eylül 2010

Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
11 EEkkiimm -- 77 EEkkiimm  

Hüsamettin’in gitti¤i yerlerde onu sev-
meyen, ona sayg› duymayan hemen he-
men yoktur. Annem eve hiçbir arkadafl›-
m› getirmemi istemezdi. Ama Hüsamet-
tin bize gelince ifl baflka olurdu. Sar›l-
malar, öpmeler, hizmette kusur
olmazd›. Bizim evin ikinci o¤luydu Hü-
samettin. Bir kaç aile d›fl›nda açamad›¤›
kap› yoktu. ‹lk tan›flt›¤›m›z ailelerde biz
mesafeli, çekingen davran›rken, Hüsamettin
sanki y›llard›r evdekilerle dostmufl gibi davran›r
konuflur, sohbet ederdi. Ve ne yapar eder o aileyle iliflkisini ge-
lifltirir ve k›sa süre sonra, o evden birisi oluverirdi. 

Hüsamettin yoldafllar›na ba¤l› ve onlar için herfleyi yapa-
cak kadar cesurdu. 1992’nin sonlar›nda Kay›plar Kampanya-
s› içerisinde Hacettepe Üniversitesi Hastanesi önünde eylem
vard›. Eylem bitti, tam da¤›l›rken bir sivil polis silah›n› çeke-
rek, bir arkadafla atefl edecek gibi kofluyordu. ‹yice yaklaflt›-
¤›nda koflar durumda olan Hüsamettin arkas›n› dönüp arkada-
fl›n›n üzerine kapakland› ve gözalt›na al›nd›. 

Hüsamettin, iflkencede bafl e¤meyen bir direniflçiydi. Kaç
kez gözalt›na al›nd›ysa iflkenceden aln›n›n ak›yla ç›kt›. Düfl-
man karfl›s›nda pervas›zd›, tereddüt, çekince gibi kayg›lar on-
dan çok uzakt›. Bir arkadafl m› gözalt›na al›n›yor, ilk müda-
hale edenlerden birisi Hüsamettin olurdu. Toplu eylemlerde
ise, polisin ilk sald›rd›¤› insanlar›m›zdand›. 

‹lk gözalt›na al›nd›¤›nda ask›ya al›r›z diye tehdit ediyor-
lar. Cevab› net; “Al›rsan›z al›n, size tek kelime dahi yok” de-
yip, kendisi ask›ya ald›klar› masan›n üzerine ç›k›yor. Gözal-
t›ndan ç›kt›ktan sonra “niye öyle yapt›n” diye soruldu¤unda
“onlardan m› korkacakt›m, ne yapabilirler ki” demiflti. ‹flken-
ceciler de çok iyi biliyordu Hüsamettin’den tek kelime ala-
mayacaklar›n›. Her DAL’a (Ankara’n›n iflkencehanesi) götü-
rülüflü bir zafer, iflkenceciler için ise yenilgiydi. 

Hüsamettin flehitlerimize ba¤l›yd›. R›za Günefler’in cena-
zesinde tek pankart onlar›nd›. Küçükesat ve Maltepe katliam-
lar› sonras› flehitlerimizi lay›k›yla u¤urlayabilmek için kofltu-
rup durdu. Eylem planlar› yapt›. “Ankara’da görkemli bir
u¤urlama yapmal›y›z” diyordu. 12 Temmuz sonras› molotof-
lanan bankalarda, 16-17 Nisan sonras› as›lan pankartlarda,
duvarlara yaz›lan yaz›larda,  Hüsamettin’in de imzas› vard›.
En büyük iste¤i bir savaflç› olmakt›. Sonunda iste¤ine kavu-
flup bir SPB savaflç›s› olarak ölümsüzleflti. 

An›lar› Miras›m›z

1976 Tokat do¤umlu olan Ali R›za, 1993’de mücadeleye ka-
t›ld›. 1997’de Karadeniz k›r silahl› birliklerinde yerald›.
7 Ekim 1999’da Tokat, Almus ‹lçesi Çamdal› Köyü yak›n-
lar›nda gerillayla oligarflinin askeri güçleri aras›nda ç›kan
çat›flmada flehit düfltü. 

AAllii RR››zzaa AAKKAASSLLAANN

1977 Hatay-Samanda¤ do¤umludur. Erdinç, devrimci hare-
ketin saflar›na 1995’de kat›ld›.
5 Ekim 1999’da ölüm mangalar› taraf›ndan Adana Yüre-
¤ir’de bulundu¤u eve düzenlenen bask›nda katledildi¤inde,
silahl› birlikler üyesiydi. ‹nfazc›lar, ayn› operasyonda Murat
BEKTAfi adl›, devrimci hareketle ilgisi olmayan bir iflçiyi de
katlettiler.

EErrddiinnçç AARRSSLLAANN

‹stanbul Serencebey’de 2 Ekim 1979’da faflistler taraf›n-
dan katledildi.

RR››ddvvaann SSAANNCCAARR

1 Ekim 1979’da ‹stanbul Bahçelievler’de faflistlerle ç›kan
bir çat›flmada b›çaklanarak katledildi. 

FF.. YY››llmmaazz GGÜÜVVEENN

1966 Dersim Pülümür do¤umludur. Demokratik ve illegal
çeflitli alanlarda görevler ald›.
3 Ekim'de, ‹stanbul polisi taraf›ndan çal›flt›¤› iflyerinden
gözalt›na al›nd›. Günlerce yo¤un iflkencelerden sonra 6
Ekim 1996’da bafl›ndan kurflunlanarak katledildi ve cese-
di. Esenler'de bir inflaata b›rak›ld›.‹‹ssmmeett GGÜÜVVEENNÇÇ

1975, Artvin-Hopa do¤umludur. 1990’da ‹stanbul Liseli
Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. En son silahl›
birliklerde görevliydi. 
5 Ekim 2000’de, Ulucanlar katliam›n›n hesab›n› sor-
mak için bir eylem haz›rl›¤›ndayken tafl›d›¤› bomban›n
patlamas› sonucu ‹stanbul-Harbiye'de flehit düfltü. HHüüssaammeettttiinn CC‹‹NNEERR

““BBiizzee bbuu ddaayyaann››llmmaazz aacc››llaarr›› yyaaflflaattaannllaarrddaann,,
hhaallkk››mm››zz›› oonnbbiinnlleerrllee kkaattlleeddeennlleerrddeenn,,
cceennaazzeelleerriimmiizzee bbiillee hhaayyvvaann lleeflflii mmuuaammeelleessii
yyaappaannllaarrddaann hheessaapp ssoorraaccaa¤¤››zz..””  

Hüsamettin CC‹NER

ÖÖmmeerr FFaarruukk
BBAAYYRRAAKKTTAARR

Okuma Tiyatrosu “Seven” (Yedi) adl› grup taraf›ndan
‹stanbul’da bir oyun sergileniyor. Oyun, dünyan›n 7 ülke-
sinden çeflitli konularda mücadele eden 7 kad›n› canlan-
d›r›yor. 

Oyunu as›l sahneye koyan, ‹‹ssvveeçç UUlluussaall TTiiyyaattrroossuu
Riksteatern. ‹sveç Ulusal Tiyatrosu, 2009’dan bu yana,
yaklafl›k 40 yerde sahnelemifl oyunu. 

Oyun, sergilendi¤i her ülkede, o ülkenin sanatç›lar›,
ayd›nlar› taraf›ndan seslendiriliyor. 

Oyunun ülkemizdeki sahneleniflinde ise, Kuzey ‹rlan-
da’dan, Kamboçya’dan, Guatemala’dan, Rusya’dan, Af-
ganistan’dan, Pakistan’dan, Nijerya’dan kad›nlar›, EEccee
TTeemmeellkkuurraann,, FFeetthhiiyyee ÇÇeettiinn,, LLaallee MMaannssuurr,, FFüüssuunn DDee--
mmiirreell,, ZZeeyynneepp EErroonnaatt,, BBeellççiimm BBiillggiinn EErrddoo¤¤aann vvee fifieevv--
vvaall SSaamm seslendiriyorlar. Bu kad›nlar, genel olarak, dü-
zen s›n›rlar› içinde mücadele eden kad›nlar.. 

*

Oyunun Amerika’daki sunumu AABBDD DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann››
HHiillllaarryy CClliinnttoonn taraf›ndan yap›lm›fl.

‹lerici, demokrat bir ayd›n, e¤er ki bir iflin içinde Ame-
rikan emperyalizminin D›fliflleri Bakan› varsa, orada her
ad›m›n› ihtiyatl› atmal›, her sözünü ihtiyatl› söylemelidir. 

Hele ki o iflin içine kat›lmak söz konusu ise, bu nokta-
da ““BB‹‹NN DDEEFFAA DDÜÜfifiÜÜNNMMEELL‹‹DD‹‹RR”” demiyoruz. H‹Ç
DÜfiÜNMEDEN REDDETMEL‹D‹R! 

Amerikan emperyalizminin baflkanlar›n›n, bakanlar›-
n›n, tekelci flirketlerinin halklar›n lehine herhangi bir fley
yapma ihtimalleri, milyonda bir bile yoktur. 

*

Mesela düflünün bu projenin içine 2.5 ay› aflk›n bir za-
mand›r direnen bir TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk’’›› koyarlar m›? 7
kad›ndan birini TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk yaparlar m›?

YYaappmmaazzllaarr!! YYaappaammaazzllaarr!!....

Çünkü TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk’› iflsiz b›rakan tafleronlaflt›r-
ma, özellefltirme politikalar› zaten emperyalistlerindir.

O zaman gerçek ayd›nlar, emperyalistlerin izin ve
onay verdi¤ini de¤il, emperyalistlerin iflsiz b›rakt›k-
lar›n›n, emperyalizmin tecrit ettiklerinin ve emperyaliz-
me karfl› direnen kad›nlar›n sesi olmal›d›r. 

*

Bu projeyi yapanlar, tecritin kald›r›lmas› için ANKA-
RA’ya yürüyen TAYAD’l›lar içinde olan ve günlerdir s›-
ca¤a, ya¤mura, uykusuzlu¤a yorgunlu¤a ald›rmaks›z›n
yürüyen NNaaggeehhaann KKuurrtt’u 7 kad›ndan biri yaparlar m›? 

YYaappmmaazzllaarr!! 

Çünkü NNaaggeehhaann KKuurrtt’un kald›r›lmas› için mücadele
etti¤i tteeccrriittiinn ak›l hocas› da, teflvikçisi de emperyalistler-
dir. Hücre tipi hapishanelerin arkas›nda onlar vard›r.

*

Bu oyunda demokratik haklar› için mücadele etti¤i
için tutuklanan ve flu anda Sincan Kad›n Hapishanesi’nde
tecrit alt›nda tutulan ve orada da tecrite karfl› direnen TA-
YAD’l› Zeynep Yayla’n›n sesine yer verebilirler mi?

VVeerrmmeezzlleerr!! 

ZZeeyynneepp YYaayyllaa’’n›n bedeller ödeyerek sürdürdü¤ü mü-
cadele ayn› zamanda emperyalistlerin hak ve özgürlükle-
ri rafa kald›rd›¤› bir düzene karfl› oldu¤u için onun sesine
yer vermezler.

*

Biliyoruz, sayd›klar›m›za, sayacaklar›m›za ses olmak,
risklidir. Bedeller ödemeyi gerektirebilir. 

AAmmaa hhaakkll››yyaa,, ddiirreenneennee sseess oollmmaakk,, bbuu bbeeddeellee ddee¤¤eerr
bbiirr eeyylleemmddiirr zzaatteenn.. 

Direnen kad›nlar›n sesi olmak, o sesleri ço¤altmak ge-
rekir. O sesleri ço¤altmaya her zamankinden daha fazla
ihtiyaç var. Ama bunu emperyalistlerin icazetine girme-
den, onlara ra¤men yapmal›y›z.

Ancak o zaman bu seslerin bir anlam› olacakt›r... An-
cak o zaman, direnene ses olan ayd›n, gerçek bir ayd›n
olacakt›r. 

SSeess oollaaccaakkssaann››zz;; 
TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakkllaarr’’››nn,, 
NNaaggeehhaann KKuurrttllaarr’’››nn 
sseessii oollmmaall››ss››nn››zz!! 

1956 Mardin Nusaybin do¤umluydu. Devrimci hareketin
yarat›lmas›nda yer alan kadrolardan biriydi. 2 Ekim
1980'de cuntaya karfl› gerçeklefltirilecek bir eylemin haz›r-
l›klar› s›ras›nda elinde bomba patlamas› sonucu flehit düfltü. 

Hüsamettin Ciner: 

“‹flkencede bafl e¤meyen bir direniflçi”



‹çindekiler
26 Tek YYol: Akil adamlar

neyi çözer?

28 Nas›l BBir Yaflam: Hiç
kimseye
güvenmeyecekmifliz!

31 Menderes’i aklamak,
kendilerini aklamakt›r!

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

37 Gençli¤in
Gündeminden:
Lisedeki t›kan›kl›klar
e¤itimdeki
çürümüfllü¤ün
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40 Gençlik
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Devrimci Gençlik
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24 Anadolu sosyalizmle inanç
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41 Gençlik Federasyonu
üyeleri açl›k grevinde...

42 Türkan Albayrak
direnmekte kararl›..
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50 Avrupa’da YYürüyüfl...
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54 Ruhi Su an›ld›... 

54 Küçükarmutlu Güz
fienli¤i yap›ld›...
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Ülkemizde Gençlik

TAYAD’l› Aileler
Ankara’ya Yürüyor... Türkan Albayrak

‹fle Geri Al›ns›n!..

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin
Tutuklanan Ferhat Tüzer ve

Berna Y›lmaz Serbest B›rak›ls›n

Tarih: 30 Eylül, Perflembe
Yer: Befliktafl 10. ACM  ‹STANBUL

Saat: 10:45

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
MEHMET A⁄AR CEZALANDIRILSIN!

Tarih: 30 Eylül, Perflembe
Yer: 11. ACM  ANKARA

Saat: 10:05

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
19-22 Aral›k Ümraniye

Hapishanesi Katliam Davas›
Tarih: 28 Eylül, Sal›

Yer: Üsküdar Adliyesi
Saat: 10.00

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
Gençlik Federasyonu Üyeleri

Serbest B›rak›ls›n
Tarih: 30 Eylül, Perflembe

Yer: Erzurum 2. ACM
Saat: 14.00

Ça¤r› / ‹lan



TTAAYYAADD’’ll››llaarr yürüyorlar. Yüzler-
ce kilometrelik yolu, yafll› ama

kararl› ad›mlar›yla afl›yorlar...
GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu üyesi ö¤ren-
ciler, anti-emperyalist mücadelede,
akademik demokratik mücadelede
tutsak verdikleri arkadafllar› için
Bak›rköy Hapishanesi önünde açl›k
grevindeler. Eylemleriyle bask›lar›,
tutuklamalar›, belli yerlerden birin-
de bir bas›n aç›klamas›yla protesto
etme s›radanl›¤›n›n d›fl›na ç›k›yor-
lar. Devrimci gençlik, tutuklamalar,
linç sald›r›lar›, polis terörü karfl›s›n-
da Dev-Genç gelene¤ini sürdürü-
yor... TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk,, Paflabahçe
Devlet Hastanesi bahçesindeki dire-
nifl çad›r›nda, Devrimci ‹flçi Hare-
keti’nin gelene¤iyle, Abdi ‹pekçi-
ler’in gelene¤iyle direniflini sürdü-
rüyor. Yalvarm›yor, beklemiyor,
icazete s›¤›nm›yor, direniyor...
HHaallkk CCeepphheelliilleerr,, gecekondu semt-
lerinde bir yandan polis iflgaline
karfl› barikatlarda mücadelede edi-
yorlar, bir yandan yozlaflmaya karfl›
kampanyalar düzenliyorlar... Yoksul
gecekondular› savunmak, Türkiye
devrimini savunmakt›r, Halk Cep-
heliler bu görevi üstleniyorlar...   

Bir çok alanda, bir çok mevzide
birden sürdürülen bir mücadele

bu. Hangisine “bu, halk›n gündemi
de¤il” denilebilir? Kim, bunlar› yok
sayabilir? Bunlar› yok sayan›n siya-
sette, s›n›flar mücadelesinde bir id-
dias› olabilir mi?

Ayaklar› su toplam›fl bir TA-
YAD’l›, yol arkadafllar›n›n bir

süre minübüse binmesi önerisini
reddederek yürüyüfl kolunun en
önüne geçip yürümeye devam edi-
yor. ‹stanbul’dan yürüyüfle yar›m
günlük destek vermek için gelen bir
tutsak anas›, faflist sald›r› tehdidini
görünce, sizi böyle b›rak›p gidemem
diyerek orada kal›yor. Bu fedakar-
l›k, bu sahiplenme, unutulan, unut-
turulmaya çal›fl›lan, burjuvazinin ve
onun soldaki uzant›lar›n›n küçüm-
sedi¤i bir gelene¤in ifadesidir. Yü-
rüyen, evet, fedakarl›kt›r, yürüyen

sahiplenmedir, yürüyen tecrite on-
y›ld›r boyun e¤meme kararl›l›¤›d›r,
yürüyen cürettir, yürüyen emektir,
yürüyen sab›rd›r, yürüyen umuttur...
Yürüyen KKAAZZAANNMMAA ‹‹RRAADDEE--
SS‹‹’’ddiirr.. Kazanaca¤›z. TAYAD yürü-
yüfl koluna bakan, bundan bir kez
daha emin olur. TAYAD’l›lar›n cofl-
ku, inanç dolu gözleri söylüyor bu-
nu bize. Yafll› ayaklar›ndaki dina-
mizm ve kararl›l›k söylüyor. Hapis-
hane önündeki Dev-Gençliler’in
coflkusunda görüyoruz kazanaca¤›-
m›z›n güvencesini.       

TAYAD’l›lar›n yürüyüflü, Dev-
Gençliler’in açl›k grevi, Albay-

rak’›n direnifli, gecekondularda sür-
dürülen mücadele ve kampanyalar;
her biri ülkemizdeki devrimci de-
mokratik mücadele aç›s›ndan
önemli mücadelelerdir. Belki binler
yer alm›yor bu eylemlerde, fakat
politik önemleri tart›fl›lmaz. Türkan
Albayrak’›n direnifline bak›n; tek
kiflilik bir direnifltir, ama iflten at›-
lanlara, kad›nlara, ayd›nlara moral
vermekte, güven vermektedir... Bu-
rada as›l güç, kaç kiflinin direndi-
¤inde de¤il, direnme kararl›l›¤›nda-
d›r... Ayn› kararl›l›k Ankara yolunda
da var, Bak›rköy Hapishanesi önün-
de de, Okmeydan›’nda kurulan ba-
rikatlarda da... Kuflku yok ki, dev-
rimci ilerici siyasi hareketler, de-
mokratik kitle örgütleri, ayd›nlar,
bilgilendikleri ölçüde, bu eylemle-
rin öneminin fark›ndad›rlar. Bu ey-
lemlerin solun, devrimcilerin mefl-
rulu¤unun yeniden kazan›lmas›nda
ve pekifltirilmesinde oynad›¤› rolü
görmemek de mümkün de¤ildir.
Ancak düzen içi kayg›lar, korkular,
siyasi hareketler aç›s›ndan rekabet-
çilik,   grupçuluk gibi bir çok neden,
bu direnifllerin çok daha genifl ke-
simlerin deste¤iyle gerçeklefltiril-
mesine engel olmaktad›r. 

Fakat biz yine de, bu eylemlerin,
direnifllerin, beyinlere, yürekle-

re, siyasi hareketlerin politikalar›na
izler b›rakt›¤›n› biliyoruz. Bugün
yaratt›¤›m›z etkilerin yar›n devri-

min kazan›mlar›na dönece¤i de bi-
zim için aç›kt›r. Bu yüzdendir ki, flu
veya bu alanda, yaln›z b›rak›ld›¤›-
m›z koflullarda da politikalar›m›z›,
ald›¤›m›z kararlar› hayata geçir-
mekte tereddüt göstermedik. 

Ne düzen içi güçlere yasland›k,
ne d›fl›m›zdaki di¤er sol güçle-

re güvenerek ç›kt›k yola. Biz, Nage-
hanlar’la, Fahrettinler’le, Türkan-
lar’la, Ferhatlar’la, Bernalar’la, Ali
Ekberler’le, Engin Çeberler’le, Sa-
bolar’la, Gülsümanlar’la... yürütü-
yoruz kavgam›z›. Her yafltan, her
milliyetten, her inançtan, her mes-
lekten, her flehirden, her yerden...
bir halk hareketi olarak yürütüyo-
ruz. Haklar ve özgürlükler mücade-
lesinde kazan›mlar elde etmenin,
yeni mevziler kazanman›n, meflru-
lu¤umuzu pekifltirmenin tek yolu du
budur...

Burjuvazinin siyaset anlay›fl›yla
bizim siyaset anlay›fl›m›z farkl›-

d›r. Burjuvazinin düzeninde, siyaset,
bir grup profesyonel siyasetçinin te-
kelindedir; kararlar› onlar al›r, poli-
tikalar› onlar üretir, bu siyaset anla-
y›fl›nda halka sadece oy vermek, ve-
ya referandumlarda evet ya da hay›r
demek b›rak›lm›flt›r. Halk›n “siyaset
alan›” bununla s›n›rl›d›r. 

Halk›n siyaset arenas›ndan dd››flfl--
llaannmm››flfl oldu¤unu gizlemek

üzere de “sivil toplumculuk” olarak
adland›r›lan bir alan aç›lm›fl ve top-
lumun çeflitli kesimlerine bu alan
içinde, düzene, sisteme dokunma-
mak kayd›yla siyaset yapmak “im-
kan›” tan›nm›flt›r. (Düzen içi sol da
bu alanda siyaset yapmay› kabul
ederek, burjuvazinin halk› gerçek
anlamda siyasetten d›fllamas›na or-
tak olmaktad›r.)

Devrimin ve sosyalizmin siyaset
anlay›fl›nda, halk, sadece kkaatt››--

llaann de¤il, yönetendir. S›n›flar mü-
cadelesinin temel unsurudur. Üreten
ve yaratan o oldu¤u gibi, devrimle-
rin sahibi de odur. Devrimler kitle-
lerin eseridir. Marksist-Leninistler

Beklemeyecek Alaca¤›z!
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için bu sadece teorik bir do¤ru, ha-
yat›n d›fl›nda bir formülasyon de¤il,
günlük çal›flma tarz›m›z›, kitlelerle
iliflkimizin niteli¤ini, nas›l düflünüp
nas›l çal›fl›p nas›l mücadele edece-
¤imizi belirleyen temel bir gerçe¤i-
mizdir. 

Halk› örgütlemeden, örgütleme-
ye çal›flmadan kimse siyaset

yapamaz. Burjuvazi de dahildir bu-
na. Burjuvazi de kendi meflrulu¤u-
nu kitlelerin deste¤ini sa¤lamakta
bulur. Ancak burjuvazinin bekledi¤i
deste¤in niteli¤i, onun siyasete ba-
k›fl›na uygun olarak, oy vermeyi
esas alan bir destektir. Halk›, en faz-
la bir de mitinglere ça¤›r›rlar. 

Bu anlay›fl›n devam› olarak;
burjuvazi kitlelere, bekleyin

der, sabredin der, siz hiç merak et-
meyin, biz sizin sorunlar›n›z› çö-
zece¤iz der. Sizin sorunlar için
zahmet etmenize, kafa yorman›za,
eylemler yapman›za hiç gerek
yok, zaten sorunlar eylemlerle de-
¤il, “konuflarak” çözülür der.  

Biz diyoruz ki, haklar söke sö-
ke al›n›r. Biz diyoruz ki, iste-

mek yetmez, almak gerekir. Al-
may› bilmek gerekir. 

Bir yanda 13 Eylül sabah› “12
Eylül’den hesap sormak” ad›-

na adliyelere koflanlar varken, bir
yanda yafllar› 60’› aflm›fl TA-
YAD’l›lar›n yüzlerce kilometrelik
yürüyüflü var... Bir yanda ““GGeennçç ssii--
vviilllleerr”” flarlatanl›¤›yla ittifaklar ku-
rup düzen gericili¤inin batakl›¤›na
gömülen reformizm var; bir yanda
gençli¤in anti-emperyalist eylemle-
ri ve açl›k grevi var... Bir yanda kkaa--
dd››nn ssoorruunnuunnuu cinsel tacize, töre
fliddetine indiren çarp›k yaklafl›mlar
var, bir yanda Türkan Albayrak-
lar’›n direnifli... Bir yanda burjuva-
zinin empoze etti¤i sapk›nl›klar›, al-
kolu, “flans oyunlar›n›” meflrulaflt›-
ran bir çürüme, bir yanda yozlaflma-
ya karfl› kampanyalar... Bir yanda
burjuvaziyle ayn› a¤›zdan terörizm
demagojisi yapan, burjuvazinin etki
alan›nda tafl atmaya bile karfl› ç›kan
“fliddet” karfl›tl›¤›, ve bir yanda
yoksul gecekondular›m›z› savun-
mak için kurulan barikatlar... 

Hemen tüm alanlarda, tüm konu-
larda, sorunu ele al›flta, müca-

delede bir farkl›l›k var. Tüm alan-
larda iki farkl› tav›r, iikkii ffaarrkkll›› tteerrccii--
hhiinn sonucudur. TAYAD’l›lar da
adalet istiyor; ama s›rtlar›n› AKP’-
ye yaslayarak de¤il, AKP’ye karfl›
mücadele ederek, AKP’nin yakas›-
na yap›flarak... ‹ktidardan demokra-
si bekleyenler, oligarfli içi iktidar
kavgalar›na taraf olanlar, ba¤›ms›z-
l›k ve demokrasi mücadelesini ge-
lifltiremezler. Faflizm koflullar›nda
demokratik mücadele de difle difl bir
mücadeledir, militanca bir ele al›fl›
gerektirir ve yasall›k içinde dahi,
bedel ödemeyi gerektirir. Bunlar›
yerine getirmeyenler, demokratik

mücadeleyi de sürdüremez ve hhiiçç--
bbiirr kkoonnuuddaa hhiiççbbiirr kkaazzaann››mm eellddee
eeddeemmeezzlleerr..

Son on y›la bir bakal›m mesela,
demokrasiyi, AKP’nin ç›karaca-

¤› AB’ye uyum yasalar›ndan bekle-
yen ve buna göre politika belirle-
yenler, demokratik mücadelede
hangi direniflleri gerçeklefltirdiler,
hangi kazan›mlara imza att›lar?
Yoktur. Buna cevap olarak flunu
yapt›k, flunu gerçeklefltirdik diye
verebilecekleri tek bir örnek yoktur.
Düzen içi güçlere yaslanmak, onla-
r›n icazetini esas almak, zaten fark-
l› bir politikad›r. Bu politika, ayd›n-
lar›n, reformizmin bir kesimini son
referandumda AKP’yi destekleme-
ye kadar götürmüfltür. Ayd›n sorar,
sorgular. Kuflku duyar. Bu kadar ge-

rici faflist televizyon kanal› nas›l
oluyor da, sosyalistlere, ilericilere
ekranlar›n›, sayfalar›n› bu kadar cö-
mertçe aç›yorlar? ‹ki günde birden
demokratlaflt›lar m› bunlar? Ayd›n
bunlar› sorgulamaz m›? Bu ülkede
ony›llard›r iflkencelere karfl›, 12 Ey-
lül’e karfl› mücadele eden kimdir?
Peki biz bu mücadeleyi verirken, bu-
gün ekranlar›n›, sayfalar›n› 12 Eylül
zulmüne açanlar ne yap›yordu?

Biz 12 Eylül’le ilgili, iflkencele-
re, infazlara, kay›plara karfl› ey-

lemler yap›yorduk, polis bize sald›-
r›yordu ve ad› geçen tüm bu gerici
çevreler, polisi destekleyip bizi ““ttee--
rröörriisstt”” diye suçlayan haberler yap›-
yorlard›. Peki ne oldu bunlara? Bir-
den hidayete mi erdiler? Gerici Fet-
hullahç›lar’a birden demokratl›k
vahiy mi geldi? 

Düzene yaslanan, düzen içinde
erir gider. Faflizme karfl› diren-

meyen, statükoculafl›r, geriler, çürür
ve erir. Haklar ve özgürlükler, bek-
leyerek kazan›lmaz, icazetle kaza-
n›lmaz. Bunlar s›n›flar mücadelesi-
nin do¤rular›d›r. Öyleyse aç›k ki,
tüm devrimci, demokratik güçler
aç›s›ndan, direniflleri, birlikleri güç-
lendirmekten baflka bir yol yoktur.  

Burjuvazi taraf›ndan belirlenen
“Türkiye’nin gündemine” ba-

k›n. Günlerdir “Mardin’deki defile
krizi”ni tart›flt›r›yorlar. Burjuvazi
aras›nda flu flunu dedi, bu bunu de-
diyle halk›n beyinlerini dolduruyor-
lar. Ekranlarda AKP’li bakanlar, Ce-
mil ‹pekçi gibiler, burjuvazinin ka-
flarlanm›fl kalemflörleri cirit at›yor.
60-65 yafl›ndaki onlarca insan›n An-
kara yolunda yürüyüflü haber de¤il
onlar›n bas›n ve yay›n organlar›nda.
Bu gündeme mi tabi olaca¤›z? Kitle-
lerin beyinlerinin bu gündemlerle
doldurulmas›na seyirci mi kalaca-
¤›z? Haklar›m›z› AKP’den ya da
AB’den, akil adamlardan m› bekle-
yece¤iz?... Biz bunlar›n hepsine hhaa--
yy››rr cevab› veriyoruz. Beklemeyecek
alaca¤›z. Gerekti¤inde barikatlarda
dövüflerek, gerekti¤inde açl›klara ya-
tarak ve hheerr kkooflfluullddaa kazanma irade-
si ve kararl›l›¤›yla mücadele edece-
¤iz. Olmas› gereken de budur. 

Düzene yaslanan, düzen
içinde erir gider. Faflizme
karfl› direnmeyen,

statükoculafl›r, geriler, çürür ve
erir. Haklar ve özgürlükler,

bekleyerek kazan›lmaz, icazetle
kazan›lmaz. Bunlar s›n›flar
mücadelesinin do¤rular›d›r.

Öyleyse aç›k ki, tüm devrimci,
demokratik güçler aç›s›ndan,

direniflleri, birlikleri güçlendir-
mekten baflka bir yol yoktur.
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TAYAD’l› Aileler 18 Eylül gü-
nü, tecrite son verilmesi, sohbet
hakk›n›n uygulanmas›, hasta tutsak-
lar›n serbest b›rak›lmas› ve tutuklu
TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›
talebiyle ‹stanbul’dan Ankara’ya
yürüyüfl bafllatt›lar.

Yürüyüfl bafllamadan önce Kar-
tal Meydan›’nda toplanan TA-
YAD’l›lar “Tecritin Kald›r›lmas›,
Sohbet Hakk›n›n Uygulanmas›,
Tutsak TAYAD’l›lar›n Özgürlü¤ü,
Hapishanelerde Tecrit ve ‹flkence-
nin Son Bulmas›, Hasta Tutsaklara
Özgürlük ‹çin Ankara’ya” yaz›l›
pankart açarak bir aç›klama yapt›-
lar.

TAYAD Baflkan› Avukat Behiç
Aflç›; hapishanelerin ülkemiz de-
mokrasisinin aynas› oldu¤unu söy-
ledi. 

Aflç›; “‹ktidarlar söylemlerinde
demokratiklefltiklerini, haklar›n ve
özgürlüklerin gelifltirildi¤ini söyle-
yebilirler. Kuflkusuz iktidarlar ‘de-
mokrasi’ getirdikçe bizim de hayat›-
m›z de¤iflmektedir. ‹flkence artmak-
ta, tecrit a¤›rlaflmaktad›r. ‹flte bizi
yollara düflüren budur” dedi.

Okunan aç›klaman›n ard›ndan

o¤lu Bolu F Tipi Hapishanesi’nde
tutsak olan Fahrettin Keskin söz
alarak; "Sürgünler, zulüm, bask›lar
sürüyor" diyerek tip 1 fleker hastas›
olan Ufuk Keskin’in sürgünler so-
nucu hem ilaçlar›n› alamad›¤›n›,
hem de uygulanmas› gereken diye-
tinin uygulanmad›¤›n› söyledi. 

Ard›ndan o¤lu Tekirda¤ F Ti-
pi’nde tutsak olan Melek Akgün ko-
nuflarak “Dört senedir tekli hücrede
kal›yor. 1 saat havaland›rmaya ç›ka-
r›yorlar. 16 gündür eylemdeler. Ha-
valand›rmadan içeri girmiyorlar ve
dövülerek al›n›yorlar. ‹çme sular›na
pis su kar›flt›r›l›yor. A¤ustos’un s›-
ca¤›nda su verilmedi bir ay. Camla-
r› yok. Ben seni asm›yorum, böyle
diri diri gömüyorum diyorlar" dedi.

Eyleme Paflabahçe Hastane-
si’nde direniflte olan Türkan Albay-
rak’ta destek vererek "TAYAD’l›
Aileler’in çocuklar› bizim için
hapishanedeler. Destekliyorum. Yü-
rümesem de gönlüm onlarla” dedi.

D‹SK Emekli Sen’in de "Sohbet
Hakk› Uygulans›n" pankart›yla des-
tek verdi¤i eylemde, "Tecrite Son”,
“Sohbet Hakk› Uygulans›n", "Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n", "Tu-

tuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›l-
s›n" sloganlar› at›ld›.

Sloganlar›n ard›ndan aç›klama
bitirildi ve TAYAD’l›lar Ankara’ya
do¤ru yürüyüfle bafllad›lar.

““YYüürr üüyyüüflflüümmüüzzüünn
5500.. kkiilloommeettrreessiinnddeeyyiizz......””

TAYAD’l› Aileler yürüyüflleri-
nin ikinci günü olan 19 Eylül’de bir
aç›klama yay›nlayarak 50 kilomet-
reyi geride b›rakt›klar›n› söylediler.
“Tecritin Kald›r›lmas›, Sohbet Hak-
k›n›n Uygulanmas›, Tutsak TA-
YAD’l›lar›n Özgürlü¤ü, Hapishane-
lerde Tecrit ve ‹flkencenin Son Bul-
mas›, Hasta Tutsaklara Özgürlük

TAYADLILAR ANKARA YÜRÜYÜfiÜNE BAfiLADI...

Ankara yolunda, Paflabahçe Devlet Hastahanesi’nde,6
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‹çin Ankara Yollar›nday›z” diyen
TAYAD’l›lar; yürüyüfl güzergahla-
r›n› E-5 karayolu olarak belirledik-
lerini söylediler. 

Ailelerin hastal›klar› d›fl›nda
yolculukta bir o ana kadar bir sorun
yaflamad›klar›n›n belirtildi¤i aç›kla-
mada; “Bizi bu yafl›m›zda yollara
düflüren TECR‹T’ in kald›r›lmas›
verilen sözlerin ve genelgenin uy-
gulanmas› için 2000 y›l›ndan bu ya-
na mücadele ediyoruz. Hapishane-
lerin yan› s›ra TAYAD’l› aileler
üzerindeki bask›da artarak devam
etmektedir.  fiimdi bir yandan tut-
saklar› hapishaneler aras›nda ve ha-
pishane içinde sürgünlere gönderir-
ken di¤er yandan da fiili sald›r›lara
bafllad›lar. Son iki ayda onlarca tut-
sak, hapishaneler aras›nda ve hapis-
hane içinde sürgüne gönderildi. Bu-
nun yan› s›ra iktidar tecrit içinde
tecrit uygulamaya çal›fl›yor. Zaten
tecritte olan, bir ve üç kiflilik hücre-
lerde tuttu¤u tutsaklar› birbirlerin-
den tamamen kopartmak için sürek-
li yer de¤ifltiriyor.

Di¤er yandan 9 TAYAD'l›, 10
y›ld›r hapishanelerdeki tecrit zul-
müne karfl› ç›kt›¤›ndan,  hapishane-
de tedavisi engellendi¤inden yafla-
m›n› yitiren devrimci Güler Ze-
re'nin cenazesine kat›lmak ve bu ül-
kenin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele
eden Mahir Çayan'› and›¤›ndan do-
lay› tutuklu bulunuyor.

Her türlü demokratik eylemi suç
sayan AKP iktidar› "TAYAD'l›lar›
tutuklar›m, hapse atar›m, susturu-
rum" diye san›yorsa yan›l›yor. Ne
kadar sald›r›rsan›z sald›r›n bizi mü-
cadelemizden vazgeçiremezsiniz”
denildi. 

BBuuggüünn 1199 EEyyllüüll PPaazzaarr
Yaklafl›k olarak yürüyüflümü-

zün 50. kilometresindeyiz. Yol ke-
nar›nda tek s›ra halinde k›rm›z› ön-
lüklerimiz, beyaz baflörtülerimiz ve
flapkalar›m›z ile yürüyoruz. 

Yafl›m›z ve fiziki rahats›zl›klar›-
m›z elverdi¤i ölçüde yürüyor, za-
man zaman da küçük molalar veri-
yoruz. Kendi rahats›zl›klar›m›z›n
yan› s›ra ayaklar›m›z da yürümeye
ba¤l› ödemler oluflmaya bafllad› ve
özellikle mola verdi¤imizde daha
çok hissediyoruz. Bunlara ra¤men
moralimiz çok yüksek.  E-5 kara-
yoluna girdi¤imizde var olan endi-
flelerimiz halk›n yo¤un ilgisi ile si-
linip gitti. Zaman zaman merkezi
yerlerden geçerken sokaktaki in-
sanlar›n alk›fllamas›n›n yan› s›ra,
yoldan geçen araçlar›n camlar›n-
dan sarkarak zafer iflareti yapanlar,
bizim gibi uzun yolcu olan t›r flo-
förleri, motorcular.  Tabi yolcular
ile birlikte selams›z geçmeyen
Gebze - Harem hatt› minibüslerini

de unutmamal›…

Yol boyunca nerede oldu¤u-
muz, nereye do¤ru gitti¤imiz ve en
önemlisi Ankara’ya ne kadar kald›-
¤› üzerine sohbetler ediyoruz. Za-
man zaman ziyaretçilerimiz oluyor.
Yürüyüflü duyup bizim de katk›m›z
olsun diyenler. Giyecek-yiyecek,
ihtiyac›m›z oldu¤unu düflündükleri
fleyleri getirip bir çay›m›z› içerek
destek oluyorlar tabi bunun için
molay› beklemek zorundalar.

Yorulsak da, genel olarak yol-
culu¤umuz keyifli geçiyor. 18 Ey-
lül akflam›, 19 Aral›k katliam›nda
kardeflini kaybeden TAYAD’l› bir
ailemizde misafir olduk. 19 Eylül
sabah› 08.00 gibi de ‘yine düfltük
yollara’. Bu geceyi çad›rlar›m›zda
geçirmeyi planl›yoruz.

TTAAYYAADD’’ll››llaarr KKooccaaeellii’’ddee
Ad›m ad›m Ankara’ya yürüyen

TAYAD’l› Aileler, 20 Eylül günü
Kocaeli Körfez’den ‹zmit merkeze
yürüdüler. TAYAD’l›lar yol boyun-

Yürüyüfl günlü¤ü...

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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ca bildiri da¤›t›p Ankara’ya yürüme
nedenlerini anlatt›lar. 

Kocaeli’de yürüyüfl yolunda
“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygu-
lans›n, Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur, Tutuklu TAYAD’l›lar Ser-
best B›rak›ls›n, Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› atan TA-
YAD’l›lar marfllarla ‹nsan Haklar›
Park›’na yürüdüler. 

‹nsan Haklar› Park›’nda bir
aç›klama yapan TAYAD’l›lar tecri-
te karfl› mücadele etmekte kararl›
olduklar›n› vurgulad›lar. 

TAYAD’l› Aileler ad›na
aç›klama yapan Semiha Eyilik;
“Her türlü demokratik eylemi suç
sayan AKP iktidar› "TAYAD'l›lar›
tutuklar›m, hapse atar›m, susturu-
rum" diye san›yorsa yan›l›yor. Ne
kadar sald›r›rsan›z sald›r›n bizi mü-
cadelemizden vazgeçiremezsiniz.
Tecrit hücresinde tutuklu olarak
tuttu¤unuz dokuz TAYAD'l›y› da,
hasta tutsaklar›m›z› da sizlerin elle-
rinizden alana, tecrit iflkencesi kal-
kana dek mücadelemiz devam ede-
cek. Bugün de Ankara'ya yürüyo-
ruz. Talebimiz hiç de¤iflmedi” dedi.

Eyilik’in ard›ndan aileler
çocuklar›n›n hapishane yaflad›klar›
bask› ve iflkenceleri anlatt›lar.
Çocuklar› için mücadelede kararl›
oldu¤unu vurgulayan TAYAD’l›lar;

“Biz çocuklar›m›z›n arkas›nda de-
¤il, önündeyiz. Onlar›n düflünceleri
bizim de düflüncemizdir” dediler. 

Bildiri da¤›t›m›ndan sonra 1 sa-
at E¤itim-Sen’de dinlenen TA-
YAD’l›lar kalacaklar› evlere da¤›l-
d›. 

44.. ggüünnlleerriinnddee TTAAYYAADD''ll››llaarr
EEflflmmee''yyee uullaaflfltt››

Önlerini görüyorlar:  "tecriti
kald›raca¤›z" diyerek ad›m ad›m
yürüyorlar Ankara'ya… 100 kilo-
metreyi geride b›rakt›lar… 18 Ey-
lül'de ‹stanbul Kartal'da yapt›klar›

aç›klaman›n ard›ndan ç›kt›lar yo-
la… TAYAD'l› Aileler Onurdur,
Onurumuz!  "Biz bu yola dönmek
için ç›kmad›k, biz zülme karfl› yü-
rüyoruz, tecriti kald›raca¤›z!" di-
yorlar…

21 Eylül Sal› sabah› saat 9.00'da
haz›rlan›p Kocaeli merkezinde bu-
lunan ‹nsan Haklar› An›t› önünde
bir araya TAYAD'l›lar ve onlar›
u¤urlamaya gelenler buradan yürü-
yüfllerine devam ettiler. 

Bugün, 21 Eylül günü Kocae-
li'nden ç›kt›lar yola. ‹ki defa ya¤-
murda ›sland›lar… yürürken k›ya-
fetlerini de¤ifltirip devam ettiler…
ya¤murun alt›nda yürümek zor de-
¤il onlar için… 

Elin alt›nda onlar ne ya¤murlar,
ne karlar, ne k›fllar gördü geçirdi…
Giyindiler ya¤murluklar›n› ve yü-
rüdüler. Eflme’ye ulaflt›lar. Eflme'de
verdikleri molan›n ard›ndan yola
devam eden TAYAD’l›lar›n Efl-
me’de, girdi¤i dinlenme tesisinin
sahibini polislerin tehdit etmesi so-
nucu yolda bofl bir alana çad›rlar›n›
kurdular. Burada bir kulübe sahibi
TAYAD’l›lar› geceyi geçirmeleri
için kulübesinde a¤›rlad›. Polisler
telefonla kulübenin sahibini de teh-
dit etmesine karfl›l›k kulübe sahibi
kendisinin davet etti¤ini ve kovma-
yaca¤›n› söyledi.                             
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55.. ggüünn ttüümm bbaasskk››llaarraa
rraa¤¤mmeenn yyüürrüüyyüüflfl ddeevvaamm
eeddiiyyoorr

22 Eylül günü Eflme’den ayr›lan
TAYAD’l›lar Sakarya s›n›rlar› içe-
risinde yollar›na devam ettiler. Ak-
flam konaklamak için bir tesise gi-
ren TAYAD’l›lar polisin engeliyle
karfl›laflt›lar. Devam›nda polisin
k›flk›rtmas›yla bir grup faflist gele-
rek provokasyon yaratmaya çal›flt›.

Tüm yaflananlara ra¤men TA-
YAD’l›lar›n geceyi evlerinde geçir-
mesi için ›srar eden bir ailede ise
TAYAD’l›lar polisin tacizlerine
maruz kalmamas› için kalmad›lar.
Geceyi inflaat halinde bir tesisde
geçiren TAYAD’l›lar jandarma ve
polis ablukas› alt›ndayken yanlar›-
na gelen 16-17 yafllar›ndaki bir
grup gençle kim olduklar› ve ne
yapt›klar› hakk›nda sohbet ettiler.

Yaflad›klar› bask›larla ilgili bir
aç›klama yay›nlayan TAYAD’l›lar,
kalmak istedikleri yerlerin sahiple-
rinin polis taraf›ndan tehdit edil-
di¤ini belirttiler. TAYAD’l›lar tüm
bu tehditlere ra¤men yolda halktan
kiflilerin polisle karfl› karfl›ya kalma
pahas›na kendilerini sahiplendikle-
rini ve bunlar›n güçlerine güç
katt›¤›n› vurgulad›lar.

TTAAYYAADD''ll›› AAiilleelleerr HHeennddeekk''ee
yyaakkllaaflfl››yyoorr

Yürüyüflün 6. günü olan 23 Eylül
sabah› geceyi geçirdikleri Adapaza-
r›’na 7 km uzakl›ktaki Gebefl yak›-
n›nda bulunan benzin istasyonundan
saat 8.30’da ayr›lan TAYAD’l›lar
Düzce yönünde ilerlediler.

22 Eylül akflam› yaflad›klar›
keyfi uygulamalar ve planlanan sal-
d›r› giriflimlerinin ard›ndan geceyi

sakin geçiren TAYAD’l›lar, “bizi
hiçbir güç yolumuzdan döndüre-
mez, tecriti kald›raca¤›z, bunun
için yürüyoruz” diyerek, kararl›l›k-
lar›n› ifade ediyorlar.

Yürüyen otuz TAYAD’l›n›n için-
de ayaklar› yaralananlar, fliflenler ol-
du, “evlatlar›m›z›n ac›s›n›n yan›nda
bizimki ne ki” diyerek, de¤nekleriy-
le yürümeye devam ediyorlar. 

Dün 45 km yürüyen ailelere
destek de onlara güç veriyor. Yol
kenar›nda yürüyen aileleleri gören
flöförler durup sohbet ediyor, des-
teklerini sunuyor. Aileleri görünce
kamyonunu kenara park edip soh-
bet eden bir flöfor “Kazanacaks›n›z,
biliyorum” diyerek gitti...

Saat 12.00’de ö¤le molas› vere-
cek olan aileler E5 üzerinde ad›m
tecriti anlatarak Ankara’ya yürü-
meye devam ediyor.

““‹‹nnaadd››nnaa......”” diye bafllayan
cümlelerle karfl›laflt›kça, anlat›lan-
lar›n eksik ve yanl›fllarla dolu oldu-
¤unu daha iyi görebiliyoruz.

Reformizm taraf›ndan yayg›n
biçimde kullan›lan bu kavramla
birlikte “iinnaadd››nnaa öözzggüürrllüükk””, “iinnaa--
dd››nnaa aaflflkk”” tan›mlamalar› karfl›m›za
ç›kt›.

Daha sonra taleplerde, slogan-
larda, ajitasyonda s›kça karfl›m›za
ç›kt› Ard›ndan da ““‹‹nnaadd››nnaa öözzggüürr--
llüükk”, “‹‹nnaadd››nnaa ddiirreenniiflfl””, ““‹‹nnaadd››nnaa
......”” diye bafllayan bir ““iinnaadd››nnaa” se-
risi geldi.

NNee ddeemmeekk ““iinnaadd››nnaa??””
Günlük konuflmalarda s›kça

kulland›klar› kavramlar› ço¤altmak
mümkün elbette. Ancak mant›k hep
““‹‹nnaadd››nnaa......” kavram› üzerine ku-
ruldu. 

OO zzaammaann ssoorraall››mm,, nneeddeenn iinnaadd››--
nnaa??

Ayn› mant›k s›n›f savafl›n›, dire-
nifli “inatlaflmak” olarak de¤erlen-
dirir. S›n›flar savafl›nda hiç bir fley
inat olsun diye yap›lamaz... 

Oysa biz devrimciyiz. Mücade-
leyi iinnaatt için yürütmüyoruz. Düze-
nin de¤iflmesi gerekti¤ine inand›¤›-
m›z için, sömürü ve talan›n ancak
bu düzen de¤iflti¤inde ortadan kal-
kaca¤›n› bildi¤imiz için mücadele
ediyoruz.U¤runa mücadele etti¤i-
miz bilimsel dünya görüflümüz sos-
yalizm de bize yön gösterirken,
yön veren bilimselliktir.

Yine hepimiz biliriz ki, s›n›f
mücadelesi inat u¤runa de¤il bir
amaç u¤runa yürütülür. Birilerine
k›zd›¤›m›z, burjuvaziye inat etti¤i-
miz için o köhnemifl düzeni de¤ifl-
tirmeye aday olmad›k. Ba¤›ms›z,
demokratik bir ülke için, yüzünü
görmedi¤imiz milyonlarca emekçi
için mücadele ediyoruz. 

““‹‹nnaadd››nnaa mmüüccaaddeellee......” demek,
o nedenle mücadelede bir kararl›l›-
¤›n, mücadelede bilimselli¤in ad›
de¤ildir. Tersine mücadeleyi gerçek

özünden uzaklaflt›ran bir yaklafl›m-
d›r bu de¤erlendirme.

Nedir “inat”la anlat›lmak iste-
nen? Israr m›? Kararl›l›k m›? Ne-
den “inad›na isyan” denir?

‹nat olsun diye insanlar isyan
eder mi? ‹nat olsun diye afl›k olur
mu? ‹nat olsun diye devrim yap›l›r
m›? ‹nat olsun diye özgürlük savu-
nulur mu?

Yine ““‹‹nnaadd››nnaa......”” diyen bak›fl
aç›s› siyasal mücadeleyi dejenere
etmekte, s›n›f mücadelesini elinin
tersi ile bir kenara itmektedir.

Bilinir ki, emperyalizme ve oli-
garfliye karfl› yürüttü¤ümüz müca-
dele iktidar hedefli bir mücadele-
dir. Baflka hiçbir biçimde aç›klana-
maz. Herfleye bu u¤urda
katlan›lmaktad›r. 

S›n›f mücadelesi kelimelerle oy-
nanacak, dejenere edilecek bir u¤rafl
de¤ildir. Herfleyden önce bir ciddi-
yet gerektirir. Bu anlamdad›r ki
“inad›na” tan›mlamas›, hem siyasal
mücadelenin kendisine hem de içe-
ri¤ine uygun bir tan›mlama de¤ildir.

Tüm bu nedenlerden dolay›,
inat u¤runa, “iinnaadd››nnaa ddee¤¤iill ”, ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
için mücadele etti¤imizin bilincin-
de olunmal›d›r.

Savaşan
Kelimeler 

‹nad›na
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AKP sekiz y›ll›k iktidar boyunca
demokratikleflme maskesi alt›nda
katliam politikalar›n› sürdürdü. Bu-
gün de ayn› riyakarl›k ve ayn› per-
vas›zl›kla sürdürmektedir. 

Bunun en somut göstergesi
AKP’nin hapishanelerdeki tecrit
politikas›d›r. 

AKP, kendisinden önceki DSP-
MHP-ANAP koalisyon hükümeti-
nin hemen tüm politikalar›n› elefltir-
mifltir, fakat hapishanelerdeki poli-
tikalar›ndan hep övgüyle bahset-
mifltir. ‹ktidarlar› boyunca da DSP-
MHP-ANAP’›n uygulad›¤› tecrit ve
katliam politikalar›n› pervas›zca de-
vam ettirmifltir. AKP, direnifl sürer-
ken zorla t›bbi müdahale iflkence-
siyle onlarca tutsa¤› sakat b›rakt›.
Hapishanelerden pefl pefle direniflçi-
lerin tabutlar ç›karken sansür politi-
kalar›yla direnifli bo¤maya çal›flt›.
Tecrit iflkencesiyle, fiili sald›r›larla,
keyfi uygulamalarla sald›r›rken tut-
saklar›n direnme hakk›n› gasp etti.
Direnme hakk›n› korumak için tut-
saklar bedenlerini tutuflturmak zo-
runda kald›. Hapishanelerden onlar-
ca tabut ç›karken AKP, sanki hapis-
hanelerde tecrit sorunu yokmufl gibi
görmezlikten, duymazl›ktan geldi.
Tecrit ve sansürle direniflin sesini
bo¤maya çal›flt›. 

AKP sadece 225 ttutsa¤›n
de¤il 1122 iinsan›n kkatledil-
mesinden ssorumludur

Büyük Direnifl’te AKP iktidar›
döneminde 25 tutsak katledildi. Fa-
kat AKP iktidar› sadece 25 tutsaktan
de¤il, bütün bu politikalar›ndan do-
lay› 122 insan›m›z›n katledilmesin-
den de sorumludur. 

AKP, Büyük Direnifl’in yedinci
y›l›nda tecrit politikalar›n› kabul et-
miflti. O dönemin TBMM Baflkan›
olan Bülent Ar›nç; ““ FF TTiipplleerrii iinnssaa--
nnii ddee¤¤iillddiirr”” demiflti. 22 Ocak
2007’de AKP iktidar› tecrit zulmü-
nü kabul etti. Tecritte bir gedik olan

10 tutsa¤›n haftada 10 saat bir araya
gelmesiyle koflulsuz ““ssoohhbbeett hhaakk--
kk››”” tan›yan 45/1 genelgesiyle ölüm
oruçlar› sona erdi. Fakat AKP ikti-
dar› o günden beri çeflitli gerekçe-
lerle genelgenin hükümlerini yerine
getirmedi. Halk› oyalad›lar. Tutsak-
lar› oyalad›lar. Fakat ayn› zamanda

tecrit politikalar›n› pervas›zca sür-
dürdüler. AKP yönetimi keyfi uygu-
lamalarla tutsaklar›n en temel hak-
lar›n› gasp etti. Bugün de tecrit po-
litikalar›n› pervas›zca uyguluyor.
Taahhütlerini yerine getirmiyor.
Tecrit zulmüne karfl› mücadele etti-
¤i için TAYAD’l›lara sald›r›yor. 

Hapishanelerde AKP Zulmünün  
Tecritte 122 flehit

AKP, tecritle katlediyor!
Kendisinden önceki iktidardan devrald›¤› tecrit

politikas›n› ayn› flekilde sürdürdü.

F Tipi hapishanelerde ve d›flar›da tecrite karfl› süren
direniflte 25 kifliyi katletti.

Tecrit kendilerine yöneldi¤inde, kendilerine bir dava
aç›ld›¤›nda a¤lay›p s›zlayanlar, kendi yönetimlerindeki

hapishanelerde süren zulmü yok sayd›lar. 

22 Ocak 2007’de Adalet Bakanl›¤›’n›n tecriti kabul eden
ve k›smen kald›ran 10 kifliye haftada 10 saatlik sohbet
hakk› tan›yan genelge ile Büyük Direnifl’e son verildi.

AKP iktidar› 2007 y›l›ndan beri verdi¤i sözü tutmuyor.
Sohbet hakk›n› uygulam›yor. Tecrit politikalar›yla

hapishanelerde tutsaklar› katletmeye devam ediyor!
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AKP, iflkencelerin, katliamlar›n
iktidar›d›r. ‹ktidara gelirken “iflken-
ceye s›f›r tolerans” dedi. Ama pratik
farkl› oldu. Afla¤›da verece¤imiz ra-
kamlar Adalet Bakanl›¤›’n›n kendi
rakamlar›d›r. 

Engin Çeber’in 2008 y›l›nda
Metris Hapishanesi’nde iflkenceyle
katledilmesi Halk Cephesi’nin mü-
cadelesi sonucunda halktan gizlene-
medi. AKP iflkenceyi kabul etmek
zorunda kald›. Ancak buna ra¤men
AKP iktidar›, katillerini korumak
için elinden gelen çabay› sarf etti. 

Bugün iflkence denildi¤inde ilk
akla gelen Engin Çeber oluyor.
AKP iktidar›n›n gerçek iflkence tab-
losu ile halka yans›yan aras›nda
da¤lar kadar fark vard›r. Bundan
dolay›d›r ki, AKP hala “demokra-
tikleflme” yalanlar›yla halk›
aldatabiliyor. 

‹flte AAKP iktidar›n›n
iflkenceci yyüzü

Afla¤›da aktard›¤›m›z rakamlar
AKP iktidar›n›n 2003-2009 y›llar›
döneminde iflkence görenlerin sav-
c›l›klara yapt›¤› suç duyurular›n›n
ve bu suç duyurular› hakk›nda mah-
kemelerin verdi¤i kararlard›r. 

2003-2009 y›llar› aras›nda 23
bin 539 kifli çeflitli biçimlerde ifl-
kenceye maruz kalmaktan dolay› 29
bin 511’i iflkenceci polis, toplam 34
bin 922 jandarma ve gardiyan hak-
k›nda suç duyurusunda bulundu. 

Suç duyurusu yap›lan iflkenceci-
lerden 20 bin 32’si hakk›nda takip-
sizlik karar› verildi. 8 bin 415 iflken-
ceci hakk›nda kamu davas› aç›ld›. 

Ancak AKP iktidar› iflkencecile-
rini korudu. 7 bin 548 iflkenceci be-
raat ettirildi. 34 bin 922 iflkenceci
hakk›nda yap›lan suç duyurusundan
sadece 484 iflkenceci hakk›nda ha-
pis cezas› verildi. 569 iflkenceci
hakk›nda ise para cezas› verildi. 

AKP iktidar›n›n iflkencecilerini
bu denli korumas›na ra¤men sadece

bu mahkum olan 484 iflkenceci bile
“iflkenceye s›f›r tolerans” diyen
AKP iktidar›n›n gerçek yüzünü gös-
termektedir. 

HHaassttaa ttuuttssaakkllaarr ppoolliittiikkaass›› iissee,,
AKP katliamc›l›¤›n›n ve iflkenceci-
li¤inin en tipik, en karakteristik, en
somut kan›t›d›r. 

Kand›ra 1 Nolu F Tipi’ndeki tut-
saklar›n hapishanelerdeki ölümlere
iliflkin Adalet Bakanl›¤›’na yazd›¤›
dilekçeye Adalet Bakanl›¤› Ceza ve
Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü'
nün verdi¤i cevap flöyledir: ““SSoonn
oonn yy››llddaa hhaappiisshhaanneelleerrddee 11665599 kkiiflflii
ööllddüü””

Sincan F Tipi Hapishanesi’nden

 Rakamlar›
34 bin 922 iflkenceci

AKP, ‘iflkenceye s›f›r tolerans’ diye iktidara geldi.

Gerçek fludur;
2003-2009 y›llar› aras›nda, iflkence yapmaktan

dolay› 34 bin 922 polis, jandarma ve gardiyan
hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu. 

AKP iflkencecileri korudu: 
34 bin 922 iflkenceciden 20 bin 32'si hakk›nda

takipsizlik karar› verildi. 

13 bin 732 iflkenceci hakk›nda 4 bin 508 dava aç›ld›
ve 7 bin 548 san›k beraat ettirildi. 

484 iflkenceci hakk›nda iflkence yapmaktan hapis
cezas›, 569 iflkenceciye de para cezas› verildi.
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tutsaklar›n verdikleri dilekçede ölen
tutsaklar›n ölüm nedenlerini sor-
duklar› dilekçelerine Adalet Bakan-
l›¤›n›n verdi¤i cevap flöyle: “Sordu-
¤unuz di¤er sorulara cevap vermek
zorunda olmad›¤›m›z için cevap
yazm›yoruz.”

Yazmay›n! Sessiz sedas›z katlet-
meye devam edin. Ne sakl›yorsu-
nuz halktan? 1659 tutuklu neden öl-
dü?

Kand›ra F Tipi’ndeki tutsaklar›n
2010 y›l›na iliflkin ölüm raporunun
istendi¤i dilekçeye verilen cevap
flöyle: 2010 Ocak bafl›ndan A¤ustos
ay›na kadar 77 aayy içinde 113300 tutuklu
““eecceelliiyyllee””, 2233 tutuklu intihar ederek
bir kifli de b›çakla olmak üzere top-
lam 115544 tutuklu/hükümlü öldü.

Katliam›n aad› ““ecel” mmi
oldu?

1659 tutuklu ve hükümlünün
ölümü ecel de¤il, katliamd›r. 

Hasta tutsak Güler Zere’nin ölü-
mü tüm ülkenin gözleri önünde ger-
çekleflti. F Tipleri aç›ld›¤› 2000 y›-
l›ndan beri tutsaklar a¤›r tecrit ko-
flullar›nda tutulmaktad›r. Tecrit hüc-
relerinde geçen 10 y›l içinde tutsak-
larda tecritin neden oldu¤u çok cid-
di sa¤l›k sorunlar› ortaya ç›km›flt›r.
AKP iktidar› tutsaklar›n sa¤l›k so-
runlar›yla ilgilenmiyor. Hatta tut-
saklar›n hastaneye sevklerini yap-
mayarak tedavilerini engelliyor.
Tutsaklar›n sa¤l›k sorunlar›n›, tut-
saklar› teslim alman›n bir arac› ola-
rak kullan›yor. 

Hapishanelerde tutsaklar ölüm
orucunda, intihar ederek ya da bir
baflkas› taraf›ndan öldürülmemiflse
ölen herkes için “eceliyle öldü” de-
niliyor. Hay›r, bu ecel de¤il. Bu bir
imhad›r. Bu katliamd›r.

AKP iktidar›, yasa hukuk tan›-
madan pervas›zca katlediyor tutsak-
lar›. Sonra “ecel” diyor. 

Güler Zere’yi gözünüzün önüne
getirin. Ülkenin dört bir yan›nda
Güler Zere’nin tedavisinin yap›lma-
s› için özgürlü¤ü istenmesine ra¤-
men AKP iktidar› pervas›zca Gü-
ler’in tedavisini engelledi. 

Oysa Ceza ‹nfaz Yasas›’na göre
tutsakl›k koflullar›nda tedavisi
mümkün olmayan tutsaklar›n ceza-
lar› tedavileri yap›l›ncaya kadar er-
telenir. Güler Zere ve bir çok hasta
tutsa¤›n tutsakl›k koflullar›nda teda-
visi mümkün de¤ilken tedavisinin
yap›lmas› için tahliye edilmeyerek
katledildi. 

Devrimci tutsak Güler Zere ör-
gütlü oldu¤u için sesini duyurabildi.

Ya kimi kimsesi olmayalan ör-
gütsüz tutsaklar? 1659 rakam› bu
sorunun cevab›d›r. Hapishanelerde
sessiz sedas›z insanlar katlediliyor.
Bu AKP iktidar›n›n sistemli bir po-
litikas›d›r. AKP iktidar› sessiz imha
politikas› ve tecritle katlediyor. 

10 y›lda 1659 tutsak 
hapishanelerde katledildi

Hapishanelerde son 10 y›l içinde 1659 tutuklu ve
hükümlü çeflitli nedenlerle katledildi. 

2010 y›l›n›n ilk 7 ay içinde 130 tutuklu “eceliyle” 23
tutuklu intihar ederek yaflam›n› yitirdi. 

F Tiplerinde süren a¤›r tecrit koflullar› tutsaklar›n
ölümcül hastal›klara yakalanmas›na neden oluyor

Tutsakl›k koflullar›nda tedavisi mümkün olmayan
tutsaklar› tahliye etmesi gerekirken etmiyor.

Tutsaklar›n tedavilerini engelliyor. 

AKP liderlerinden Bülent Ar›nç “F Tipleri insani de¤il”
demiflti ve fakat, o gayri insanilik içinde F Tiplerini

sürdürüyorlar... 

AKP, iktidar› hapishanelerde tutsaklar›
sessiz imha politikalar›yla katlediyor
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Kahramanlar›
Tan›d›
Armutlu’da

Fahrettin Keskin 
64 yafl›nda. 13 y›l-

d›r TAYAD üyesi.
TAYAD’›n kurucu

üyelerinden. Bolu F Tipi Hapishane-
si’nde tutsak olan Ufuk Keskin ve
Gebze Hapishanesi’nde tutsak olan
Y›ld›z Keskin’in babas›. Bir-
çok kez gözalt›na al›nd›. Ölüm
orucu sürecinde, Armutlu dire-
nifllerinde, Abdi ‹pekçi’de, di-
renifl evlerinde hep vard›. Tec-
rite karfl› yap›lan eylemlerin
hemen hemen hepsine kat›ld›.
Yap›lan Ankara yürüyüfllerinde
hep oldu, tecrite karfl› mücade-
lesini tüm kararl›l›¤›yla sürdü-
rüyor. Baflbakan›n makam›na
girme eyleminde, Cumhurbaflkanl›-
¤›’n›n 5 nolu girifl kap›s›na çelenk
b›rakma eyleminde, Tayyip Erdo-
¤an’›n kap›s›n›n önünde tabut b›rak-
ma eyleminde, kafes eyleminde gö-
zalt›na al›nd›. Ankara yürü-
yüfllerinde yer ald›. Hapisha-
ne önlerinde yap›lan aç›kla-
malarda, Ulucanlar’da, Bay-
rampafla’da, TBMM kap›s›
önünde, açl›k grevlerinde,
Behiç Aflc›’n›n direniflinde,
Güler Zere eylemlerinde, 1
May›slar’da, Engin Çeber ey-
lemlerinde, mahkemelerinde,
122 flehidin 100’ünün cena-
zesinde yer ald›. 

Armutlu sürecinde de var-
d›. fienay Hano¤lu çocuklar›-
n›n gözlerine baka baka ölüme
yürürken elinden tutand›, say-
g›yla bakt› vefas›na, fedas›na’ Gülsü-
man Dönmez tüm mütevaz›l›¤›yla
ölüme yürürken o TAYAD’l› olman›n
gücünü hissetti tüm benli¤iyle. Sevgi
Erdo¤anlar, Osman Osmana¤ao¤lu,
Gülay, Ümüfl, Yusuf, Canan-Zehra
Ne Sevgi’nin o gülen güven dolu göz-
lerini unuttu, ne de Canan’›n gencecik
umutlar›n›, Ne de kendisi gibi TA-
YAD’l› olan ve flimdi tutsak olan Ah-
met Kulaks›z’›n dimdik duruflunu.

Kahramanlar› tan›d› Armutlu’da,
ihanetleri de. ‹hanetin o kirli yüzüne
tükürüp kahramanlar›n yolunu yol
eyledi kendine. Armutlu’dakiler
kendi evlatlar›yd›. 

Nice katliamlar› gördü, nice ta-
butu omuzlar›nda tafl›d›. Ama o y›l-
mad›. fiimdi tüm umuduyla ve inan-
c›yla yine Ankara yollar›nda. Ama
bu kez ad›m ad›m yürüyerek gide-
cek. Tecrite karfl› mücadelesini sür-
dürmeye devam ediyor yorulma-
dan, usanmadan. 

fiehitlere
Tutsaklara
Vefa Borcu
‹çin
Yürüyor

Pafla Çimen
48 yafl›nda, 86’dan beri TAYAD’›

tan›yor, takip ediyor. 94’ten itibaren
O da içinde olmaya bafllad›. O da mü-
cadelenen bir yan›ndan tuttu ve elin-
den geleni esirgemedi. O¤lu tutsakt›.

fiimdi de¤il. Ama o bir TAYAD’l›

96 ölüm orucu döneminde yapt›-
¤› eylemden gözalt›na al›nd›. Gö-
zalt›na, s›rf devrimcileri sahiplen-
mesin diye al›nd›. Ama o her koflul-
da devrimcileri saphiplenmesini
sürdürdü. Bir kaç kez daha bu ne-
denle göz alt›na al›nd›.

Gazi’de oturdu¤u için Gazi’deki
flehitlerin ço¤unu tan›yor. Ali Hay-
dar Çakmak, Sad›k Mamati, Düz-

gün Tekin’i birebir tan›yor. fiehitle-
rin cana yak›nl›¤›n›n, emekçili¤inin
örnek olmas›n› istiyor. Hapiste dire-
nifli ve militanl›¤› gördü.

fiengül Akkurt’u tan›yor. O kara
gözlü devrim k›z›n› sakin, sessiz
ama içtenli¤ini severdi. Onlardan
etkilendi.

fiimdi O da Ankara yollar›nda...
flehitlere, tutsaklara vefa borcu için
yürüyor.

Hapishane
Yollar›nda
Tan›flt›
TAYAD’l›larla

Y›ld›z Turan
58 yafl›nda. 96’dan iti-

baren TAYAD’l›. O¤lu
hapishaneye girince o hep görüflüne
gitti. Hapishane yollar›nda tan›flt›
TAYAD’l›larla. O zamandan beri de
yolu bir daha hiç ayr›lmad›. 96
ölüm orucunda her hafta Bayrampa-
fla Hapishanesi önünden gözalt›na

al›nd›. Ne o¤lunu b›rakt›, ne de
o¤ullar›n› k›zlar›n›. O günlerde
hep mücadele içindeydi. S›ms›k›
sar›lm›flt› analar birbirlerine. Sa-
r›ld›kça azalm›flt› ac›lar›. 

Birçok flehidi tan›d›, her flehi-
di yüre¤i kanayarak son yolculu-
¤una u¤urlad›. Hayat›n tüm zor-
luklar›na ra¤men o TAYAD da
mücadelesini sürdürdü. 96 ve
2000-2007 ölüm orucu dönemin-
de kendisine düflenleri gönüllü
olarak yerine getirdi. Behiç Afl-
c›’n›n direnifl evinde evlatlar›yla

birlikte oldu s›k s›k. Hep direnifli
hissetti, anlatt›. 

Güler Zere’nin serbest b›rak›l-
mas› talebiyle Galata Kulesi’nde
pankart açt›¤› için gözalt›na al›nd›.
Tutuklu 9 TAYAD’l›y› sahiplenmek
için ABD-‹ran basketbol maç›nda
pankart açt›¤› için gözalt›na al›nd›.
fiimdi de Ankara’ya ad›m ad›m yü-
rürken taleplerinden birisi de 9 TA-
YAD’l›n›n serbest b›rak›lmas›. 

Ankara 
Yolundaki 
TAYAD’l›lar
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Mahir Çayan’›n mezar›n› ziyaret
ettikleri ve Güler Zere’yi sahiplen-
dikleri için tutuklanan TAYAD’l›lar
104 gündür tecrit hücrelerindeler.
Devletin gözünde TAYAD’l›lar›n
suçlar› bunlarla s›n›rl› de¤il elbette.
TAYAD’l›lar deyince akla mücade-
le, kararl›l›k, ›srar ve cüret geliyor.
Haks›zl›¤a, zulme karfl› direnmek
geliyor.

Y›llard›r tüm bask›lara, y›ld›rma
çabalar›na ra¤men ilk günkü karar-
l›l›klar›yla tecrite, tecritin sonuçla-
r›na karfl› direniyor TAYAD’l›lar ve
tüm ezilenlere örnek oluyorlar. 

Bu yüzden iktidar›n onlar› sus-
turmas› gerekli. Ve bu yüzden ku-
ruldu¤undan bu yana bask›lar görü-
yor, gözalt›na al›n›p tutuklan›yorlar. 

Ama iktidar bütün sald›r›lar›nda
oldu¤u gibi bu sald›r›s›nda da um-
du¤unu bulamad›. Bütün bu sald›r›-
lar TAYAD’l›lar›n sahiplenmesini
engelleyemezdi, engelleyemedi de.
Tecrite karfl› mücadele eden TA-
YAD’l›lar ayn› zamanda tutuklu
TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için eylemlerine devam ediyorlar.

TTAAYYAADD’’ll››llaarr ZZuullmmüünn
KKaapp››ss››nnddaayydd››llaarr

‹stanbul’da TAYAD’l› Aileler
her hafta Sal› günü AKP il binas›
önünde yapt›klar› oturma eylemleri-
ne 21 Eylül günü de devam ettiler. 

‹stanbul Sütlüce’deki AKP il bi-
nas› önünde yap›lan eylemde, “Has-

ta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Ser-
best! Cenazelerine Kat›lmak Suç!
Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›ra-
k›ls›n!” pankart› aç›l›rken “Tecrite
Son”, “TAYAD’l›lar Serbest B›ra-
k›ls›n” sloganlar› at›ld›. 

TAYAD’l› Aileler ad›na bas›na
bir aç›klama yapan Harran Ayd›n
“Bizim hakl›l›¤›m›z› en iyi tarih ka-
n›tlar. Açs›nlar baks›nlar kitaplar›-
n›n sayfalar›na. Kim do¤ru söylü-
yor, kim yalan söylüyor o zaman
görecekler. Ve bir yenisi daha ekle-
niyor 40 y›ll›k tarihimizin sayfas›-
na. fiu an TAYAD’l›lar ad›m ad›m
Ankara’ya yürüyor. Ankara bir kez
daha TAYAD’l›lar› karfl›s›nda göre-
cek. Büyük direnifllerde Abdi ‹pek-
çi’de oldu¤u gibi yine zulmü yere
biz çalaca¤›z” dedi. 

Okunan aç›klamadan sonra
marfllar ve sloganlar eflli¤inde 1 sa-
atlik oturma eylemi yap›ld›. 

BBuurrssaa’’ddaa OOttuurrmmaa EEyylleemmii
Bursa’da her hafta oldu¤u gibi

21 Eylül günü Fomara Meyda-
n›’nda bulunan AKP il binas› önün-
de TAYAD’l› Aileler taraf›ndan bir
eylem yap›ld›. 

Eylemde okunan aç›klamada
TAYAD’l›lar hakk›nda yap›lan suç-
lamalar›n yersiz oldu¤u, üzerlerine
at›lan suçlamalar›n tamamen yasal
eylemlerden olufltu¤u anlat›larak
teflhir edildi. 

“Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n”, “Hasta Tutsaklar Ser-
best B›rak›ls›n” sloganlar›n›n at›ld›-
¤› ve TAYAD’l›lar›n bafllatm›fl ol-
du¤u Ankara yürüyüflünden söz
edildi¤i eylem 15 dakikal›k oturma
eylemiyle son buldu. 

““MMüüccaaddeelleemmiizzee DDeevvaamm
EEddeeccee¤¤iizz””

Adana’da 21 Eylül günü AKP il
binas› önünde TAYAD’l› Aileler tu-
tuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›l-
mas› için bir oturma eylemi yapt›lar.

Ad›m ad›m Ankara yollar›nda
olduklar› belirtilen eylemde, “Tecrit
oldu¤u sürece ne yaparsan›z yap›n
TAYAD’l›lar› göreceksiniz. Tutuklu
TAYAD’l›lar serbest b›rak›lana ka-
dar oturma eylemlerine, tecrit kal-
kana kadar mücadelemize devam
edece¤iz” denildi. 

Ard›ndan “Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n”, Sohbet Hakk›

9 TAYAD’LI

GÜNDÜR 

TUTUKLU!104
TAYAD’l›lar Serbest

B›rak›ls›n

‹STANBUL
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Uygulans›n”sloganlar›n›n eflli¤inde
bir saatlik oturma eylemi yap›ld›. 

Oturma eylemleri s›ras›nda 18
Eylül’de ‹stanbul’dan bafllayarak
ad›m ad›m Ankara’ya yürüyen TA-
YAD’l›larla telefon ba¤lant›s› ku-
ruldu. 

““NNaass››ll EEnnggeelllleeyyeebbiilliirrssiinniizz??””
Ankara’da da 21 Eylül günü

Adalet Bakanl›¤› ek binas› önünde
toplanan TAYAD’l› Aileler bir ey-
lem yapt›lar. 

“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldür-
mek Serbest! Cenazelerine Kat›l-
mak Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Ser-
best B›rak›ls›n” yaz›l› pankart›n
aç›ld›¤› eylemde okunan aç›klama-
da, “‹stiyorlar ki , devrimci tutsa-
kalra kimse sahip ç›kmas›n. TEC-
R‹T’e kimse karfl› gelmesin. Kimse
AKP’ye muhalefet etmesin. O¤lu
tutsak olana bir anay›, o¤luna sahip
ç›kmaktan hangi yasa men edebilir?
Nas›l engelleyebilirsiniz?” denildi. 

“TAYAD’l›lar Serbest B›rak›l-
s›n”, “TAYAD Tecritle Susturula-
maz” sloganlar›n›n at›lan eylemde

aç›klaman›n okunmas›n›n ard›ndan
1 saatlik oturma eylemi yap›ld›. 

AAnnkkaarraa’’ddaa OOttuurrmmaa EEyylleemmii
SSüürrüüyyoorr

Ankara’da TAYAD’l› Aileler tu-
tuklanan arkadafllar›n›n serbest b›-
rak›lmas› için yapt›klar› oturma ey-
lemlerine 18 Eylül günü de devam
ettiler.

Eylemde, “Hasta Tutsaklar› Tec-
ritte Öldürmek Serbest! Cenazeleri-
ne Kat›lmak Suç! Tutuklu TA-
YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”,
“AKP’nin Güler Zere’yi Öldürmesi
Suç De¤il; AKP’yi Protesto Etmek
Suç! TAYAD’l› Aileler Serbest B›-
rak›ls›n” yaz›l› pankartlar aç›ld›. 

Yap›lan aç›klamada ise, TA-
YAD’l›lar›n tecritle susturulamaya-
ca¤›, tecrite karfl› mücarelede iki k›-
z›n› flehit vermifl bir TAYAD’l›n›n
hiç bir flekilde engellenemeyece¤i,
tecrit var oldukça tecrite karfl› mü-
cadelenin de olaca¤› vurguland›.

Devletin sessiz ölüm politikas›
sonucu ölüme terk etmeye çal›flt›¤›
tutsaklar için eylemler yap›lmaya
devam ediliyor. ‹stanbul, Ankara,
Antalya ve Adana’da her hafta ya-
p›lan eylemlere devam edilerek

hasta tutsaklar›n
hapishanelerde
yaln›z olmad›¤›
gösterildi.

‹stanbul’da 24
Eylül günü Tak-
sim Tramvay Du-
ra¤›’nda toplana-
rak Galatasaray
Lisesi önüne yü-
rüyüfl yap›ld›.
“Bekir fiimflek
Serbest B›rak›l-
s›n”, Katil Devlet
Hesap Verecek”
s l o g a n l a r › n › n
at›ld›¤›  eyleme-
de Galatasaray
Lisesi’ne gelindi-
¤inde bas›na bir
aç›klama yapan

Avukat Naciye Demir “Adalet Ba-
kanl›¤›’na sesleniyoruz. Yasalar›n›-
z› uygulay›n. Hasta bir insan› ceza-
evinde tedavisi mümkün de¤ilken
ne hukuka, ne insanl›¤a s›¤ar” dedi.

24 Eylül günü bir eylemde An-

kara Yüksel Caddesi’nde yap›ld›.
Yaklafl›k 55 kiflinin kat›ld›¤› eylem-
de, ülkemizde iktidar›n hapishane-
lerdeki politikalar›n› katliam üzeri-
ne oldu¤una, 26 Eylül 1999 Ulu-
canlar katliam›ndan bu yana hapis-
hanelerdeki katliam politikalar›n›n
devam etti¤ine de¤inildi. Eylem il-
gili bakanl›klara kendi yasalar›na
uymalar› ça¤r›s›yla son buldu.

7 Eylül günü Antalya’da K›flla-
han Meydan›’nda TAYAD ve ESP
bir eylem yapt›lar. D‹H ve D‹P’in
de destek verdi¤i eylemde hasta
tutsaklara özgürlük istendi. Eylem-
de yap›lan aç›klamada, AKP iktida-
r› ile hapishanelerin ölüm tarlalar›
haline geldi¤i vurguland›.

Adana’da aralar›nda Halk Cep-
hesi’nin de bulundu¤u devrimci-
demokrat örgütler 18 Eylül günü
‹nönü Park›’nda hasta tutsaklar için
bir eylem yapt›lar. Eylemde, “Bekir
fiimflek vakit kaybetmeksizin tahli-
ye edilmelidir” denildi. Yap›lan
aç›klaman›n ard›ndan 5 dakikal›k
oturma eylemi yap›ld›.

Hasta Tutsaklar ‹çin
Mücadele Devam Ediyor

ANKARA

ADANA

‹STANBUL
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Ad› “aaddaalleett””ii sa¤lamaktan,
“aaddaalleett” da¤›tmaktan yola ç›k›larak
oluflturulmufl AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››
gerçekte ise ““aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn”” karar-
gah› oldu on y›llard›r.

Halka karfl› sürdürülen savafl›n
ve zulmün karargah› olan bakanl›k,
“aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn bbaakkaannll››¤¤››”” olarak
tarihe geçti. Faflizmle yönetilen bir
ülkede baflka türlüsü de mümkün
de¤ildir.

Peki ““AAddaalleettssiizzllii¤¤iinn bbaaflfl››nnddaakkii--
lleerr”” kimler? Niye getirildiler ora-
ya? Görevleri neydi?

““AAddaalleettssiizzllii¤¤iinn bbaaflfl››nnddaakkiilleerr””
den, eski Adalet Bakan› MMeehhmmeett
TTooppaaçç,, 29 Eylül 1994 günü devrim-
ci hareket taraf›ndan cezaland›r›ld›.

ANAP Uflak Milletvekili olarak
seçtirilen TTooppaaçç,, 26 Haziran
1988'de Adalet Bakan› yap›ld›. Ba-
kanl›¤›n› 31 Mart 1989 tarihine ka-
dar, 99 aayy 55 ggüünn sürdürdü.

Mehmet Topaç,  halka karfl› uy-
gulanan zulmün ve suçlar›n birinci
dereceden sorumlular›ndan birisi
olmas›n›n yan›nda, ““AAddaalleettssiizzllii¤¤iinn

bbaaflfl››nnddaakkiilleerr”” den biri olarak, on-
larca suçun da sorumlusuydu.

‹‹flflkkeennccee,, ZZuullüümm vvee KKaattlliiaamm
MMeehhmmeett TTooppaaçç, ““11 AA¤¤uussttooss GGee--

nneellggeessii”” olarak bilinen ve1988 y›-
l›nda gündeme getirilen hapishane-
lere yönelik yeni sald›r›lar›n birinci
dereceden sorumlusuydu.

Binlerce siyasi tutsa¤a sald›ran
bu genelge ile tüm hapishaneler,
tekrar iflkencelerin, yaralanmalar›n,
ölümlerin yo¤un flekilde yafland›¤›
yerler haline getirildi.

Siyasi tutsaklar›n ölüm pahas›na
yaratt›klar› direnifllerle kald›rd›klar›
TTeekk ttiipp eellbbiissee giyilmesi uygulama-
s›n› tekrar ve zorunlu hale getirdi. 

Tutsaklar›n avukat ve aile görüfl-
leri, havaland›rma haklar›, al›nan
yay›nlara kadar haklar›n› tart›fl›l›r
hale getirdi, gasbetti. Arkadafllar›n›
ihbar etmeyenleri dahi cezaland›ran
“disiplin” uygulamalar› bafllat›ld›. 

““EEssiirr KKaammpp›› TTaalliimmaattnnaammeessii””
diye de an›lan 1 A¤ustos Genelge-
si'ne karfl› tüm hapishanelerde bin-
lerce tutsa¤›n kat›ld›¤› açl›k grevle-
ri bafllat›ld›. MMeehhmmeett TTooppaaçç, açl›k
grevlerine iliflkin olarak: “bbuuggüünnee
kkaaddaarr ddaa aaççll››kk ggrreevvlleerrii oolldduu”” diye-
bilecek kadar pervas›z ve tutsaklara
düflmand›!

Mehmet Topaç'›n bakanl›¤›, ha-
pishanelerde devrimcilerin kanlar›-
n›n döküldü¤ü, iflkencenin sürekli
hale geldi¤i ve tutsak yak›nlar›na da
ayn› sald›r›larla karfl›laflt›¤› bir dö-
nem oldu.

Gaziantep ve Eskiflehir Hapisha-
nelerindeki tutsaklar sopalarla, cop-
larla dövüldü. Yüzlerce tutsak yara-
land›. Sald›r› ve iflkence, iki bine
yak›n siyasi tutsa¤›n ve tutsak aile-
lerinin açl›k grevleri ve direniflleriy-
le geçici bir süre durdurulabildi.

9 Ekim 1988’de Tuzla’da dört
devrimci katledildi¤inde Mehmet To-
paç o dönemde de bakan olarak bu
katliam›n sorumlular›ndan biriydi.

Bakanl›¤› döneminde sosyalist
bas›na karfl› büyük para ve hapis ce-
zalar›, yay›n yasaklar› ile ciddi bir
bask› uygulad›. Sosyalist yay›nlar›
ç›kamaz hale getirmeye çal›flt›.

Sald›r› ve bask›lara karfl› açl›k
grevi yapan sosyalist bas›n emekçi-
lerine verdi¤i cevap, polis sald›r›s›
iflkence ve gözalt›lar olmufltur.

Devrimcilere ve halka karfl› iflle-
di¤i suçlar karfl›s›nda, mafyan›n pis
ifllerine girmesine göz yumulmufl,
Kemal Horzum gibi doland›r›c›lar›n
hem avukatl›¤›n› yapm›fl, hem de
““AAddaalleettssiizzllii¤¤iinn bbaaflfl››nnddaakkiilleerr””den
olmufltur.

Mimar› oldu¤u ““11 AA¤¤uussttooss GGee--
nneellggeessii”” kendisinden sonra da uy-
gulanmaya çal›fl›ld›. Bu sald›r›lar
sonucu MMeehhmmeett YYaallçç››nnkkaayyaa ve
HHüüsseeyyiinn HHüüssnnüü EErroo¤¤lluu adl› tutsak-
lar katledildiler.

HHeeppssii BBiirreerr TTooppaaçç’’tt››rr
MMeehhmmeett TTooppaaçç’’›n iflledi¤i bu

suçlar, bu ülkede o koltukta oturan-
lar›n hemen hepsinin ortak suçudur.
Herbirinin tarihi, her birinin koltu-
¤u, bir öncekinden daha kanl›d›r.. 

Yönettikleri hapishanelere bu-
nun için bir kez bakmak bile yeter-
lidir. Hapishaneleri nas›l birer katli-
am alan› haline çevirdiklerinin on-
larca örne¤i vard›r.

Özellikle halka ve devrimcilere
karfl› aç›k bir savafl›n sürdürüldü¤ü
12 Eylül y›llar›ndan  bafllayarak  ve-
rece¤imiz kimi örnekler, bu koltuk-
larda oturanlar›n nas›l bir zulüm ba-
kan› olduklar›n›n da en iyi kan›t›d›r.

12 Eylül’ün faflist cuntas›n›n  ilk
Adalet Bakan› SSaabbaahhaattttiinn OOkkuu--

O Koltuk, Adaletsizlik
Koltu¤udur;

Oturan Suçludur!

MMeehhmmeett AA¤¤aarr,, 66 MMaarrtt
11999966’dan 2288 HHaazziirraann 11999966’ya ka-
dar süren Bakanl›¤› döneminde,
hücre tipi hapishaneleri devreye
soktu. Yeni sald›r›lar› haz›rlad›.

fifieevvkkeett KKaazzaann, 2288 HHaazziirraann
11999966’’ddaa bu göreve geldi¤inde,
onun döneminin bilançosu flöyle-
dir: 35 devrimci, yurtsever tutsak
katledilmifl, 8 de adli tutuklu öl-
müfltür.  

Mesut Y›lmaz hükümetinin
Adalet Bakan›, OOllttaann SSuunngguurrlluu:
3300 HHaazziirraann 11999977’’ddeenn 44 AA¤¤uussttooss
‘‘9988’e kadar koltukta oturdu: 5 si-
yasi tutsak, 11 adli tutuklu olmak
üzere 16 kifli katledildi.

Ankara yolunda, Paflabahçe Devlet Hastahanesi’nde,16
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ttaann’d›. Bu görevde yaln›zca bir haf-
ta kalabildi. Onun döneminde katle-
dilen siyasi tutsak say›s› yaln›zca
bir kifliydi. Zaten cunta da henüz
tam anlam›yla hapishanelere sald›-
r›ya geçmemiflti.

Cuntan›n as›l Adalet Bakan›
CCeevvddeett MMeenntteeflfl’tir. 1983 fiubat’›na
kadar o koltukta oturmufl ve gerçek
bir zulüm bakan› oldu¤unu göster-
mifltir. Onun Bakanl›¤› döneminde,
cuntan›n hapishanelerinde 3300’’uu aaflfl--
kk››nn ssiiyyaassii ttuuttssaakk kkaattlleeddiillddii.. 

Y›l 1983 olmufltur ve “sivil yö-
netime” geçilmifltir. 

Seçimleri Anavatan Partisi
(ANAP) kazanm›flt›r. Kurulan ilk
Özal Hükümeti’nin Adalet Bakan›
MMeehhmmeett NNeeccaatt EEllddeemm’’dir. 

Mehmet Necat Eldem’in zulüm

bakanl›¤› yapt›¤› ,13 Aral›k
1983’ten 17 ekim 1986’ya kadar
geçen sürede, 2266 ddeevvrriimmccii ttuuttssaakk
kkaattlleeddiillddii .Necat Eldem, Dört tut-
sa¤›n flehit düfltü¤ü 1984 Ölüm
Orucu döneminin de Adalet Baka-
n›’d›r. 

MMeehhmmeett TTooppaaçç’tan, MMeehhmmeett
AA¤¤aarr’a, fifieevvkkeett KKaazzaann’dan, HHiikkmmeett
SSaammii TTüürrkk’e, CCeemmiill ÇÇiiççeekk’ten MM..
AAllii fifiaahhiinn’’e kadar hepsinin elleri
tutsaklar›n kanlar›na bulaflm›flt›r.
Hapishaneleri birer zulüm kaleleri
haline çevirmifllerdir. 

Buca’da, Ümraniye’de, Diyar-
bak›r’da, Ulucanlar’da tutsaklar›n
kafalar›n› demir çubuklarla parçala-
m›fl, kollar›n›, bacaklar›n› k›rm›fllar-
d›r. Ulucanlar Hapishanesi’ni birer
iflkence merkezi haline getirmifl,

tutsaklar›n vücuduna çivi çak›p,
atefl ederek katletmifllerdir.

““AAddaalleettssiizzllii¤¤iinn bbaaflfl››nnddaakkii--
lleerr””den HHiikkmmeett SSaammii TTüürrkk,, 19-22
Aral›k katliam›n›n mimarlar›ndan
biri olarak, hapishaneleri kan gölü
haline çevirmifltir.

HH.. SSaammii TTüürrkk’ün 1.5 y›l› aflan
bakanl›¤› döneminde -19 Aral›k’a
kadar- hapishanelerde 54 kifli katle-
dildi. 19-22 Aral›k ve sonras›nda
katledilen tüm tutsaklar›n katilidir 

Ve 10 y›ld›r sürdürülen tecrit ile
“sessiz ölümlerin” sorumlular› ol-
dular yine. Onlar›n ifli “adalet” da-
¤›tmak de¤il, zulmün kalelerini ko-
rumakt›r. Bunun için bunca devrim-
cinin kan›n› döktüler, onlarca kat-
liama imza att›lar.

Gazeteci Bekir Coflkun geçti¤imiz
günlerde çal›flt›¤› Haber Türk gazete-
sinden ifline son verilerek ç›kar›ld›.

Bekir Coflkun ifline daha son ve-
rilmeden günler öncesi bu haber orta-
l›¤a yay›lm›fl Habertürk Gazetesi'nin
Genel Yay›n Yönetmeni Fatih Altay-
l›’ya da televizyonda bu sorulmufltu.

Fatih Altayl› soruyu soran spike-
re k›zm›fl ve “Bekir Coflkun’un ken-
dileri aç›s›ndan ne kadar de¤erli ol-
du¤una” dair aç›klamalar yapm›flt›.

Aç›klamalar›n mürekkebi kuru-
madan Bekir Çoflkun’un gazete ile
iliflkisi kesildi.

‹flten at›lan Bekir Coflkun: “Fa-
tih Altayl›, editörler ve Haber-
türk’ün sahibinin iflime son veril-
memesi konusunda son derece çaba
sarfetti¤ini biliyorum. Ancak, bask›
çok yo¤undu, yap›lacak bir fley
yok.” diyordu.

Gazetenin yöneticisi, sahibi, Be-
kir Coflkun’un ifline son verilmeme-
sini istiyor. Peki öyleyse, Coflkun’u
iflten atan ya att›ran kimdi?

Bu sorunun cevab›n› Tayyip Er-
do¤an’›n bir sözüne at›fla veren

Coflkun:”‹lk bertaraf olan ben ol-
dum.”diyordu.

AKP iktidar› bir yandan burjuva
bas›n› türlü yöntemler kullanarak
hizaya sokarak, tüm muhalif ses le-
ri susturuyordu.

Ülkemizde yazarlar›n, bas›n
emekçilerinin gelece¤i, patronlar›n
iki duda¤› aras›ndan ç›kacak tek
cümleye ba¤l›d›r. Böyle ifle al›n›p,
böyle kovuluyor yazarlar.

Haber Türk’ün patronu Turgay
Ciner, Bekir Coflkun’un ifline son
verilmesi ile ilgili olarak, “AAlldd››¤¤››mm
ggiibbii aattaarr››mm ddaa”” diyerek, buna hak-
k› oldu¤unu söylüyordu.

Bir gazete patronunuun en kaba
haliyle yaklafl›m› budur. Burada bas›n
özgürlü¤ü bitmifltir ve bas›n özgürlü-
¤ü laflar› bir masaladan ibarettir.

Ço¤u zaman burjuva bas›n›n ya-
zarlar›, ne kadar “özgür yazd›klar›-
n›”, bir sansür ile karfl›laflmad›kla-
r›n› kan›tlamak için, 

“Patronumuz bir kez telefon
aç›p bir kez bize flöyle yaz›n deme-
di.” diyerek, patronlar›n› övdüler,
bas›n›n ne kadar özgür oldu¤unu

anlatt›lar.

Bekir Coflkun’un ifline son veril-
mesi burjuva bas›nda çarklar›n nas›l
döndü¤ünü herkese göstermifltir.

Burjuvazinin bas›n›nda, bas›n
özgürlü¤ü, yazar›n kendi ba¤›ms›z-
l›¤› yoktur. Patronun telefon açma-
s›na, “flunu ya da bunu yaz” deme-
sine de gerek yoktur. Yazarlar en
bafltan sansürü daha çok kendileri-
ne uyguluyorlar zaten.

Yine Bekir Coflkun ile ilgili ha-
berlerin verilmesinde, Coflkun için
hep ““kkoovvuulldduu”” kelimesi kullan›ld›.
Kovuldu diyerek asl›nda kovulma-
y› meflru hale getiriyorlar. Bu keli-
menin kullan›lmas› bile bir
afla¤›lamad›r ve asl›nda burjuva
bas›nda iliflkilerin nas›l oldu¤unu
göstermektedir. 

Bekir Coflkun’un ifline AKP
bask›s› ile son verilmesi karfl›s›nda
yazarlar sessizli¤i tercih edip, gör-
mezden geldiler. “‹‹kkttiiddaarr bbaasskk››ss››
iillee bbiirr yyaazzaarr›› nnaass››ll aattaarrss››nn››zz”” deyip
2 gün kalemlerini bile b›rakmad›-
lar. Burjuva bas›ndan bir yazar›n
deyifliyle ““aarrkkaaddaaflflllaarr›› kkoovvuulluurrkkeenn
oonnuunn yyeerriinnii kkaappmmaakk iiççiinn kkuuyyrruu¤¤aa
ggiirreenn”” bir ç›karc›l›¤›n,
soysuzlu¤un oldu¤u yerde, bir
sahiplenme, onurlu bir tav›r
mümkün olabilir mi?

Burjuvazinin bas›n›nda
özgürlük masallar› bitmifltir!

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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Hakkari’nin Geçitli köyünden
Durankaya beldesine giden köy mi-
nibisü 16 Eylül sabah› uzaktan ku-
mandal› bir may›nla patlat›ld›. 13 ki-
flinin bulundu¤u minübüste patlama
sonucunda 9 kifli yaflam›n› yitirdi. 

Patlama sonras›nda olay yerine
gelen köylüler patlaman›n oldu¤u
yerin yak›n›nda asker çantalar› bul-
du. May›n› kimin yerlefltirdi¤i üze-
rine pek çok yorum yap›ld›. Tart›fl-
ma halen de sürüyor... AKP yandafl›
bas›n yay›n organlar›, ilk günden
patlamay› PKK’ye maletmek istedi-
ler. Bunun için de her türlü kontra
haber yay›na sokuldu. 

Böyle bir bulan›kl›k ortam›nda
Kanal D televizyonunda M. Ali Bi-
rand; 17 Eylül Cuma akflam› ana
haber bülteninde may›na ve ç›kan
haberlere iliflkin flu yorumu yapt›:
““BBuu kkoonnuuddaa ddeevvlleett aaçç››kkllaammaa yyaapptt››,,
bbiizz ddeevvlleettiinn ssööyylleeddii¤¤iinnee ggüüvveenniirriizz..””

Devletiniz bbugüne kkadar
az mm› kkand›rd› ssizi?

Neden güveniyorsunuz devletin
yapt›¤› aç›klamalara? Bugüne kadar
“güvendi¤iniz” devletiniz az m› yalan
söyledi? Ya da neyi do¤ru söyledi?

‹nfazlar› hat›rlay›n, gözalt›nda
kay›plar› hat›rlay›n, iflkenceleri ha-
t›rlay›n. Bugüne kadar iflkence yap-
t›¤›n› hiç kabul etti mi bu devlet?
Birazc›k namus, birazc›k onur, var-
sa sizde, bu ülkede iflkence olmad›-
¤›n›, infazlar›n olmad›¤›n›, kay›pla-
r›n olmad›¤›n›, kontrgerillan›n katli-
amlar yapmad›¤›n›, kontrgerillan›n
bu devletten ba¤›ms›z oldu¤unu
söyleyebilir misiniz? 

Milyon dolarlar ald›¤›n›z o gaze-
teler, televizyonlar, devletin katli-
amlar›n› aklamak için seferber olu-
yor. Olay› görenlerin, yaflayanlar›n,
anlat›mlar›na neden inanm›yorsu-
nuz da, katliamlar›yla an›lan devle-
te inan›yorsunuz?

YYaallaann ssööyyllüüyyoorrssuunnuuzz!! Devletin
yapt›¤› aç›klamalara da iinnaannmm››yyoorr--

ssuunnuuzz?? Manfletlerinizi, yapt›¤›n›z
yorumlar› devletin aç›klamalar›n›n
do¤rulu¤una gerçekten inanarak
yapm›yorsunuz. O aç›klamalar›n
yalan oldu¤unu biliyorsunuz. Si-
zinkisi bilmeden bir kanma, bir al-
danma de¤il. Hepiniz bu yalanlar›
ççookk iiyyii bbiilliiyyoorrssuunnuuzz.. Yalanlar ve
gerçekler sizin önünüze geliyor ve
siz onlar› tepe takla ediyorsunuz.
Halk› kand›rmak için en etkili yalan
haberi nas›l yapar›z diye birbiriniz-
le yar›fl içindesiniz. Devletin katli-
amlar›na zemin haz›rlamak için
devletin istedi¤i türden haberleri
yap›yorsunuz. Devletin katliamlar›-
n› akl›yorsunuz. 

26 Eylül 1999’da Ulucanlar kat-
liam›nda Hürriyet gazetesi katliam›
meflrulaflt›rmak için aylar önce çe-
kilmifl bir foto¤raf› ““‹‹ssyyaannddaann 55
ddaakkiikkaa öönnccee”” diye birinci sayfadan
manflet yapm›flt›. Daha sonra bunun
yalan oldu¤u ortaya ç›kt›. Hürriyet,
yalan›n› “Foto¤raf› bir emniyet yet-
kilisi vermiflti, yanl›fll›k oldu” diye
geçifltirmeye çal›flt›... 

Ulucanlar katliam› sonras›nda,
tutsaklar›n tiyatro oyununda kullan-
d›klar› maket tabancalar›, tüfekleri
gerçek silah diye haber yapt› tüm
bas›n. Bunlar›n da hepsinin yalan
oldu¤u aç›¤a ç›kt›. 

Peki bundan bir ders ç›kartt› m›
burjuva bas›n? Hay›r. Zaten ortada bir
yanl›fl yoktu. Bilerek yap›lan yalan
bir haberdi. Çeflitli zamanlarda herkes
Hürriyet’in durumuna düflmüfltür. 

Devletin yyalanlar›n› 
siz ççok iiyi bbiliyorsunuz 

19 Aral›k 2000 hapishaneler kat-
liam›n› hat›rlay›n. Hangi manfletleri
att›n›z? Katliam operasyonunun
meflrulaflt›rmak için ““1100 yy››lldd››rr hhaa--
ppiisshhaanneelleerree ggiirriilleemmiiyyoorrdduu,, ssaayy››mm
yyaapp››llaamm››yyoorrdduu”” yalanlar›n› manflet
yapt›n›z. 

Baflbakan Bülent Ecevit ve Ada-
let Bakan› Hikmet Sami Türk kat-

liam›n bafllad›¤› 19 Aral›k günü
““ÖÖllüümm oorruuccuunnddaakkiilleerrii öörrggüüttüünn
eelliinnddeenn vvee ööllüümmddeenn kkuurrttaarrmmaakk iiççiinn
bbuuggüünn hhaappiisshhaanneelleerree mmüüddaahhaallee eett--
ttiikk”” aç›klamas›n› yapt›. Hapishane-
lerden dumanlar yükselip tabutlar
ç›karken sordunuz mu; bbuu nnaass››ll
kkuurrttaarrmmaakk ddiiyyee??

19-22 Aral›k katliam›nda 28 tut-
sak katledildi. Katil Hikmet Sami
Türk’ün -insan akl›yla alay eder gi-
bi- katliama ““HHaayyaattaa DDöönnüüflfl OOppee--
rraassyyoonnuu”” demesini manfletlerinize
tafl›d›n›z. Hanginiz tek bir soru sor-
du: BBuu nnaass››ll ““hhaayyaattaa ddöönnüüflfl”” diye.

Yalanc› Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk’ün yapt›¤› her yalan
aç›klamay› gerçekmifl gibi manflet
yapt›n›z?

Milliyet gazetesi, ““SSaahhttee OOrruuçç
KKaannll›› ‹‹ffttaarr”” diye manflet atm›flt› 19
Aral›k katliam›ndan sonra. Rama-
zan ay› içinde gerçekleflen o vahfleti
sorgulamak yerine, ölüm oruçlar›-
n›n yalan oldu¤unun propagandas›-
n› yapt›n›z. Tecrit zulmüne karfl› di-
reniflte, hapishanelerde ve d›flar›da
122 flehit verildi. Tek biriniz ç›k›p
‘‘ddeevvlleett bbiizzii kkaanndd››rrdd››’’ dediniz mi?

19 Aral›k’ta Bayrampafla Hapis-
hanesi’nde kimyasal gazlarla 6 ka-
d›n tutsa¤› diri diri yakt› devlet.
Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk’ün dedi¤ini esas al›p , ““kkeennddii
aarrkkaaddaaflflllaarr››nn›› yyaakktt››llaarr”” diye haber
yapt›n›z. 

Çanakkale Hapishanesi’nde kat-
liam sald›r›s›n› durdurmak için be-
denini tutuflturarak feda eylemi ya-
pan Fidan Kalflen için ""AArrkkaaddaaflflllaa--
rr›› yyaakktt››”” diye katliamc› devlet aç›k-
lama yapt›. Sizler televizyonlar›n›z-
da Fidan’›n zafer iflareti yapan par-
maklar› gözükmesine ra¤men ““eellllee--
rrii ddeemmiirree bbaa¤¤llaann››pp yyaakk››lldd››"" diye
haber yapt›n›z.

‹flte senin 
güvendi¤in devletin!

Hakkari-Durankaya 
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O ddevlet sseni dde tterör
örgütünün yyard›m vve 
yatakç›s› yyapmad› mm›?

Senin hakk›nda, bizzat o zaman ça-
l›flt›¤›n›z gazeteye DEVLET‹N‹Z tara-
f›ndan verilen haberi de mi unuttun? 

Güya fiemdin Sak›k, verdi¤i ifa-
desinde sizin (M. Ali Birand, Cen-
giz Çandar, Ak›n Birdal ve bir kaç
kiflinin daha) PKK’yle iliflkisi oldu-
¤unu söylemiflti. 

Devletiniz böyle bir haberi ser-
vise koydu. Haber, gazetelerde
manfletlere çekildi. 

Size ise kimse inanmad›. 

Burjuva bas›ndaki bir çok kifli,
flimdi senin yapt›¤›n gibi, DEVLE-
TE ‹NANDI. Sizi aç›kça infaz ettiler. 

Gazeteniz sizi kap›n›n önüne
koydu. Böyle bir olay› yaflam›fl biri-
nin o devlete inanmas›, ya t›bbi bir
vakad›r ya da iflah olmaz bir devlet
yalakal›¤›...   

Güvendi¤iniz ddevletin
tarihi kkatliamlarla,
p rovokasyonlarla ddoludur

Susurluk devleti denince bunun
kontrgerilla devleti oldu¤u herkes
taraf›ndan anlafl›l›r. Bak›n, o güven-
di¤iniz devletin tarihine: Kontrge-
rillan›n katliamlr›yla dolu. 

6-7 Eylül sald›r›s›, 1 May›s kat-
liam›, 16 Mart katlian›; Marafl, Si-
vas, Çorum, Gazi katliamlar› hepsi-
nin alt›ndaki kontrgerillan›n oldu¤u
onlarca kan›tla kan›tland›. 

‹lk linç sald›r›lar›ndan birisi olan
6-7 Eylül 1955’deki ya¤ma ve kat-
liam sald›r›s›na iliflkin OOrrggeenneerraall
SSaabbrrii YYiirrmmiibbeeflfloo¤¤lluu y›llar sonra
yapt›¤› itiraflar›nda bunun “özel
harp ifli” oldu¤unu itiraf ederek flöy-
le dememifl miydi? ““mmuuhhtteeflfleemm bbiirr
öörrggüüttlleennmmeeyyddii.. AAmmaaccaa ddaa uullaaflfltt››......””

Oysa o günlerde bu kontrgerilla
eylemi kimin üzenie y›k›lm›flt›?

6-7 Eylül sald›r› ve katliam›ndan
sonra Demokrat Parti’nin deneti-

mindeki Emniyet Genel Müdürlü-
¤ü’nün siparifli üzerine MAH men-
subu general fievki Mutlugil'e ha-
z›rlatt›¤› fezleke ile suç; ““NNAATTOO’’yyaa
kkaarrflfl›› kkoommüünniissttlleerriinn tteerrttiibbii”” ddiye-
rek sosyalistlerin üzerine at›ld›. 

Mehmet Ali Birandlar’›n güven-
di¤i devlet budur. Tarihi komplolar-
la, linçlerle, katliamlarla doludur. 

Geçen hafta Hakkari’de patlayan
may›n›n bir benzeri geçen y›l 27
May›s 2009’da Çukurca’da askeri
bir araç may›na çarpm›fl ve 7 asker
ölmüfltü. Hükümetin ve ordunun
yapt›¤› aç›klamalarda eylemi
PKK’nin yapt›¤› aç›klanm›flt›. Daha
sonra bu may›nlar› Genelkurmay’›n
kkeennddiissiinniinn ddööflfleeddii¤¤ii ortaya ç›kt›.

Mehmet Ali Birand, bunlar›n
hepsini en iyi bilenlerdendir. Bi-
rand’›n kendisi MGK’n›n “and›çla-
r›na” maruz kalm›fl bir kiflidir. Bü-
tün bunlara ra¤men ““bbiizz ddeevvlleettiinn
ssööyylleeddii¤¤iinnee ggüüvveenniirriizz”” demek; ya-
lanlar›n katliamlar›n, komplolar›n
orta¤›y›m demektir.

Sulukule'de halktan gasp edilen
bir arazi tam 55 kkaatt›› ffiiyyaattttaann,, aç›k
art›rma usulü ile ihaleye ç›kar›ld›.

Sulukule, ‹stanbul’da, Çingene-
lerin ony›llard›r oturdu¤u, adeta
kendileriyle özdeflleflmifl semtlerin-
den biriydi. “Kentsel dönüflüm”
projesi sald›r›s›yla Sulukuleliler’in
‹liflkileri, hayatlar› darma duman
edildi. Sulukule halk›, ruhsuz, can-
s›z toplu konutlara sürgün edildi. 

Sulukule’deki halk›n kald›klar›
evler gerçekten sa¤l›ks›zd›, ama ik-
tidar›n sorunu bu de¤ildi. E¤er so-
run bu olsayd›, yap›lmas› gereken
belliydi: YYEERR‹‹NNDDEE IISSLLAAHH.. 

Tüm gecekondular için çözüm
budur. Ancak AKP iktidar›, flehrin
merkezinde bir bölge olan Suluku-
le’den Çingeneler’i at›p, bölgeye el
koymak ve gerçekte toplamda bir
“fazlal›k” olarak gördükleri Çinge-
neleri daha rahat asimile edebilmek
için de da¤›tmak ve kendi kültürle-
rinden, sosyal yaflamlar›ndan ko-
parmak istiyordu. 

Nitekim bunu büyük ölçüde ba-
flard› da. 

‹stanbul Fatih Belediyesi, Çin-
geneler’e ait arsalar› metrekare fi-
yat› 500-800 lira aras›nda kamulafl-
t›rd›. Geçti¤imiz günlerde ise, ‹s-
tanbul Defterdarl›¤›, Sulukule ola-
rak bilinen Hatice Sultan Mahalle-
si’nde, Hazine’ye ait bir arsay› met-
rekaresine 22 bbiinn 555522 lliirraa fiyat biçe-
rek sat›fla ç›kard›. 

Bu arada, ““KKeennttsseell ddöönnüüflflüümm””
ad›na el konulan bölgede, Toplu
Konut ‹daresi (TOK‹) taraf›ndan
lüks konut inflas›na baflland›. Ko-
nutlar›n büyük bölümünün patron-
lara, milletvekillerine veya yak›nla-
r›na, fleyhlere sat›ld›¤› belirtiliyor. 

Bu arada Sulukule’den alenen

at›lan Çingeneler ne oldu derseniz;
bir k›sm›, flehrin d›fl›ndaki Kayaba-
fl›’ndaki, Tafloluk’taki konutlara
yerlefltirildi; ama ço¤u evlerin tak-
sitlerini, elektrik, su paralar›n› bile
ödeyemeyip, terkettiler o evleri...
‹stanbul’un kalabal›¤›nda tesbih ta-
neleri gibi da¤›l›p gittiler. fiöyle
diyordu onlardan biri: ““Ya rd›m
edece¤iz dediler, kiran›z› verece¤iz
dediler, ifl verece¤iz dediler, hiçbir
fley yapmad›lar.”

Sorun, Sulukule halk›n›n direne-
memesidir. Direnmek için örgütlü
olmalar› gerekiyordu, örgütlü de
de¤illerdi, birleflik de¤illerdi. 

Direnilmedi¤inde, Okmeyda-
n›’ndan Nurtepe’ye, Küçükarmut-
lu’dan Aydos’a, Derbent’e kadar,
tüm yoksul gecekondu semtlerini
bekleyen ayn› ak›bettir. Bunu de-
¤ifltirmenin tek yolu, örgütlenmek
ve örgütlülü¤ümüzle direnmektir. 

DDiirreenniiflfliinn vvee öörrggüüttlleennmmee--
nniinn oollmmaadd››¤¤›› yyeerrddee,, 
ttüümm ggeecceekkoonndduullaarr››
bbeekklleeyyeenn ggeelleecceekk,, 

SSuulluukkuullee’’nniinn ggeelleeccee¤¤iiddiirr!!

SSuulluukkuullee,, yyookkssuullllaarraa ddeerrssttiirr!!
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Anadolu’nun bir köyünde, bir
kasabas›nda, bir ilçesinde, bir ilin-
de ad›, ““kkaann ddaavvaass››”” olan, ad›
“ssuu kkaavvggaass››”” olan, ad› ““ggüürrüüllttüü
kkaavvggaass››”” olan kavgalarda yüzler-
ce insan öldürülüyor. 

En son A¤r› ‹linde merkeze
ba¤l› Otlubay›r Köyü’nde ““iiçç--
mmee ssuuyyuu”” nedeniyle ç›kan soru-
nun sonucunda 5 kifli öldürüldü.
Bugüne kadar, kolayca çözüle-
bilecek, ölümleri, yaralanmalar›
gerektirmeyecek yüzlerce olay-
da, hep ölümler yafland›.

Su sorunu nedeniyle, ç›kan
gürültü nedeniyle, trafikte ç›kan
sorunlar nedeniyle, kan davalar›
nedeniyle... yüzlerce insan›n öl-
dürülmesi kabul edilemez.

Nitekim sonu ölümlerle, ya-
ralanmalarla, hapishaneyle biten
bu kavgada ölen de, öldürülen
de, hapishaneye giren de halkt›r.
Bir köyde ya kap› komflu, bir
mahallede bir sokakta hergün
selamlafl›lan bir tan›d›kt›r.

Hiç kimse bu yaflananlar›n
do¤ru oldu¤unu savunmasa da
ölümler, kavgalar, kan davalar›
sürmektedir. Sonu ölümlerle bi-
ten hatta ““bbiirr kkaattlliiaammaa”” dönü-
flen bu sald›r›lar neredeyse ka-
n›ksat›lm›flt›r. Kapitalizmde
“normal” hale getirilmifltir.

Oysa ortada “normal” olan
bir fley yoktur. Yan yana olmas›
gerekenler, birlikte sorunlar› için
omuz omuza vermesi gerekenler,
halk›n deyimiyle “incir çekirde-
¤ini doldurmayacak” nedenlerle
birbirlerini öldürmektedir. 

YYüüzzlleerrccee ööllüünnüünn
ssoorruummlluussuu ssoorruunnllaarr››
ççöözzmmeeyyeenn ddüüzzeennddiirr..

Kuflkusuz tüm yaflananlar›n,

yüzlerce ölümün sorumlusu,
“kavgadan baflka” bir fley dü-
flünmeyen ““ccaahhiill hhaallkk”” de¤il-
dir.

Sadece yaflanan sorunlara,
ç›kan kavgalara bakarak, halk›
suçlamak, halk›n “fliddete düfl-
kün” oldu¤u, “silahtan baflka
bir fleyi” düflünmedi¤ini söyle-
mek do¤ru de¤ildir.

Böyle aç›klanamaz. Bu tür
de¤erlendirmeler, yaflananlar›
aç›klamaktan çok, yüzeysel,
psikolojik de¤erlendirmelerdir.

Sonu ölümlerle biten kavga-
lar sonuçtur. Düzen bu kavgala-
r› körüklemekte, hem halk›n bir-
li¤ini bozmakta, hem de halk›
biribirine düflürerek suni düfl-
manl›klar yaratarak düzeni de-
vam ettirmektedir. 

Halk› bir tas suya muhtaç
edenler, gericili¤i, feodal iliflki-
leri sürdürenler, halk›n örgütlen-
mesini engelleyenler olanlardan
sorumludur.

Bireycili¤i gelifltirerek, ben-
cilli¤i körükleyerek, örgütsüzlü-
¤ü dayatanlar ölümlerin sorum-
lusudur.

Düzen, adalet duygusunu ze-
delemifl, adaleti güçlünün silah›
haline getirmifltir. Adalete gü-
venmeyenler, kendi adaletini bi-
linçsizce ve birbirine karfl› uy-
gulama noktas›na getirmifllerdir.

Halk›n sorunlar›n› çözme-
yen, halk› bir tas içme suyuna
muhtaç edenler, o teti¤i çek-
mektedir. Halk›n birli¤ini bozan
kavgalar›, ölümleri halk› örgüt-
leyerek geriletebilir, o öfkeyi
düzene yöneltebiliriz.

Su kavgalar›, kan davalar› ve ölümler...

Sorumlusu “cahil
halk” de¤il, düzendir
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Erdo¤an’› protesto etmek suçu! 
AAddaalleett!!  

““PPrrootteessttooccuullaarr CCSSII yyöönntteemmiiyyllee
aarraann››yyoorr.. DDüünnyyaa BBaasskkeettbbooll fifiaammppii--
yyoonnaass››''nnddaa BBaaflflbbaakkaann EErrddoo¤¤aann''››
pprrootteessttoo eeddeennlleerree kkoollttuukk nnuummaarraallaa--
rr››nnddaann uullaaflfl››llmmaayyaa ççaall››flfl››ll››yyoorr..”” (Ra--
dikal, 17 Eylül 2010)

Neredeyse, “insan av›” bafllata--
caklar? Peki neden? Baflbakan’›,
Cumhurbaflkan›’n› protesto etmek
yasak m›?

Böyle bir kanun mu var?

Protestonun oldu¤u gün Baflba--
kan Erdo¤an’›n korumalar› salonda
terör estirerek çok say›da kifliyi gö--
zalt›na alm›fllard›. Anlafl›lan o ki,
gözalt›lar Baflbakan’a yetmemifl.
fiimdi “sürek av›”na ç›km›fllar. Pro--
testocular›, kamera görüntülerinden
tek tek tespit edip Baflbakan’› pro--
testo etmek ne demekmifl göstere--
cekler(!)

Tekrar soruyoruz: Baflbakan’›
protesto etmek suç mu?

Protesto edenler için “yak›fl›k al--
mad›” diye gazetelerinizde bafll›k at--

t›n›z. Elefltirdiniz. “Sürek av›”na ne
diyorsunuz? ‹nsanlar›n Baflbakan›
ve AKP’nin politikalar›n› elefltirme--
ye, protesto etmeye hakk› yok mu?
AKP, Erdo¤an flakflakç›l›¤› serbest,
protesto etmek, elefltirmek yasak
m›?

Hukuk, adalet, s›n›f›na, cephene
göre, farkl› iflliyor! Baflbakan Tayyip
Erdo¤an a¤z›n› aç›p istedi¤i kifliye
istedi¤i fleyi söylüyor. ‹stedi¤i haka--
reti yap›yor. Bir derdini anlatmaya
çal›flan çiftçiyi kovuyor. ‹flçiyi kovu--
yor, ö¤renciyi gözalt›na al›p tutukla--
t›yor. Gazetecinin ifline son verdirti--
yor. 

Baflbakan Erdo¤an’› protesto et--
tikleri için aylard›r tutuklu olanlar
var. Ne diyorsunuz, herkes Erdo¤an
ve AKP’yi flakflaklamak zorunda
m›?

‹stanbul Abdi ‹pekçi Spor Salo--
nu’nda 14 Mart’da AKP’nin  “Ro--
man Aç›l›m›”nda Baflbakan Tayyip
Erdo¤an’›n konuflmas› esnas›nda

Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz; “Pa--
ras›z Egitim ‹stiyoruz” yaz›l› pan--
kart açarak  taleplerini dile getirdik--
leri için salonda dövülerek gözalt›na
al›nd›lar. Sonra tutukland›lar ve o
günden beri hala tutuklular. Erdo--
¤an’› protesto ettikleri için 1155 yy››ll ccee--
zzaa isteniyor.

‹stanbul’da 7 fiubat 2010’da bir
özel okulun aç›l›fl›nda konuflan Tay--
yip Erdo¤an’› "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" yaz›l› pankart› açarak
Afganistan’a asker gönderilmesini
protesto eden HHaallkk CCeepphheelliilleerr’den
6 kifli tutukland› ve onlar da aylard›r
tutuklular. Tutuklananlar hakk›nda
2255 yy››llaa kkaaddaarr cceezzaa isteniyor. 

Nedir suç? Paras›z e¤itim iste--
mek mi? Amerika’y› protesto etmek
mi? Afganistan’a asker gönderilme--
sine karfl› ç›kmak m›? 

Hay›r! Suç; Tayyip Erdo¤an’›
protesto etmektir. AKP’nin yede¤ine
tak›lm›fl kimi “demokrat-solcu” ay--
d›nlar; bunlardan haberiniz yok mu? 

Oligarflinin polisi katlediyor. Çünkü devletin yasala-
r›, mahkemeleri seferberlik halinde katilleri koruyor.
Bugüne kadar halka, devrimcilere yönelik tüm infaz ve
katliam davalar›nda, bu koruman›n onlarca biçimine
rastland›.  

Mu¤la’da üniversite ö¤rencisi fierzan Kurt 12 May›s
2010’da polisler taraf›ndan vuruldu ve 24 May›s’ta ya-
flam›n› yitirdi.

Polisler hakk›nda aç›lan dava ise fierzan’›n ailesine
haber verilmeden dava gününden bir gün önce görülerek
Mu¤la’dan EEsskkiiflfleehhiirr’’ee ssüürrüüllmmüüflflttüü.. 

fifiiimmddii iissee ssaahhttee ttuuttaannaakkllaarrllaa ppoolliisslleerr aakkllaannmmaayyaa
ççaall››flfl››ll››yyoorr.. Dava dosyas›nda 12 May›s tarihli ‘Olay Ye-
ri Tutana¤›’nda, fierzan Kurt’un vuruldu¤u noktada hhiiçç
bbiirr ppoolliiss bbuulluunnmmaadd››¤¤›› söyleniyor. Tutana¤›n alt›nda
imzas› bulunanlardan biri de fierzan Kurt’u vuran ppoolliiss
GGüülltteekkiinn fifiaahhiinn.. Sonuç olarak fierzan’›n katledilmesi de
yeni sahte belgelerle aklanmaya çal›fl›l›yor, Oligarflinin
yarg›s› herzamanki gibi hukuku, katilleri korumak için
kullan›yor. 

Önce katlediyor, 
sonra k›l›f›na uyduruyor

Erzincan’da 17 Eylül Cuma günü Gençlik Derne¤i
taraf›ndan Yürüyüfl dergisi ve Tav›r dergisi tan›t›m ve
sat›fl› yap›ld›. UUllaallaarr BBeellddeessii’’nnddee dergi da¤›t›m› yap›l-
d›¤› s›rada CHP'li Belde Baflkan› ''DDeerrggiinniizzii ggiiddiinn bbaaflflkkaa
yyeerrddee ssaatt››nn bbuurraallaarr bbeeddeell ööddeeddii.. GGiiddiinn ffaaflfliissttlleerree ddeerrggii--
nniizzii ssaatt››nn'' diye dergi sat›fl›n› engellemeye çal›flt›. Ancak
Gençlik Derne¤i ö¤rencileri Belde Baflkan›’na gereken
cevab› verdikten sonra dergi sat›fl›na devam ettiler.

Gençlik Derne¤i’nden ö¤rencilerin gün içinde ikinci
dura¤› GGeeççiitt BBeellddeessi’ydi. Burada AKP’nin polisi keyfi
bir flekilde dergi sat›fl›n› engellemeye çal›flt›. Önce
GBT'yi bahane etti. Yürüyüfl dergilerini gördükten son-
ra ise gözalt›na almaya çal›flt›. Gözalt›na direnen Genç-
lik Derne¤i üyeleri zorla polis otosuna bindirilerek kara-
kola götürüldüler. Keyfi bir flekilde akflam saat 18.00’e
kadar gözalt›nda tutulan Gençlik Derne¤i üyelerinden
Cemil Onur Çelikda¤ ve Umut Çelik hastaneye götürül-
dükten sonra saat 20.30 civar›nda serbest b›rak›ld›lar.
Erzincan Gençlik Derne¤i yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla gö-
zalt›lar› k›nad›. 

Erzincan’da Yürüyüfl
engellenemez
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Anadilinde konuflmak, halklar›n
en do¤al hakk›d›r. Ne var ki bu top-
raklarda, 87 y›ld›r, “TEK D‹L” da-
yatmas› vard›r. Türk Ulusu d›fl›nda-
ki tüm uluslara ve ulusal az›nl›klara,
TÜRKÇE d›fl›nda bir dil ö¤renmek,
konuflmak, yazmak yasaklanm›flt›r.
Kürtler, Araplar, Lazlar, Gürcüler
ANA D‹LLER‹N‹ konuflamam›fllar-
d›r. 

Oligarflinin Kürtçe üzerindeki
bask› ve asimilasyon dayatmas›na
karfl› geçen hafta Kürt Dili Araflt›r-
ma, Gelifltirme ve E¤itim Hareke-
ti’nin (TZP-Kurdi) ça¤r›s›yla ""AAnnaa--
ddiillddee ee¤¤iittiimm"" talebiyle yap›lan 5
günlük boykot, hakl›, meflru bir tale-
bin ifadesidir. AKP iktidar›, oligarfli-
nin 87 y›ll›k asimilasyon dayatmas›-
n› sürdürerek, bu hakl›, meflru talebi
REDDEDEN bir tav›r tak›nd›. Bu-
nun d›fl›nda da boykot gibi demokra-
tik bir hakk›, “anayasa suçu” ilan
ederek, boykota kat›lanlar› fiflleye-
rek, soruflturmayla, cezayla tehdit
ederek, Kürt dili üzerindeki bask›y›
sürdürece¤ini ortaya koydu. 

Ana dil sorunu, bir televizyon
kanal› açmakla, “kurs” açma izni
vermekle halledilemeyecek kadar
öönneemmllii,, kköökkllüü vvee tteemmeell bir sorun-
dur. 

Anadil, bir halk›n varl›k yokluk
sorunudur. Anadil, bir halk için en
tart›fl›lmaz hakt›r. Anadil, “k›smen”
tan›nacak, üzerinde k›r›nt›lar üze-
rinden pazarl›k yap›labilecek bir
hak de¤ildir. 

Oligarfli, TRT 6’yla, Kürtçe kurs
izniyle, bir okula Kürtçe kürsüsü
açmakla, ““KKüürrttççee’’yyii sseerrbbeesstt bb››--
rraakktt››kk”” propagandas› yapmaktad›r.
Bu büyük bir aldatmaca, büyük bir
çarp›tmad›r. 

Anadilini kullanma hakk›, ANA-
D‹L‹NDE E⁄‹T‹M HAKKI olma-
dan bir aldatmacad›r. Anadilini kul-
lanma hakk›, ANAD‹L‹NDE E⁄‹-
T‹M HAKKI’ndan ayr› düflünüle-
mez.  

Ve oligarfli, mevcut durumda bu

hakk› tan›maya yanaflmamaktad›r.
Her ulusun anadilinde e¤itimi, ade-
ta Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu
gibi görmektedir ve asl›nda büyük
bir ihtimalle ööyyllee ddee oollaaccaakktt››rr!! AAnn--
ccaakk faflizm y›k›l›p yerine halk de-
mokrasisi kuruldu¤unda her ulusun
anadilinde e¤itimi mümkün hale ge-
lecektir. 

AKP iktidar›, Kürtçe e¤itim tale-
bini reddederken, tek dil dayatmas›-
n› sürdürürken, ››rrkkççll››¤¤››nn,, flfloovveenniizz--
mmiinn ttiippiikk bbiirr tteemmssiillcciissii kkoonnuummuunn--
ddaadd››rr.. 

AKP sözcüleri, demagoji yapar-
ken Kürt ve Türk halk›n›n “et ve t›r-
nak” gibi oldu¤unu anlat›rlar hep;
k›z al›p verdi¤imizden bahsedilir.
Görülmektedir ki, oligarflinin ““eett vvee
tt››rrnnaakk”” söylemleri riyakarcad›r. 

Ülkemizde 73 milletin yaflad›-
¤›ndan bahsediliyor. Baflbakan Er-
do¤an da zaman zaman söylüyor
bunu. Ama asl›nda hepsine de tteekk
mmiilllleett olarak bak›l›yor. Türk’ten
baflka halklar›n varl›¤› kabul edil-
miyor. VVaarrll››¤¤›› kkaabbuull eeddiillmmeeyyeenniinn
hhaakkllaarr›› ddaa kkaabbuull eeddiillmmiiyyoorr.. Söy-
lemde “kültürel zenginlik” diye ifa-
de edilse de gerçekte halklar›n ken-
di kimli¤ini, dilini, kültürünü yaflat-

mas›na izin verilmiyor. 

Görülmektedir ki, oligarflinin
Kürt halk›na yönelik politikalar›n›n
temelini dün oldu¤u gibi bugün de
iillhhaakk,, iimmhhaa vvee aassiimmiillaassyyoonn olufl-
turmaktad›r. 

AAnnaaddiillddee EE¤¤iittiimm HHaakkkk››’’nn››nn 
MMeeflflrruulluu¤¤uu UUccuuzz 
ÇÇaarrpp››ttmmaallaarrllaa KKaarraarrtt››llaammaazz!!

AKP sözcüleri, anadilde e¤itim
talebiyle yap›lan boykotun karfl›s›-
na, talebin ve sorunun esas›n› tart›fl-
mak yerine, ““ççooccuukkllaarr›› kkuullllaann››yyoorr--
llaarr””,, ““ee¤¤iittiimm hhaakkkk››nn›› eennggeelllliiyyoorr--
llaarr”” demagojileriyle ç›kt›. 

AKP hükümetinin Milli E¤itim
Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada flöyle deniliyordu mesela:
““ÇÇooccuukkllaarr››mm››zz››nn ggeelleeccee¤¤iinnii siyasi
ikballeri u¤runa kullanmaktan çe-
kinmeyenleri fliddetle k›n›yoruz. BBii--
lliinnmmeelliiddiirr kkii ee¤¤iittiimm aannaayyaassaall bbiirr
hhaakktt››rr vvee ÇÇooccuukk HHaakkllaarr›› SSöözzlleeflflmmee--
ssii''nnee ggöörree ddee vveellaayyeett hhaakkkk››nn››nn kköö--
ttüüyyee kkuullllaann››llmmaass›› bbiirr ççooccuukk iissttiiss--
mmaarr››dd››rr.. BBuu ggiirriiflfliimmee aassllaa mmüüssaaaaddee
eeddiillmmeeyyeecceekkttiirr.. ÇÇooccuukkllaarr››nn›› ookkuullaa
ggöönnddeerrmmeeyyeenn vveelliilleerrllee iillggiillii yyaassaall
iiflfllleemm yyaappmmaa hhaakkkk›› ddoo¤¤mmaakkttaadd››rr..””

Kürt çocuklar›n›n anadilinde
ö¤renim görme hakk›n› gasbeden-
lerin, “e¤itim hakk›”ndan bahset-
mesi iki yüzlülüktür. 

AKP, devletin cumhuriyetin ku-
ruluflundan beri Kürt halk›na uygu-
lad›¤› inkar, imha ve asimilasyon
politikas›n› sürdüren partidir. Sen
Kürt halk›n›n ana dilinde e¤itim
yapmas›n›, anadilinde okuyup yaz-
mas›n›, ana dilini gelifltirmesini ya-
sakla, sonra ““ee¤¤iittiimm hhaakkkk››”” diye,
““ççooccuukk hhaakkllaarr››”” diye ucuz çarp›t-
malar yap. 

Hangi gelecekten bahsediyorsu-
nuz? Nas›l bir gelecek? 

Devrimci Halk 
‹ktidar›’nda;

Her düzeydeki ookullarda
faflist, ggerici, flflovenist ee¤itim

p rogramlar› kkald›r›larak,
e¤itim, hhalk›n çç›karlar›n›

esas aalan, ddemokratik,
ba¤›ms›zl›kç›, üüretkenlik vve

yarat›c›l›¤› ggelifltiren bbir
temelde yyeniden ddüzenlenir.
Herkesin aana ddilinde ee¤itim
görmesi ddo¤al bbir hakt›r. BBu
hakk›n kkullan›lmas› eengel-
lenemez, ss›n›rland›r›lamaz.

Ana dilde e¤itim hakt›r

Ankara yolunda, Paflabahçe Devlet Hastahanesi’nde,22
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Mersin’de 20 Eylül’de ESP, TA-
YAD’l› Aileler, EHP ve Partizan ta-
raf›ndan ortak bir eylem yap›ld›. Tafl
Bina önünde yap›lan eylemde  “Gö-
zalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Devrimci Tutsaklar Ser-
best B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›. 

“Devlet, hapishanelerde tutsak-
lar› sistemli bir flekilde öldürüyor”
denilen aç›klamada, hastal›ktan,
“eceliyle” öldü denilen tutsaklar›
ecel de¤il tecrit-tretman uygulamala-
r›n›n öldürdü¤ü vurguland›. Eylem,
15 dakikal›k oturma eyleminin ar-
d›ndan son buldu.

Oligarflinin Kürt çocuklar› için
düflündü¤ü gelecek; kkeennddii ddiilliinnii,,
kkiimmllii¤¤iinnii uunnuuttmmuuflfl,, aassiimmiillee oollmmuuflfl
bir gelecektir. Aksi durumda binler-
ce çocu¤u hapse at›p örgüt üyeli¤in-
den yarg›layan yine oligarflidir. Kürt
çocuklar›n› hapse atarken onlar›n
e¤itimleri umurlar›nda de¤ildir. 

“Çocuk da olsa, kad›n da olsa
güvenlik güçlerimiz gerekeni yapa-
cakt›r” diyerek çocuklar›n katledil-
mesi için talimat veren Baflbakan
Erdo¤an de¤il mi?

Kürt çocuklar›n›n gelece¤ini dü-
flünüyorsunuz öyle mi? 

Bir halk›n ana dilini konuflmas›,
ana diliyle e¤itim yapmas› en meflru
hakk›d›r. Kürt çocuklar›n›n “gelece-
¤i”ni düflünüyorsan›z, önce Kürt
çocuklar›n›n ana dilde e¤itim yap-
ma hakk›n› tan›y›n. 

‹nsanlar anadilleriyle düflünür.
Ulusal kimli¤ini, kültürünü anadi-
liyle korur ve gelifltirir. 

Ama cumhuriyet tarihi boyunca
Kürt Halk›’n›n ana dili yasakland›.
Ulusal kimli¤inden ar›nd›r›lmak
için asimilasyon politikalar›na ma-
ruz b›rak›ld›.

““MMeeccbbuurrii ‹‹sskkaann KKaannuunnuu”” ve
benzeri göçe zorlama, sürgün uygu-
lamalar›yla Kürt Halk› Türkiye’nin
dört bir yan›na da¤›t›larak asimilas-
yona daha aç›k hale getirilmesi, YYaa--

tt››ll›› ‹‹llkköö¤¤rreettiimm BBööllggee OOkkuullllaarr›› (Y‹-
BO) ile yoksul Kürt çocuklar›n›n
yat›l› okullara al›n›p asimile edil-
mesi, Kürt Halk›’n›n ulusal kimli¤i-
ni yoketme, unutturma, silme politi-
kas›n›n sonuçlar›yd›. 

Bugün de AKP iktidar›n›n “e¤i-
tim”den kastetti¤i Kürt çocuklar›n›n
asimile edilmesidir. 

Baflbakan Yard›mc›s› Cemil Çi-
çek’in iki ay önce Yozgat’ta bir
okulun aç›l›fl›nda yapt›¤› flu konufl-
ma AKP iktidar›n›n Kürt çocuklar›-
n›n e¤itiminden ne anlad›¤›n› aç›k-
ça gösteriyor: Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül ile Nijerya’ya gittikleri-
ni belirterek flöyle diyor Çiçek: “Ni-
jerya, Afrika’n›n ortas›nda bir yer.
150 milyon nüfuslu. Orada Türk
okullar› var, Türkçe konufluyorlar,
ama biz bu e¤itim meselesini çöze-
medik. NNiijjeerryyaa’’ddaakkii NNiijjeerryyaall››llaarr’’aa
TTüürrkkççee’’yyii öö¤¤rreettttiikk,, HHaakkkkaarrii’’ddeekkii--
nnee,, DDiiyyaarrbbaakk››rr’’ddaakkiinnee hhaalleenn TTüürrkk--
ççee’’yyii öö¤¤rreetteemmeeddiikk.. Bu, devletimizin
ay›b›d›r, bizim ay›b›m›zd›r...” 

Çiçek’in sözleri devletin cumhu-
riyetten beri Kürt halk›na uygula-
nan ve uygulanmak istenen ““TTüürrkk--
lleeflflttiirrmmee””nniinn kan›t›d›r. 

Kürt halk›n›n asimilasyonunun
sadece devlet eliyle mümkün olma-
yaca¤› da, oligarfli taraf›ndan görül-
müfl olmal› ki, bugün Do¤u’da, Gü-
neydo¤u’da Kürt çocuklar› devlet

okullar›n›n yan›nda FFeetthhuullllaahh GGüü--
lleenn’’iinn ookkuullllaarr››yyllaa da, halk›n dini
duygular› kullan›larak sürdürül-
mektedir. 

Sabah gazetesinden Emre
Aköz’ün flu yaz›s› Kürt halk›n›n
asimlasyonu için oligarflinin tarikat-
lar› nas›l kulland›¤›n›n göstergesi-
dir. “Bayramdan önce Diyarbak›r'a
gitmifltim. Orada Gülen Cemaa-
ti'nin organize etti¤i, "okuma salon-
lar›" denilen kurulufllar› gezdik. ...
‹lkokuldan sonra, seçerek ald›klar›
zeki ö¤rencileri örne¤in Anadolu
Liseleri gibi daha kaliteli okullara
haz›rl›yor. ... para cemaate sempati
duyan, dindar ve hay›rsever ifla-
damlar›nca karfl›lan›yor. Diyarba-
k›r ilinde toplam 21 okuma salonu
var.”

Yoksul Kürt çocuklar›n›n böyle
bir destekle(!) iyi liselere girmesi
bir yandan Kürt Halk›’n› dincilefltir-
meye ve elbette bir yandan da asi-
milasyona hizmet ediyor. Onlar›n
“olumlu” buldu¤u fley Kürt çocuk-
lar›n›n asimile edilmesidir. Kürt ço-
cuklar›n›n kendi ana dilini ö¤ren-
mesi, ana diliyle e¤itim yapmas›,
kendi kültürünü yaflamas›, gelifltir-
mesi ddee¤¤iillddiirr.. 

Ana dili yasaklanan, ana dilde
e¤itimi engellenen Kürt Halk›’n›n
ana dil talebi hakl› ve meflrudur.
Hiçbir flekilde engellenemez. 

Kürt Dili Araflt›rma, Gelifltirme
ve E¤itim Hareketi (TZP-Kurdi)
Ana dilde e¤itim talebiyle ilk ve
ortaö¤retimlerde okullar›n aç›ld›¤›
20-25 Eylül tarihleri aras›nda okul-
lar› boykot ça¤r›s› yapt›. 

Yap›lan boykot ça¤r›s› üzerine
baflta Hakkari, Van, A¤r›, Mufl, I¤-
d›r, Bitlis, Diyarbak›r, Urfa olmak
üzere, çeflitli flehirlerde okullar
Kürt ö¤renciler taraf›ndan boykot
edildi. 

Baflbakan, Milli E¤itim Bakan›,
Diyarbak›r Valili¤i ve hemen tüm
yetkililer, koro halinde boykotu
“suç” ilan ettiler; boykota kat›lan

ö¤rencileri, ailelerini tehdit ettiler,
ama buna ra¤men boykot çeflitli
oranlarda hayata geçirildi. 

Diyarbak›r, Bismil, Lice gibi
çeflitli flehirlerde polis tek tek okul-
lar› gezerek boykotu k›rmaya çal›fl-
t›. Megafonlarla ça¤r› yaparak aile-
lerin çocuklar›n› çocuklar›n› okula
göndermelerini istedi. Hakkari’nin
flehir merkezi, Çukurca ve Yükse-
kova ilçelerinde boykota kat›l›m›n
yüksek olmas› nedeniyle polis
okullardan bas›n›n görüntü almas›-
n› engelledi. Çeflitli flehirlerde boy-
kotun yan›s›ra, ana dilde e¤itim ta-
lebiyle yürüyüfller ve dilekçe ver-
me eylemleri de yap›ld›. 

Ana Dilde E¤itim ‹çin Boykot Ecel De¤il, 
Devlet Katlediyor

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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““BBeeflfliikklleerr vveerrmmiiflfliimm NNuuhh''aa,,

SSaall››nnccaakkllaarr,, hhaammaakkllaarr,,

HHaavvvvaa AAnnaa''nn ddüünnkküü ççooccuukk ssaayy››ll››rr,,

AAnnaaddoolluuyyuumm bbeenn,,

TTaann››yyoorr mmuussuunn??””

““AAnnaaddoolluu””nun biny›llar boyun-
ca nice kavimlere, nice halklara,
kültürlere, inançlara ev sahipli¤i
yapt›¤›n› bu dizelerle anlat›r AAhh--
mmeedd AArriiff. Egemen s›n›flar›n Ana-
dolu’da yaflam›fl halklar›n inançlar›-
na, kültürlerine karfl› sürdürdü¤ü
““yyookk eettmmee”” politikalar›na karfl›n,
bugün Anadolu hala o zenginli¤in
izlerini tafl›r. 

““TTeekk mmiilllleett,, tteekk ddiinn,, tteekk kküüllttüürr,,
tteekk ddeevvlleett” politikas› ile halklar›n
ayak izleri Anadolu’dan silinmek,
hatta tamamen kaz›nmak istenmifltir. 

‹‹nnaannççllaarr ““yyookk ssaayy››ll››nnccaa””
yyookk oollmmuuyyoorr

AAhhttaammaarr,, DDeemmrree,, SSüümmeellaa,, AAyyaa--
ssooffyyaa,, KKaappaaddookkyyaa,, SSuullttaannaahhmmeett,,
SSüülleeyymmaanniiyyee,, HHaacc››bbeekkttaaflfl,, AAbbddaall
MMuussaa DDeerrggaahh››,, GGoollee ÇÇhheettuu,, DDeeyy--
rrüüllzzaaffeerraann MMaannaasstt››rr››... sayd›klar›-
m›z Anadolu’da yaflayan halklar›n
binlerce y›ll›k tarihleri içindeki ina-
n›fllar›n›n bugüne kalan simgeleri
ve manevi kurumlar›d›r. 

Hristiyanl›¤›n ilk yedi kilisesi
(Efes, Bergama, Alaflehir vd) Ana-

dolu topraklar›ndad›r. AAnnttaakkyyaa ve
TTaarrssuuss bu inan›fllar aç›s›ndan zen-
gin bir mirasa sahiptir. Bu kilisele-
rin yan› s›ra Anadolu’nun neredeyse
her yan› çeflitli halklara ait dini ka-
l›nt›larla doludur... HHaacc››bbeekkttaaflfl ‹l-
çesi Alevi halk›n inan›fllar› aç›s›n-
dan önemlidir. Alevi halk›n ve Bek-
taflilerin “büyük pir” dedikleri HHaacc››
BBeekkttaaflfl--›› VVeellii burada yatmaktad›r.
Antalya’n›n Elmal› ‹lçesi Tekke
Köyü’nde bulunan AAbbddaall MMuussaa
DDeerrggaahh›› da Anadolu Alevilerinin en
kutsal yerlerindendir. 

AAhhttaammaarr,, SSüümmeellaa,, AAyyaassooffyyaa,,
DDeemmrree,, SSeelliimmiiyyee,, KKaappaaddookkyyaa,, GGoollee
ÇÇhheettuu.... herbirinin inan›fllar içindeki
yeri farkl›d›r. Herbiri de¤iflik halkla-
r›n inançlar› içinde özel bir yer tuta-
rak günümüze kadar gelebildiler. 

EErrmmeenniilleerr’’ddeenn RRuummllaarr’’aa,, KKüürrtt
lleerr’’ddeenn,, TTüürrkklleerr’’ee,, SSüürryyaanniilleerr’’ee,,
KKeellddaanniilleerr’’ddeenn AArraappllaarr’’aa...... Ana-
dolu’nun tüm zenginliklerini inanç-
larda da görmek mümkündür. Tüm
bu örnekler, gelenekler, inan›fllar,
Anadolu’da halklar›n kültürlerinin
zenginli¤ini göstermektedir. Anado-
lu yüzlerce kavme, onlarca halka ev
sahipli¤i yapm›fl, zengin bir kültür
ortaya ç›km›flt›r. Yüzlerce kavmin,
onlarca halk›n kültürleri iç içe geç-
mifl, halklar birbirlerinin kültürleri-
ne yeni fleyler katm›flt›r.

Kuflkusuz halklar›n inan›fllar›n›n
simgeleri olan kurumlar›n say›s› sa-
dece bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Birço-
¤u günümüze kadar gelememifl, ko-
runmam›flt›r. Ya y›k›lm›fl ya da fark-
l› amaçlar için kullan›lm›flt›r. 

Bu tür dini, kültürel inanç yerle-
ri ve ibadethanelerin bir ço¤u yine
camiye dönüfltürülmüfltür. Cami ya-
p›lmayanlar ise ya depo ya iflyeri
yap›lm›fl ya da kapal› tutulmufl ve
y›k›l›ncaya kadar bak›ms›z b›rak›l-
m›flt›r.

Ancak çok özel koflullarda, siya-
si nedenlerle kimi yerler tamir edil-
mifl, müzeye çevrilmifltir.

Geçti¤imiz aylarda ‹‹sskkeennddee--
rruunn'da, elli y›ldan uzun bir süredir
sinema olarak kullan›lmakta olan
SSüürryyaanniilleerr’’ee ait bir kilise onar›l-
m›flt›r.

Ermeni Kilisesinin ruhani bafl-
kanl›¤› geçmifl yüzy›llarda Ahtamar
Adas›’nda bulunmufltur. Ahtamar
Adas›’nda yüzy›llar önce Ermeni
halk yaflam›fl, ada bir yerleflim yeri
olarak kullan›lm›flt›r. Ermeniler aç›-
s›ndan ada ve kilise o nedenle
önemlidir. 95 y›ld›r, AAhhttaammaarr SSuurrpp
HHaaçç EErrmmeennii AAppoossttoolliikk KKiilliisseessii’nde
ayin yap›lm›yordu. Tahrip edilmifl,
terk edilmifl bir halde olan kilise Er-
menistan ile yürütülen iliflkiler ne-
deniyle faydac› bir tarzda 22000077’de
1.5 milyon dolara onar›ld›, Ahtamar
An›t Müzesi olarak aç›ld›.

Ve 19 Eylül’de ayin için sadece
1 günlü¤üne aç›ld›...

SSüümmeellaa MMaannaasstt››rr››, 88 y›l sonra
ilk defa AKP taraf›ndan “inançlara
duyulan sayg›” dan de¤il, ç›kar ilifl-
kileri nedeniyle Ortodoks Hristi-
yanlar'›n ayin yapmas› için ibadete
aç›ld›. Ayine, Türkiye d›fl›nda Rus-
ya'dan, Yunanistan'dan, Gürcis-
tan'dan ve ABD'den bin befl yüz ci-
var›nda Hristiyan kat›ld›.

Yine ülkedeki politik duruma
göre hem gündemi de¤ifltirmek,
hem ›rkç›l›k ve dini gericili¤i k›fl-
k›rtmak için kullan›lan ‹stanbul’da-
ki Ayasofya’n›n durumu egemenle-
rin kafa yap›lar›n› göstermesi aç›-
s›ndan örnektir.

Türkiye oligarflisi kimi dini mer-
kezleri Yunanistan ile iliflkilerinde
pazarl›k konusu yapt›. Yunanis-
tan’da cami aç›lmas› karfl›l›¤› kili-

Anadolu sosyalizmle inanç
özgürlü¤üne kavuflacakt›r!

Halk ‹ktidar›nda;
b-) ‹nanç özgürlü¤ünün
güvencesi olarak ibadet
yerleri korunur. Dini inanç-
lar› gere¤i ibadet yapmak
isteyenlere yard›mc› olmak
için gerekli say›da din gö-
revlisinin  sosyal güvencesi
sa¤lan›r.” (Halk Anayasas›
Tasla¤›,  Halk Cephesi,
5. bask›)
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selerin bak›m›n›n yap›laca¤›n› be-
lirtti. Bu geliflmeler karfl›s›nda Yu-
nanistan Devlet televizyonu NET
"Art›k Atina'ya cami flart oldu." di-
yebilmifltir.

Devletlerin birbirine karfl› kul-
land›¤› inançlar, elbette özgür ola-
mazd›! ‹nanç özgürlü¤ünden söz
edilemezdi.

992211 yy››ll,, yani neredeyse bbiinn yy››ll
kilise olarak kullan›ld›ktan sonra,
Fatih Sultan Mehmet’in ‹stanbul’u
ele geçirmesi ile 448811 yy››ll da Camii
olarak kullan›lm›flt›r. Osmanl› ele
geçirdi¤i yerlerdeki kiliseleri yüz-
y›llarca camiye çevirerek kulland›.

Ayasofya, 1 fiubat 1935 tarihin-
de Ayasofya Camisi Müze olmufltur.
Ve oligarflinin politikalar›na ba¤l›
k›flk›rtma unsuru olarak bugüne ka-
dar dönem dönem kullan›lm›flt›r.

Dersim flehir merkezinde Mun-
zur Irma¤› ile Pülümür Çay›’n›n
birleflti¤i noktada yer alan GGoollee
ÇÇhheettuu (H›z›r Mekân›) )ziyareti,
HHooppaa fifiee¤¤aannkkii (fie¤ank Göleti) ve
K›rklar›n “göründü¤ü” ziyaret, Kürt
Alevi halk aç›s›ndan önemli inanç
yerleridir. Bu kutsal say›lan yerler,
2009 Kas›m ay›nda yap›m› tamam-
lanan Uzun Çay›r Baraj sular› alt›n-
da kald›.

“Irmaklar›n çat›flt›¤› gölet” an-
lam›na gelen GGoollee ÇÇhheettuu,, yüz y›l-
lard›r Alevi halk›n inanc›nda ““HH››--
zz››rr’’››nn mmeekkâânn››”” olarak kabul edil-
mektedir.

Yukar›da s›ralananlar, oligarfli-
nin halklar›n inançlar›na ve o inanç-
lar›n de¤erlerine karfl› ne kadar say-
g›s›z oldu¤unun tart›flma götürmez
kan›tlar›d›r. 

‹‹nnaannççllaarr›› ““yyookk ssaayymmaaddaann””
ppaarraayyaa ççeevviirrmmeeyyee,, ““iinnaannçç
ttuurriizzmmiinnee””

Oligarfli, Anadolu’da yaflayan,
yaflam›fl olan halklar›n inançlar›n›
“yok sayarak”, afla¤›layarak, “tek
inanca” dayal› bir polika yürüttü on
y›llarca. 

6-7 Eylül’de az›nl›k halklara
karfl› yürütülen kontrgerilla sald›r›-
lar›nda az›nl›klar›n dini kuramlar›

da yak›ld›, ya¤maland›. Kullan›la-
maz hale getirildi.

Oligarfli on y›llard›r Alevi halk›n
dini inanç kurumlar› cemevlerini
karalayarak, yok sayarak Alevi hal-
k›n inançlar›n› asimilasyon politika-
lar› ile yok etmeye çal›flt›. Zorunlu
din dersleri ile Alevi halk›n inançla-
r› yerine “tek inanc›” hakim k›lma-
ya çal›flt›lar y›llarca.

Oligarfli flu anda Anadolu’da bir
halk olarak varl›¤› olmayan, Erme-
ni, Rum, Süryani, Keldaniler’e kar-
fl› inanç merkezlerini hep bir pazar-
l›k konusu olarakta ayr›ca kulland›.
Özellikle AKP döneminde çeflitli
ç›karlar söz konusu oldu¤unda bu-
ralarda ayin izni verildi ya da iba-
dethanelerin bak›m› yap›labildi. 

AKP iktidar› di¤er tüm iktidarlar
gibi soruna “tek din” çerçevesinden
yaklaflt›. Halklar›n inançlar›na sayg›
duymay›p inançlar› yok sayd›, bask›
uygulad›.

Ayn› AKP bugün de inançlar› sö-
mürmeye, paraya çevirmeye çal›fl›-
yor. Sümela Manast›r›’nda ve Ahta-
mar’da ayin izni verdiklerinde ak›l-
lar›na gelen ilk fley ne kadar para
gelece¤i, gelenlerin ne kadar harca-
ma yapaca¤›, otellerin ne kadar›n›n
dolaca¤› gibi i¤renç ve tam da
AKP’ye göre hesaplard›.

Hatta ayin için kiliseye geçici
olarak tak›lacak haç› bizzat vali yar-
d›mc›s› ve Gevafl Kaymakam› mo-
tor ile götürmüfltü. Kuflkusuz bu Er-
meni halk›n inanc›na sayg›dan de-
¤il, onlar› bir turist, para getirecek
bir nesne olarak girmelerinden kay-
nakl›yd›.

Para için öyle ayr›nt›lar hesaba
katt›lar ki, Van’daki yatak kapasite-
si’nin 3700 oldu¤u, Van Valili¤i’nin
ve Bakan Günay’›n aç›klamalar›na
yans›d›. 

Ermeni halk ayine gelirken onlar
“iinnaannçç ttuurriizzmmii” diye hesap yap›p,
inançlar› da sat›l›¤a ç›kard›lar.

Dünya çap›nda emperyalistlerin
““iinnaannçç ttuurriizzmmii” ad› alt›nda sürdür-
dükleri inançlar› sömürme, para ka-
zanma yollar›n› AKP’de çok çabuk
kapt›.

Dünyada her y›l 300 milyondan
fazla kifli dini sebeplerle seyahat
ediyor. Bu seyahatler sonucunda el-
de edilen ““ttuurriizzmm ggeelliirrii”nin 1188
mmiillyyaarr ddoollaarr››nn üzerinde oldu¤u be-
lirtiliyor. K›sacas› emperyalistler
paraya çevirecekleri yeni bir alan
bulmufllard›r.

Dünya ‹nanç Turizmi Birli¤i’ne
(WRTA) göre; “inanç turizmi dün-
yada en h›zl› büyüyen turizm çeflit-
lerinden biri. Her dört kifliden biri
seyahatlerinde inanç merkezlerine
ilgi duyuyor.”

AKP ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay, “inanç turizmini” para gele-
ce¤i için ayr›ca öne ç›karm›flt›r. Ba-
kan Günay, inanç turizmi hedefini
de 22001122 yy››ll›› iiççiinn 33 mmiillyyoonn ttuurriisstt ola-
rak koydu. Ve Bakan neredeyse her
konuflmas›nda ‘‹nanç turizmine ge-
len turistler deniz ve günefl için ge-
len turistlerden çok daha ffaazzllaa ppaarraa
hhaarrcc››yyoorr’’ diyerek, nas›l bakt›klar›-
n› da göstermektedir.

‹‹nnaannçç öözzggüürrllüü¤¤üünnüünn
ggüüvveenncceessii DDeevvrriimmccii HHaallkk
‹‹kkttiiddaarr››dd››rr

Devrimci Halk ‹ktidar›nda; halk-
lar›n inançlar› ne “yok say›lacak”,
ne “inanç turizmi” ad› alt›nda para-
ya çevrilecektir.

Devrimci Halk ‹ktidar›, inanç
özgürlü¤ünün güvencesi olarak,
halklar›n inanç merkezlerini, iba-
dethanelerini hem koruyacak, hem
de bak›m›n› yapacakt›r. ‹nançlar›
gere¤i kendi kurumlar›n›, ibadetha-
nelerini kullanmak isyenlere yar-
d›mc› olunacak, ibadathaneler y›lda
bir kez pis hesaplarla de¤il, sürekli
aç›k tutulacakt›r.

Halklar›n inançlar›n›n gere¤ini
yapabilmeleri için engeller kald›r›-
lacak, inançlarda özgür olunacakt›r.
‹nançlar›n emperyalistler ve dinci
gericilik taraf›ndan kullan›lmas›na
izin verilmeyecektir.

‹nanç özgürlü¤ü ancak sosya-
lizmle anlam bulacakt›r. Anado-
lu’daki tüm inançlar sosyalizm ile
özgür olacakt›r.

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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Geçti¤imiz günlerde Finlandiya
eski Cumhurbaflkan› MMaarrttttii AAhhttii--
ssaaaarrii, ‹spanya eski D›fliflleri Bakan›
MMaarrcceelliinnoo OOrreejjaa AAgguuiirrrree, Hollan-
da eski D›fliflleri Bakan› HHaannss VVaann
DDeenn BBrrooeekk, Avusturya eski D›fliflle-
ri Müsteflar› AAllbbeerrtt RRoohhaann’dan
oluflan bir heyet ülkemize geldi.

Egemen s›n›flar›n dilinde, bu he-
yetin ad› ““AAkkiill aaddaammllaarr”” idi; yani
““aakk››llll›› aaddaammllaarr””! Kuflkusuz bu s›-
fat rastgele verilmemiflti onlara. Bu
adland›rma, halk› yönlendirmek,
emperyalistlerin oluflturdu¤u bu he-
yeti halka benimsetmek için kulla-
n›l›yordu. 

Çok “üst düzey” politikac›lard›;
“Her sorunu çözecek” bir “akla” sa-
hiplerdi... Ne kadar ak›ll›lar, bilmi-
yoruz, ama sorun bu “Ak›ll› adam-
lar”›n aakk››llllaarr››nn›› kkiimmiinn iiççiinn kkuullllaann--
dd››kkllaarr››dd››rr?? Kimin ad›na, ne için
geldikleridir? As›l sorulmas› gere-
ken sorular bunlard›r.

Emperyalistlerin ülkemize gön-
derdi¤i bu heyetin tamam› 9 kiflidir.
Baflta sayd›klar›m›z›n d›fl›ndaki
üyeler de emperyalist ülkelerin eski
yöneticileridir.

Daha da önemlisi, bu heyeti
kimlerin kurdu¤udur. Heyet, em-
peryalistlerin onay›yla, AAçç››kk TToopp--
lluumm EEnnssttiittüüssüü ve British Coun-
cil’›n giriflimiyle 2004’te kurulmufl-
tur. Kendilerine de “BBaa¤¤››mmss››zz TTüürr--
kkiiyyee KKoommiissyyoonnuu” ad›n› vermifller-
dir. Görünürdeki amaç, “Türki-
ye’nin AB üyeli¤ini desteklemek”
olarak aç›klanm›flt›r. Ama onunla
s›n›rl› kalmad›klar› ortada. 

Ancak burada gözden kaç›r›lma-
mas› gereken iki nokta var.

BBiirriinncciissii;; Bu heyet kendisini
“BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee KKoommiissyyoonnuu””
olarak adland›rm›flt›r. Ama heyetin
kendisi zaten bir eemmppeerryyaalliisstt ddaa--
yyaattmmaa amac›yla kurulmufltur. Tür-
kiye’nin ba¤›ms›z olmad›¤›n› en iyi
bu heyettekiler biliyor olmal›. Bu
anlamdad›r ki, “BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee
KKoommiissyyoonnuu”” ad› tam bir çarp›tma

ve aldatmacad›r. Emperyalistler,
kurdurduklar› bu tür komisyonlar›n
kabul görmesi için böyle aldatma-
calara s›k baflvururlar.

‹‹kkiinncciissii;; Bu komisyon emperya-
listlerin ç›karlar› için kurulmufltur.

“AAkkiill aaddaammllaarr››” bir araya geti-
ren AAçç››kk TToopplluumm EEnnssttiittüüssüü, bir pa-
rababas› olan, emperyalizmin ç›kar-
lar› için faaliyetler örgütleyen tefeci
GGeeoorrggee SSoorrooss’undur. Soros, eski
sosyalist ülkelerde emperyalistlerin
ç›karlar› için örgütlenen “Turuncu
devrim”lerin mimar› ve dünyadaki
tüm karfl›-devrimlerin destekçisidir.

***

Heyetin Baflkan› AAhhttiissaaaarrii vvee
bbeerraabbeerriinnddeekkiilleerr,, y›llard›r, emper-
yalistler için, emperyalistlerin “t›-
kanan” sorunlar›n› çözmek için se-
ferber edilmifllerdir.

Bu heyet, “sivil görünüm” ve
“tarafs›zl›k” maskesiyle, taraflar›
“uzlaflt›rmaya” çal›flm›flt›r. 

Heyetin Baflkan› AAhhttiissaaaarrii,, Ku-
zey ‹rlanda’da IRA’n›n silah b›rak-
mas›na dair sürdürülen soruflturma-
n›n bafl›ndayd›. Daha sonra Endo-
nezya Hükümeti ile “Özgür Aceh
Hareketi” aras›nda süren çat›flma-
n›n bitirilmesi için devreye girdi. 

Yine 1999 y›l›nda, BM’nin Ko-
sova Özel Temsilcisi olarak atan-
m›fl, Kosova’n›n S›rbistan’dan ko-
par›l›p emperyalistlere ba¤l› ““kkuukk--
llaa bbiirr ddeevvlleettççiikk”” olmas›yla sonuç-
lanan sürecin mimarlar›ndan birisi-
dir. 

K›sacas› bu heyet arac›l›¤›yla
“çözüm” diye ortaya at›lan hemen
her ad›m›n arkas›nda Amerikan ve
Avrupa emperyalizmi vard›r. 

ÜÜllkkeemmiizzee ddöönneerrsseekk......

““AAkkiill aaddaammllaarr”” bu kez görüfl-
melerine Diyarbak›r’da bafllad›lar.
Vali, Belediye Baflkan›, Diyarba-
k›r’daki çeflitli kurulufllar›n temsil-
cileri, Demokratik Toplum Kongre-
si yetkilileri ile görüfltüler. 

Daha sonra da Ankara’ya gele-
rek Baflbakan’la ve ilgili yetkililerle
görüfltüler. 

Gündemlerindeki sorunlardan
birisi “Kürt sorunu”ydu. 

Onlar›n emperyalist çözümleri-
nin Kürt halk›n› kurtulufla götürme-
yece¤i aç›kt›r. Bunun için ““ddeennee--
yyiipp--ggöörrmmeekk”” gerekmiyor. Uza¤a
da gitmeye gerek yoktur. Yugoslav-
ya’y›, S›rbistan’› parçalam›fl, Koso-
va gibi kukla devletler yaratm›fllar-
d›r. Onlar›n çözümlerinde halklar›n
kurtuluflu yoktur.

Kosova bugün özgür de¤ildir.
S›n›rlar› olan, bir bayra¤› olan kuk-
la bir devletçiktir. Emperyalistler
taraf›ndan bir uyuflturucu ve fuhufl
merkezi haline getirilmifltir. ““AAkkiill
aaddaammllaarr””››nn ““bbaaflflaarr››ss›› ddaa,, bbeecceerriissii
ddee bbuudduurr iiflflttee.. 

Halk›n sorunlar›n›, emperyalist-
lerin “ak›ll› temsilcileri” de¤il, dev-
rimciler ve devrimler çözer. Halk
çözer. Emperyalistlerin temsilcileri-
ni umut olarak görmek, onlardan
çözüm beklemek her fleyden önce
halk› aldatmakt›r.

Bilinmelidir ki, onlar›n “akl›na”
ihtiyaç yoktur. Onlar›n akl› yüzy›l-
lard›r halklar› nas›l kölelefltirecek-
leri için çal›flm›flt›r hep. 

““BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee KKoommiissyyoo--
nnuu”” nu oluflturan 9 kiflinin daha ön-
ceki görevlerine bakmak bile bu ko-
misyonun niteli¤i hakk›nda yeterin-
ce fikir verecektir.

Halklar› y›llard›r sömürenler,
boyun e¤direnler, halklar› kurtulufla
götüremezler. O nedenle bu tür he-
yetlerle görüflülmesi bile onlar›
meflrulaflt›rmakt›r.

Umut halkta ve halk›n mücade-
lesindedir. Yönümüzü emperyalist
kurumlara ve kiflilere de¤il, halka
dönmeliyiz.

Tek YolYürüyüflte 

Akil adamlar 
neyi çözer?
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Böyle diyorlar. Böyle ö¤retiyor-
lar. Hem de bunu daha ““ggüüvveenn”” ke-
limesinin ne demek oldu¤unu bil-
meyen ççooccuukkllaarr››mm››zzaa ö¤retiyorlar.  

Okullar›n aç›lmas›yla birlikte
AKP’nin polisi de okullarda ifl bafl›
yapt›.(!) 

Polis okullarda ö¤rencileri bilgi-
lendirmek için “bilgilendirici afifl-
ler” yapm›fl. Bir gazeteci çocuklara
polisin bu “bilgilendirme” çal›flma-
s› sonucunda ne ö¤rendi¤ini soru-
yor: Çocuklar cevap olarak: “kim-
seye güvenmeyecekmifliz” diyor.
Evet, düzenin e¤itim sistemi tam da
budur. Çocuklar›m›za, kimseye gü-
venmemesi ö¤retiliyor. 

Ve bu güvensizlik çocuklar›m›z-
la, okullarla s›n›rl› de¤il. Yaflam›n
her alan›nda “kimseye, ama hiç kim-
seye güvenmememiz” ö¤ütleniyor.

Mesela, “babana bile güvenme-
yeceksin” deniyor. Peki neden?
Anam›za güvenmeyece¤iz, kardefl-
lerimize güvenmeyece¤iz, arkadafl-
lar›m›za güvenmeyece¤iz, komflu-
muza güvenmeyece¤iz, her gün
al›fl-verifl yapt›¤›m›z esnafa güven-

meyece¤i, ifl yerindeki ifl arkadafl›-
m›za, okulda okul arkadafl›m›za gü-
venmeyece¤iz... Bizimle hiçbir
al›p-veremedi¤i olmayan sokaktan
geçen vatandafla güvenmeyece¤iz.
Herkese flüpheyle bakaca¤›z! 

Peki kime güvenece¤iz? 

Gazeteci çocu¤a bu soruyu sor-
mad›. Ama muhtemeldir ki, polisler
çocuklara kime güvenilmesi gerek-
ti¤ini de anlatm›flt›r. 

Düzenin polisine güvenece¤iz!
Düzenin yarg›s›na güvenece¤iz!
Düzenin yüce(!) meclisine güvene-
ce¤iz! Faflist devlete güvenece¤iz!
Patronlara güvenece¤iz!

Öyle mi? 

Böyle ö¤retiyorlar, kime güve-
nip kime güvenmeyece¤imizi. Hem
de daha çocukluktan bafllayarak.

Peki bizi aç b›rakan, iflsiz b›ra-
kan, evimizi bafl›m›za y›kan bu
devlet de¤il mi? Befl y›lda bir se-
çimlerde oyumuzu al›p sonra halk›
unutan bizi yönetenler de¤il mi?
Tek bir adil karar› var m› yarg›n›n?
Baklava çalan çocuklara h›rs›zl›k
yapt› diye yirmiyedi y›l ceza verip

özellefltirme ad› alt›nda ülkemizi
ya¤malayan h›rs›zlara “ifl adam›”
muamelesi yap›l›rken bunlara ne-
den güvenelim? 

Her türlü pisli¤in alt›ndan polis
ç›k›yor. Her fleyde bize sald›ran, ifl-
kence yapan polise neden güvene-
lim? Bunlar›n hiç birisine de halk
olarak güvenmemizi gerektirecek
tek bir fley yoktur. Ama daha çocuk-
luktan bafllayarak bafl›m›z› çevirdi-
¤imiz her yerde bizden,  bizi ezen-
lere güvenmemizi istiyorlar. 

Halka güvenmeyece¤iz, halk
düflmanlar›na güvenece¤iz; dedik-
leri bu. HHaayy››rr!! 

Bize ö¤retilen her fleyi tersine
çevirmeliyiz. 

Bu düzenin e¤itim sistemine gü-
venme. Bak; ahlaks›zl›¤›n, uyufltu-
rucunun, fuhuflun, h›rs›zl›¤›n, so-
rumlular›ndan olan polis okullarda
çocuklar›m›za ilk günden güvensiz-
li¤i ö¤retiyor. 

Okulda okul arkadafl›m›za güve-
nece¤iz, çal›flt›¤›m›z yerde ifl arka-
dafl›m›za güvenece¤iz, ailemize gü-
venece¤iz, komflular›m›za  ... güve-
nece¤iz. 

Bizden, kendinden baflkas›n› dü-
flünmeyen, bencil, bireyler olmam›-
z› istiyorlar. Bizden güvenmememi-
zi istedikleri halkt›r, “halka güven-
meyin” diyorlar.  BBiizz,, hhaallkkaa ggüüvvee--
nneeccee¤¤iizz..

“Hiç kimseye güvenmeyecekmifliz!” 

Nas›l B‹R Yaflam?

“Tecavüz ekrana kilitledi” diye
haber yapt› burjuva bas›n. Kanal
D’de ““FFaattmmaaggüüll’’üünn SSuuççuu NNee””
ad›nda yeni bir dizi bafllad›. Dizinin
ilk bölümündeki tecavüz sahnesi-
nin günler öncesinden gazetelerde,
televizyonlarda, internet sitelerinde
insanlar›n gözlerinin içine sokarca-
s›na reklam› yap›ld›. Reklamlarla
insanlar flartland›r›ld›. Sonra “Te-
cavüz ekrana kilitledi” diye bafll›k
att›lar. 

Ne demek is-
tiyorsunuz yani? 

“Asl›nda mil-
yonlarca insan›n
içinde tecavüz-
cülük mü var?”

“Ekrana kilitlenen” sizin düze-
ninizin ahlaks›zl›¤›d›r. Sap›kl›¤›d›r.
Çürümüfllü¤üdür....

Günlerce ahlaks›zl›¤›n, sapk›n-
l›¤›n reklam›n› yapt›n›z. Ahlaks›z-
l›kta, sapk›nl›kta tüm televizyon
kanallar› birbiriyle yar›fl›yor. Hal-
k›n izlemesi için baflka altarnatif mi
sunuyorsunuz? Tüm televizyon ka-
nallar› ahlaks›zl›klar›n›zla dolu.

Burjuvazi elindeki tüm araçlarla

halk›n de¤erlerine, kültürüne sald›-
r›yor, yozlaflt›r›yor, çürütüyor...
Sonra “talep bu yönde” diye ahlak-
s›zl›¤›n› halka maletmeye çal›fl›yor. 

Halk›n, h›rs›za, ars›za, tecavüz-
cüye, ahlaks›za yaklafl›m› bellidir.
Halk›n de¤erlerinde bunlara yer
yoktur. Tecavüzcülük de sizin ko-
kuflmufl düzeninizin yaratt›¤› bir
sapk›nl›kt›r. Ekranlara toplad›¤›n›z
milyonlar çürümüfl, kokuflmufl dü-
zeninizin eseridir. O sizin ahlaks›z-
l›¤›n›z›n tablosudur. Evet ayn› za-
manda sisteminiz aç›s›ndan bir “ba-
flar›”d›r. Ony›llard›r halk› kendi so-
runlar›ndan uzaklaflt›rmak için yü-
rüttü¤ünüz politikalarla bu tür dizi-
ler izleme rekorlar› k›rabilmektedir. 

“Ekrana kilitleyen”, 
sizin ahlaks›zl›¤›n›zd›r!
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11--)) YYoozzllaaflflmmaa NNeeddiirr??

En genel anlamda flöyle tan›mlan›-
yor: “Özündeki iyi nitelikleri bir
tak›m d›flsal etkenler sonucunda
zamanla yitirmek, bozulmak,
soysuzlaflmak, do¤as›ndaki iyi
nitelikleri sonradan yitirmek...
Manevi anlamda de¤er yarg›la-
r›n›, yitirmek, dejenere olmak,
özünden uzaklaflmak.”

Sözlük anlam› dahi yozlaflman›n ka-
bul edilemeyece¤inin ifadesidir.
Bu anlamda tan›m› flöyle somut-
laflt›rabiliriz: Yozlaflma, halk›n
geçmiflten bugüne yaratt›¤›, gele-
neksellefltirdi¤i olumlu gelenek,
kültür, ahlaki özelliklerinin ve de-
¤erlerinin bozulmas›, içinin bo-
flalt›lmas› ve bunlar›n yerine em-
peryalist yoz kültürün geçmesidir.

22--)) YYoozzllaaflfltt››rr››llmmaakk ‹‹sstteenneenn

DDee¤¤eerrlleerriimmiizz NNeelleerrddiirr??

Halklar›m›z›n tarihinden süzülüp
bize kadar ulaflm›fl ve yaflam›m›-
z›n bir parças› olmufl olumlu
özellikler, emperyalist yozlaflt›r-
ma politikas›n›n ilk hedefleridir.
Yard›mlaflma, dayan›flma, birlik
olma, komflusu açken tok yatma-
ma, üzüntüde ve sevinçte ortak
olma, zorda kalanlara elbirli¤iyle
yard›mc› olma, eline-beline-dili-
ne hakim olma, özü-sözü bir ol-
ma, zalimin zulmüne boyun e¤-
mektense onuruyla ölme, haks›z-
l›klara, adaletsizliklere karfl› di-
renme, sayg›, sevgi, ba¤l›l›k, hak
bilirlik, eme¤e sayg›, vefa... 

Söylenirken dahi kula¤a güzel gelen
bu özellikler, içi boflalt›lmak,
yok edilmek istenen de¤erleri-
mizdir.

33--)) BBuu  DDee¤¤eerrlleerriinn YYeerrii--

nnee KKoonnuullmmaakk ‹‹sstteenneenn NNeeddiirr??

Bir fleylerin içi boflalt›l›yor, yok
edilmek isteniyorsa, elbette ye-

rine konmak istenen baflka
fleyler vard›r. Halk›n de¤erle-
rinin yerine konulmak istenen
anlay›fl›n düflünce ve davra-
n›fllar›nda ise flunlar vard›r:

Her koyun kendi baca¤›ndan as›l›r,
gemisini kurtaran kaptand›r,  ha-
yat›n› yafla, özgür birey ol, bana
dokunmayan y›lan bin y›l yafla-
s›n,  amaca ulaflmak için her yol
mübaht›r, baflkalar›n›n s›rt›na ba-
sarak yüksel, ... sözlerinde ifade-
sini bulan bireycilik, bananeci-
lik, bencillik, köfle dönmecilik,
duyars›zl›k, vefas›zl›k, sapk›n
cinsellik, ç›karc›l›k, faydac›l›k... 

Hepsi görülece¤i gibi, halk›n de¤er-
leriyle taban tabana z›t bir yaflam
anlay›fl›n› ifade eder. 

44--)) HHaallkk››nn YYoozzllaaflflmmaass››nn›› KKiimm

NNiiyyee ‹‹sstteeyyeebbiilliirr kkii??

Önceki iki soruda iki kültürden
bahsettik. Halk›n kültürü ve  em-
peryalizmin, burjuvazinin yoz
kültürüdür. Bu ayr›m› net koyar-
sak, cevaba ulaflmam›z da kolay-
lafl›r.

Bir direnifl oldu¤unda, iflçiler, me-
murlar, ö¤renciler, köylüler, ge-
cekondulular kim olursa olsun,
bu direnifli halk›n desteklemesi,
sahiplenmeyle direniflin büyü-
mesi kimi rahats›z eder? Elbette
halk› sömürerek kendi kasalar›n›
doldurma derdinde olan egemen-
leri. Bu yüzden egemenler tüm
hak alma mücadelelerine, zulme
karfl› direnifllere “banane, benim
sorunum de¤il, yapabilece¤im
bir fley yok, benim derdim bana
yeter”... vb. diyerek görmezden
gelecek, s›rt›n› dönecek bencil-
leflmifl y›¤›nlara ihtiyaç duyar.
Birli¤in, beraberli¤in, yard›mlafl-
man›n, dayan›flman›n ortadan
kald›r›ld›¤›; yerine bencilli¤in,
bananecili¤in vb. kondu¤u bir
ülkede halk› rahat rahat sömürür,
ülkeyi daha rahat yönetirler. ‹flte

bu yüzden halk› yozlaflt›rma po-
litikalar›n› sistemli ve planl› bir
flekilde  uygularlar. Yoz kültürle-
rinin tüm ülkeye hakim olmas›n›,
halk› teslim almas›n› isterler...

55--)) YYoozz KKüüllttüürr HHaayyaattaa NNaass››ll

YYaannss››rr??

Yozlaflma politikas›n›n ülkemizdeki
yans›malar›n› görmek için ç›k›p
sokaklara bakmak yeterlidir.
Uyuflturucu, fuhufl, kumar, çete-
ler, halk›m›z› en fazla tehdit
eden, gençli¤imizi bata¤a çeken
sorunlar olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Uyuflturucu ilkö¤retim
okullar› önünde sat›lmaya ve
kullan›lmaya bafllanm›fl durum-
da. Fuhufl ve kumar belli mer-
kezlerden ç›km›fl  oturdu¤umuz
mahallelerde yan› bafl›m›za ka-
dar gelmifltir. Sokaklar insanlar›n
mal›n›, can›n› tehdit eden çete-
lerden geçilmemektedir. Bu, ma-
hallelerimize, sokaklar›m›za ha-
kim olan yozlaflman›n pratikteki
en somut ifadesidir.

66--)) BBuunnccaa OOlluummlluu DDee¤¤eerrii

TTaaflfl››yyaann HHaallkk NNaass››ll BBööyyllee
YYoozz BBiirr KKüüllttüürrüünn EEttkkiissiinnddee
KKaallaabbiilliiyyoorr??

Namusu, onuru, erdemi, adaleti her
fleyin önünde tutan halk›n de¤er-
lerinde fuhufla, kumara, uyuflturu-
cuya, çetelere yer yoktur. Ancak
genifl olanaklara sahip egemenler,
halk›n bünyesine mikrop gibi yoz
kültürlerini b›kmadan usanmadan
fl›r›nga ediyorlar. Ta ki mikrop
tüm bedeni sar›ncaya dek. Tele-
vizyonlar›, gazeteleri, sinemalar›,
sanat›, müzi¤i, kitaplar›, interne-
tiyle... çepeçevre egemenlerin
ideolojik, kültürel, ahlaki sald›r›-
lar›yla kuflat›lm›fl durumday›z.
Bu kuflatman›n halk›n düflüncele-
rini, davran›fllar›n› etkilemeyece-
¤i düflünülemez. Ki sokaklar›m›-
za kadar yay›lan çürümüfllük, ko-
kuflmuflluk da halk›n önemli bir
kesiminin yozlaflma bata¤›na çe-
kildi¤inin ifadesidir.

Tarihten, bilimden, 
önderlerimizden, geleneklerimizden

ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SSOORRUUDDAA1155
Yozlaşma
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Düflünelim flimdi.

Burjuvazi, halk› ekonomik olarak
açl›¤a, sefalete mahkum ediyor.
Öte yandan, dizilerle, romanlarla,
müziklerle, burjuvazinin tüm ile-
tiflim araçlar›yla köfle dönmecili-
¤i, tüketimi teflvik ediyor... Ne
yapacak insanlar? Burjuvazinin
gösterdi¤i zenginli¤e ulaflmak
için ya h›rs›zl›k çetecilik yapacak
ya bedenini satmaya bafllayacak
ya flans oyunlar›nda-kumarda
flans›n› deneyecek ya kendini
uyuflturucuya teslim edecek...
Bunlar›n yan›nda üç ka¤›tç›l›k,
baflkalar›n›n s›rt›na basma, ben-
cillik yaflam felsefesi olacak.
Çünkü bu sistemde onurunu, na-
musunu satmadan, baflkalar›n›n
hakk›n› yemeden, eme¤ini çal-
madan zenginliklere ulafl›lamaz. 

Burada önemli nokta yoz yaflam›n
egemenler taraf›ndan halka nor-
mal, olmas› gereken bir yaflam-
m›fl gibi gösterilmesidir. 

77--)) EEggeemmeennlleerr BBuunnccaa

YYoozzllaaflflmmaaddaann KKeennddiilleerrii ddee
ZZaarraarr GGöörrmmüüyyoorr mmuu??

Neden zarar görsünler ki? ‹stedik-
leri zaten böylesi yozlaflm›fl bir
toplumdur. Yozlaflma h›rs›zl›¤›,
kapkaç› ço¤alt›r. Ama onlar için
önemli olan halk›n düzenleri için
bir tehlike oluflturmamas›d›r.
Kendi kiflisel güvenlikleri için
de korkmalar›na gerek yok.
Çünkü en lüks semtlerde, özel
güvenliklerle çevrili sitelerde,
yal›larda yafl›yorlar. Yani yoksul
mahallelerinde kol gezen h›rs›z-
l›k onlar›n kap›s›n› kolay kolay
çalamaz. Onlar›n kap›lar›n›n
önünde çeteler, tinerci çocuklar
olamaz. K›sacas› yyoozzllaaflflmmaa aass››ll
oollaarraakk hhaallkk›› tteehhddiitt eeddiiyyoorr.. Yoz-
laflman›n zaman zaman üretimi,
burjuvazinin “sosyal” yaflam›n›
tehdit etmeye bafllad›¤›, mafya-
n›n k›smen denetim d›fl›na ç›kt›-
¤› zamanlar olur; o zaman burju-
vazi, yozlaflmay›, sisteme zarar
vermeycek boyutlara getirinceye
kadar gerekli boyutlarda operas-

yonlara baflvurur. 

88--)) ZZaarraarr GGöörrmmüüyyoorrllaarr PPeekkii BBiirr

KKâârrllaarr›› VVaarr mm››??

Elbette var. 

Bir: yozlaflt›rd›klar› kitleler, düzen
için tehlike olmaktan ç›k›yor. 

‹ki: Tüketim kültürünü körükleye-
rek, çarp›k kapitalist üretimlerini
sürdürüyorlar. 

Üç: Uyuflturucu, fuhufl, kumar, pi-
yasas›nda dönen devasa paralar
kapitalistlerin kasalar›na ak›yor.

13-14 yafl›ndaki gençlerin uyuflturu-
cudan zehirleniyor olmas›, genç
k›zlar›n bedenlerinin sat›lmas›
ilgilendirmiyor onlar›. 

9-) DDeevvlleettiinn OOrrdduussuu,, PPoolliissii

NNeeddeenn SSeeyyiirrccii KKaall››yyoorr??

Devlet bir s›n›f›n baflka bir s›n›f üze-
rindeki bask›, zor ayg›t›d›r. Ülke-
mizde de egemen s›n›f oligarfli ol-
du¤una göre de mevcut devlet,
oligarflinin devletidir. Ahlak› da,
kültürü de onlar›n ahlak›, kültürü-
dür. Böyle bir devlet yozlaflman›n
en tepesindedir. Yozlaflma, çürü-
müfllük, kokuflmuflluk yukar›dan
afla¤›ya kaç›n›lmaz olarak devle-
tin tüm kurumlar›n› sarm›flt›r.
Arada bir ç›kar çat›flmalar› sonu-
cu yap›lan uyuflturucu, kumar, fu-
hufl, çete operasyonlar›nda emni-
yet müdürlerinden subaylara, dü-
zen partilerinin yöneticilerinden
hukukçulara kadar her kesime
rastlamak art›k s›radan bir hal al-
m›flt›r. Yani devlet, “seyirci kal-
mak”tan çok, yozlaflman›n hamisi
konumundad›r. Türkiye, uyufltu-
rucu ticaretinde, insan kaçakç›l›-
¤›nda önemli bir geçifl üssü haline
gelmifltir. Bu da devletten ba¤›m-
s›z düflünülemez. Devletin ordu-
su, polisi, oligarflinin yozlaflt›rma
politikas› gere¤i yozlaflmaya ha-
milik yapmaktad›r. 

10-) EEmmppeerryyaalliisstt--KKaappiittaalliisstt

ÜÜllkkeelleerrddee DDuurruumm NNeeddiirr??

Bu ülkeler emperyalist yoz kültü-

rün tüm dünyaya yay›ld›¤› mer-
kezlerdir. Bireyin ve bireyin öz-
gürlü¤ünün kutsand›¤› bu ülke-
lerde insanlar yoz kültürün için-
de yüzmektedir. Yozlaflma art›k
fark›nda olunmayacak flekilde
normal görülür, kan›ksan›r hal-
dedir. Uyuflturucu ve alkol kulla-
n›m›, cinsel sapk›nl›klar, çarp›k
özgürlük anlay›fllar›, sistemin
bunal›ma soktu¤u insanlar›n
üretti¤i çeflitli sapk›n ak›mlar ol-
dukça yayg›nd›r. Çeflitli emper-
yalist ülkelerde uyuflturucu kul-
lan›m› ve sat›fl›n›n yasal hale ge-
tirilmesi, fuhuflun adeta resmen
teflvik edilmesi, yozlaflman›n bo-
yutunu göstermektedir. 

‹nsan› sadece tüketen bir varl›k ola-
rak gören emperyalizm, yoz kül-
türü tüm dünyaya tafl›d›¤› gibi
kendi halk›n› da bu kültürle ze-
hirliyor. Ki sistemleri böyle
ayakta duruyor.

Dünyan›n en büyük uyuflturucu ta-
cirleri, kara para aklay›c›lar›,
emperyalist ülkelerin tekelleri ve
gizli servisleridir. Mafyalar, on-
lar›n himayesindedir. 

K›sacas› emperyalistler, kendi ülke-
lerinde de, sömürgelerinde de
gerek aç›k zoruyla, gerekse de
yoz kültürüyle dünya halklar›n›n
direnme dinamiklerini yok etme-
ye çal›fl›yor. 

11-) YYoozz KKüüllttüürree AAlltteerrnnaattiiff

KKüüllttüürrüümmüüzz NNeeddiirr??

Alternatifimiz devrimci ahlak, dev-
rimci kültürdür. Bu kültür, eko-
nomik olarak eflit, siyasal olarak
özgür bir halk›n içinde kök sala-
cakt›r. Bu kültürde ben yoktur,
kolektif ruh vard›r. Herfleyin
paylafl›ld›¤› kkoommüünn anlay›fl› var-
d›r. Halk›m›z›n yard›mlaflma,
dayan›flma, paylafl›m gibi de¤er-
leri devrimci kültürde daha ileri
noktalara tafl›n›r. Bu kültürde
sonsuz bir halk ve vatan sevgisi
vard›r. Emperyalizme ve onun
dünya üzerindeki tüm haks›zl›k-
lar›na, adaletsizliklerine, eflitsiz-
li¤ine karfl› bir öfke ve isyan var-
d›r. Örgüt ve örgütlü olma bilin-
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ci vard›r. Yoldafll›k ba¤lar› ve
vefa vard›r. Kendini sak›nmayan
gözü karal›k, cüret, militanl›k,
feda vard›r. Bu kültür halk›n
olumlu de¤erleriyle sosyalizmin
de¤erlerinin bütünleflmesiyle fle-
killenen güçlü bir ahlak yarat›r. 

12-) ZZeevvkklleerr vvee RReennkklleerr

TTaarrtt››flfl››llmmaazz mm››??

Bu deyimle çok s›k karfl›lafl›r›z.
Halk›n kültürüne uymayan bir
fleyi elefltirdi¤imizde bu deyifli
ç›kar›rlar karfl›m›za. Bu, yozlafl-
man›n teorisini yapmakt›r.
“Zevkler ve renkler tart›fl›l-
maz”!; Burjuvaziye ait bu anla-
y›fl, ttaarrtt››flfl››llmmaazz bbiirr ddoo¤¤rruuyymmuuflfl
ggiibbii kabul ettirilmek istenir. Yoz
zevkler, bu sözlerle meflrulaflt›-
r›lmaya çal›fl›l›r. 

Yozlaflma tek bafl›na uyuflturucu,
fuhufl, kumardan ibaret de¤ildir;
halk›n olumlu tüm de¤erlerine
yabanc›laflmad›r. Bu giyimden
kuflama, dinlenen müzi¤e, insan-
larla iliflki biçimine, olaylara ba-
k›fl›m›za, de¤erlendiriflimize ka-
dar yaflam›m›z›n her an›na yan-
s›yan bir durumdur. Yani emper-
yalist kültür en ufak tercihimiz-
de dahi yaflam›m›z› yönlendir-
meye bafllam›flsa “zevklerimizi,
renklerimizi” de oonnllaarr bbeelliirrllii--
yyoorr demektir. Özgürlük ad›na
emperyalist kültürü yaflamay›
savunanlar, emperyalizmin ya-
ratmak istedi¤i tek tip insan mo-
delini oluflturduklar›n›n fark›nda
de¤illerdir. Bu yüzden zevkleri-
miz de, be¤enilerimiz de, her fley
tart›fl›l›r. Tart›fl›rken de soraca¤›-
m›z soru, “bu zevkler, bu renk-
ler, halk›n kültürel-ahlaki de¤er-
lerine, ç›karlar›na uygun mudur
de¤il midir, yoksa kapitalist dü-
zene mi hizmet etmektedir?” so-
rusu olmal›d›r. 

1133--)) SSoollddaakkii YYoozzllaaflflmmaa NNeeddiirr??

Yozlaflt›rma politikas› tüm kesimle-
ri etkiledi¤i gibi flu veya bu ölçü-
de sol saflar› da etkiliyor. Solda-
ki yozlaflma, örgütsel ve ideolo-

jik yenilgi dönemlerinde kendi-
ne daha rahat yer bulur. 12 Mart
cuntas›n›, 12 Eylül cuntas›n› iz-
leyen dönemlerde teslimiyeti ya-
flayanlar, ard›s›ra, çürüme ve de-
jenerasyonu da yaflam›fllard›r.
Keza, s›rt›n› ideolojik politik an-
lamda bir güce dayayarak ayakta
duranlar, sosyalist sistemin y›k›-
l›fl›yla, dayanaks›z kalm›fl ve
savrulmufllard›r. Savruluflun bir
yan› da yine çürüme olmufltur.
Bu kesimler devrimci nitelikle-
rinden uzaklaflmalar›yla birlikte
emperyalizmin ideolojik ve kül-
türel yönlendirmesine daha aç›k
hale gelmifllerdir. Örgütü reddet-
me, bireyin özgürlü¤ünün, cinsel
özgürlü¤ün teorilerini yapma,
fedakarl›¤›, militanl›¤›, emekçi-
li¤i küçümseme anlay›fl›, kaç›-
n›lmaz olarak kendi içinde yoz-
laflmay› üretmifltir; devrimci de-
¤erlerin yerine burjuva de¤erle-
ri(!) kabul etmesi kaç›n›lmazd›r. 

Solda yozlaflma, faflizmin zoru ve
burjuvazinin ideolojik sald›r›lar›
karfl›s›nda kendilerini sol, dev-
rimci yapan niteliklerini kaybet-
mektir. Sosyalizmin özgürlük
anlay›fl›, sosyalist ahlak anlay›fl›
reddedilir ve yerine geçecek
olan bellidir. O ortamda her tür-
lü ççaarrpp››kk öözzggüürrllüükk aannllaayy››flfl››,,
hheerr ttüürrllüü ssaappkk››nn cciinnsseelllliikk aannllaa--
yy››flfl››,, bbiirreeyyiinn kkuuttssaannmmaass›› vvee ffeell--
sseeffii iiddeeaalliizzmm geliflir. Nitekim
böyle olmaktad›r. 

1144--)) EEmmppeerryyaalliizzmmiinn YYoozzllaaflfltt››rrmmaa

PPoolliittiikkaallaarr››nnaa KKaarrflfl›› NNaass››ll
MMüüccaaddeellee EEttmmeelliiyyiizz??

Öncelikle kendimiz devrimci kültü-
rümüzle donanmal›y›z. Halk›m›-
z›n kültürünü emperyalizmin sal-
d›r›lar›na karfl› korumal›, savun-
mal› ve devrimci kültürle bütün-
lefltirerek daha ileri tafl›mak için
mücadele etmeliyiz. Bunun için
de ideolojik barikatlar›m›z› her
sald›r›ya karfl› sa¤lam örmeli,
yozlaflmay› meflrulaflt›racak hiç-
bir teorinin, düflüncenin, davran›-
fl›n saflar›m›za s›zmas›na izin

vermemeliyiz. Emperyalizmin
yozlaflt›rma politikas›na karfl›
mücadele uzun soluklu bir müca-
deledir. Çünkü emperyalizmin
yozlaflt›rma sald›r›s›, flu veya bu
biçimlerde sürecektir. Bu devrim-
den sonra da bu yoz kültürün et-
kisi, izleri tamamen yok edilince-
ye kadar sürecek bir mücadeledir.
Bugün bulundu¤umuz her alanda
halk› bu yoz kültürün etkisinden
ç›karmak için tüm enerjimizle ça-
l›flmak, tüm olanaklar› seferber
etmek zorunday›z. 

Halk› yozlaflmaya karfl› örgütlemek
ve harekete geçirmek, yozlaflma-
ya karfl› mücadelenin en önemli
yanlar›ndan biridir. Mücadele-
miz gelifltikçe, örgütlenmemiz
gelifltikçe, devrimci kültürümüz
halka daha fazla ulaflt›kça yoz-
laflt›rma politikas›n›n önüne da-
ha güçlü setler çekece¤imiz mu-
hakkakt›r. 

1155--)) YYoozzllaaflflmmaann››nn MMaaddddii ZZeemmiinnii

NNee ZZaammaann OOrrttaaddaann KKaallkkaaccaakk??

‹nsan›n insan taraf›ndan sömürül-
mesinden do¤an eflitsizlikler,
adaletsizlikler var oldu¤u süre-
ce, yozlaflman›n da maddi zemi-
ni olacakt›r. Ancak, sömürünün
ortadan kalkt›¤›, emperyalist-ka-
pitalist sistemin yok oldu¤u ko-
flullarda, yozlaflman›n da mmaaddddii
zzeemmiinnii kkaallmmaayyaaccaakktt››rr.. 

KKaappiittaalliizzmmiinn aahhllaakk››nnddaann,, kküüllttüü--
rrüünnddeenn,, yyoozzllaaflflmmaass››nnddaann kkaallaann
ttüümm ttoorrttuullaarr,, bbuu ssoossyyaalliisstt ttoopp--
lluumm zzeemmiinniinnddee,, uuzzuunn ssüürreellii bbiirr
kküüllttüürr ddeevvrriimmiiyyllee yyookk eeddiilleecceekk--
ttiirr.. ‹nsanlar› yozlaflt›racak bir or-
tam, yozlaflmaya zemin olufltura-
cak eflitsizlikler ve adaletsizlikler
olmad›¤›nda, do¤ru bir kültürel
e¤itimle yozlaflma diye bir soru-
numuz kalmayacakt›r. Onun için
yozlaflmaya karfl› mücadelede de
nihai hedef, devrimimizi gerçek-
lefltirmek ve halklar›m›z› emper-
yalizm ve iflbirlikçilerinin ideolo-
jik, siyasal, kültürel ablukas›ndan
kurtarmakt›r.
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Bir halk düflman› ve iflbirlikçi
olan eski baflbakanlardan AAddnnaann
MMeennddeerreess,, Menderes hükümetinin
D›fliflleri Bakan› FFaattiinn RRüüflflttüü ZZoorrlluu
ve Maliye Bakan› HHaassaann PPoollaattkkaann
için bu sene düzenlenen anma töre-
ninde, ilk kez, bir baflbakan da yer
ald›. 

‹dam edilifllerinin 49. y›l›nda
Menderes’in Topkap›'daki mezar›n-
da yap›lan törene, Baflbakan Tayyip
Erdo¤an ve çok say›da bakan›n ka-
t›lmas›yla, anma bbiirr ddeevvlleett ttöörreennii--
nnee dönüfltürüldü. 

Gerçekte, o günden bu yana gel-
mifl geçmifl tüm iktidarlar, Mende-
resler’in idam›na karfl› ç›km›fl, AP-
DYP-MHP-MSP çizgisindeki parti-
ler ve liderler, Menderes’e sahip
ç›km›fllar, ancak, oligarfli içi güç
dengeleri nedeniyle bunu bu kadar
aç›k biçimde sergilememifllerdi. 

Tayyip Erdo¤an da, ony›llard›r
burjuva siyasetin içinde olmas›na, 8
y›ld›r baflbakan olmas›na ra¤men,
“ilk kez” kat›ld› Menderes’i anma
törenine. Bu da oligarfli içi iktidar
çat›flmas›nda gelinen noktan›n bir
ifadesi ve sonucudur. 

Tayyip Erdo¤an bir flova dönüfl-
türülen törende flunlar› söyledi: “TTee--
sseelllliimmiizz iissee yyaarr››mm aass››rrdd››rr yyaaflflaannaann

bbuu aacc››nn››nn bbooflflaa ggiittmmeemmiiflfl oollmmaass››dd››rr..
MMeennddeerreess vvee aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››nn yyaakk--
tt››kkllaarr›› ddeemmookkrraassii mmeeflflaalleessii eellddeenn
eellee hheepp ggeeççeerreekk bbuuggüünn bbiizzlleerree kkaa--
ddaarr ttaaflfl››nnmm››flfltt››rr..” (Akflam, 18 Eylül
2010)

17 Eylül 1961’de idam edilen ifl-
birlikçi Menderes için Erdo¤an, bir
““ddeemmookkrraassii kkaahhrraammaann››””,, bir ““ddee--
mmookkrraassii flfleehhiiddii”” portresi çizerek,
ölümünden tam 4499 y›l sonra bir halk
düflman›n› akl›yordu.

Erdo¤an, Menderes’e dizdi¤i
övgülerden sonra, ayn› yerde bulu-
nan Turgut Özal’›n mezar›na da çe-
lenk koyup, Özal için de flöyle dedi:
““‹‹kkiinnccii MMeennddeerreess”!

Menderes’in o¤lu AAyydd››nn MMeenn--
ddeerreess ise; Demokrat Parti'den bugü-
ne uzanan iflbirlikçi Amerikanc› çiz-
giyi temsil edenleri flöyle s›ral›yor-
du; “Adnan Menderes, Turgut Özal,
Tayyip Erdo¤an”. K›sacas› “üüççüünnccüü
MMeennddeerreess ddee EErrddoo¤¤aann”d›.

Erdo¤an’›n sahip ç›kt›¤› Men-
deres bir Amerikan iflbirlikçisidir..
Savundu¤u, MMeennddeerreess’’tteenn DDeemmii--
rreell’’ee,, ÖÖzzaall’’aa vvee kkeennddiissiinnee kadar
uzanan iflbirlikçilik çizgisidir.

Tümünün çabas› asl›nda Mende-
res üzerinden kendi iflbirlikçilikleri-
ni aklamak, Amerikanc› çizgilerini

meflru hale getirmektir.

““DDeemmookkrraassii flfleehhiiddii”” ddee¤¤iill,,
bbiirr vvaattaann ssaatt››cc››ss››

Menderes’e iliflkin olarak y›llar-
d›r, nas›l haks›z yere idam edildi-
¤inden, mahkemelerde “afla¤›lan-
d›¤›ndan” sözetti iflbirlikçiler. Bu-
gün söylenenler yeni de¤il ama es-
kisinden daha cüretli ve pervas›zca-
d›r. Bir hainden, bir kahraman ya-
ratmak için tüm gerçekler karart›l-
maktad›r..

Peki kimdir Menderes?..

Önce, ““yyoollllaarr kkrraall››”” olarak ad-
land›r›ld›. DDeemmiirreell’’in, “bbaarraajjllaarr
kkrraall››””, ÖÖzzaall’’›n ise telefon, telsiz,
haberleflme konusunda ““aalltt››nn ççaa¤¤””
yaflatt›¤› hep öne ç›kar›lm›fl, iflbir-
likçilikleri gizlenmifltir.

“Yapt›klar› halk›n ihtiyaç duya-
caklar› temel hizmetler” diye dü-
flünmek gerçe¤in tam olarak görül-
memesidir. MMeennddeerreess de, DDeemmiirreell
de, ÖÖzzaall da iktidarlar›n› halk›n ihti-
yaçlar› yerine emperyalist tekellerin
ihtiyaçlar› için kulland›lar.

Menderes, bir toprak a¤as›yd›.
Menderes ve beraberindeki baz›
milletvekilleri, o zaman›n tek parti
iktidar› olan CHP’den ayr›larak, 77
OOccaakk 11994466’’da tekelci burjuvazi ve
toprak sahiplerinin temsilcisi De-
mokrat Parti’yi kurdular. Demokrat
Parti, 11994466 seçimlerinde 65 sandal-
ye kazand›.

AAmmeerriikkaa,, 11995500 seçimlerinde
aç›ktan DP'yi destekledi. Nas›l bu-
gün AKP’ye destek veriyorsa o za-
man da MMeennddeerreess--BBaayyaarr önderli-
¤indeki DP’nin kazanmas› için tüm
kurumlar›n› seferber etti. 

“Emperyalizmin deste¤inde ge-

Menderes ‘demokrasi flehidi’ de¤il,
bir halk düflman› ve vatan hainidir

Ülkeye De¤il, 
Amerika’ya Hizmet Etti!

“Koflullar uygun olursa, kabrini
ben de ziyaret ederim. Menderes ül-
keye hizmet etmifl bir insan. Sayg›-

de¤er bir kifli.” 

CHP Genel Baflkan› KKeemmaall KK››--
ll››ççddaarroo¤¤lluu da halk düflman› AAddnnaann
MMeennddeerreess’i sahiplenerek, mezar›n›

ziyaret etmekten sözediyor. 

Menderes hangi ““üüllkkeeyyee”” hiz-
met etmifl? Menderes için Türkiye,
“KKüüççüükk AAmmeerriikkaa”d›r. Onun as›l
ülkesi Amerika’yd›. 

Böyle bir iflbirlikçiyi sahiplen-
mek, onu sayg›de¤er ilan etmek,
hizmetlerinden sözetmek, ancak
oonnuunn ggiibbii ddüüflflüünneennlleerriinn yapaca¤›
bir fleydir. Do¤ru; K›l›çdaro¤lu da
bir Menderes’tir. 

MMeennddeerreess’’ii aakkllaammaakk,, 
kkeennddiilleerriinnii aakkllaammaakktt››rr!!

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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liflmek ve tekelleflebilmek arzusun-
daki iflbirlikçi burjuvaziyle, toprak
a¤alar›n›n ve tefeci tüccarlar›n itti-
fak›n›n (oligarfli) temsilcisi DP, se-
çime büyük avantajla girdi.” (Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z, cilt: 1, syf. 144) 

Yoksul halk›n karfl›s›na ç›kt›kla-
r›nda, CHP döneminin zulmünü ifl-
lediler. “Milli fief” ‹smet ‹nönü dö-
neminin jandarma daya¤›ndan y›lan
halka “özgürlük” vaat ettiler. Halk›n
demokrasi ve özgürlük beklentileri-
ni kullanarak, halk› aldatt›lar.

Menderes-Bayar ikilisi, ikinci
dünya savafl›nda hükümetin izledi¤i
politikalar ve artan sömürü ile iyice
yoksullaflan halk›n ekonomik bek-
lentilerini de kulland›lar. Halka, ifl
ve yaflam koflullar›n›n gelifltirilmesi
sözü verdiler. 

T›pk› AKP gibi demokrasiden,
haklardan söz ederek ayd›nlar› da
yedeklediler. Bugün AKP’yi des-
tekleyen ayd›nlar oldu¤u gibi o gün
de Menderesler’i destekleyen,
DP’nin “demokrasi ve özgürlük”
getirece¤ine inanan ayd›nlar ç›kt›.

Demokrat Parti, emperyalizmin
ve oligarflinin partisi olarak girdik-
leri 1950 seçimlerini ezici bir ço-

¤unlukla kazand›. 

1950 seçimleri s›radan bir ikti-
dar de¤iflikli¤i de¤ildi her fleyden
önce. 

Bu iktidar de¤iflikli¤i Kemalist-
lerin iktidardaki gücünün son bul-
mas› ve iflbirlikçi tekelci burjuva-
ziyle toprak a¤alar› ittifak›n›n ha-
kim güç olmas›, iktidar› ele geçir-
mesidir. Bu yan›yla bir karfl›-dev-
rimdir. Karfl›-devrim, darbesiz, kan-
s›z, silahs›z, koflullar› çok iyi de¤er-
lendirerek, “demokrasiye geçifl”
maskesi alt›nda gerçeklefltirilmifltir.

DP iktidar› ile Türkiye  yeni-sö-
mürge bir  ülke haline gelmifl, gizli
iflgal gerçekleflmifltir. 

Menderes, hep ““kküüççüükk AAmmeerrii--
kkaa” yapmak istemifltir Türkiye’yi.
“HHeerr kkööflflee bbaaflfl››nnddaa bbiirr mmiillyyoonneerr
yyaarraattmmaakk” için çabalam›fl, zengin-
lerin iktidar› oldu¤unu göstermifltir. 

Ayd›nlar, ilericiler uzun süre
Menderes iktidar›ndan “demokrasi
ve özgürlük” beklediler. Ancak çok
geçmeden yan›ld›klar›n› gördüler.
B›rakal›m Menderes iktidar›n›n
“demokrasi ve özgürlük” getirmesi-
ni, ayd›nlara, ilericilere, anti-faflist-
lere en çok DP iktidar› sald›rd›.

HHaallkkaa zzuullüümm vvee
iiflflbbiirrlliikkççiilliikk;; 1100 yy››llll››kk
MMeennddeerreess iikkttiiddaarr››nn››nn
öözzeettiiddiirr!! 

10 y›ll›k Menderes iktidar›nda,
kapitalizmin geliflmesi h›zlanm›flt›r.
Pazar›n giderek genifllemesi, bir
yandan toplumsal üretimi ve “nispi
refah”› artt›r›rken, di¤er yandan da
flehirleflme ve ulafl›m geliflmifltir.

“Yok”larla yaflam›n› sürdüren
halk aç›s›ndan bunlar “yeni” fleyler-
dir. Daha önce kara lastik giyen
yoksul halk, kundura giymeye bafl-
lam›fl ama bu halk›n yoksullu¤unu
ortadan kald›rmam›flt›r. Tersine
flimdi sömürü daha yo¤undur.

Ülkemiz emperyalistlere aç›lm›fl,
Amerikan ve NATO üsleri her yan›
doldurmufltur. Kore’ye asker gönde-
rilmifl, 1957’deki Lübnan sald›r›s›n-
da ‹ncirlik ABD’ye aç›lm›flt›r.

Gençli¤e sald›r›lm›fl, gençlik
susturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Sosya-
listlere düzmece davalar aç›larak,
genifl tutuklamalara giriflilmifltir.

Her faflist iktidar›n yapt›¤› gibi
DP de kendi iktidar›n› sa¤lamlaflt›r-
mak için  muhalefete izin verme-
mifltir. DP, ABD’nin sosyalist siste-
me karfl› sürdürdü¤ü sald›r› politi-
kas›n›n bir parças› haline gelmifltir.

DP iktidar› ›rkç›l›¤›n, gericili¤in,
anti-komünizmin iktidar›d›r. Az›n-
l›klara yönelik ›rkç› sald›r›lar›n en
büyüklerinden biri olan 6-7 Eylül
1955’deki ya¤ma ve katliam DP ik-
tidar› taraf›ndan örgütlenmifltir.

DP iktidar› gençli¤e yönelik sal-
d›rlar›nda, 28 Nisan 1960’da ‹stan-
bul Beyaz›t Meydan›’nda Turan
Emeksiz isimli ö¤renciyi, 30 Nisan
1960’da Nedim Özpolat’› Sultanah-
met’te katletti.

““DDeemmookkrraassii,, bbiilliimmee ssaayygg››”” gibi
yalanlarla üniversiteyi, ayd›nlar›
kendi yan›na çeken DP, bu sefer
kendisi üniversiteler ve ayd›nlar
üzerindeki faflist bask›lar›n› sürdü-
rerek, üniversiteleri, ayd›nlar›, bas›-
n› susturmaya çal›flm›flt›r. T›pk› bu-
günkü gibi.

Öyle ki, DP’nin CHP’ye bile ta-
hammülü yoktur. CHP’nin miting-
lerine sald›r›l›yor, ‹nönü’nün ko-
nuflmalar› engelleniyor, CHP’nin si-
yasi faaliyet sürdürmesi imkans›z
hale getiriliyordu.

Menderes’in 10 y›ll›k iktidar›
halka karfl› sürdürülen savafl›n ve ifl-
birlikçili¤in tarihidir. ‹flte Tayyip’le-
rin savundu¤u Menderes gerçe¤i
budur!

Savunduklar›, aklamaya çal›flt›k-
lar› as›l olarak kendi iflbirlikçilikleri
ve vatan hainlikleridir.

Menderes’in ‹dam›
27 May›s 1960’da ordu yöne-

time el koyarak, Demokrat Parti ik-
tidar›na son verdi. Demokrat Parti
yöneticileri, Menderes ve Bakanlar
tutukland›. Yass›ada’da kurulan
mahkemede yarg›land›lar.

Adnan Menderes as›l suçlar›n-
dan yarg›lanmad›. Yarg›land›¤›
suçlar, as›l suçlar› yan›nda “bir
hiçtir”. Yarg›land›¤› suçlar, tüm
burjuva politikac›lar›n iflledi¤i “s›-
radan” suçlard›r.

Menderes, tek kelimeyle ““vvaattaa--
nnaa iihhaanneett”” suçundan yarg›lanma-
l›yd›. Onun ihaneti ve suçlar› öyle-
sine büyüktür ki, ülkemizi emper-
yalizmin yeni-sömürgesi yapm›flt›r. 

Türkiye’nin kap›lar›n› Ameri-
ka’ya açm›fl, onlarca Amerikan ve
NATO üssünün açılması iznini biz-
zat Baflbakan olarak imzalam›flt›r.
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Sevgili arkadafllar, sevgili yol-
dafllar, merhaba! “Nas›l?” sorular›-
na bir yenisini daha ekliyoruz. Bu
haftaki dersimizin konusu, “Nas›l
Yazmal›y›z?” 

Bu konuda yaz›n›n hem muhte-
vas›na ve hem biçimine dair çeflitli
noktalar› ortaya koymaya çal›flaca-
¤›z. Ama bu ayr›nt›lardan önce yaz›
yazma konusuna dair baz› temel an-
lay›fllar›m›z› netlefltirelim. 

��Bir: yyaz› yyazmak hherkesin
görevidir veya oolabilir

Yaz› yazmay› kimse, hiçbir Cep-
heli, kendi d›fl›nda görmemelidir. Ya-
z› yazmak da, müca-
delenin bir parças›d›r.
Ajitasyon-propaganda
faaliyetimizin bir bö-
lümü yaz›ya dayan›r
çünkü. Bildiri yazar›z,
bas›n aç›klamas› yaza-
r›z, haber yazar›z, kufl-
lama yapar›z... Halk
toplant›s› gibi toplan-
t›lar için konuflma me-
tinleri yazar›z, e¤itim
çal›flmalar› için semi-
ner yaz›lar› yapar›z...

Bu anlamda, okumak kadar yaz-
mak da temel faaliyetlerimizden ve
e¤itim konular›m›zdan biri olmal›-
d›r. Bu konuda karfl›m›za temel ola-
rak iki sorun ç›kar: BBiirriinncciissii, insan-
lar›m›z›n bu konudaki kendine gü-
vensizli¤idir. ‹‹kkiinncciissii ise, bu konu-
daki politik veya teknik yetersizlik-
lerdir. Birincisinin giderilmesi de
ikincisine ba¤l›d›r. Kendine güven-
sizli¤i yoketmenin yolu, bu konuda
ciddi e¤itim çal›flmalar› yapmak ve
ard›ndan da prati¤e geçirmektir.  

Ya, “ben yaz› yazamam” deyip
iflin içinden ç›kar›z. Ya, “benim hiç
yetene¤im yoktur bu konuda!” diye
olmazlan›r›z. Ya, yazar›z ancak yaz›

ak›c› olmaz, çarp›-
c› olmaz, ikna edi-
ci olmaz... Bazen,
bir arkadafl›m›z bir
bildiri, aç›klama
yazmak için otu-
rur, “bir türlü ya-
z›n›n ilk cümlesini

bulamaz”. Asl›nda flunu bilelim ki,
her devrimci, her Cepheli yazabilir.
Bütün bunlar yaz› konusundaki
yanl›fl, çarp›k flekillenifllerin sonu-
cudur. Bu çarp›kl›klar›n kimisi bur-
juva e¤itim sisteminden, kimisi sol-
daki “ayd›n” tarz›ndan gelir... 

Çarp›kl›klardan kurtulmak, yaz›
konusunda bir ad›m atmakt›r. Bu-
nun en bafl›nda da hepimizin yaz-
mas› gerekti¤ini ve yazabilece¤ini
bilmemiz gelir. ‹yi yaz› yazmak,
B‹R YETENEK MESELES‹ DE-
⁄‹LD‹R. Yaz› bir eemmeekk,, yyoo¤¤uunnllaaflfl--
mmaa,, ddoo¤¤rruu ddüüflflüünnmmee tarz›na sahip
olma sorunudur. 

Yazmay›, "ayd›nlar›n", "seçkin-
lerin" ifli olarak görmek, sömürücü
egemen s›n›flardan kalan bir düflü-
nüfl biçimidir. Devrim yapmak, dev-
rimci halk iktidar›n› kurmak, esas
olarak devrimci örgütün, partinin
iddias›d›r. Ama biz ne diyoruz; her
Cepheli, iktidar iddias›n› ve pers-
pektifini tafl›mal›d›r. Her Cepheli-
nin gerekti¤inde konuflmac›, gerek-
ti¤inde yazan, gerekti¤inde tiyatro
oynayan bir  sanatç› olmas› iflte bu
iddian›n bir parças›d›r.  

��‹ki: Yaz› kkavgam›z›n bbir

parças›d›r

Yaz› yazma konusuna, kimse

"profesyonel yazar" bak›fl aç›s›ndan
bakmamal›d›r. Meselemiz “yazar”
olmak de¤ilidiwr. Bizim için hedef-
lenen tek profesyonellik, 24 saatini
devrime adam›fl “profesyonel dev-
rimcilik”tir. Ve biz zaten diyoruz ki,
her devrimci yazard›r. 

Her devrimci, rapor yazmak du-
rumundad›r, e¤itim çal›flmas› yap-
mak, kitap de¤erlendirmesi, kitap
özeti ç›karmak gibi örgütlülü¤ün ve
e¤itimin zorunlu gere¤i olan iflleri
yapmak durumundad›r, bunlar
““yyaazzmmaa””yy›› gerektirir. O halde ken-
dini biraz e¤iterek, ö¤renerek, biraz
yo¤unlaflarak, bildiri yazmak, bas›n
aç›klamas› yazmak gibi görevleri de
üstlenebilir. Üstlenmelidir. 

K›sacas›, yaz›, e¤itim ve örgüt-
lenme çal›flmalar›m›z›n da, müca-
delemizin de bir parças›d›r. Yaz›
yazma konusuna böyle bakmal›y›z. 

Büyük Direnifl içindeki, herhan-
gi bir eylem sürecindeki insanlar›-

m›z›n konuflma
ve yaz›lar›na
bak ›n ; s ank i
her biri bir fel-
sefeci, her biri
bir ajitatör, her
biri bir teoris-
yendir. En do¤-
ru tan›mlamay-
la, her biri bir
bilgedir. DDiirree--
nniiflfliinn bbiillggiissii,,
bbiilliinnccii,, pprraattii--

¤¤iinn ddeenneeyyiimmii,, bilgeli¤e dönüflmek-
tedir. O bilgeli¤i kendimize tafl›ya-
biliriz. 

Biz kavgaya d›fl›ndan bakan, d›-
fl›ndan yorum ve aç›klama getiren
“ayd›n”lar de¤iliz. Biz kavgan›n
içinden yaz›yoruz ve hep öyle yaz-
maya devam edece¤iz. 

Bizim devrimci yay›n miras›-
m›z, günlük haftal›k yay›n faaliyeti-
miz, her türlü bas›n aç›klamam›z,
bildirimiz, KAVGANIN ‹Ç‹NDEN-
D‹R. Böyle de olmak durumunda-
d›r. Bu yüzden gidip de “a¤z› iyi laf
yapan... kalemi kuvvetli... iyi edebi-
yat parçalayan” birilerine ““ssiippaa--
rriiflfl”” vermeyiz yaz›lar›m›z› ve bildi-
rilerimizi. Kavgan›n içinden kendi-

devrim ‹‹çindevrim ‹‹çin

D EVR‹MC‹ OOKULD EVR‹MC‹ OOKUL
DDeerrss:: NNaass››ll 

YYaazzmmaall››yy››zz??

Yaz›, kkavgam›z›n
bir pparças›d›r
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26 Eylül
2010

33

Yürüyüfl

Say›: 235



miz yazar›z. 

��Üç: YYaz› yyazmak,
militanca bbir
eylemdir!

““KKöörr bb››ççaakk kkaann
çç››kkaarrmmaazz..”” 

S›kl›kla kullan›ld›¤› gibi, en bafl-
ta flöyle bakabiliriz yaz› yazma ifli-
ne. Yaz› yazmak bir eylemdir. Hem
kendisi bir eylem, hem de di¤er ey-
lemleri tamamlayan bir parça... 

Bir eyleme nas›l emek veriyor-
sak, plan yap›yorsak, haz›rlan›yor-
sak, yaz›ya da öyle haz›rlanmal›y›z.
Haz›rl›klar›n biçiminin çok farkl›
olmas› önemli de¤il; Biz süper yete-
neklere de¤il, eemmee¤¤ee,, ddiissiipplliinnee,,
ppllaannaa--pprrooggrraammaa inan›yoruz. Yaz›
için de  bunlar gereklidir. Kafam›z-
da flekillendirerek veya notlar ala-
rak, o yaz›ya haz›rlanmal›y›z. 

Bir eylemin baflar›s› nas›l ki mmii--
lliittaannccaa bir haz›rl›k ve mmiilliittaannccaa
hhaayyaattaa ggeeççiirriillmmeessiinnee ba¤l›ysa, bir
yaz›n›n “iyi” bir yaz› olmas› da ay-
n› fleye ba¤l›d›r: Militanl›¤a. 

Mao’nun gazete üzerine ortaya
koydu¤u bak›fl aç›s› da, yaz› eyle-
minin oda¤›na militanl›¤› oturtuyor.
“Gazetemiz [yyaazz››llaarr››mm››zz diye de
okuyabiliriz bunu] çarp›c›, etkili ve
anlafl›l›r olmal› ve ciddi bir flekilde
ç›kar›lmal›d›r. Kararl›l›kla gerçe¤i
savunmal›y›z; gerçekler ise aç›k se-
çik bir tutum gerektirir. ... Partimi-
zin ç›kard›¤› gazeteler ve partimizin
bütün propaganda çal›flmas› canl›,
aç›k seçik ve çarp›c› olmal›; laf›
eveleyip gevelememelidir. Bize, dev-
rimci proletaryaya yaraflan militan
tutum budur. Halka gerçekleri gör-
meyi ö¤retmek ve halk› kendi kurtu-
luflu u¤runa savaflmaya seferber et-
mek istedi¤imize göre, bu militan
tutuma ihtiyac›m›z vard›r. Kör b›çak
kan ç›karmaz.” (Mao Çe Tung) 

Bu militan tutum, bizim yaz›da-
ki ele al›fl›m›z›, üslubumuzu da be-
lirler. O militanl›k, bir flekilde o
metni okuyanlara ulafl›r, metni oku-
yanlar, sizin sorunu ele al›fl›n›zdaki
kararl›l›¤›n›z› hissederler. 

��Dört: BBir yaz›ya
bafll›yoruz:

‹sterseniz flimdi yavafl yavafl ya-
z›m›z› somut olarak da flekillendir-
meye bafllayal›m, arada yine genel
bak›fl aç›m›za dair vurgular gerekir-
se, onlar› da yapar›z; flimdi alal›m
bakal›m kalemleri elimize.:

��Laf› vve ggiriflleri 

uzatmamal›y›z
Bir yaz›n›n en önemli bölümle-

rinden biri giriflleridir. Bu bölüm, in-
sanlara o yaz›y› okutmakta, konu-
nun önemini, kapsam›n›, boyutlar›n›
hissettirmekte önemlidir. 

Bu noktada, solda adeta müz-
minleflen bir sorun vard›r. Bildirile-
rin, konuflmalar›n, bas›n aç›klamala-
r›n›n girifl bölümleri, konuyla do¤ru-
dan ilgisi olmayan daha genel bö-
lümlerdir; genellikle “sürecin bir
tahlili” yap›l›r veyahut da ülkemizin
sosyo-ekonomik yap›s›na dair genel
tesbitlerden söz edilir. 

Bunlardan özet olarak söz edilir
genellikle, ama iflte o özet bile, bir
bas›n aç›klas›nda, bildiride “laf›
uzatmaya” ve bir türlü “sadede gel-
memeye” dönüflür. (Sadet, “konuflu-
lan as›l konu, as›l madde” demektir.)
Elbette girifli böyle olan yaz›lar da
genellikle çok uzun olur. Mesela bil-
diriler, bas›n aç›klamalar›, küçük
puntolarla bir ka¤›d›n önlü arkal› iki
yüzünü de dolduracak kadar olur ço-
¤unlukla. Oysa ayak üstü da¤›t›l›p,
ço¤unlukla da ayak üstü okunacak
bir metin için, bu oldukça uzundur.  

Bu biçimden ç›kmal›y›z. Mutlak-
laflt›rm›yoruz. Konuya görew, böyle
bir hacim de olabilir; ama biz hep
daha k›sa olan›, daha büyük puntolu,
okunakl› olan› hedeflemeliyiz. 

Keza, bu tür giriflleri tercih etme-

meli, bafllang›ç bölümü-
nü laf kalabal›¤›na bo¤-
madan as›l sorunumuzu,
vermek istedi¤imizi, dü-
flüncemizi özetlemeliyiz.
E¤er “tahlil” anlam›nda,
genel nitelikler anlam›n-
da belirtece¤imiz varsa,

bunu bu somut giriflten sona belirt-
mek daha uygun bir biçimdir. 

��Yaz›, BB‹LG‹LEND‹R‹C‹
olmal›d›r

Bildirilerimizin, bas›n aç›klama-
lar›m›z›n, di¤er siyasal yaz›lar›m›-
z›n bir di¤er ortak eksikli¤i, somut
bilgiler ve e¤itici yan›n›n eksikli¤i-
dir. Bu eksiklik daha çok, yaz›y› ya-
zarken, halka hitap etti¤imizi ço¤u
kez unutup, “kendi içimize” yönelik
bir seslenifl içinde kalmakt›r. 

Mesela bir bas›n aç›klamas›nda,
bildiride “Büyük Direnifl”ten söz
edilir. Oysa, genifl kitleler bundan
ne zamanki, hangi direnifli kastetti-
¤imizi anlamayacakt›r. 

Bu noktadan hareketle tespit
edebilece¤imiz “yaz›m kurallar›”
flunlard›r:

Kendi aram›zda konufluyormu-
fluz gibi yaz›lmamal›d›r. 

Herkes, sanki bizim bildi¤imiz
her fleyi biliyormufl gibi yaz›lmama-
l›ld›r. 

Herkes sanki bizim kulland›¤›-
m›z kavramlar› hep kullan›yor ve
biliyormufl gibi yaz›lmamal›d›r. 

Her bildiri, bas›n aç›klamas›, ana
olaya, ana soruna iliflkin ne olmufl,
nerede olmufl, nas›l olmufl, bu bilgi-
leri içermelidir. 

Kendimizi, yazaca¤›m›z raporu,
notu, bildiriyi, bas›n aç›klamas›n›
okuyan ve dinleyenlerin yerine koy-
mal›y›z. Yazd›¤›m›zdan ne anlafl›l-
d›¤›n›, okuyan ve dinleyenlerin
hangi bilgileri duymaya ihtiyaç du-
yaca¤›n› bilmeliyiz. Mesela, çok
genifl bir kesim TAYAD’l›lar› bile-
bilir, ama bu konudaki bir bildiride,
TAYAD’›n “Tutuklu ve Hükümlü
Aileleri Yard›mlaflma Derne¤i’nin
k›saltmas› oldu¤unu vurgulamam›z-
da yarar vard›r.   

Bir eyleme nas›l emek veriyorsak, plan
yap›yorsak, haz›rlan›yorsak, yaz›ya da öyle

haz›rlanmal›y›z.  Haz›rl›klar›n biçiminin çok farkl›
olmas› önemli  de¤il; Biz süper yeteneklere de¤il,

eme¤e, disipline, plana-programa inan›yoruz.
Yaz› için  de bunlar gereklidir. Kafam›zda

flekillendirerek  veya notlar alarak, o yaz›ya
haz›rlanmal›y›z.

Ankara yolunda, Paflabahçe Devlet Hastahanesi’nde,34
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��Yaz› SS‹STEML‹
olmal›d›r

Hepimiz düzenin okul
e¤itiminde flunu ö¤renmi-
flizdir: "Bir yaz› üç bölüm-
den oluflur: Girifl, geliflme
ve sonuç."

Mutlak olarak böyle olacak diye
bir kural yok. Ama yaz›lar›n ço¤un-
lu¤u itibar›yla her yaz›da bu bölüm-
ler bulunur. Yaz›n›n girifli itibar›yla
de, geliflimi itibar›ylada özgün bi-
çimler bulabiliriz. 

Ama hiçbir özgünlük, herhangi
bir yaz›n›n sistemsiz, gelifligüzel
yaz›lmas›na neden olmamal›d›r. 

Yaz›y› okuyan, dinleyen, ad›m
ad›m konu hakk›nda bilgilenmeli,
kavramal›, bizim düflüncemizi gör-
meli, ça¤r›m›z o sistematik içinde
aç›kça ortaya konulmal›d›r.  

Yaz›n›n girifli, k›sa, özlü ve çar-
p›c› olmal›d›r. ‹nsanlar›n bildiriyi
okumaya devam edip etmeyece¤ini
biraz da bu bölüm belirler. 

Biz elbette yaz›m›z› ihtiyaca gö-
re, konuya göre, söyleyece¤imize
göre, flekillendiririz. Dolay›s›yla,
giriflte mesela, sonuç olarak söyle-
yece¤imiz fleyi de söyleyebiliriz.  

Yaz›n›n bir bölümünde, ele ald›-
¤›m›z konuya, düflünceye dair ggeelliiflfl--
mmeelleerr olmal›. Bazen yanl›fl bir e¤i-
lim olarak, siyasi yorumlar›m›zdan,
ça¤r›lar›m›zdan, olay›n, geliflmenin
kendisini anlatmaya neredeyse yer
ayr›lmamaktad›r. Bu do¤ru bir bi-
çim de¤ildir. Yukar›da belirtti¤imiz
gibi, halka yönelik bir bildiri, aç›k-
lama, ele ald›¤› konu hakk›nda ““bbiill--
ggiilleennddiirriiccii”” olmal›d›r. Bu da yaz›-
n›n “geliflme” bölümünü oluflturur.
Ama biz bunu yine ikinci s›raya
koymak zorunda de¤iliz. Mesela bir
bildirimizde, “geliflmeler” tamamen
yorum ve ça¤r› metninden ayr›lm›fl
biçimde, ayr› bir kutu içine de ko-
nulabilir. Önemli olan, o geliflmele-
rin somut ve özet biçimde yaz›m›z-
da olmas›d›r. 

Yaz›n›n “sonuç” bölümü ise, ba-
zen bir ça¤r›d›r, bazen bir teorik, si-
yasal tespittir, bazen bir hükümdür,
bazen bir perspektif sunmad›r... Ba-

zen bunlar›n bir kaç› bir aradad›r.
Ama her ne olursa olsun, ssoonnuuçç nneett,,
aaçç››kk,, ssoommuutt oollmmaall››dd››rr.. 

Yani, yazd›¤›m›z bir yaz›y› (han-
gi türde olursa olsun) okuyanlar,
dinleyenler, yaz›y› bitirdiklerinde,
“yani flimdi ne diyor bu yaz›?” diye
sormamal›lar. Veya diyelim ki, Cep-
heliler’e, taraftarlara, halk iliflkileri-
ne yönelik  bir yaz› yazd›k, yaz›y›
okuyan insanlar›m›z sonunda “bize
ne yapmam›z öneriliyor flimdi?” di-
ye sormamal›lar. E¤er bu sorular so-
ruluyorsa, o yaz›lar amac›na ulafla-
mam›fl demektir. O yaz›n›n içeri¤i
ne kadar dolu olursa olsun, üslubu
ne kadar etkili olursa olsun, amac›-
na ulaflmam›flt›r. 

��Yaz›, ‹‹KNA ED‹C‹ 

olmal›d›r
Yaz›n›n ikna edici olmas›, esas

olarak yazarken nas›l düflündü¤ü-
müzle ilgilidir. 

E¤er her fleyi en kestirme yoldan
ifade ediyorsak, “bu böyledir, flu
flöyledir” deyip anlat›yorsak, orada
ikna edicili¤i tam gözetmiyoruz de-
mektir. 

Bu tarz bir üslup da kullan›r›z
zaman zaman. Ama ayn› yaz› içinde
bu hükümlerimizin içini dolduran
bilgiler olmal›d›r. 

Halka ve e¤itime yönelik –bildi-
ri, bas›n aç›klamas›, e¤itim çal›flma-
s› metinleri vb.– tüm yaz›larda, ikna
edicili¤i gözetmeliyiz. Dolay›s›yla
“bu böyledir” fleklindeki ifademiz
“bu, flundan dolay›, böyledir.” biçi-
mine dönüflecektir.   

Üslup olarak daha güçlü olacak-
sa “bu böyledir” de diyebiliriz; ama
hemen alt›nda, flundan dolay› böy-
ledir fleklinde açar›z. 

Hükümlerimizin, iddialar›m›z›n,
yap›lmas› gerekenlerin gerekçeleri-

ni yaz›lar›m›zda en k›sa
haliyle anlatabilmeliyiz. 

��Aslolan iiçeriktir:
‹çimizdekini yyaz›ya
tafl›yabilmemizdir!

Yaz›, açl›kta açl›¤›n öf-
kesini, katliamda katliam›n öfkesini,
kitlesel bir eylemse, o eylemin cofl-
kusunu, yeni bafllayan bir kampan-
yay› anlat›yorsa, o bafllang›c›n heye-
can›n›; k›sacas›, bir devrimcinin ya-
z›da ele al›nan olay ve olgular karfl›-
s›nda duydu¤u tüm duygular› yans›t-
mal›d›r.

O öfke, kin, inanç, coflku, esas
olarak yaz›n›n içine sinmifl olmal›-
d›r. ‹çimizdeki inanc› ve coflkuyu
e¤er o metne tafl›yabilirsek, o metin
iyi bir metin olma yolunda en
önemli efli¤i aflm›flt›r. 

Yaz›lar›m›z›n biçimi aç›s›ndan
da k›stas›m›z ele ald›¤›m›z olguyu,
konuyu en iyi flekilde anlatmak, dü-
flüncemizi, ça¤r›m›z› en etkili tarz-
da kitlelere ulaflt›rmakt›r. Herhangi
bir biçimin, yöntemin do¤rulu¤u,
yanl›fll›¤› bununla belirlenir.

��‹çerikle bbiçim bbirbirini
tamamlamal›d›r! 

Tali olan yok demek de¤ildir.
Aslolan içeriktir dememiz, biçimin
önemsiz oldu¤u anlam›na gelmez.
‹kisi birbirini tamamlar. 

E¤er ki söz konusu olan bir bil-
diriyse, içindeki düflünceniz, politik
tespit ve önerileriniz ne kadar güçlü
olursa olsun, bu düflünceler, biçim
olarak bozuk, da¤›n›k, bask›s› kötü,
renkleri bozuk, cümleleri düflük,
harf hatalar›yla dolu bir bildiri için-
deyse, o düflüncelerin muhataplar›-
na ulaflmas›, ulaflt›¤›nda etkili olma-
s› mümkün de¤ildir. 

Bu anlamda yaz›m›z›n biçimi de
önemlidir. Düflüncemizi, politika-
m›z› en uygun bafll›kla, en etkili aalltt
bbaaflflll››kkllaarrllaa,, en uygun mmiizzaannppaajjllaa,,
en uygun rreennkkllee,, en uygun rreessiimmllee
vermek de önemlidir ve bafll›¤›ndan
resmine kadar hepsine gerçekten
kafa yormal›y›z. Etkili bir yaz›, et-

Bu anlamda yaz›m›z›n biçimi de önemlidir. Dü-
flüncemizi, politikam›z› en uygun bafll›kla, en etkili

alt bafll›klarla, en uygun mizanpajla, en uygun
renkle, en uygun resimle vermek de önemlidir ve
bafll›¤›ndan resmine kadar hepsine gerçekten ka-
fa yormal›y›z. Etkili bir yaz›, etkili bir bildiri, etkili
bir bas›n aç›klamas aç›klamas›, içerik ve biçimin

birbirini tamamlad›¤› bu bütün içinde ortaya ç›kar.
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kili bir bildiri, etkili bir ba-
s›n aç›klamas›, içerik ve bi-
çimin birbirini tamamlad›¤›
bu bütün içinde ortaya ç›-
kar. 

Tüm yaz›lar için geçerli,
mutlak bir reçete ç›karama-
y›z. Tüm yaz›lar için geçer-
li de¤iflmez bir biçim bul-
mak da mümkün de¤ildir. Yaz›n›n
flekillenifli, yaz›n›n amac›na, ele al›-
nan konuya, yaz›n›n nas›l bir çal›fl-
ma, eylem içinde kullan›laca¤›na
göre bir çok etkene ba¤l› olarak de-
¤iflir. 

Ancak, kitlelere ulaflt›rmak iste-
di¤imiz düflüncenin hheerrkkeess ttaarraaff››nn--
ddaann aannllaaflfl››llmmaass››nn››,, bbeeyyiinnlleerrddee iizz bb››--
rraakkmmaass››nn›› ssaa¤¤llaayyaaccaakk bbiirr mmuuhhttee--
vvaa,, aammaaccaa ggöörree aakk››cc››,, ssaarrss››cc››,, iikknnaa
eeddiiccii,, ccooflflkkuullaanndd››rr››cc›› bbiirr ddiill,, ookkuu--
nnaakkll››,, aannllaaflfl››ll››rr vvee eettkkiillii bbiirr bbiiççiimm,,
her yaz›da olmas› gerekenlerdir.

Dersimiz içinde, yaz›n›n çeflitli
biçimlerinin özgün noktalar›na da
k›sa k›sa da olsa de¤inmekte yarar
var. Dersimizin bu ilk bölümünü,
bas›n aç›klamalar› üzerine baz› nok-
talar› belirterek bitirelim. 

��Bir Bas›n AAç›klamas›’nda
nelere ddikkat eetmeliyiz?

Muhatab›m›z halk olmal›d›r;
“kamuoyu” de¤il. 

Bas›n aç›klamas›n›n en bafl›nda,
gayet aç›k ve net bir biçimde ne
yapt›¤›m›z, niye orada oldu¤umuz
belirtilmelidir: “Arkadafllar, halk›-
m›z, burada flunun için topland›k.
Burada flunun için flöyle bir eylem-
deyiz...”

Burada, bir eksiklikten kaç›n›r-

ken, “basmakal›p bas›n aç›klamala-
r›” fleklinde baflka bir eksikli¤e yol
açmak istemiyoruz. Her bas›n aç›k-
lamas›na böyle bir cümleyle baflla-
mak da bir süre sonra “basmakal›p”
bir tarz ortaya ç›kar›r. 

Biz burada bir bak›fl aç›s›n›, bir
tarz› anlatmaya çal›fl›yoruz. 

De¤ilse, elbette bu esaslar› gö-
zetmek kayd›yla, bir bas›n aç›kla-
mas›na, bidiriye çok farkl› cümleler-
le, kelimelerle bafllamak mümkün-
dür. Ve esas olarak da her bildiri, her
bas›n aç›klamas› bu yan›yla üretici,
yarat›c› bir yan içermelidir. Onu ya-
zanlar, okuyanlar, ona kendi yarat›-
c›l›klar›n› katmaya çal›flmal›d›rlar.

Diyelim ki, bir bas›n aç›klamas›
flöyle de bafllayabilir (güncelden bir
örnek verelim):

Kardefller, bu ülkenin hapishane-
lerinde ne oluyor, bbiilliiyyoorr mmuussuunnuuzz??

Kardefller, ülkemizin hapishane-
lerinde AKP iktidar›nda kaç kifli öl-
dü, bbiilliiyyoorr mmuussuunnuuzz?? 

Hapishanelerdeki zulme karfl›
65-70 yafl›ndaki insanlar›m›z Anka-
ra’ya yürüyorlar, dduuyydduunnuuzz mmuu??

Bir bas›n aç›klamas›, e¤er bas›na,
demokratik kurumlara ve halka da-
¤›tmak üzere yaz›lm›flsa, kolay ve
h›zl› okunur olmal›. Uzunluk olarak,
bir ka¤›d›n arka yüzüne taflmamal›
mesela. Bas›n aç›klamas›n›n bafl›nda

konuyu içeren bir parag-
rafl›k bir özet (spot ad› ve-
rilen tarzda) uygun olur.
Bas›n aç›klamas›n› oku-
mayan sadece bir gözatan
bile, en k›sa okumada bile,
olay› ve bizim ne dedi¤i-
mizin, ça¤r›m›z›n özetini
görebilir orada. 

Bas›na, demokratik kurumlara
yönelik bas›n aç›klamalar›nda,
aç›klamay› okuyanlar›n, bize ulafla-
bilmeleri için mutlaka bir iletiflim
adresi, yolu olmal›d›r. Yani bas›n
aç›klamas›ndaki olaya, eyleme ilifl-
kin bir sorusu olan, o bas›n aç›kla-
mas›n› yazana ulafl›p sorusunu sora-
bilmelidir. Bu anlamda bas›n aç›k-
lamalar›n›n kurumlar›n logosunun,
telefon, faks numaralar›n›n, mail
adreslerinin oldu¤u “antetli ka¤›tla-
ra” yaz›lmas› tercih edilmelidir.
Ama bas›n aç›klamas›n› yazan ku-
rumun böyle bir antetli ka¤›d› yok-
sa, o durumda, aç›klaman›n sonuna
yine de telefon, faks numaras›n›,
mail adresini eklemelidir. 

Bas›n aç›klamalar› ve bildirilerin
sonuna, derneklerimizin, federas-
yonlar›m›z›n, örgütlenmelerimizin
k›sa ad›n› yazmakla yetinmemeli-
yiz. Mutlaka k›sa ad›n›n alt›nda
tam, aç›k yaz›l›m› da olmal›d›r. 

Bas›n aç›klamas›, esas olarak
da¤›tmak için de¤il de, bir eylemde
okumak üzere yaz›l›yorsa, bu aç›k-
laman›n, konuflma üslubuyla yaz›l-
mas› daha uygun olur. 

SSeevvggiillii aarrkkaaddaaflflllaarr,, nas›l yaz-
mal›y›z dersimizin ilk bölümünü
burada noktal›yoruz. Haftaya tekrar
görüflmek ve ayn› konuya devam et-
mek üzere flimdilik hoflçakal›n. 

Bas›na, demokratik kurumlara yönelik bas›n
aç›klamalar›nda, aç›klamay› okuyanlar›n, bize
ulaflabilmeleri için mutlaka bir iletiflim adresi,
yolu olmal›d›r. Yani bas›n aç›klamas›ndaki ola-
ya, eyleme iliflkin bir sorusu olan, o bas›n aç›k-
lamas›n› yazana ulafl›p sorusunu sorabilmelidir.
Bu anlamda bas›n aç›klamalar›n›n kurumlar›n

logosunun, telefon, faks numaralar›n›n,
mail adreslerinin oldu¤u “antetli

ka¤›tlara”  yaz›lmas› tercih edilmelidir.

Sar›gazi: Yozlaflmaya
Karfl› Gücümüz
Birli¤imizdir

‹stanbul Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i taraf›ndan 16 Eylül Perflem-
be günü yozlaflmaya karfl› kampanya
bafllat›ld›.

‹lk gün yap›lan çal›flmada kap› ka-

p› dolafl›larak mahalle halk›na kam-
panya anlat›ld›. Kampanyan›n içeri¤i
olarak "Mahallemizde  uyuflturucuya,
kumara, fuhufla, h›rs›zl›¤a, çetelefl-
meye izin vermeyece¤iz" denildi.

‹nönü Mahallesi, Naz›m Hikmet
Park› ve çevresine 50 adet büyük afifl
yap›ld›. Yaklafl›k bir buçuk saat süren
çal›flmada 200 bildiri halka ulaflt›r›l-
d›.

Ankara yolunda, Paflabahçe Devlet Hastahanesi’nde,36
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Ülkemizde Gençlik

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n gün-
demindeki bir projeye göre, tüm
düz liselerin kald›r›larak bir k›sm›
meslek lisesi, bir k›sm› ise Anadolu
lisesi yap›lacak... Bu projeye göre
Anadolu lisesine dönüfltürülen
okullar d›fl›nda kalan genel liselerin
binalar›, okuma arzusu olan ö¤ren-
cilerin, örgün e¤itimin d›fl›nda b›ra-
k›lmamas› için valiliklerce uygun
görülen mesleki ve teknik ortaö¤re-
tim kurumlar›n›n hizmetine sunula-
cak. Bu düzenleme çerçevesinde 6,
7 ve 8’inci s›n›flarda yap›lan Seviye
Belirleme S›nav› SBS’nin de kald›-
r›larak, yerine sadece 8. s›n›fta ya-
p›lacak OKS benzeri bir s›nav geti-
rilece¤i belirtiliyor. Bu durumda
Anadolu Lisesini kazanamayan ö¤-
renciler do¤rudan meslek liselerine
yönlendirilmifl olacaklar.

Asl›nda, bak›ld›¤›nda tüm bu ye-
nilik ve düzenleme olarak göste-
rilenler düzenin e¤itim sisteminin
açmazlar›d›r. Somut olarak ifade
edersek, bu sene s›nava giren 1 mil-

yon 587 bin 990 kifliden 70 bin 248
kifli baraj› aflamad›. 10 bine yak›n›
s›f›r puan ald› ve toplam olarak 540
bine yak›n ö¤renci herhangi bir üni-
versiteye yerleflemedi. Ve bu, e¤iti-
min her y›l de¤iflmeyen bir tablosu-
dur.

E¤itim sistemi öyle bir hale geti-
rilmifltir ki, ortaö¤retimden itibaren
dershanelere gitmek zorunlu hale
getirilmifltir. Üniversite s›nav›n› ka-
zanmak için ise ö¤rencilerin kafa-
s›nda da dershaneye gitmeden s›na-
v› kazanamayaca¤› kan›s› yerlefl-
mifltir. Liselerin e¤itim müfredat›na
bak›ld›¤›nda gerçek de öyledir. 

Art›k dershaneler düzen taraf›n-
dan o kadar meflrulaflt›r›lm›flt›r ki li-
selerdeki ö¤retmenler de, ö¤rencile-
rin dershanelere gitmesi gerekti¤ini
ö¤ütlemekte, liseler üniversite s›na-
v›ndan 2,5 ay önce son s›n›f ö¤ren-
cilerine tatil edilmektedir. Nedense
bu durumdan MEB’in hiç haberi ol-
mamaktad›r.(!) Maden ocaklar›nda
nas›l denetimsizlik nedeniyle insan-

lar katlediliyorsa e¤itimde de du-
rum farks›zd›r. Ö¤rencilerin gelece-
¤i de bu alanda tekelleflmifl flirket-
lerin ç›karlar›na feda edilmektedir. 

Böylece aç›kça ö¤rencilere ““bbii--
zziimm ddeevvlleett ookkuullllaarr››nnddaa vveerrddii¤¤iimmiizz
ee¤¤iittiimm ggöösstteerrmmeelliikkttiirr;; ssiizz ddeerrsshhaa--
nneeyyee ggiittmmeezzsseenniizz üünniivveerrssiitteeyyii kkaazzaa--
nnaammaazzss››nn››zz”” denilmektedir. Aileler
de çocuklar›n›n gelece¤i için bunu
kaç›n›lmaz olarak kabul etmektedir.
‹flte bunun içindir ki, düzenin lise-
lerde yapaca¤› de¤ifliklikler, biçim-
sel olman›n ötesine geçmeyecek,
isim de¤iflikli¤i d›fl›nda verilen e¤i-
timin niteli¤i de¤iflmeyecektir. 

Düzen ihtiyaçlar›na göre e¤itim
sisteminde çeflitli düzenlemeler
yapmaktad›r. Ancak bu düzenleme-
ler halk çocuklar›n›n okuyabilmesi-
ni kolaylaflt›r›c›, e¤itimin muhte-
vas›n› gelifltirici düzenlemeler ol-
mayacakt›r. E¤itimin her aflamas›n-
da yine daha çok para ödemek, tüm
olanaklar›m›z› zorlamak zorunda
kalaca¤›z ya da okuyamayaca¤›z! 

Gençli¤in
Gündeminden

26 Eylül-3Ekim

Ankara Liseli Dev-Genç, Karakaya
Maden iflçilerinin direnifline
omuz verdi. Liseli Dev-Gençliler
kap› kap› dolaflarak insanlar› di-
renifle getirdi.

Antakya Kurtulufl Lisesi’nde ö¤ren-
ciler okul d›fl›na ç›kt›klar› esnada
okul müdürünün ihbar› üstüne
polis 30’a yak›n ö¤renciyi gözal-
t›na ald›.

29 Eylül günü Devrimci Gençlik
dergisinin bürosu polisler taraf›n-

dan bas›ld›.

Ege Bölgesi Yüksek Ö¤renim Genç-
li¤i yap›lanmas›n› merkezilefltir-
mek ve demokratik üniversite
mücadelesini büyütmek için mer-
kezi ‹zmir olan EYÖ-DER’i ya-
ratt›. Ayd›n, Denizli ve Mani-
sa’da EYÖ-DER’in etkin oldu¤u
illerdi.

Gaziantep fiehit fiahin Lisesi’nde
DLMK l› ö¤renciler okulda terör
estiren ve polisle iflbirli¤i yapan
okul müdürüne karfl› ve okuldaki
keyfi uygulamalar› protesto
etmek için 3 günlük kantin boy-
kotu yapt›.

Samsun da 26 Eylül de DLMK’l›lar
gerici-faflist e¤itime karfl› okul-
larda yaz›lamalar yapt›lar.

Göçmen çocuklar›na 
ayr› s›n›flarda e¤itim
Belçika’n›n Lokeren kentinde bulu-
nan bir okulda yyaabbaanncc››llaarr iiççiinn aayyrr››
bbiirr ss››nn››ff oluflturuldu.

Belçika’da yaflayan Türkiye kö-
kenli bir annenin televizyonda yapt›-
¤› aç›klamada, 2010-2011 e¤itim y›-
l› için ssaaddeeccee yyaabbaanncc››llaarrddaann oluflan
s›n›flar›n oluflturuldu¤u belirtildi. 

Göçmenlere ayr› s›n›f oluflturma,
›rkç›lar›n uzun süredir Avrupa’da
gündemde tuttuklar› bir düflünce.
Ancak bu uygulama, emperyalizmin
“uyum” dayatmas› aç›s›ndan çok
uygun görülmedi¤i için bugüne ka-
dar yayg›nlaflm›fl de¤il.

ggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn

L‹SELERDEK‹ TIKANIKLIKLAR, E⁄‹T‹MDEK‹
ÇÜRÜMÜfiLÜ⁄ÜN BELGES‹D‹R!

Dünya Gençli¤inden
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Okuyup “adam” olacakt›r çocuklar›m›z. Daha do¤ru
bir deyiflle “adam edilecek”lerdir. Adam edilmenin ül-
kemizdeki karfl›l›¤›, devlete ve sisteme itaat etmenin ö¤-
retilmesidir. Okulun ülkemizdeki as›l ifllevi budur. 

Bu kadar “e¤itim” de yetmez çocuklar›m›z için.
Adam olmalar› yeterli görülmez. Erkek çocuklar için
e¤itim askerde devam ettirilecektir; “askere gitsin akl›-
n› bafl›na als›n” denilir. Okulda adam edilen erkek ço-
cuklar›n ak›llar›, askerde bafllar›na getirilecektir. Dev-
letlerine “itaat” etmeleri ö¤retilir.

K›z çocuklar› da bofl b›rak›lmayacakt›r elbette. K›z
çocu¤u denilmeden “adam etme” e¤itiminden onlar da
geçirilmifllerdir. Onlar askere gönderilemedi¤i için, bir
an önce evledirilip e¤itimleri “koca”lar›n›n eline teslim
edilir. Erkek çocuklar›na askerde verilen “itaat” e¤itimi,
k›z çocuklar›na da kocalar› taraf›ndan verilir. Hem “as-
ker oca¤›”nda, hem “aile”de, itaat e¤itiminin bafll›ca
araçlar›ndan biri dayakt›r. 

Sonuçta ortaya “adam” edilmifl, itaat etmesi ö¤retil-
mifl bir toplum ç›kar ki, amaçlanan da budur.

Gençli¤in eetraf›ndaki kkuflatma!
Gençlik tam bir cendere alt›na al›nm›flt›r. Bunu çok

yönlü bir kuflatma olarak tarif etmek daha uygundur. 

Bu kuflatman›n bir taraf›nda AA‹‹LLEELLEERR vard›r. Aile-
ler, durmaks›z›n iki fley söylerler çocuklar›na: “Otur
dersine çal›fl”... “Bak okulda bir fleye kar›flma!..”

Kuflatman›n di¤er bir taraf›, OOKKUULL ‹‹DDAARREESS‹‹DD‹‹RR..

Onun söyledi¤i de ailenin söyledi¤iyle ayn›d›r özünde:
“Derslerine çal›fl”... “Baflka fleylere kar›flma, örgütler-
den, eylemlerden uzak dur!”

Kuflatman›n üçüncü taraf›nda PPOOLL‹‹SS BBAASSKKIISSII VVEE
KKOORRKKUUSSUU vard›r. Dolayl› ve dolays›z çeflitli biçimler-
de varl›¤›n› sürdürür. Okul idareleriyle tam iflbirli¤i
içinde bir denetim kurmufltur. Ö¤rencilere onun da söy-
ledi¤i özünde ayn› fleydir: “Örgütlerden, eylemlerden
uzak dur da ne yaparsan yap, ne olursan ol!”

Kuflatmada dördüncü bir duvar daha vard›r; bu, iiddee--
oolloojjiikk,, kküüllttüürreell bir duvard›r. Bu duvar›n ö¤rencilerin
önüne çekti¤i s›n›rlar da, muhtevas› itibar›yla okul ida-
resinin, polisin çizdi¤i s›n›rlarla ayn›d›r.  

Ç›kan sonuç fludur: Sistem aç›s›ndan e¤itmek,
“adam etmek”, ayn› zamanda ö¤renciyi aappoolliittiikklleeflflttiirr--
mmeekkttiirr.. Adam etmek, dduuyyaarrss››zzllaaflfltt››rrmmaakktt››rr.. Adam et-
mek, bbeenncciilllleeflflttiirrmmeekk,, bbiirreeyycciilleeflflttiirrmmeekkttiirr.. Adam et-
mek, ssiinnddiirrmmeekkttiirr..

Gençlik, ilkokullarda okuyan çocuklar›m›zdan yük-
sek okul ö¤rencilerine kadar tüm gençli¤imiz, böyle
adam edilmeye karfl› ç›kmal›d›r. Çünkü bu, adam olmak
de¤il, adam olmaktan, insanl›ktan ç›kmak demektir. Du-
yars›z, apolitik, bencil, ç›karc›, sinmifl bir insan›n kendi-
sine, ülkesine ve halk›na ne gibi bir yarar› dokunabilir?
Hiçbir yarar› dokunmaz. Duyars›z, apolitik, bencil, ç›-
karc›, sinmifl bir insan, ancak ve ancak, sömürü ve soy-
gun düzeninin ifline gelir.  

Gençli¤i kuflatanlar›n herbiri, kendini meflrulaflt›ra-
cak bir gerekçe içinde hareket eder. AAiillee,, güya sevdi¤i
için bunlar› önermektedir çocuklar›na. OOkkuull iiddaarreessii,,
e¤itim-ö¤retimin bir gere¤i olarak bu dayatmalarda bu-
lunmaktad›r. PPoolliiss,, vatandafl›n huzuru(!) ve bizzat ö¤-
rencilerin güvenli¤i(!) için bu s›n›rlar› çekmektedir. 

Gerekçeleri ne olursa olsun, ne ailenin, ne okul yö-
netimlerinin, ne polisin ggeennççlliikktteenn iisstteeddiikklleerriinniinn hiçbir
mmeeflflrruulluu¤¤uu,, hhaakkll››ll››¤¤›› vvee ddoo¤¤rruulluu¤¤uu yyookkttuurr.. 

Bir gencimiz, ne kadar bencilleflirse, ne kadar bana-
necileflirse, ne kadar ülkesinin ve halk›n›n sorunlar›ndan
koparsa, ne kadar boyun e¤erse, o kadar “adam olmufl”
olacak, büyüklerinin ve devletin o kadar öövvggüüssüünnüü ala-

cakt›r. Matematik, tarih, felsefe, co¤rafya, bu dersle-
rin hepsi bir yana, e¤itimin as›l amac›, bu ““öövvüülleecceekk
ggeennçç”” tipini ortaya ç›karmak içindir. Gerici ailelerin,
okul yönetimlerinin ve polisin bu konularda ““aaffee--
rriinn””iinnii almak, her gencimiz için bir uuttaannçç olmal›d›r. 

Gençli¤in yapmas› gereken tek fley, kendisini bir
cendereye sokan bu kuflatmay› da¤›tmakt›r. Ailesi-
ne, polise, okul idaresine ve düzenin kültürüne karfl›
bayrak açmakt›r. 

OOkkuuyyuupp NNee OOllaaccaa¤¤››zz??
okullar aç›ld›... 

Gençlerimiz; Okuyup ‘Düzenin Adam›’
Olmay›n!

Halk›n›z ve vatan›n›z için mücadele edin!
Okuyun, devrimci olun, vatansever olun!

Bask›ya, zulme boyun e¤meyen, 
emperyalistlere özenmeyen yi¤itler olun!

Kim nas›l bir gelecek çiziyor onlara?
Düzenin bir plan› var, bir de devrimin...
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S›nav ssistemi dde ““adam eetme”nin 
bir parças› hhaline ggetirilmifltir

Bilindi¤i gibi, e¤itimin her düzeyinde, ilkö¤retimde,
ortaö¤retimde, yüksek ö¤retimde, s›nav sistemleri, s›n›f
geçme sistemleri s›k s›k de¤iflmektedir. Burjuva bas›nda
ise bu durum ço¤u kez “yaz boz tahtas›” olarak adland›-
r›lmaktad›r. Ama bu üç befl bürokrat›n kafas›na eseni
yapmas› sonucunda ortaya ç›kan bir tablo de¤ildir.  

Sistem, bir sömürücü sisteme e¤itimci ve kalifiye
eleman yetifltirmenin kaç›n›lmaz açmazlar›n› yaflamak-
tad›r elbette. Bu sistemin ise ttuuttaarrss››zzll››kkllaarr ve tt››kkaann››kk--
ll››kkllaarr içermesi kaç›n›lmazd›r. Bunun sonucunda sistem
s›k s›k tekellerin ve oligarflik devletin ihtiyaçlar› teme-
linde yeni düzenlemeler yapmay› gerektirmektedir.  

S›nav sistemi, gerçekte oligarflinin kkeennddii ee¤¤iittiimm ssiiss--
tteemmiinnii iinnkkaarraa dönüflmüfltür. Bir ö¤retmeni dört y›l e¤i-
tiyor, yetifltiriyor, ancak dört y›l›n sonunda diyor ki, se-
nin ö¤retmen olarak yetifltirip yetifltiremedi¤imden
emin de¤ilim, seni yeniden s›nava sokaca¤›m... 

Gerçekte üniversite girifl s›navlar› dahil, s›navlar›n tü-
mü oligarflinin sisteminde bu anlama gelmektedir. Böyle-
ce de, ö¤rencilerin, üniversite mezunlar›n›n kaderi, üç
dört saatlik s›navlarda belirlenir hale gelmektedir.  ‹flte bu
noktada ss››nnaavvllaarr ddaa öö¤¤rreenncciilleerrii ““aaddaamm eettmmeenniinn!!”” bbiirr
aarraacc››nnaa dönüfltürülmüfltür. S›navlarla, ö¤renciler adeta
hayattan kopar›lmaktad›rlar. Asosyallefltirilmifl, her ö¤-
renciyi rakip gören bir ruh hali içinde arkadafllar›yla ilifl-
kileri anormalleflmifl ö¤renciler, daha o yafltan düzen için-
de ““kkaazzaannmmaakk vvee yyüükksseellmmeekk”” iiççiinn hheerr flfleeyyiinn mmüübbaahh
oolldduu¤¤uu anlay›fl›yla flekillendirilmektedirler. 

Burada, düzenin e¤itiminin, düzenin “adam etme”
anlay›fl›n›n en tipik yanlar›ndan biri daha ç›kar karfl›m›-
za. Bu, yaflam›n tüm amac›n› “kariyer” yapmak, koltuk
sahibi olmak olarak gören, kariyer ve koltuk için, bafl-
kalar›n›n s›rt›na basarak yükselmeyi normal gösteren bir
anlay›flt›r. 

Düzenin e¤itiminden geçmifl, o e¤itimi içsellefltirmifl
bir “düzen adam›”, zay›f›n, yere düflenin, güçsüzün s›r-
t›na ac›mas›zca basar ve yükselir. ‹lk bak›flta gayet ma-
sum görünen bu “s›nav
sistemi”, iflte böyle bir
burjuva ideolojisini ka-
bul ettirmeye çal›fl›r in-
sanlara. Sistem, insan-
lar› kuflatt›¤› için, ö¤-
renci için s›nav›n d›fl›n-
da bir yol da yok görü-
nür. ‹flte bu noktada, ö¤-
renci gençlik için, tek
ç›kar yol, ““ddüüzzeenniinn
aaddaamm››”” olmay›, düze-
nin ideolojisiyle e¤itil-
meyi ve flekillendiril-
meyi reddetmektir.  

Düzenin ee¤itimi dde, aadaml›¤› dda
kendisinin oolsun!

Evet, okuyup adam olaca¤›z; ama, düzenin adam›
de¤il, halk›n adam›, devrimin adam›!.. 

Gençlikle ilgili yap›lan çok çeflitli araflt›rmalar orta-
ya olumsuz bir tablo koymaktad›r. Bir anketin sonucu
flöyle aç›klanm›flt› örne¤in: “Kaybolmufl gençlik”.

Baflka bir anketin sonucu “Gençli¤in gözü d›flar›da,
Amerika’da, Avrupa’da” diye özetleniyor... Bir süre ön-
ce yap›lan baflka bir araflt›rma ise flu sonuca varm›flt›:
“Sevgisiz gençlik”... Son bir örnek daha aktaral›m. Bir
ankete göre de gençlik “sizin için en önemli fley nedir?”
sorusuna “Önce para”! demiflti... 

Bütün bunlar›n bir gerçeklik yan› olabilir; ama bun-
lar ülkemiz gençli¤ini anlatmaktan ve anlamaktan uzak-
t›r yine de. Bunlar›n bir ço¤u, adeta, gözü d›flar›da olma-
y›, sevgisizli¤i, “önce para” demeyi meflrulaflt›ran bir
anlay›flla yap›lan anket ve araflt›rmalar›n sonuçlar›d›r. 

Bireycilik, bencillik kuflku yok ki, gençli¤in hiç kü-
çümsenmeyecek kesimleri içinde kök salm›flt›r. Bir çok
konuda çarp›k bak›fl aç›lar› hakim olmufltur. Yozlaflma,
gençli¤in belli bir kesimini içine çekmifltir. Fakat unut-
mayal›m ve gözden kaç›rmayal›m ki, bütün bunlara ra¤-
men, 30 y›ld›r kesintisiz süren bask›lara ra¤men, genç-
lik örgütlenmeleri, gençli¤in mücadelesi, ne orta ö¤re-
nimde, ne de yüksek ö¤renimde yok edilememifltir.  

Gençlik hala içinden kkaahhrraammaannllaarr çç››kkaarrmmaayyaa de-
vam etmektedir. E¤er bir halk kesimi, zulme karfl› mü-
cadelesinde hala flehitler verebiliyorsa, kendi içinden
kahramanlar ç›karabiliyorsa, orada umut vard›r, orada
gelecek vard›r, orada düzen istedi¤i baflar›y› elde ede-
memifl demektir. 

Gençli¤in içinden yüzlerce “adam gibi adam”, insan
gibi insan”, vatan›na ve halk›na sevdal› gençler ç›km›fl-
t›r. Gençlik, ony›llard›r tüm bask›lara ra¤men, yukar›da
anlat›lan “adam etme” politikas›na boyun e¤memifl, yu-
kar›da anlat›lan e¤itime kendini teslim etmemifl; diren-

mifl, örgütlenmifltir. Düzenin adam›
olmay› reddedebilmek için güçlü
olmak, güçlü olmak için de örgüt-
lenmek gerekir. Sonuç olarak, bafl-
l›ktaki sorumuza dönersek; okuyup
ne olaca¤›z? 

Okuyup örgütlü olaca¤›z; oku-
yup, vatansever olaca¤›z, okuyup
devrimci olaca¤›z, ve büyüyüp on-
lar›n yalan yanl›fl ö¤rettiklerini su-
ratlar›na çarpaca¤›z; onlar›n çarp›k
çurpuk e¤itim sistemlerini yerle bir
edece¤iz. K›sacas›, büyüyünce çok
fley yapaca¤›z. 

Ülkemizde Gençlik

Gençlik hala içinden
kahramanlar

ç›karmaya devam
etmektedir. E¤er bir
halk kesimi, zulme

karfl› mücadelesinde
hala flehitler

verebiliyorsa, kendi
içinden kahramanlar

ç›karabiliyorsa, orada
umut vard›r...

Canan Kulaks›z
2001, Ölüm Orucu

fiehidi
Ege Üniversitesi

Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
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2010’un ilk 8 ay› boyunca Dev-
rimci Gençli¤in gerçeklefltirdi¤i
kampanyalar, mücadelede s›rar edil-
di¤inde, örgütlenmede ›srar edildi-
¤inde, halk›n ve gençli¤in buna kar-
fl›l›k verece¤ini bize tekrar gösterdi.
Bizim için ö¤retici oldu. “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim”, “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” kampan-
yalar›n›n ne kadar hakl› oldu¤unu,
meflru oldu¤unu, taleplerinin halk›n
ve gençli¤in talepleri oldu¤unu artan
bask›lar, gözalt›lar, tutuklamalar
göstermifltir.

Kampanyalar›m›z boyunca bir-
çok arkadafl›m›z gözalt›na al›narak
tutukland›, linçlere u¤rad›, karakol-
larda dayak yedi. Ama bu bask›, sin-
dirme ve vazgeçirme politikalar›n›n
hiç biri ifle yaramad›.

“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas›nda 6 kifli, “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” kampan-
yas›nda Tayyip Erdo¤an’›n karfl›s›n-
da pankart açt›klar› için 2 kifli, Er-
zincan’da yap›lan sald›r›larda ise 1
May›s’a kat›ld›klar›, Güler ZE-
RE’nin cenazesine kat›ld›klar› için 5
kifli tutukland›. Tutuklamak için ise
düzenin savc›lar› Dev-Gençliler’in
kat›ld›¤› yasal bas›n aç›klamalar›n›,
eylemleri gerekçe gösterdi. Örgüt
üyeli¤iyle yarg›lanan Dev-Gençlil-
er’i tutuklayabilmek için hiçbir se-
bep yoktu oysa ki! 

Ama düzenin polisine ve yarg›s›-
na göre engellenmesi gereken ülke-
mizin ba¤›ms›zl›k mücadelesi var,
engellenmesi gereken ö¤renci genç-
li¤in haklar› için verilen akademik-
demokratik mücadele var, engellen-
mesi gereken hapishanelerdeki tecrit
politikas›n› teflhir eden, halka anla-
tan kampanyalar var. Bu konularda
mücadelenin süreklileflmesi, yap›lan
adaletsizliklerin, hukuksuzluklar›n
halka duyurulmas›, bu düzen için

tehlikelidir. Çünkü bilir ki ulafl›lan
her insan, düzenin temellerini zay›f-
latan bir ad›md›r.

Bu ay sonunda, tutuklu bulunan
Dev-Gençliler, hem ‹stanbul’da hem
Erzurum’da düzenin mahkemeleri
taraf›ndan yarg›lanacak! Arka arka-
ya gelen mahkemelerde yarg›layan
düzenin hakimleri de¤il, tüm adalet-
sizlikleriyle bu düzeni teflhir eden
Dev-Gençliler olacak.

Tayyip Erdo¤an’›n ‘Roman Aç›-
l›m›’nda konuflma yaparken karfl›-
s›nda “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Ala-
ca¤›z” yaz›l› pankart› açan ve hakla-
r›nda 15 y›l ceza istenen Ferhat TÜ-
ZER ve Berna YILMAZ’›n, 30 Ey-
lül’de mahkemeleri var. Ayn› gün
Erzurum’da, Erzincan’da 1 May›s’a
ve Güler Zere’nin cenazesine kat›l-
d›klar› için tutuklanan Dev-Gençli-
ler’in mahkemeleri var.

Yarg›lanan Dev-Gençliler’in ya-
n›nda olmak,  mücadelemizin hakl›-
l›¤›n› savunmakt›r. Yarg›lanan Dev-
Genç’lilerin yan›nda olmak,  düze-
nin adaletsizli¤inin, hukuksuzlu¤u-
nun karfl›s›na ç›kmakt›r.  

Ferhat TÜZER ve Berna YIL-
MAZ için Bak›rköy Kad›n Kapal›
Hapishanesi’nin önünde yap›lan ve
mahkeme gününe kadar devam ede-
cek olan 10 günlük açl›k grevine ve
mahkemelere, kendine ilericiyim di-
yen, demokrat›m diyen, devrimci-
yim diyen herkes kat›lmal›d›r. 

AKP’nin demokrasicilik oyunu-
nunu teflhir etmek ve adalet iste¤imi-
zi dile getirmek için Dev-Gençlilerle
birlikte biz de hayk›rmal›y›z: “Bas-
k›lar›n›z, gözalt›lar›n›z, tutuklamala-
r›n›z mücadelemizi engelleyemeye-
cek, bedel ödeyerek meflrulu¤umuza
olan, halk›m›za olan inançla müca-
delemizi büyütece¤iz!”

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

DEVR‹MC‹ GENÇL‹K BEDEL ÖDÜYOR
MÜCADELEY‹ BÜYÜTÜYOR

Okul kay›t dönemleri
bafllad›. Yine "okul aile birlikle-
rine ba¤›fl” ad› alt›nda velilerden
para istendi. Okul aile birlikleri-
nin hesaplar›na para yat›r›lmas›-
n› isteyen okul idarecilerini uya-
raca¤›n› belirten bakan Nimet
Çubukçu nun ""uuyyaarr››llaarr››"" ifle
yaramam›fl gözüküyor.

"Okul aile birli¤ine katk›"
ad› alt›nda velilerden kay›t para-
s› isteyen okullardan bir de ‹s-
tanbul Küçükçekmece Kanarya
Mahallesi’ndeki Kadiriye Mo-
ro¤lu Anadolu Lisesi okul idare-
si, çocu¤unu bu okula kaydettir-
mek isteyen velilerden Deniz-
bank Sefa köy fiubesi 99557700
11229988880099 335522 numaral› hesaba
550000 TTLL "ba¤›fl" yat›rmas›n› isti-
yor. 

E¤itim-Sen’nin haz›rlad›¤›
"2010-2011 E¤itim-Ö¤retim
Y›l› Bafl›nda E¤itimin Durumu"
bafll›kl› rapora göre, ‹stanbul'da
ilkö¤retimde derslik bafl›na 46,
ortaö¤retimde derslik bafl›na 40
ö¤renci düflüyor. 
Elbette bu rakamlar›n bütün
okullar›n ortalamas› oldu¤unu
unutmayal›m. ‹stanbul’un yok-
sul gecekondu mahallelerinde
bulunan okullardaki rakam 50-
60’lara kadar ç›kmaktad›r. 

Bunun yan›nda Etiler gibi
zenginlerin yaflad›¤› bölgeler-
deki okullarda bu rakamlar 15-
20’ye kadar düflmektedir. 

‹stanbul’da bir 
s›n›fa 46 ö¤renci 

Hani kay›t paras› 
al›nmayacakt›

Atamas› Yap›lmayan Ö¤ret-
menler Platformu, okullardaki
kadro aç›¤›n›n ücretli ö¤retmen-
lerle kapat›lmak istenilmesini
elefltirerek, prortesto ettiler.

AÖP’den 
iktidara elefltiri

Ankara yolunda, Paflabahçe Devlet Hastahanesi’nde,40
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Gençlik Federasyonu üyesi ö¤-
renciler paras›z e¤itim istedikleri
için tutuklanan arkadafllar›n›n ser-
best b›rak›lmas› için açl›k grevine
bafllad›lar. 

AKP’nin “Roman Çal›fltay›”nda
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
yazan bir pankart açan Gençlik Fe-
derasyonu üyesi Berna Y›lmaz ve
Ferhat Tüzer yaklafl›k 8 ayd›r tutuk-
lular. 

Tekirda¤ F Tipi Hapishane’sin-
de tutuklu kalan Ferhat Tüzer kal-
d›¤› süre içerisinde gardiyanlar›n
sald›r› ve iflkencelerine u¤rad›.

Gençlik Federasyonu üyeleri 20
Eylül günü, yani Ferhat ve Ber-
na’n›n mahkemelerine 10 gün kala
Berna Y›lmaz’›n tutuklu kald›¤› Ba-
k›rköy Kad›n Hapishanesi önünde
eylem yap›p açl›k grevine bafllad›lar. 

“Ferhat Tüzer ve Berna Y›l-
maz’a Özgürlük” ve “Paras›z E¤i-
tim ‹stedikleri ‹çin Tutuklanan Fer-

hat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›n Ser-
best B›rak›lmas› ‹çin 10 Günlük
Açl›k Grevindeyiz” yazan pankart
aç›lan eylemde Serkan Fikir tara-
f›ndan bas›na bir aç›klama yap›ld›.

15 milyon 700 bin ö¤rencinin
okudu¤u, 1,4 milyon ö¤rencini
okula gidemedi¤i, binlercesinin
okumak yerine çal›flmak zorunda
kald›¤› ülkemizde paras›z e¤itim is-
temenin suç olmad›¤› belirtilen
aç›klamada, “E¤er bu suçsa biz
Ferhat ve Berna nezdinde bu suçu
iflledik ve ifllemeye devam ediyo-
ruz” denildi. Aç›klaman›n ard›ndan
10 gün açl›k grevi yapacaklar›n›
duyuran Gençlik Federasyonu üye-
leri polisin çad›r kurmalar›na izin
vermeyeceklerini söylemesine kar-
fl›l›l›k çad›rlar›n› kurup pankartlar›-
n› da asarak eylemlerine bafllad›lar. 

Gençlik Federasyonu üyelerinin
hapishane önündeki direniflini gö-
renler çad›r›n yan›na gelip kendi
yaflad›klar› sorunlar› paylafl›yorlar. 

PPAARRAASSIIZZ EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM
‹‹SSTTEEDD‹‹KKLLEERR‹‹ ‹‹ÇÇ‹‹NN
TTUUTTUUKKLLAANNDDIILLAARR......

FFEERRHHAATT VVEE BBEERRNNAA 44 AAYYDDIIRR
TTUUTTSSAAKK......

BBUU AADDAALLEETTSS‹‹ZZLL‹‹⁄⁄EE SSEESSSS‹‹ZZ
KKAALLMMAAKK ,, AADDAALLEETTSS‹‹ZZLL‹‹⁄⁄EE

OORRTTAAKK OOLLMMAAKKTTIIRR......
BBUU AADDAALLEETTSS‹‹ZZLL‹‹⁄⁄EE SSEESSSS‹‹ZZ

KKAALLMMAAKK,, AAKKPP''NN‹‹NN ZZUULLMMÜÜNNEE
BBOOYYUUNN EE⁄⁄MMEEKKTT‹‹RR

BBUU AADDAALLEETTSS‹‹ZZLL‹‹⁄⁄EE SSEESSSS‹‹ZZ
KKAALLMMAAKK,, AAKKPP'' NN‹‹NN
DDEEMMOOKKRRAASS‹‹CC‹‹LL‹‹KK

OOYYUUNNUUNNAA KKAANNMMAAKKTTIIRR......
BB‹‹ZZ BBUU YYAALLAANNLLAARRAA

KKAANNMMAADDII⁄⁄IIMMIIZZII,, BBUU ZZUULLMMEE
BBOOYYUUNN EE⁄⁄MMEEDD‹‹⁄⁄‹‹MM‹‹ZZ‹‹

GGÖÖSSTTEERRMMEEKK ‹‹ÇÇ‹‹NN GGEENNÇÇLL‹‹KK
FFEEDDEERRAASSYYOONNUU OOLLAARRAAKK 1100
GGÜÜNNLLÜÜKK AAÇÇLLIIKK GGRREEVV‹‹NNEE

BBAAfifiLLIIYYOORRUUZZ..
BBAAKKIIRRKKÖÖYY HHAAPP‹‹SSHHAANNEESS‹‹
ÖÖNNÜÜNNDDEE 2200 EEYYLLÜÜLL GGÜÜNNÜÜ
BBAAfifiLLAAYYAACCAA⁄⁄IIMMIIZZ AAÇÇLLIIKK

GGRREEVV‹‹MM‹‹ZZEE DDEESSTTEEKK
VVEERRMMEENN‹‹ZZ‹‹,, FFEERRHHAATT VVEE

BBEERRNNAA''NNIINN HHAAKKLLII SSEESS‹‹NNEE
BB‹‹RR SSOOLLUUKKTTAA SS‹‹ZZ‹‹NN

OOLLMMAANNIIZZII BBEEKKLL‹‹YYOORRUUZZ..
1100 GGÜÜNN BBOOYYUUNNCCAA

YYAANNIIMMIIZZDDAA OOLLUUPP SS‹‹ZZLLEERR‹‹NN
DDEE YYAAPPAACCAA⁄⁄IINNIIZZ

AAÇÇIIKKLLAAMMAALLAARRLLAA BBUU HHAAKKLLII
TTAALLEEBB‹‹MM‹‹ZZ‹‹ DDAAHHAA GGEENN‹‹fifi

KK‹‹TTLLEELLEERREE DDUUYYUURRMMAAMMIIZZAA
YYAARRDDIIMMCCII OOLLMMAANNIIZZII

BBEEKKLL‹‹YYOORRUUZZ..
GGEENNÇÇLL‹‹KK FFEEDDEERRAASSYYOONNUU

Erzincan’da 17 Eylül günü
Gençlik Derne¤i üyeleri Ulalar ve
Geçit beldelerinde Tav›r ve Yürü-
yüfl Dergilerinin sat›fl›n› yapt›lar.
Halk›n olumlu tepkilerine ra¤men
Ulalar’da CHP’li Belediye Baflka-
n›, Geçit Beldesi’nde ise polisler
dergi sat›fllar›n› engellemeye çal›fl-
t›lar. Ulalar’da Belediye Baflka-
n›’n›n engelleme çabalar› bofla ç›k-

t›. Geçit Beldesi’nde ise keyfi bir
flekilde kimlik kontrolü yapan po-
lisler Yürüyüfl Dergisi’ni görünce
iki Gençlik Derne¤i üyesini zorla
gözalt›na ald›lar. ‹ki buçuk saat gö-
zalt›nda kalan Gençlik Derne¤i
üyeleri hastaneye götürüldükten
sonra serbest b›rak›ld›lar.

Üyelerinin yaflad›klar› bask›lar-
la ilgili bir aç›klama yay›nlayan Er-

zincan Gençlik Derne¤i “Hiç kimse
halk› yok sayamaz. Hiç kimse hal-
k›n bilinçlenmesinin önüne geçe-
mez” dediler.

Gençlik Federasyonu
Üyeleri Açl›k Grevinde
Gençlik Federasyonu
Üyeleri Açl›k Grevinde

“Hiç kimse halk›n bilinçlenmesinin
önüne geçemez”
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P DDuurruummddaa bbiirr
ddee¤¤iiflfliikklliikk yyookk.. BBeenn
ddiirreenniiflfl  ççaadd››rr››nnddaa
ddiirreennmmeeyyee ddeevvaamm
eeddiiyyoorruumm
P OOnnllaarr›› ggöörrmmeekk
((TTAAYYAADD’’ll››llaarr››))  oo
yyüürreekklliillii¤¤ii,, kkaarraarrll››ll››¤¤››
ggöörrmmeekk bbeennii
hheeyyeeccaannllaanndd››rrdd››
P AAmmaa hhaannggii aannnnee bbaabbaa
eevvllaattllaarr›› aakk››ll aallmmaazz
eezziiyyeettlleerrii ççeekkeerrkkeenn eevviinnddee
oottuurraabbiilliirr.. OOnnllaarr›› ggöörrüünnccee
((TTAAYYAADD’’ll››llaarr››)) oo
yyüürreekklliillii¤¤iinn sseebbeebbiinnii
aannllaadd››mm 
P BBaannaa ddookkuunnmmaayyaann yy››llaann
bbiinn yyaaflflaass››nn ddiiyyeenn iinnssaannllaarr
yy››llaann oonnllaarr›› ddaa ssookkmmaayyaa
bbaaflflllaadd››¤¤››nnddaa ffaarrkk››nnaa
vvaarraaccaakk.. 

Türkan Albayrak’›n tek kiflilik
direnifli 70’li günleri aflt›. Direnifl
kararl›l›kla sürerken, direnenleri de
yan›na çekiyor. Tekel iflçileri,

Devrimci ‹flçi Hareketi Tek G›da-‹fl
önünde yapt›¤› eyleme kat›ld›ktan
sonra ziyaret etti. Atamas› Yap›lma-
yan Ö¤retmenler Platformundan
ö¤retmenler kendi haklar› için yap-
t›klar› eylemin ard›ndan gelerek di-
renifle desteklerini sundular. Kamu
Emekçileri Cephesi de gece nöbeti
tutanlar aras›ndayd›.

Türkan Albayrak, TAYAD’l›la-
r›n Ankara yürüyüflüne u¤urlama
eylemine kat›larak destek verdi. 

MMaahhaalllleelleerrddee iimmzzaa
ttooppllaann››yyoorr

Gümüflsuyu ve Çi¤dem mahalle-
lerinde ayr› ayr› günlerde, kap› kap›
dolafl›larak bildiri da¤›t›ld›. Bildiri
da¤›t›m› s›ras›nda Türkan Albay-
rak’›n direniflinin önemi anlat›larak
destek istendi. Halk›n ço¤unlu¤u-
nun direnifle olumlu yaklaflt›¤› gö-
rüldü. ‹ki mahallede 250’ye yak›n
imza topland›.

PPaaflflaabbaahhççee mmeeyyddaann››nnddaa
iimmzzaa mmaassaass››::

Paflabahçe meydan›nda direnifli
anlatmak ve imza toplamak için 20
Eylül Pazartesi günü 17:00’de masa

aç›ld›. Bir buçuk saat aç›k kalan
masada,  bildiriler da¤›t›larak dire-
nifl anlat›ld› ve 70 imza topland›.  

ZZiiyyaarreettççii ddeefftteerriinnddeenn::
TTeekkeell iiflflççiissii,, AAssll››  DDüünnsseerr,, TTüürr--

kkiiyyee AAflflkkaarr,, SSeevvggii TTaannggüünneerr:: (…)
tekelciler binlerce destekçilerle ey-
lem yaparken birbirlerinden güç bu-
luyordu. Oysa Türkan Han›m, tek
bafl›na, sistemdeki yanl›fla kafa tu-
tuyor. Duyarl› halk›n buraya duyar-
s›z kalmamas› gerekti¤ini düflünü-
yoruz.(…)  

TTeerrssaannee ddiirreenniiflflççiissii ZZeeyynneell KK››--
zz››llaassllaann:: (…) yaflad›¤›m›z sorunla-
ra karfl› verdi¤im mücadelede beni
de iflten ç›kartt›lar. O an ilk akl›ma
gelen senin tek bafl›na sürdürdü¤ün
mücadele olmufltu. Sizler gibi dire-
nen insanlar bizlere de tek yolun
mücadeleden geçti¤ini ö¤retti tek-
rar.  

NNuurrccaann KK››ssaa ((AAYYÖÖPP)):: Sevgili
Türkan ablam›z. Mücadelen tüm
güvencesiz çal›flanlara örnek olu-
yor. Direnen insanlar›n er ya da geç
kazanaca¤›na inan›yorum. Tarih bu-
nu göstermifltir her seferinde… ya-
n›nday›z. 

HHaassaann GGüüzzeell ((TTüümm BBeell SSeenn 33
NNoolluu fifiuubbee BBaaflflkkaann››)):: Bu ekmek ve
ifl mücadeleniz bizlere de güç ve
moral veriyor.(…) s›n›f›m›z ad›na
bir kazan›m ve sembol olarak tarih-

Türkan Albayrak
Direnmekte Kararl›
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sel yerinizi en onurlu flekilde alm›fl
bulunuyorsunuz.  

Günlüklerden:
7700.. ggüünn::
(…) Milli Gazete yazar› Mine

Alpay bugün köflesinde yazm›fl di-
renifl çad›r›n› ve flöyle bitirmifl “Ben
Türkan’›n yerinde olsam, bu yap›-
lanlar karfl›s›nda sonuna kadar dire-
nirdim” haks›zl›¤a karfl›, düflüncesi
ne olursa olsun, insanlar ayn› tavr›
koyuyor. Yönetenler ve onlar›n yan-
dafllar› d›fl›ndakiler.

Baflhekim, “bu olay beni aflt›,
daha üst makamlara ulaflt›” demifl.
Acaba ben de okyanus ötesine di-
lekçe mi yazsam, yoksa Ad›ya-
man’a m› gitsem?

7711.. ggüünn::

71 gün sonra arabayla yolculuk
yaparak TAYAD'l›lar› u¤urlamaya
gittim. Onlar› görmek o yüreklili¤i
kararl›l›¤› görmek beni heyecanlan-
d›rd›. Ama hangi anne baba evlatla-
r› ak›l almaz eziyetleri çekerken
evinde oturabilir. Onlar› görünce o
yüreklili¤in sebebini anlad›m. Duy-
mak okumak yeterli de¤il görmek
gerekiyor. ‹yi yolculuklar size TA-
YAD'l›lar. Bu yolu çok iyi yürüye-
ce¤inizi biliyorum. ‹steklerinizi de
alaca¤›n›z› o yürek sizdeyken hiçbir
güç önünüzde duramaz.(…) 

Akflam saatlerinde Atamas›  Ya-
p›lmayan Ö¤retmenler Platformu-
nun üyesi Beyhan ve Nurcan ö¤ret-
men geldi. Onlarda tafleronda çal›-
flan iflçilerden farks›z sorunlarla h›z-
la kölelefliyor çal›flanlar. Buna karfl›
koymak birlikte hareket etmek zo-
runda çal›flanlar. Yoksa çocuklar›-
m›za b›rakacak bir fley kalmayacak.

Yönetenler insanlar aras›ndaki da-
yan›flmay› yok etmeye çal›flsalar da
bunda bunda baflar›l› olamayacaklar   

7722.. ggüünn::
(…)Yar›n okullar aç›l›yor. Be-

nim o¤lum da okula gidecek. Tele-
fonda soruyorum o¤lum k›yafetle-
rin haz›r m›, saati kurmas›n› erken
yatmas›n› söylüyorum. Telefonda
bizlerin çocuklar› sabah okula gi-
derken anne mi görürler sanki. Kah-
valt› m› yaparlar. Okul dönüflü ken-
dileri açar kap›y›, onlar› karfl›layan
yoktur. Ekmek aras› bir fleyler yer-
ler akflam› beklerler. Anneleri gelir
de yemek yapar. Senin anlayaca¤›n
o¤lum, ben evde olsam da bir fley
fark etmeyecek iflsiz paras›z bir an-
ne. Direnirsem de¤iflecek flartlar
hem senin hem baflka o¤ullar için
güle güle git okuluna. Baflar›lar sa-
na… 

7733.. ggüünn::
(…) Elimdeki kitab›  bitirdim

birde mektup yazd›m Hac› DE-
M‹R’e. Cumartesi alm›flt›m mektu-
bunu. 13 A¤ustos’ta yazm›fl. Benim
25 Temmuz’da yazd›¤›m mektu-
bum 11 A¤ustos’ta eline geçmifl.
fiöyle demifl bu olaya “San›rs›n pos-
ta hizmetleri deve kervan›yla yap›l-
maktad›r.” Bu mektup ne zaman
ulafl›r eline bilemiyorum. Deve ker-
van› yerine posta güvercini mi kul-
lansak?(…)

7744.. ggüünn 
Okullar aç›l›nca daha bir flenlen-

di sokaklar. Ö¤renciler, c›v›l c›v›l.
Ö¤rencileri seyretmeye bay›l›yo-
rum, durakta bir gürültü ç›k›yor, bu-
lunduklar› yerden hepsi bir a¤›zdan
konufluyor. 

(...)

Hava so¤uk, s›cak bir yerde ol-
may› herkes gibi ben de istiyorum,
ama kimsenin sokakta aç sefil ol-
mad›¤› bir dünyada. Daha çok so-
¤uklar olacak kendimi onlara al›flt›-
r›yorum.

Fazla giyinmiyorum, gelecek
günlere haz›rl›k olsun diyerek...

Devrimci ‹flçi Hareketi, Türkan
Albayrak’a destek vermek için her
Çarflamba yapt›¤› oturma eylemine
22 Eylül günü de devam etti.

Paflabahçe Devlet Hastanesi Po-
liklinikler bölümünde “‹fli ve Onu-
ru ‹çin Direnen Türkan Albay-
rak’›n Yan›nday›z” pankart›yla ve
“Türkan Albayrak ‹fle Geri Al›n-
s›n” dövizleriyle sessiz bir yürüyüfl
yap›lmas›n›n ard›ndan direnifl çad›-
r›na gelerek 15 dakikal›k bir otur-
ma eylemi düzenledi.

Bu s›rada Mehmet Bekaro¤lu
da Türkan Albayrak’a destek için
ziyarete geldi. “Bas›n aç›klamala-
r›yla, süreklilikle bask› yaparak bu
ifli çözüme zorlayabiliriz” diyen
Bekaro¤lu haftaya imzalar bafl he-
kime teslim edilirken gelece¤ini,
çevresindeki insanlar› da getirme-
ye çal›flaca¤›n› söyledi.

Oturma eylemine kat›larak des-
tek veren tiyatro sanatç›s› Nedim
Saban ise Genco Erkal’›n, Rutkay
Aziz’in ve bir çok sanatç›n›n da
destekledi¤ini söyledi.

Türkan Albayrak’a Destek
Eylemleri Devam Ediyor
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TTüürrkkaann,, yyeettmmiiflfl ggüünnddüürr
ççaadd››rrddaa

MMiinnee AAllppaayy GGüünn

MMiillllii GGaazzeettee,, 1177 EEyyllüüll 22001100

Yaz boyu O'nu izledim.

Kararl›l›¤›n›, direniflini, sabr›n›.

Hastane bahçesindeki çad›r›n›
birkaç gün sonra kald›r›r, gücü tü-
kenir sand›m.

Yan›ld›m.

Önceki gün bahçedeki eylem
masas›na oturdum. Çay›n› içtim.

Kendisini dinledim.

Türkân Albayrak'tan bahsedi-
yorum.

‹fline geri dönebilmek için gece
gündüz hastane bahçesinde dire-
nen, bütün kad›nlara direnç afl›la-

yan bu yi¤it kad›ndan.

Türkân, temizlik iflçisi.

Sendikaya üye oldu¤u için iflten
at›ld›.

Paflabahçe Devlet Hastanesi
önünde 8 Temmuz'dan beri tek ba-
fl›na direniyor.

Evine gitmiyor.

Çad›r›nda yata¤›.

Tek konforu, bahçedeki bir ma-
sada çaydanl›¤›.

‹nsanlar ilgileniyorlar, gidip ya-
n›na konufluyorlar, destek imzalar›
veriyorlar.

Havalar iyice so¤udu, eyleme
devam m› diyorum.

S›rt›nda, "iflimi geri istiyorum"
gömle¤i, hüzünlü ama umut dolu
gözleri ile "devam" diyor.

Emekçi ellerine bakarak o bas-

k› kald›rmaz yüre¤ini aç›yor.

(...) Türkân'› dinledim ama aca-
ba çal›flma arkadafllar› O'nun için
ne demekte idiler.

Temizlik iflçisi kad›nlar, Türkân
için; "‹flinde gücünde bir kad›n.
Hakk›n› arad›¤› için, fahiflelik ve
teröristlik yaftas› ile suçland›. Onu
çok sevdi¤imiz halde, yan›na git-
meye korkuyoruz. Kamera ile izle-
niyorsunuz, siz de iflinizi kaybe-
dersiniz diye tehdit etmekteler. Ka-
d›n olarak O'nu destekliyoruz. O
mücadelesini kazan›rsa bizleri de
iflten atmalar› kolay olmayacak."

Ben Türkân'›n yerinde olsam
bu yap›lanlara karfl›, sonuna kadar
direnirim.

‹nsanca yaflama hakk›; herkesin
oluncaya kadar mücadele sürmeli-
dir.

Bas›nda Paflabahçe direnifli...

‹flten at›lmaya karfl› direnifl
çad›r›ndaki direniflini sürdüren
Türkan Albayrak, iflten at›lmas›yla
ilgili olarak bir de dava açm›flt›. 

Davan›n iilk dduruflmas›
6 EEkim'de.

Türkan Albayrak tafleronda çal›-
flan temizlik iflçisiydi. ‹flyerinde
sendika örgütlemeye çal›flt›¤› için
iflten at›ld›. 

Türkan Albayrak’›n iflten at›l-
mas› sendikalaflmaya karfl› yap›lan
bir sald›r›d›r. 

Türkan Albayrak sadece kendisi
için direnmiyor. TTaaflfleerroonnlluukk ssiissttee--
mmiinnee kkaarrflfl››,, tafleronluk sisteminin
iflçileri köle gibi gören anlay›fl›na
karfl› direniyor. 

Türkan Albayrak patronlar›n is-
tedi¤i zaman iflçileri soka¤a atan,
iiflflççiiyyii iinnssaann yyeerriinnee kkooyymmaayyaann an-
lay›fl›na karfl› direniyor.

Hay›r diyor Türkan Albayrak:
Biz köle de¤iliz. Onurumuzla, eme-
¤imizle, al›nterimizle çal›flan
emekçileriz. Bizi keyfinize göre is-
tedi¤iniz gibi iflten atamazs›n›z di-
yor. 

Çal›flmak ve örgütlenmek bizim
hakk›m›z diyor. BBuunnllaarr iiççiinn bizi ifl-
ten atamazs›n›z diyor. 

Sendikas›zlaflt›rmaya, örgütsüz-
lefltirmeye, iflten atmalara karfl›,
Türkan Albayrak'›n haklar› için;

66 EEkkiimm''ddee mmaahhkkeemmeeddee oollaall››mm.. 

Sendikalar tüm avukatlar›n›,
Türkan Albayrak'›n haklar›n› sa-

vunmak için seferber et-
melidirler. 

Sendikalar, yöneticile-
riyle, üyeleriyle o gün o
duruflmada olmal›d›rlar.
Bizi pervas›zca iflten ata-
mayacaklar›n› gösterelim. 

KKaammuu eemmeekkççiilleerrii,,
aayydd››nnllaarr,, eemmeekkççiilleerr,, ifl hakk›, sen-
dika hakk› için, Türkan’›n hakl›
meflru talebini sahiplenmek ve
savunmak için orada olal›m. Dire-
nenlerin birbirini sahiplenece¤ini
gösterelim... Tek bir a¤›zdan diye-
lim ki:

‹‹nnssaannllaarr›› iiflflssiizz bb››rraakkmmaakk ssuuçç--
ttuurr!!.... ‹‹flflssiizzllii¤¤ee kkaarrflfl›› ddiirreennmmeekk
mmeeflflrruudduurr!!

Türkan Albayrak’›n ‹flten
At›lma Davas›
Yer: Üsküdar Adliyesi
Tarih: 6 Ekim 2010
Saat: 09.30

Türkan Albayrak’›n iflten at›lmas›yla ilgili ilk
duruflma 6 Ekim’de

Direnenleri Sahiplenmek, Görevdir
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Baflbakan Tayyip Erdo¤an’n›n
kat›ld›¤› Ümraniye’da bir hastane-
nin aç›l›fl›nda “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” pankart› açt›klar› için
tutuklanan devrimcilerin davas› 22
Eylül günü görüldü. 

Halk Cepheliler “Amerika
Defol” dedikleri için tutuklanan-

lar›n serbest b›rak›lmas› için
duruflma öncesi bir eylem yapt›.

Eylemde “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim Dedikleri ‹çin
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”
yaz›l› pankart›n önünde Harran
Ayd›n taraf›ndan bir aç›klama okun-
du.

Ayd›n, 8 ayd›r tutuklu bulunan
vatanseverlerin suçlar›n›n “ülkemiz
gençlerinin kan›n›n Amerika’n›n
ç›karlar› u¤runa ak›t›lmamas›n›
istemek” oldu¤unu söyledi.

Ayd›n aç›klaman›n devam›nda
“AKP iktidar› bir yandan ‘en milli-
yetçi benim’ diye ba¤›r›rken; bir
yandan da vatan›m›z› parsel parsel
sat›yor, emperyalist tekellere ülke-
mizin kap›lar›n› sonuna kadar
aç›yor” diye AKP iktidar›n›n
emperyalizme olan uflakl›¤›ndaki
s›n›r tan›mazl›¤› ifade etti.

Ayd›n son olarak emperyalizme
karfl› mücadelede “bask›lar, iflken-
celer, gözalt›lar ve tutuklamalarla
engelleyemeceksiniz” dedi.

Eylemden sonra duruflman›n
sonuna kadar beklenildi. Duruflma
sonucunda Müslüm Gönül, Murat
Sur, Sevinç Bozda¤ tahliye edilir-
ken Ali Ekber Kalender, Sezgin
Dereli, Celal Önkoyun’u tahliye
etmeyerek duruflmay› 8 Aral›k
2010’a erteledi.

‹stanbul Okmeydan› sokaklar›
bir süredir yo¤un flekilde polis sal-
d›r›lar›na maruz kal›yor. Okmeyda-
n›’n›n tüm sokaklar› gaza bo¤ulu-
yor… Devrimciler Okmeydan›’n›n
hemen tüm sokaklar›nda kurduklar›
barikatlarda direniyor…

Polis, Okmeydan› halk›n›n dev-
rimcileflmesine engel olmak için

sald›r›yor. zulmün, faflizmin uygu-
lay›c›s› AKP’nin polisi mahalleyi
yozlaflman›n bata¤›na sürükleyebil-
mek için sald›r›yor…

Polisin Okmeydan›’na, özellikle
Sibel Yalç›n Direnifl Park›’na ve
parkta aç›lan stantlara sald›r›s›, 19
Eylül akflam› gerçeklefltirilen eylem-
le protesto edildi. Halk Cephesi’nin

düzenledi¤i eylem sald›r›lar›n oda¤›
olan Sibel Yalç›n Direnifl Park›’ndan
bafllad›. Eyleme DHF, Halkevi, BDP,
ÖDP, SODAP, Partizan ve Devrimci
Hareket de destek verdi.

Sibel Yalç›n Direnifl Park›’ndan
“Sibel Yalç›n Park›’nda Gaz Bombas›
Atan Mahallede Terör Estiren, Halk
Küfreden ‹flkenceci Polisi Okmeyda-
n›’nda ‹stemiyoruz” yaz›l› pankart›-
n›n arkas›nda bafllayan yürüyüflte
“Katil Polis Mahallemizden Defol!”,
“Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücade-
lemiz!”, “Okmeydan› Faflizme Mezar
Olacak!”sloganlar› at›ld›. 

Anadolu Kahvesi’nden geçer-
ken, y›¤›nak yapan polise “Katil
Polis Mahallemizden Defol” slo-
ganlar› at›ld›.

Sa¤l›k Oca¤›n›n önünde yap›lan
aç›klamada polisin yoksul mahalle-
lere sald›r›lar›n›n, faflizmin uygula-
y›c›s› AKP’nin politikas› oldu¤u,
tüm devrimcilerin, demokrat ve ile-
ricilerin faflist sald›r›lar karfl›s›nda
omuz omuza mücadele etmesi ge-
rekti¤i belirtildi ve eylem sona erdi. 

Okmeydan›’da Polis
Terörüne Karfl› Yürüyüfl

Oligarflinin Mahkemeleri 
Hukuksuzlu¤unu Sürdürüyor!..
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‹ki öykü var bugün  anlata-
ca¤›m›z. 

Israr etmek,
vazgeçmemek,
teslim olmamak,
iddia sahibi olmak ve ba-

flarmak üzerine. 

- BBirincisi; "Da¤lar› TTafl›-
yan BBudala ‹‹htiyar" 

- ‹‹kincisi; 4 y›l tüm ola-
naks›zl›klara ra¤-
men cila makinas›
yapmaya çal›flan
bir Çinli'ye iliflkin-
dir.

««DDaa¤¤llaarr›› TTaaflfl››yyaann
BBuuddaallaa ‹‹hhttiiyyaarr»»la il-
gili masalda ad› ge-
çen Yu-Kung bir ba-
k›ma bugünkü dev-
rimcilerin atas›d›r.
Sözümona tanr›sal
iradeye, onun evren
düzenine ve de¤ifl-
mez yasalar›na kar-
fl› bir baflkald›r›flt›r Yu Kung.
Sanki bir köylü Galile'dir, bir
halk Galile'sidir. Mao Zedung
bu öyküyü Çin Komünist Par-
tisi Yedinci Millî Kongresi’nde
11 Haziran 1945'te yapt›¤›
kapan›fl konuflmas›nda anlat-
m›flt›. Yu Kung, yolunu kapa-
tan iki büyük da¤› kald›r›p at-
mak istiyordu. Yu Kung ve
o¤ullar›, da¤lar› kazmalarla
kaz›p yok etmeye karar ver-
diler. Bu görev gelecek ku-
flaklar taraf›ndan da sürdürü-
lecekti: 

«Ben ölünce, o¤ullar›m de-
vam eder; onlar ölünce, to-
runlar›m devam eder; torun-
lar›m da ölünce, onlar›n o¤ul-
lar› ve torunlar› devam eder

ve bu durmadan sürüp
gider. Da¤lar ne kadar
yüksek olursa olsun da-
ha fazla büyüyemezler.
Ama bizim kazd›¤›m›z

her bir parçayla biraz daha
küçülürler.» ... Tanr› bütün bu
olup bitenden çok etkilenmifl
ve yeryüzüne iki melek yolla-
m›fl; bu melekler de da¤lar›
s›rtlay›p götürmüfller. Bugün,
Çin halk›n›n omuzlar›nda bü-
tün a¤›rl›¤›yla duran iki bü-
yük da¤ vard›r. Bunlardan bi-
ri emperyalizmdir, öteki de
feodalizm. Çin Komünist Par-
tisi çoktand›r bunlar›n kökü-

nü kaz›maya karar vermifltir.
Sebat etmeli, b›kmadan
usanmadan çal›flmal›y›z.
Böyle yaparsak Tanr›y› biz de
etkileriz. Bizim Tanr›m›z, Çin
halk kitlelerinden baflkas› de-
¤ildir.” (Çin Deyince, Maria
Antonietta Macciocchi, syf.
252-253)

*

- ‹‹kincisi; Bir cila makina-
s› yapmak için bütün olanak-
s›zl›klara ra¤men 4.5 y›l u¤-
rafl›yor ve üçbin kere deneme
yap›yorlar. 

"....O s›ralar otuz yafl›nda
olan Çen Mey-an, 1960'ta
Leipzig'deki uluslararas› fua-
ra gönderilmifl. Orada, çeli¤i
çok yüksek düzeyde parlata-

bilen bir cila makinas› gör-
müfl. O günkü Çin makinala-
r›ndan çok üstünmüfl bu ma-
kina. Makina hakk›nda bilgi
veren tan›tma broflürlerinden
bir tane alabilmek için öteki
konuklarla birlikte s›raya gir-
mifl. Ama s›ra tam kendisine
geldi¤inde, art›k baflka bro-
flür da¤›t›lmayaca¤› söylen-
mifl. Çen Mey-fan, buna inan-
mam›fl ve kendisine niçin
broflür vermek istemedikleri-
ni sormufl. Ona flu cevab›
vermifller: “Siz Çinliler tekno-
lojik bak›mdan gerisiniz, size
broflür vermenin bir yarar› ol-

maz. Bu maki-
nay› nerede kul-
lanacaks›n›z ki?
Hem zaten siz
böyle bir makina
yapamazs›n›z .
Bu makina, ge-
liflmifl bir sanayi
ülkesinin tekno-
lojisinin ürünü-
dür.” Çen yoldafl
bu sözlere öyle
öfkelenmifl ki,
k›pk›rm›z› kesil-
mifl. 

Çen yoldafl yurda döndü-
¤ünde, yoldafllar›na Leip-
zig'de bafl›na gelenleri anlat-
m›fl ve makinan›n ayn›n›n ya-
p›lmas›n› önermifl. Herkes
kat›lm›fl onun bu önerisine.
Ama atölyesinin önerisini
fabrikan›n bafl mühendisine
iletti¤inde, bafl mühendis bu
makinan›n yap›lmas› için ge-
rekli teknik bilginin elde edil-
mesi için yirmi y›l gerekti¤ini
ve gerekli malzemeyi dünya-
n›n en ileri sanayi ülkelerin-
den almak zorunda olduklar›-
n› söyleyerek, Çen'le alay et-
mifl. Sonra Çen'e yabanc› dil
bilip bilmedi¤ini sormufl. Çen
sadece bafllang›ç kursuna
devam etmifl oldu¤unu, ama

ASLA KOfiULLARA TESL‹M
OLMAYACAKSIN

VAZGEÇMEYECEKS‹N 
HER SORUNUN MUTLAKA

B‹R ÇÖZÜMÜ VARDIR 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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gece okuluna gitti¤ini söy-
lemifl. Bafl mühendis “ba-
bacan” bir edayla, yabanc›
dil kursundan vazgeçmesi-
ni ö¤ütlemifl. En az›ndan
on y›l gece okuluna gitme-
si gerekece¤ini, onun için
bu ifli unutmas›n› söylemifl.
Öfkesi daha da büyüyen
Çen dönmüfl, fabrikan›n
parti komitesine gelmifl.
Öteki fabrikalardakilerin
aksine iflçi s›n›f›yla sa¤lam
ba¤lar› olan bu parti komi-
tesi atölyedeki iflçilere yar-
d›mc› olmaya çal›flm›fl.
Ama bafl mühendis gerekli
malzemeyi ya hiç vermiyor
ya da yetersiz ölçüde veri-
yormufl. Çen ve arkadaflla-
r›, hurdaya ç›kar›lanlar da
dahil olmak üzere bulabil-
dikleri bütün gereçleri top-
lamaya koyulmufllar. Çen,
vardiyas›ndan sonra gece-
sini gündüzüne katarak ça-
l›fl›yormufl. Onun bu inatç›-
l›¤›na hayran kalan ve ça-
l›flmas›yla yak›ndan ilgile-
nen öbür iflçi ve teknisyen-
ler de ona yard›m etmeye
bafllam›fllar. Deneyler için
gerekli olan gereçleri bula-
mad›¤› zamanlar «Çen göz-
lerini, kulaklar›n› ve ellerini
kullan›yordu.» diye anlat›-
yor fabrikadaki yoldafllar.
«Bir cila makinas›n›n yüze-
yinin saç›n telinden'-bin
kere daha ince olmas› ge-
rekir. Ama Çen bunu ölçe-
cek araca sahip olmad›¤›n-
dan, çark›n yüzeyini dene-
mek için parma¤›n› kulla-
n›yordu.» Çen bu makina
üzerinde dört buçuk y›l ça-
l›flm›fl ve bu arada üç bin
kere baflar›s›zl›¤a u¤ra-
m›fl." (Age. syf. 242-243)

Tecritten Haber
Erzurum Hapishanesi’nde ‹flkence,
Direnifl ve Açl›k Grevi

EErrzzuurruumm EE TTiippii Kapal› Hapishanesi’nde tutuklu olan GGeennççlliikk FFeeddeerraass--
yyoonnuu üyesi SSeevvggii DDaayyllaann ve ESP davas›ndan tutuklu bir kad›n tutsak gardi-
yanlar›n sald›r›s›na u¤rad›.

‹ki kad›n tutsa¤› birbirinden tecrit edip, tek kiflilik hücrelere koymak iste-
yen hapishane idaresi tutsaklara iflkence yaparak, zorla hücrelere att›lar.

EErrzziinnccaann GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii iflkence ve sald›r›lar› protesto eden bir aç›kla-

ma yay›nlad›. Aç›klamada sald›r›ya iliflkin olarak flunlar belirtildi;

“Bu ilk de¤ildi. Daha öncesinde de hapishane yönetimi sabahlar› slogan
atan arkadafllar›m›za yönelik yan tarafta yatmakta olan adli tutuklular› k›flk›r-
tarak sald›rtm›fllard›. 

K›flk›rt›lan adli tutuklular›n bir k›sm› havaland›rmalar›ndan, tafl, sopa, kür-
sü, sandalye vb. gibi eflyalar› f›rlatarak arkadafllar›m›za sald›rrm›fllard›r. Arka-
dafllar›m›z›n y›lmad›¤›n› direndiklerini gören hapishane yönetimi bu sefer de
bilinçli bir flekilde 3 ay boyunca iletiflimden men cezas› vermifltir. 

Televizyon, radyo, dergi, mektup gibi her türlü iletiflim araçlar›n› yasakla-
yan hapishane idaresinin sald›r›lar›na karfl› arkadafllar›m›z açl›k grevi bafllat-
t›lar.

13 Eylül’de bafllayan açl›k grevi 20 Eylül’e kadar 1 hafta boyunca sürdürüldü. 

Hapishane yönetimi bu tür bask›larla, iflkencelerle arkadafllar›m›z› tecrit
alt›na almaya çal›flm›fllard›r. (...) Bu durumu k›n›yor keyfili¤in, iflkencenin,
bask›n›n son bulmas›n› istiyoruz. )

Tekirda¤ 1No’luda, 1 haftadan önce ç›k›lamayan revir 
‹‹llyyaass AArrgguunn’’uunn mmeekkttuubbuunnddaann:: (Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi)

99 AA¤¤uussttooss 22001100 tarihinden itibaren bulundu¤umuz hapishanede musluklar-
dan adeta çamur akmaktad›r. Musluklar›m›zdan akan su çamurlu ve kirlidir.
Günlerdir bu çamurlu ve kirli suyu kullanmak zorunda b›rak›l›yoruz. tutsak-
lar› çamurlu suyu içmeleri ya da kantinde parayla flifle su almalar› dayat›lmak-
tad›r. 

Musluk suyunun çamurlu ç›kt›¤›n› ve ne zaman sorunun çözülece¤ini il-
etti¤imiz 2. Müdür musluktan akan suyu avuçlay›p ""bbiizz ddee iiççiiyyoorruuzz"" yalan›-
na baflvurarak suyu a¤z›na götürmüfl ve "oruçlu oldu¤unu " hat›rlay›p o suyu-
da dökmüfl içmemifltir. 

Hapishaneye ilk defa sabit doktor geldi¤i iddia edilse de, Sal› günü ö¤le-
den sonra ve cuma günü sabah gelen doktor talebi karfl›lamamakta pek çok
tutsak bir haftadan fazla sürelerde ancak revire ç›kabilmektedir. Hasta oldu¤u-
muzda revire ç›kmak için en az bir hafta beklemek zorunda kal›yoruz.

Yap›lan son genel aramada tüm hücreler aranm›fl, arama bitmifl olmas›na
karfl›n aramadan yar›m saat sonra bafllar›nda 2. Müdür’ün oldu¤u bir grup gö-
revli, B1-45 no'lu hücreyi basarak, ""bbaasskk››nn--aarraammaa"" yapmak istemifllerdir. 

Arama yap›lmas›na karfl›n tekrar arama dayat›lm›flt›r.Tutsaklar›n ikinci bir
aramay› kabul etmek istememesi karfl›s›nda tutsaklar itilip kalk›lm›fl, tehdit
ederek tutsaklar› korkutmaya çal›flm›fllard›r. 

‹kinci bir arama yapmak istemenin keyfi ve provakatörlük oldu¤u söylen-
mifl müdür ise “ bbeenn iisstteeddii¤¤iimm zzaammaann aarraammaa yyaappaarr››mm,, bbuunnaa yyeettkkiimm vvaarr" di-
yebilmifltir.
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‹stanbul'da Gülsuyu Gülensu
Haklar Derne¤i mahallede yaflad›k-
lar› ulafl›m sorunun çözmek için ör-
gütlenme ve mücadele ça¤r›s›nda
bulundu, "Birlikte Çözelim" dedi. 

Kampanya ile ilgili  bildiri ya-
y›nland›. Ulafl›m sorununun çözümü
ile ilgili  çal›flmalar devam ediyor.
Ast›klar› afifller ve da¤›tt›klar› bildi-
riler ile kampanya sürüyor.

Gülsuyu’nda HHalk
Toplant›s›

‹stanbul’da Gülsüyu Gülensu
Haklar Derne¤i, 18 Eylül günü ma-
halle muhtarlar›n›n da kat›l›m›yla
bir halk toplant›s› düzenledi.

Gülensu Haklar Derne¤i ad›na
Nalan Oral’›n ulafl›m sorununu an-
latan  konuflmas›yla bafllayan prog-
ramda söz alan dernek üyesi Gök-
han Aktafl, ulafl›m sorunun nas›l çö-
zülece¤ine ve örgütlenmenin öne-
mine vurgu yaparak sözü mahalle
muhtarlar›na b›rakt›.

Gülensu mahalle muhtar› “Biz
çok zamand›r bu sorun için baflvu-
rular yapt›k ancak sonuç alamad›k”
derken, Gülsuyu muhtar› da “Biz
yaz›l› olarak dilekçe verdik cevab›
yaz›da birfley yapamay›z flimdilik
dendi…” diyerek yaflad›klar› so-
runlar› anlatt›. Ard›ndan mahalle
halk›na söz verildi. 

Halk›n ço¤unlu¤unun minibüs

flöförlerinin yapt›¤› h›zdan ve haka-
retlerinden yak›nd›¤› gözlendi.
Uzun uzun sorunlar›n konufluldu¤u
toplant› sonunda imza kampanyas›
ile, 21-G Kad›köy-Gülsuyu hatt›na
ek sefer, 133-G Gülsuyu –Kartal
hatt›na ek sefer ve Maltepe-Gülsuyu
minibüs hatt›na 1 TL’lik otobüs hat-
t› talepleri belirlendi.

Taleplerin belirlenmesinin ard›n-
dan muhtarlar›n, mahalle halk›n›n
ve dernek çal›flanlar›n›nda içinde ol-
du¤u 8 kiflilik bir komisyon kuruldu. 

Komisyonun kurulmas›n›n ar-
d›ndan 18 Eylül’de minibüs flöför-
lerinin ça¤r›l›p ikaz edilece¤i ve
minibüs sahipleriyle konuflulaca¤›
yeni bir toplant› konuldu

BA⁄CILAR’DA 
MOLOTOFLAMA

‹stanbul’da, 9 Eylül günü
sabaha karfl› Cepheliler Ba¤c›-
lar Yenimahalle’deki ganyan
bayisini molotoflayarak tahrip
ettiler. 

Cepheliler, “Yasal Kumara
Son”, “Umudun Ad› DHKP-
C” sloganlar› atarak oradan ay-
r›ld›lar.

‹nsanca Ulafl›m ‹stiyoruz
Gülsuyu’da “Ulafl›m Çilesine Son” Kampanyas›

‹stanbul'da, 17 Eylül günü, Nur-
tepe Mahallesi’nde, halk› rahats›z
eden polis otolar› Halk Cepheliler
taraf›ndan kovuldu. 

Öglen saatlerinde Nurtepe'de ya-
p›lan bir inflaat›n önüne park eden
ekip otosuna Halk Cepheliler tara-
f›ndan uyar›da bulunuldu. Mahalleyi
terk etmeleri istenen polisler Halk

Cepheliler taraf›ndan tafllanarak ko-
vuldu.

Bu olaydan bir saat sonra yine
ayn› caddeye park eden sivil ekip
otosu Halk cepheliler taraf›ndan çev-
reyi provake etmeleri nedeniyle uya-
r›ld›. Ard›ndan o da tafllarla kovuldu.

18 Eylül günü akflam saatlerinde
ise Güzeltepe Mahallesi’nde fuhufl ya-
p›lan bir arabada bulunanlar mahalle-
nin gençleri taraf›ndan cezaland›r›ld›-
¤› bilgisi elimize ulaflt›.

Nurtepe'den polis otosu
tafllanarak kovuldu
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Gülsuyu-Gülensu Haklar Der-
ne¤i’nden Baran Kuzeyy›ld›z ile
ulafl›m kampanyas› üzerine röportaj
yapt›k. 

Yürüyüfl: Ulafl›m ÇÇilesine
Son" iismiyle yyürüttü¤ünüz
kampanyan›n aamac› nnedir?
BBaarraann KKuuzzeeyyyy››lldd››zz ((‹‹flflssiizz,, 1199
yyaaflfl››nnddaa)):: Kampanyam›z›n en temel-
deki amac› mahallemizde yaflanan
ulafl›m sorununa halkla beraber çö-
züm bulmakt›r. Fakat kampanyam›-
z›n birden çok hedefi var. O da halka
hiçbir sorununun çözümsüz olmad›-
¤›n› e¤er örgütlü olunursa her soruna
bir çözüm bulunaca¤›n› göstermektir.

Yürüyüfl: Ulafl›m ssorununu
nas›l yyafl›yorsunuz? NNe yyapmak
istiyorsunuz?

Mahallemizde yolcu tafl›yan üç
ayr› hat var. Bunlar›n ikisi Kad›köy
ve Kartal’a giden ‹ETT otobüsleri.
Biri de Gülsuyu-Maltepe hatt›nda
çal›flan minibüs. Mesela Kad›köy
yönüne giden 21-G seferleri hem
yetersiz hemde geç gelmekte  insan-
lar sabahlar› ve akflam ifl saatlerinde
200 kifliyle yolculuk yap›yorlar. Ya-
ni üst üste bal›k istifi yolculuk yap-
maya zorlan›yorlar. 133-G Kartal-

Gülsuyu otobüsleri ise günde en
fazla 4-5 sefer yapmakta ve yeter-
siz kalmakta. Maltepe-Gülsuyu
hatt›nda çal›flan minibüsler insanla-
r›n hayat›n› riske eder flekilde h›zl›
gitmektedir. Ki bu sebeble onlarca
kaza yaflanm›flt›r.

Minibüslerde çal›flan floför ve
muavinlerin insanlara karfl› tav›rlar›
sayg›s›z davran›fllar› halk›n en çok
rahats›z oldu¤u konular. fiimdi bu
sorunlar›n ‹ETT k›sm›n› içeren yan-
lar›yla ilgili, otobüslere ek sefer is-
temeyi minibüsler için ise Maltepe-
Gülsuyu hatt›na da büyük belediye
otobüslerinin talep edilmesini ve
minibüs floför ve muavinleri üzerin-
de bir yapt›r›m ve denetim mekaniz-
mas› kurmay› gündemimize ald›k.

Yürüyüfl: Kampanyay› hhalka
nas›l dduyurdunuz?
Kampanya nnas›l kkarfl›land›?

Kampanyan›n ilk aflamas›  dü-
zenleyece¤imiz halk toplant›s›yd›.
Bu kapsamda kap› kap› sokak sokak
gezilerek binlerce bildiri da¤›t›ld›.
Onlarca ozalit as›ld›. Sabahlar› oto-
büslerin en yo¤un oldu¤u saatlerde
otobüs içlerinde bildiriler da¤›t›ld›.
Mahallenin pazar›nda ve meydan›n-
da stantlar kuruldu. Araçlarla ma-
halle içinde sesli ça¤r›lar yap›ld› ve
k›sa sürede binlerce insana ulafl›ld›.
Kampanya gitti¤imiz her yerde
olumlu karfl›land›. Mahallenin muh-
tar›ndan esnaf›na kadar herkesin
deste¤i al›nd›. Bunun sebebi biraz-
da Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde
bu tarzda bir kampanyan›n ilk defa
yap›l›yor olmas›yd›.

Yürüyüfl: Kampanyay› bbir
süredir sürdürüyorsunuz,
ulafl›m ssorununa iiliflkin
anlatt›klar›n›z nnas›l
karfl›lan›yor?

Kampanyay›  duyurdu¤umuz ilk

günlerde bir çok insan baflar›s›z ol-
ma olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤unu
düflünüyordu çald›¤›m›z kap›larda
insanlar belediyenin bu mahalleye
ek otobüs vermeyece¤ini söylüyor-
du.ancak halk toplant›s›ndan sonra
düflünceler de de¤iflmeye bafllad› in-
sanlar örgütlü gücü gördüler mahal-
lemizin muhtarlar› esnaflar› evka-
d›nlar› iflçileri ve gençleri k›sacas›
halk ortak bir sorun etraf›nda dev-
rimciler önderli¤inde çözüme yö-
neldi ve bir çok çözüm üretti. fiimdi
kampanyayla ilgili sohbet etti¤imiz
insanlar ulafl›m sorununun çözüm-
süz olmad›¤›n› söylüyorlar.

Yürüyüfl: Ulafl›m ssorununun
çözümünde hhalka nne
öneriyorusunuz?

En baflta sorunlar karfl›s›nda ör-
gütlü olmak tabi. ‹lk olarak ‹ETT
otobüsleri için ek sefer ve mahalle
içinde çal›flacak ucuz bir belediye
otobüsü için imza kampanyas› öner-
dik. Bu da genel olarak olumlu tep-
ki ald›. Bunun d›fl›nda toplant›larda
oluflturulan komisyon minibüslerle
ilgilenmeye devam edecek. Bunun
d›fl›nda eylemler bas›n aç›klamalar›
olacak. Mesela taleblerimizi Gülsu-
yu’ndan  ‹stanbul ‹ETT Genel Mü-
dürlü¤ü’ne ad›m ad›m yürüyerek
götürmeyi düflünüyoruz.

Yürüyüfl: Kampanyan›za ddair
ayr›ca ssöylemek iistedi¤iniz
bir fley vvar m›?

Bu kampanyay› net bir sonuç
al›ncaya dek sürdürmekte ›srarl›y›z.
Yani “Biz talep ettik onlarda verme-
diler. Önemli olan kampanyay› yap-
makt›”  fleklinde bir düflüncemiz
yok. Meflru ve hakl› olan biziz ve
haklar›m›z› söküp al›ncaya kadar
insanca ulafl›m mücadelesini sürdü-
rece¤iz… Teflekkür ederiz iyi çal›fl-
malar…

“Ulafl›m Çilesine Son” Kampanyas› Üzerine Röportaj

Meflru ve Hakl› Olan Biziz
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18 Eylül’de , Fransa'n›n Nancy
flehrinin Place Maginot meydan›nda
Özgürlük Komitesi taraf›ndan,
"Anadolu Frederasyonu"nun, Al-
manya'da tutuklu bulunan yönetici
ve üyelerinin serbest b›rak›lmalar›
talebiyle bir masa aç›ld›. 

200 bildiri federasyon üyeleri

için ve 100 bildiri de 15 Hazi-
ran günü gözalt›na al›n›p
tutuklanan TAYAD'l›lar için
da¤›t›ld›. 

Anadolu Federasyonu, yö-
netici ve üyeleri ülkemizde
yaflanan insan haklar› ihlalle-
ri, kay›plar, iflkenceler, katli-
amlar, iflsizlik, yoksulluk gibi
konular› iflleyip, Türkiye fa-

flizmini teflhir ettikleri için, bugün
Alman makamlar› taraf›ndan tutuk-
lanm›fl bulunuyorlar.

Anadolu Federasyonu sadece
Türkiye faflizmine karfl› de¤il, ayn›
zamanda  Avrupa'daki ›rkç› ve ayr›m-
c› yabanc›lar yasalar›na  karfl› da bir

çok etkili kampanyalar yürütmüfltür.

Bu konuda baflta Almanya ol-
mak üzere, di¤er Avrupa ülkelerin-
de de mevcut olan bu yasalar› teflhir
çal›flmalar› da tutuklanmalar›na se-
bep olmufltur.

Anadolu Federasyonu çal›flanla-
r›, a¤›r tecrit koflullar›nda tutularak,
mücadeleden kopart›lmak isten-
mekte.  "‹nsan haklar› ve demokra-
sinin befli¤i" oldu¤unu iddia eden
Avrupa ülkelerinde, mektuplaflma,
bas›n-yay›n takibi ve aile ziyaretleri
dahi engellenmekte. Tüm talep ve
haklar›n kullan›m› ›rkç› ve ayr›mc›
savc›lar›n "vicdan"lar›na b›rak›l-
maktad›r.

Parmak izi, bugüne kadar, düze-
nin yasalar›na göre, sadece suçlular-
dan al›nmaktayd›. Ama art›k, Alman
emperyalizmi parmak izi alma iflle-
mini özellikle göçmenlere karfl› yay-
g›nlaflt›rmay› düflünüyor. 

Alman emperyalizminin düflün-
dü¤ü yeni uygulamaya göre, Alman-
ya’da “oottuurraann” ve “AABB vvaattaannddaaflfl››”
olmayan göçmenlere verilen oottuurruumm
kkaarrttllaarr››nnddaa kimlik bilgileri yan›nda,
ppaarrmmaakk iizzlleerrii ddee oollaaccaakk.. 

Parmak izi, bundan önceki uygu-
lamada ““ssuuççlluullaarr›› ffiiflfllleemmee”” amac›y-
la kullan›lm›flt›r. Düzenin yasalar›na
göre suç oluflturan çeflitli eylemler-
den gözalt›na al›n›p parmak izi al›-
nanlar, art›k fifllenmifltir ve arananlar
oldukça onun da dosyas› indirilerek,
parmak izi kontrolü yap›lacakt›r. 

fiimdi ise Alman emperyalistleri,
baflta Türkiyeliler olmak üzere tüm
göçmen halklardan ppaarrmmaakk iizzii al-
mak istiyorlar.

TT››ppkk›› ssuuççlluullaarr ggiibbii!!

Ortada bir “yanl›fll›k” ya da son-

radan e¤ip bükecekleri, k›l›f bula-
caklar› bir “yanl›fl” anlama yoktur.
Bizlerden ppaarrmmaakk iizzii isteniyor!

Peki ne için? Doldurulan onca
belge, gösterilen adresler, neden ye-
terli de¤ildir?

NNee yyaappmmaamm››zz›› iissttiiyyoorrllaarr??

Biz ne yaparsak yapal›m, Alman

emperyalizminin bizlere bak›fl aç›s›
de¤iflmeyecektir. “KKaarraa kkaaffaall››”” di-
yerek, y›llarca bizleri afla¤›lad›klar›
yetmedi. Onlar›n k›flk›rtt›klar› ›rkç›-
lar taraf›ndan gece yar›lar› uykumu-
zun bir yerinde evlerimizde kundak-
lanarak katledildik.

Çocuklar›m›z›n kendi dillerini,

kendi kültürlerini ö¤renmesine bile
tahammül edemediler. Onlar›, kendi
bencil düzenlerinde bo¤mak istedi-
ler. “UUyyuumm” dedikleri ruhsuz, vata-
n›m›zdan kopuk yaflamam›zd›!

Kendilerinin yapmad›klar› iflleri
y›llarca bizlere yapt›rd›lar ama ”asa-
lak olarak” suçlanmaktan kurtula-
mad›k yine de. Bugün ise bizlere
““ssuuççlluu kkiimmllii¤¤ii”” takmaya çal›fl›yor-
lar. Bizleri “ppoottaannssiiyyeell ssuuççlluu”” ola-
rak gören Alman emperyalizmi
“böyle yaflayacaks›n›z” diyor.

Alman emperyalizmi göçmen
halklar›n suçlu kimli¤i tafl›mas›n› is-
tiyor. Bunun için haz›rl›klar yap›l›-
yor.

T›pk› Hitler döneminde yapt›klar›
gibi halklar› afla¤›layarak, “›rk ayr›-
m›” ve ›rkç›l›k yap›yorlar. 

Boyun e¤dikçe, sessiz kald›kça
daha çok afla¤›layacaklard›r. Sessiz
kalmamal›y›z. Bu onursuzlu¤u önce
çocuklar›m›z için, sonra hepimiz ad›-
na reddetmeliyiz. ““SSuuççlluu ddee¤¤iill”
eme¤i ile geçinen onurlu insanlar›z. 

“Suçlu 

de¤iliz!”

AVRUPA’dakiB‹Z

Avrupa’da
Nancy'de Özgürlük 
Komitesi Stand›
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fiili hapishanelerinde bulunan, 106 Ma-
puche’li tutsaktan 34’ü 12 Temmuz’da
bafllad›klar› açl›k grevini sürdürüyor..

fiili yerli halk›ndan olan Mapucheli tut-
saklar, anti-terör yasalar›n›n de¤iflmesini,
ordunun ve tekellerin halk›n topraklar›n›
terketmesini, siyasi nedenlerle tutuklanan
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› istiyorlar 

fiili’nin güneyinde 600 bini aflk›n Ma-
pucheli yerli  halk yafl›yor. Mapucheli-
ler’in ormanlar›, asker korumas› alt›nda
emperyalist tekeller taraf›ndan talan edili-
yor. 

Ormanlar›n›, kendilerinin olan toprak-
lar›n› korumak için mücadele eden yerli
halk, sald›r›ya u¤ruyor, tutuklan›yor. 

Emperyalist tekellerin sömürü ve ya¤-
mas›na karfl› halklar, ellerinde bulunan her
olanakla karfl› koymaya çal›fl›yorlar.

‹sveç’in baflkenti Stockholm’de, Ma-
pucheli tutsaklar›n açl›k grevini destekle-
mek, yerli halk›n üzerindeki bask›lar› pro-
testo etmek için 18 Eylül’de bir gösteri dü-
zenlendi.

‹nfaza Beraat!

FFRRAANNSSAA - 2008’de Draguig-
nan kentinde, gözalt›nda iken ka-
çan 27 yafl›ndaki Joseph Guerdner
adl› Çingene, jandarma taraf›ndan
vurularak katledilmiflti. Jandarma,
infaz›n gerekçesini “dur ihtar›na
uymad›” diye aç›klam›flt›; oysa,
Guerdner’in elleri kelepçeliydi. 

Mahkeme, geçen hafta verdi¤i
kararda, jandarman›n suçsuz oldu-
¤una hükmetti; mahkemeye göre,
“jandarma kkeennddiissiinnee öö¤¤rreettiilleenn
meslek kurallar›n› tatbik etmiflti.”

Vurulan bir Çingene’ydi. Vuran
devlet. Karar, bu mahkemelerin
millet ad›na de¤il, emperyalist, fa-
flist ddeevvlleett ad›na  karar verdi¤inin
de yeni bir kan›t›d›r.

Katilleri aklamakta faflizmin hu-
kukuyla, burjuva demokrasisinin

hukuku, çok farkl› de¤il!

Mezara 
Kadar 
Sömürü 
AAVVRRUUPPAA - Avrupa

Birli¤i’nin organlar›ndan biri olan
Avrupa Komisyonu, Avrupa’da
ortalama yaflam süresinin uzamas›
nedeniyle, emeklilik yafl›n›n yük-
seltilmesi gerekti¤ini aç›klad›. Ko-
misyon, aksi takdirde “flu anki
emeklilik sisteminin sürdürüleme-
yece¤ini” savunuyor. Komisyona
göre, emeklilik yafl› önce 6677’’yyee,,
sonra da 7700’’ee yükseltilmeli. 

Almanya, emeklilik yafl›n›
2029’da 67’ye yükseltmeyi karar-
laflt›rm›fl bulunuyor zaten. ‹ngiliz
emperyalizmi de, emeklilik yafl›n›
68’e yükseltmeyi planl›yor.

Avrupa
Komisyonu,
emeklilik
yafl›n›n 70
olmas›n›
savunuyor

Berlin’de Yürüyüfl
AALLMMAANNYYAA - Hükümetin nükleer

enerji politikas›n› protesto etmek için
18 Eylül’de bir yürüyüfl düzenlendi.
Onbinlerce kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl-
ten sonra insan zinciri oluflturuldu. 

Kapitalizmin insan iliflkilerini
tüketmesi, bireycili¤in ve yaln›zl›-
¤›n kaç›n›lmaz  yaflam biçimi olma-
s›n›  getirmifltir.

Emperyalist-kapitalist ülkelerde

yaflanan yaln›zl›k ve  yabanc›laflma
sosyal yaflam›, insan iliflkilerini de
ortadan kald›r›yor.

Bu yabanc›laflman›n, yaln›zl›¤›n
bir örne¤i de Almanya da yafland›.
Almanya’da torunlar›ndan uzak bir
yaflam sürdüren yafll›lar için siparifl
üzerine “torun bulunacak”. 

Bunun için oluflturulmufl ajans-
lar, “bu sevgiyi tatmak isteyen” yafl-
l›lara “ödünç torun” bulacak. Yine
ayn› biçimde dede ve nine “sevgisi
arayanlar” da ödünç dede ve nine
bulacaklar.

K›sacas›, kapitalizmde herfley
sipariflle. Do¤al olan hiçbir fley yok-
tur kapitalizmde. 

fiili’de açl›k grevi

Almanya’da torun
sevmek de sipariflle!
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Hadi
Ordan!

“12 Eylül’de
gözü kapal› sorgu-
land›m.” 

Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül anlat›yor bunu. (Türkiye, 19
Eylül 2010)

“Gözalt› için gelen subaya kahve yap-
t›k”. 

Anlatan yine Abdullah Gül ve bu bafll›k
da ayn› günkü Hürriyet’ten.. 

- Bir baflka bafll›k: 

“12 Eylül ma¤duru bizleriz”: 
Peki bu ma¤durlar kimlermifl?

AKP Genel Baflkan Yard›mc›s› Abdül-
kadir Aksu, kendisinin ve Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül’ün 12 Eylül’den sonra
“askeri hükümet taraf›ndan merkez valili-
¤ine al›nd›klar›n›” belirterek, ““oonnuunn iiççiinn
1122 EEyyllüüll’’üünn mmaa¤¤dduurruu bbiizzlleerriizz”” dedi.
(Hürriyet, 19 Eylül 2010)

Peki biz ne diyoruz?

Hadi ordan! 

Biz sizin gelmiflinizi geçmiflinizi çok iyi
biliyoruz. ‹kide bir gözyafl› döken artistler,
hadi ordan! Ma¤dur rolü oynayan zalimler,
hadi ordan! 

Kaç›n KKaç›n!
2200 EEyyllüüll;; NTV’de Can Dündar Cemil ‹pekçi’yi ç›kar›yor..

Ard›ndan CNN Türk’te Cüneyt Özdemir ç›kar›yor Cemil ‹pek-
çi’yi... ‹pekçi ertesi günde kanal kanal gezmeye devam ediyor.  

Günlerce sürüyor ““MMaarrddiinn’’ddee ddeeffiillee kkrriizzii”” haberleri. 

Hay›r, asl›nda verdikleri defile krizi falan de¤il, ““ggeerrççeekklleerr--
ddeenn kkaaççmmaa kkrriizzii””. Gerçeklerden kaçmak için, f›nd›k kabu¤unu
doldurmaz gündemler yarat›p, sonra da günlerce kendi yaratt›k-
lar› gündemin peflinde kofluyorlar. 

Ç›karsan›za Türkan Albayrak’›... Ankara’ya yürüyen TA-
YAD’l›lar› ç›karsan›za. Ç›karamazs›n›z tabii. Ayd›n Do¤an da
k›zar, Çal›k da, Tayyip Erdo¤an da..   

Sonra kendinizi Türkan gibi kap›n›n önünde bulursunuz. 

Türkan gibi direnemeyece¤inize göre... Türkanlar’›, Nage-
hanlar’›, Behiçler’i görmemeye, ‹pekçilerin
peflinde koflmaya devam... 

Linç Hamileri
‹stanbul Emniyet Müdürü, Tophane’deki

gerici sald›r›n›n hemen arkas›ndan diyor ki: 

“Bu spontane bir sald›r›d›r... Hem zaten
20-30 kifli de de¤il, bize göre bir kaç kifli ka-
r›flm›fl...”

Sanki içlerinde adam... Hrant katledilir
katledilmez, eski ‹stanbul Emniyet Müdürü
Cerrah da “arkas›nda örgüt yok” aç›klamas›
yapm›flt›; sanki Ogün Samast arkadafl›ym›fl
gibi... Hep böyle oldu. Hep arkas›nda oldular
linççilerin. 

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii Hatalar› ssaklamak, ddüzeltmekten

daha ççok aac› vverir. "
Benjamin Franklin

ssöözz

ÇÇiizzggiiyyllee



Ruhi Su
mezar› bafl›nda 
türkülerle an›ld›

Aram›zdan ayr›l›fl›n›n 25. y›l›nda Ruhi Su,
dostlar› ve korosu taraf›ndan an›ld›. Zincirliku-
yu'daki mezar› bafl›nda yap›lan anmada

Grup Yorum üyeleri, herfleyin metalaflt›¤› bu
dünyada Ruhi Su’nun bilimsel sosyalist sanatç›
çizgisini yaflatman›n öneminin alt›n› çizdiler. 25.
y›l konserine ç›kmadan kabri ziyaret ederek çizgi-
sinde yürüdükleri Ruhi Su’dan güç ald›klar›n› ek-
lediler. Ve “Bize ölüm yok” türküsüyle ustay› ve
dostlar› selamlad›lar. Ruhi Su Dostlar Korosu’nun
son flefi Berktay Aky›ld›z Ruhi Su’nun çizgisini
yaflatmakta kararl› olduklar›n› belirtti.

Anma töreni, Ruhi Su Dostlar Korosu’nun, flef-
lerinin söyledi¤i Ruhi Su türküleriyle son buldu.

Say›m

Her gün
Günde kaç kez
Saymak için
Hücreye gelip
“Tek kifli” deyip
Gidiyorlar...
Her gün
Günde kaç kez
Gelip bak›nca
Gördükleri bir insan›
Yaln›z san›p
Yan›l›yorlar yine...
Her gün
Günde kaç kez
Gelip bakt›klar›
Hücrede
Çok kalabal›¤›z...

Hücre

Ard›m duvar

Önüm duvar

Gece duvar

Gündüz duvar

Aylar duvar

Y›llar duvar

Dayan gönlüm

dayan

Hücrenin duvar› var

Direniflin s›n›r› yok

‹flte hepsi bu kadar...

Ümit ‹lter

Anka Destan›’ndan

O bir ahlaks›z!
Adnan Menderes evliydi. 
Ama bir de metresi vard›. Opera sanatç›s› Ayhan

Aydan...
Opera sanatç›s›n›n kocas› da bu iliflkiyi biliyordu...
Menderes, aleni bir flekilde kad›n›n evine gidiyordu.. 
Menderes’in bir de ‹stanbul’da bir metresi vard›:

Suzan Sözen... 
‹stanbul’daki metresi ise, ‹stanbul Emniyet Müdü-

rü’nün kar›s›yd›.  
‹stanbul’a gitti¤inde, Emniyet Müdürü’nün evine gi-

dip orada kal›yordu..  Emniyet Müdürü de kar›s›n›n
Baflbakanla iliflkisini biliyordu ve evli kalmaya devam
ediyordu... Ve o emniyet müdürü, orada bulundu¤u
süreçte Menderes’in korumal›¤›n› yap›yordu. 

Menderes, iflte böyle bir ahlaks›zd›r da... 
Milliyetçiymifl, muhafazakarm›fl, iliflkilerindeki re-

zillikten belli!
fiimdi bu ahlaks›zdan bir evliya yaratacaklar nere-

deyse... 

Tutars›zl›k
Tayyip Erdo¤an, 12 Eylül’e karfl› de¤il mi... Karfl›!

Erdo¤an Özal’› çok seviyor de¤il mi? Seviyor... 

Ama Özal da 12 Eylül’ü seviyor... Zaten onun hizme-
tinde çal›flt› y›llarca

HHeemm ÖÖzzaall ddeesstteekkççiissii,, hheemm 1122 EEyyllüüll kkaarrflfl››tt››.... bbuu nnee
ppeerrhhiizz...... 
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Bursa’da Film Gösterimi
Teleferik mahallesinin Akça¤layan semtinde

film gösterimleri devam ediyor. 

18 Eylül günü Teleferik’te “Orman Çetesi” fil-
minin gösterimi yap›ld›. Film gösterimine 50’ye ya-
k›n çocuk kat›ld›. Film gösterimleri her hafta devam
edicek.

Trakya Kültür Merkezi’nden
Tiyatro Gecesi!

Trakya Kültür Merkezi kurulmufl oldu¤u 2007
y›l›ndan bugüne üretmifl oldu¤u faaliyetlerle K›rk-
lareli Babaeski ‹lçesi’nde sistemin yozlaflt›rma
karfl› halk kültürünün yaflatmaya devam ediyor.

Son olarak da 16 Eylül günü düzenlemifl oldu-
¤u tiyatro gecesiyle bir kez daha üretimlerini hal-
k›m›zla paylaflt›.

Tiyatro gecesinde ilk olarak sözü TKM Genç-
lik Tiyatrosu oyuncular› ald› ve yap›lan konuflmay-
la Trakya Kültür Merkezi’nin 3 y›ll›k geçmifli, üre-
timleri ve tiyatroya verdi¤i önem anlat›ld›. Ard›n-
dan halk›n de¤erleri Ruhi Su ve Y›lmaz Güney de
TKM taraf›ndan haz›rlanan slayt gösterimiyle bir
kez daha sayg›yla an›ld›. Sonras›nda TKM’nin ti-
yatro alan›ndaki üretimlerini anlatan slayt izletildi.

Program›n sonunda da “Otogargara” isimli ti-
yatro oyunu TKM Gençlik Tiyatrosu taraf›ndan
sahnelendi. Halk kültürümüze ve de¤erlerimize
uygun bir üslupla, dü¤ün salonunda sahnelenen
komedi türündeki oyuna 120 kifli kat›ld›.



‹stanbul’da gecekondu y›k›mla-
r›na karfl› direniflin sembolu olmufl
ve Büyük Direnifle’de kuca¤›n› aça-
rak katliamlar yaflam›fl Küçük Ar-
mutlu Mahallesi Güz fienli¤i yap›l-
d›. Bu sene yedincisi düzenlenen
geleneksel Güz fienli¤i’nin birinci
gününde “Bu Tarih Bizim” bafll›kl›
panel düzenlendi.

“Bir Olduk, ‹ri Olduk, Diri Ol-
duk, Bu Tarihi Biz Yaratt›k”sloga-
n›yla biraraya gelen mahalle halk›
panelden önce Küçük Armutlu’nun
tarihini, kuruluflunu, y›k›mlar›n›, di-
renifllerini anlatan sinevizyon göste-
rimini izledi.

Panelde konuflma yapan mahalle
muhtar› Ali Haydar Arslan ve
Sar›yer Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i Sar›yer ‹lçe Baflkan› Ayfle
‹fleri konuflma yaparak mahallenin
tarihini ve Küçük Armutlu’nun
örgütlü bir mahalle olmas›n›n avan-
tajlar›n› anlatt›lar. Mahalle sakini
Hasan Öztürk de mahalleye elektri-
¤i, suyu nas›l getirdiklerini, kanali-

zasyon sorununu nas›l çözdüklerini
anlat›rken son olarak söz alan Hal-
k›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan
Taylan Tanay kendi hukuk büro-
lar›n›n da 89’da kuruldu¤una ve o
günden bu yana Küçük Armutlu di-
renifllerinin, tarihinin hep bir parça-
s› olduklar›n› anlatt›.

Yap›lan panelin ard›ndan flenli-
¤in ilk günü, Anadolu’nun Kay›p
fiark›lar› adl› belgeselin izlenmesiy-
le sona erdi.

19 Eylül günü yap›lan progra-
m›n ikinci gününde ise konserler
verildi.

“Dünyan›n neresinde olursa ol-
sun bir haks›zl›k gördü¤ünde onu
yüre¤inde hissedebilmektir insan
olmak. Ayn› Büyük Direnifl’te ülke-
sindeki zulme karfl› direnen Gülsü-
man, fienay analar ve Canan ve
Zehralar gibi” sözleriyle bafllayan
programda ilk olarak Hasan Kaya
ve ard›ndan P›nar Sa¤ sahne ald›.

Türkülerinin aras›nda konuflma
yapan P›nar Sa¤, Küçük Armut-

lu’nun çok önemli bir mahalle oldu-
¤unu söyleyerek, ülkemizdeki ay-
d›n yüreklilere, TAYAD’l› Aileler’
ve F Tipi hücrelerde özgür tutsakla-
ra selam gönderdi.

Mahalle halk›n›n birlikte çal›fl-
mas›yla oluflturulan programa, Ar-
mutlu’nun gençlerinden Cem ve
Aliflan türküleriyle dahil oldular.
Mahallenin gençleri, abileri Eyüp
Bafl’› sahneden selamlayarak, Pir
Sultan Abdal’›n “fiaha Giderim”
türküsünü, “Dostlar Seni Unutur
mu Eyüp Bafl” fleklinde uyarlayarak
söylediler. Türkünün ard›ndan
“Eyüp Bafl Yoldafl Ölümsüzdür!”
sloganlar› at›ld›.

Tokatl› nüfusun fazla oldu¤u
Küçük Armutlu halk› program›n de-
vam›nda Nilüfer Sar›tafl ve Gül Fi-
dan Aksoy’un söyledi¤i Tokat tür-
küleri eflli¤inde hep birlikte halay
çekip, ellik oyunu oynad›lar.

Abilerinin türküleriyle dahil ol-
du¤u programa mahallenin “Sev-
can”lar› küçük Elif ve Filiz’de Ha-
san Hüseyin Korkmazgil’in “Ac›y›
Bal Eyledik” fliiriyle dahil oldular.

Elif ve Filiz fliirlerini okuduktan
sonra Grup Yorum’u sahneye davet
ettiler.

Yaklafl›k 2000 kiflinin izledi¤i
Grup Yorum ad›na yap›lan konufl-
mada; Küçük Armutlu’nun gelenek-
ler yaratan bir mahalle oldu¤u ve bu
mahallede yarat›lan geleneklerin
üzerine yeni geleneklerin eklenerek
ço¤alt›lmas› gerekti¤i vurguland›.
fienlik Grup Yorum’un marfl ve ha-
laylar›yla sona erdi.

Yürüyüfl Sat›fllar›
Sürüyor

Yürüyüfl dergisinin sat›fllar› ‹s-
tanbul’da ve Anadolu illerinde sü-
rüyor. Okurlar›m›z ev ev, sokak so-
kak dolaflarak dergimizi halka ulafl-
t›r›yorlar...

‹‹ssttaannbbuull Okmeydan› Örnekte-
pe Mahallesi’nde Halk Cepheliler
taraf›ndan “Enginler’in Ferhat-
lar’›n Sesi Yürüyüfl Susturulamaz”
pankart›yla bir eylem yap›ld›. “Yü-

rüyüfl Dergisi Susturulamaz”,
“Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Müca-
delemiz!”, “Halk›z Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z!” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-
lemin ard›ndan mahalle içerisinde
derginin tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›. 2
saat süren da¤›t›m ve ça¤r›da 55
dergi halka ulaflt›r›ld›.

AAddaannaa’da 16,18 ve 19 Eylül
günleri Yürüyüfl okurlar› derginin
233. say›s›n›n tan›t›m›n› ve sat›fl›n›
yapt›lar.  Dergi sat›fl› s›ras›nda ya-
p›lan sohbetlerde referandum so-

nuçlar› tart›fl›larak gerçek çözümün
devrimci halk iktidar›nda oldu¤u
anlat›ld›. 

Anadolu, Da¤l›o¤lu, Gülbahçesi
ve Yenibey mahallelerinde yap›lan
sat›fllarda 80 dergi halka ulaflt›r›ld›.

18 Eylül günü Yürüyüfl dergisi-
nin tan›t›m ve sat›fl› MMeerrssiinn’de
Pozcu Mahallesi’nde yap›ld›. Yap›-
lan tan›t›m ve sat›flta 23 dergi halka
ulaflt›r›larak halka kurtulufl yolunun
seçimlerde de¤il, devrimde oldu¤u
anlat›ld›. 
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Yürüyüfl

26 Eylül
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