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Tecrite Karﬂ› Savaﬂan
TAYAD’l›lar TECR‹TTE

TAYAD’l›lar Tecritle Susturulamaz!
Tecrite Son Demeye Devam Edece¤iz

TAYAD’LILARA ÖZGÜRLÜK!

YÜRÜYÜﬁ TÜRK‹YE’N‹N DÖRT B‹R
YANINDA HALKA ULAﬁTIRILDI
Enginler’in Ferhatlar’›n sesi
yank›lanmaya devam ediyor
‹stanbul Ç a¤layan: Enginler’in, Ferhatlar’›n sesi Yürüyüﬂ halka
ulaﬂmaya, gerçekleri hayk›rmaya devam ediyor.
25 Haziran günü, ‹stanbul Ça¤layan Dere’de eylem yapan Halk Cepheliler; “Enginler’in Ferhatlar’›n Sesi
Yürüyüﬂ Susturulamaz” pankart› açarak; “(…) Yürüyüﬂ halk›n ve hakl›n›n
sesidir. Ferhatlar’› sakat b›rakarak,
Enginler’i iﬂkenceyle katlederek Yürüyüﬂ’ü susturamazs›n›z. (...)” dediler.
Eylemin ard›ndan dergi da¤›t›m›
yaparak, 60 dergi halka ulaﬂt›r›ld›
‹stanbul Avc›lar: 27 Haziran günü Avc›lar Marmara Caddesi’nde
Halk Cepheliler “Ferhatlar'›n Enginler'in Sesi Yürüyüﬂ Susturulamaz”
pankart› açarak eylem yapt›lar.
Eylemde okunan aç›klamada "Dalga dalga büyüyen umudun YÜRÜYÜﬁ’ü susturulamayacak.” denilerek
“Yürüyüﬂ Susmaz Susturulamaz,
Devrimci Bas›n Susturulamaz, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz”
sloganlar› at›ld›.
Eylemin ard›ndan yap›lan dergi
da¤›t›m› s›ras›nda AKP ilçe binas›n›n
önünden geçerken binadakiler Halk
Cepheliler'e sataﬂarak provokasyon
yaratmaya çal›ﬂt›lar.
Fakat mahalle halk›n›n onlara tep-

ki göstermesi üzerine geri ad›m att›lar.
Avc›lar sahiline inildi¤inde 3 tane
yunus ad› verilen polis ekibi gelerek
Yürüyüﬂ okurlar›n›n sesli bir ﬂekilde
da¤›t›m yapmamalar›n› buna izin vermeyeceklerini söylediler.
“Dergiyi böyle da¤›tmaya devam
edece¤iz. Sen de istersen git amirini
ara” diyen Yürüyüﬂ okurlar› dergi
da¤›t›m›na devam ederek 120 dergiyi
halka ulaﬂt›rd›lar.

‹stanbul S ultanbeyli: 25 Haziran günü dergi da¤›t›m› öncesi bir
eylem yap›larak; “Yürüyüﬂ dergisini
okumak okutmak bu zulüm düzeninde
zulme karﬂ› örgütlenmektir” denildi.
Ard›ndan megafonla dergi da¤›t›m›na baﬂlayan Halk Cepheliler polisin engellemesine maruz kalarak gözalt›na al›nmakla tehdit edildiler.
Ancak Halk Cepheliler’in polisin tehdidini teﬂhir etmesi üzerine polis gitmek zorunda kald›.
Yap›lan dergi da¤›t›m›nda 51 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›
Yürüyüﬂ A nadolu
Sokaklar›nda
Elaz›¤: 23 Haziran’da

Hozat
Garaj›’nda Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›. Yürüyüﬂ önlükleri ile yap›lan da¤›t›mda; özellikle
Grup Yorum'la ilgili haberi görenler "o
gün orda 55 bindik ama biz daha fazlay›z herkes gücümüzü gördü" diyerek

mutluluklar›n› ifade ettiler. ‹ki saat süren da¤›t›mda 36 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Mersin: 24 ve 25 Haziran günlerinde Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Mersin çarﬂ› merkezinde yap›lan
da¤›t›mda 37 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Adana: 26 Haziran günü Yürüyüﬂ
dergisi okurlar› Akdeniz Mahallesi’nde Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. Yürüyüﬂ okurlar› önlük
giyip, megefonla halka seslenerek
yapt›klar› sat›ﬂta toplam 45 adet dergi
halka ulaﬂt›rd›lar.
Erzincan: Gençlik Derne¤i taraf›ndan 28 Haziran günü Geçit Beldesi'nde
Yürüyüﬂ Dergisi'nin sat›ﬂ› yap›ld›. Dergi da¤›t›m›nda Grup Yorum'un
‹nönü Stadyumu'nda 55 bin
kiﬂiyle yapt›¤› konser anlat›ld›.
‹zmir: 26 Haziran günü Atatürk Mahallesi
ve Tekstif Sitesi”nde
Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m› yap›ld›.
Yap›lan tan›t›m da
AKP iktidar›n›n ‹srail
konusundaki ikiyüzlülü¤ü ve devletin yeni
hapishaneler yaparak
ne amaçlad›¤› teﬂhir
edildi.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“Savaﬂ › i çsel leﬂ ti rdi ¤im öl çüde har ekete ve devri me
katk›m›n olaca¤›na inan›yorum.”

15 Temmuz 1994’te Sivas’›n Zara ‹lçesi Kanl›çay›r
Köyü Otluçimen Mezras›’ndaki çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
1965 Malatya Hekimhan doNihat ﬁAH‹N Gülnaz SARIO⁄LU ¤umlu olan Nihat, 78’de
devrimci düﬂüncelerle tan›ﬂt›.
Ö¤retmen olarak içinde yer
ald›¤› devrimci mücadelede,
1993 Haziran’›nda gerilla saflar›na kat›ld›. Ahmet Karlangaç K›r Birli¤i’nde komutan
Murat KAYMAK Osman SÖNMEZ yard›mc›s› oldu. 1970 Antakya do¤umlu olan Gülnaz, mücadele saflar›na 1980’lerin ortalar›nda kat›ld›. 1993 yaz›nda da Sivas da¤lar›na ad›m atarak gerilla
saflar›nda yerini ald›. 1974 Sivas do¤umlu olan Murat, 91’de k›sa
bir süre baﬂka bir siyasetin saflar›nda yer ald›ktan sonra, ayn› y›l
devrimci hareket saflar›nda yerini ald›. 91 yaz›nda gerillaya kat›ld›.
1961 Bursa Gemlik do¤umlu olan Osman, lise y›llar›nda devrimcilerle tan›ﬂt›. 7 y›l tutsak olarak kald›. 91’de gerillaya kat›ld›.

Nurten DEM‹R ‹smail AKARÇEﬁME
14 Temmuz 1992’de ‹stanbul
Kas›mpaﬂa’da bulunduklar› üs kuﬂat›ld›, çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtüler.
Nurten, 1970 Elaz›¤ do¤umlu, Kürt
milliyetindendir. Ocak 1992’den
itibaren SDB örgütlenmesi içinde
görev ald›. ‹smail, 1972 Giresun
do¤umludur ve 1991’den itibaren
SDB üyesi olarak görev ald›.

Hüseyin AKSOY
14 Temmuz
1979’da “Emperyalizme, faﬂizme, pahal›l›¤a ve iﬂsizli¤e
karﬂ› mücadele”
kampanyas›nda bildiri da¤›t›rken jandarmalar taraf›ndan
taranarak katledildi.

15 Temmuz 1996’da hapishanelerde sürmekte olan ölüm orucu direniﬂini desteklemek için
‹stanbul Gültepe Merkezi’ne yönelik bir eylemden sonra, Telsizler Mahallesi’nde bir evde kuﬂat›ld›lar. Oligarﬂinin sald›r›s›na sloganlar›yla ve
ateﬂle karﬂ›l›k verdiler. Çat›ﬂma sonunda dört
Emine TUNÇAL
Ali ERTÜRK
Gülüzar ﬁ‹MﬁEK devrimci ﬂehit düﬂerken, ev sahibi Han›m Gül,
evden d›ﬂar› ç›karken polis taraf›ndan yaralanarak hastaneye kald›r›ld›. Hastanede yine polis taraf›ndan 22 Temmuz’da katledildi.
Emine, Ankara'n›n Ayaﬂ ‹lçesi’nde do¤du. Mücadeleye Hacettepe
Üniversitesi’nde Dev-Genç saflar›nda baﬂlad›. Önce Ankara DevGenç Komitesi'nde, sonra bölgede görevler ald›. 1996’da bir kurtuluﬂ savaﬂç›s›yd›.
Hasan Hüseyin
Han›m GÜL
Ali, 1975’te Tokat Zile’de do¤du. Muharrem Karakuﬂ ﬂehit düﬂtüONAT
¤ünde o bir savaﬂç› oldu. Israrla ekiplerinin ad›n›n Muharrem Karakuﬂ olmas›n› istemiﬂti.
Hasan Hüseyin, Amasya Gümüﬂhac›köy’de do¤du. Gümüﬂhac›köy lisesinde DLMK
çal›ﬂmas› içinde ve halkevi faaliyetlerinde yerald›. 1996’da halk›n adaletini uygulamak için savaﬂç› oldu.
Gülizar, Sivas Kangal’a ba¤l› Topard›ç köyündendi. Devrimci mücadeleyle köyüne gelen gerillalar arac›l›¤›yla tan›ﬂt›. Çal›ﬂmak için geldi¤i ‹stanbul'da mücadele saflar›na kat›ld›.
Han›m Gül, o en zor günlerde dahi devrimci harekete kap›s›n› açan bir yi¤it Anadolu kad›n›yd›.
Büyük Ölüm Orucu Direniﬂinin 60. ﬂehidiydi. Oligarﬂinin tahliye rüﬂvetine dayanan manevras›n› bozanlardan biri olarak, tahliyesinden sonra da direniﬂi sürdürerek ölümsüzleﬂti.
1956 do¤umluydu. Devrimcili¤e sempatisi Mahirler’le baﬂlad› ve o günden itibaren 25
y›l›n›n her an›, mücadele içinde, örgütlülük içinde geçen bir devrimci oldu. Bu 25 y›lda,
defalarca iﬂkencelerden geçti, tutsakl›klar yaﬂad›, say›s›z görevler üstlendi. Son üstlenSevgi ERDO⁄AN di¤i görev, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler sald›r›s›nda, birinci ölüm orucu
ekibi direniﬂçisi olarak sald›r›n›n önünde barikat olmakt›. 14 Temmuz 2001’de, 12
Temmuz’da katledilen eﬂi ‹brahim Erdo¤an’›n ölüm y›ldönümünden iki gün sonra ﬂehit düﬂtü.

14 Temmuz 1993’de ‹stanbul
‹kitelli Parseller’de darbeci kontra
çetesi taraf›ndan pusu kurularak
katledildi.
1965 Maraﬂ do¤umlu R›za, ‹stanbul
R›za GÜNEﬁER Anadolu Yakas› emekçilerinin mücadelesinde yerald›. 92 Haziran’›nda Halk›n Gücü gazetesinde çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›.
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‹smail A KARÇEﬁME
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Bir eve gidiyorsunuz kurumlaﬂmak üzere. Üç ay sonra evden birini savaﬂç› olarak Cephe'ye kazand›r›yorsunuz. Bulundu¤u her yeri bir devrimci yetiﬂtirme merkezi haline getiren,
bulundu¤u her yeri, kendinden baﬂlamak üzere bir savaﬂç›
üretim merkezi yapabilen devrimci, kuﬂku yok ki, ﬂehitlerimize en lay›k oland›r. Emine bize her koﬂulda insan örgütlenebilece¤ini göstermektedir ve devrimcinin birinci görevi koﬂullar ne olursa olsun insan örgütlemek. Emine Tunçal’› savaﬂç›s›n›n anlat›mlar›ndan okuyal›m:
"Onunla tan›ﬂmam›z '92'nin Eylül ay›nda oldu... Bize ani
ve habersiz gelmiﬂti. Uzun bir süre kalacakt›. Daha önce köyde bulunmam›ﬂ olmas› ve köydekilerin de 'yabanc› bir k›za'

Devrimci hareketin bir taraftar› olarak mücadeleye
kat›ld›. 1990’da gitti¤i Almanya’da da mücadelenin
aktif bir emekçisi olarak
‹skender ERO⁄LU çal›ﬂt›. 15 Temmuz
2001’de rahats›zl›¤› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

bak›ﬂ aç›lar›ndan dolay› kurumlaﬂmada oldukça güçlükler
çekti. ‹lk baﬂta annem söylenmeye baﬂlam›ﬂt›, 'Kim bu k›z, kimin nesi, ne diye bizde kal›yor' diyordu.
Çal›ﬂkanl›¤›, yard›mseverli¤i, cana yak›nl›¤›yla kendisini
önce anneme, sonra da tüm köye kabul ettirdi.
Emine ilk geldi¤inde 'kim bu k›z' diyen annem art›k, o bir
yere gitti¤inde 'k›z›m ne zaman gelecek' diye sorar olmuﬂtu.
Art›k kurumlaﬂmas›n› oturtan Emine'nin yan›na zaman zaman
'aabisi' de (Besat Ayy›ld›z) gelip-gitmeye baﬂlam›ﬂt›. Besat,
onun sorumlusuydu. Besat'›n gelece¤i günü sab›rs›zl›kla beklerdi Solmaz. Sadece o de¤il hepimiz ayn› sab›rs›zl›¤› ve sevinci duyuyorduk. Halen o k›ﬂ gecesi sohbetlerini hat›rlad›kça ayn› coﬂkuyu duyuyorum. Emine bizi e¤itmeye baﬂlam›ﬂt›.
Hem teorik olarak, hem de pratik olarak...
Onunla pek uzun bir süre kalamad›k. ‹ki-üç ay sonra art›k
gitme zaman›m gelmiﬂti. Emine çok mutluydu. Nas›l olmas›n ki,
y en i b ir in san › d ah a h arek et safl ar›n a kaza nd ›r m›ﬂ, sav aﬂa
y ol l u yo r d u. . . "
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TAYAD’l›lar Tecrite S›¤maz
AKP’nin ve polisin hesab›, F Tiplerinin hücrelerinden dönecek!
7 TAYAD’l› ﬂu anda F Tipi hapishanelerin hücrelerinde. TAYAD’l›lar, iyi tan›r o hücreleri.
2000 baﬂ›ndan beri o hücreleri anlatt›lar Türkiye ve dünya halklar›na.
2000 baﬂ›ndan beri, o hücrelerden
kendilerine ulaﬂan tecrit iﬂkencesine
karﬂ› mücadele ediyorlar. Biliyorlar
ki, o hücreler, insan›, insans›zl›kla
bo¤mak içindir. Biliyorlar ki, o hücreler, tecrit alt›nda insanlar› yaln›zlaﬂt›r›p, çaresizleﬂtirip, güçsüzleﬂtirip teslim almak içindir.

1

AYAD’l›lar› tutuklayanlar›n ise
bilmedikleri bir ﬂey var: TAYAD, tecrite s›¤maz. TAYAD, tecrit
hücreleriyle teslim al›namaz. Ve bir
ﬂey daha: TAYAD TECR‹T ED‹LEMEZ! Çok geçmeden görecek bunu
AKP iktidar›. Gösterece¤iz.

T
Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

7 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›na
s›radan bir tutuklama olarak bakmamak gerekir. Oligarﬂi, hedefine
kiﬂilerin ötesine bir kurumu, özel bir
yeri olan bir demokratik kitle örgütünü, simgesel bir örgütlenmeyi
koymuﬂtur.

1

AYAD, ülkemizde ve dünyada
eﬂine az rastlan›r bir tutsak yak›nlar› hareketidir. Öyle dönemler
olmuﬂtur ki, bu hareket, toplumsal
muhalefetin adeta tüm yükünü
omuzlam›ﬂt›r. TAYAD’›n resmi tarihi, 1986’dan, as›l tarihi ise, 12 Eylül
1980’den baﬂlar, o günden bu yana
da, bir tutsak yak›n› hareketi olman›n, bir demokratik kitle örgütü olman›n ötesinde misyonlar üstlenmiﬂtir.

T

d›, 1982-83’lerde cuntan›n hapishaneleri önlerinde ilk eylemlerini örgütlemeye baﬂlad›¤›
günden bu yana, sevgiyle, vefayla,
sahiplenmeyle, fedakarl›kla, cür etle, kararl›l›kla ve direniﬂle özdeﬂleﬂmiﬂtir. Hiç abart›s›z, bunlar›n
hepsinin en üst düzeyde temsilcisi
olmuﬂtur TAYAD. 1990’l› ve
2000’li y›llar boyunca da sürdür-

A

4

müﬂtür bu özelli¤ini. Tecrite karﬂ›
direniﬂin de simgesel ismidir TAYAD. Bir demokratik kitle örgütü
olman›n destanlaﬂan ismidir. Bir demokratik kitle örgütünün yaln›z b›rak›ld›¤›, devletin yasal ve yasad›ﬂ›
tüm güçleriyle kuﬂat›ld›¤› ve sald›r›
alt›na al›nd›¤› koﬂullarda bile, varolmaya ve direnmeye devam edebilece¤inin yaﬂayan kan›t›d›r.
lkemiz s›n›flar mücadelesinde
hapishanelerin ve devrimci tutsaklar›n hep a¤›rl›kl› bir yeri olmuﬂtur. Ama bu a¤›rl›kl› yer, TAYAD gibi bir tutsak yak›nlar› hareketini
kendili¤inden ortaya ç›karamazd›
elbette. Onu ortaya ç›karan, ona bu
otuz y›l boyunca yön veren, güç
olan, devrim mücadelesindeki direniﬂ gelene¤inin de yarat›c›s› olan
anlay›ﬂt›r. O gelenekten güç alm›ﬂ t › r. TAYAD’l›lar v e y a r a t t › k l a r ›
yeni destanlarla, sabr›n an›t› olan
d i reniﬂleriyle o gelene¤i güçlen d i r m i ﬂ l e r d i r.

Ü

u operasyon, oligarﬂinin tahammülsüzlük operasyonudur. Tahammülsüzlük, tekil bir olaya de¤il,
umudun ad›m ad›m büyümesinedir.
Ve elbette bu tahammülsüzlük, Türkiye halk›yla oligarﬂik iktidar aras›ndaki mücadelenin bir parças› olarak ortaya ç›kan bir tahammülsüzlüktür. Operasyonda özel olarak
TAYAD’l›lar›n hedef al›nmas› ise,
kökü yukar›da özetlenen uzun y›llara dayanan bir tahammülsüzlüktür.
TAYAD, oligarﬂinin demokratik kitle örgütleri karﬂ›s›ndaki acizli¤idir.
TAYAD, oligarﬂinin boyun e¤dirememesinin, icazet s›n›rlar› içine çekememesidir... Burjuvazinin ve küçük-burjuvazinin sahte, çarp›k insan
haklar› anlay›ﬂ›n›n paramparça edilmesidir.

B

nlar hiçbir zaman gözü yaﬂl›,
merhamet dilenen analar olmad›lar. Faﬂizmin ma¤dur etti¤i bir kesimdiler ama ma¤durluklar›n› de¤il,
soracaklar› hesab› öne ç›kard›lar.

O

Asla yalvarmad›lar hapishane kap›lar›nda. Adalet Bakanlar›’n›n karﬂ›s›nda asla rica eden, minnet eden olmad›lar. Hesap sordular, hak talep
ettiler. Düzenin TAYAD’a, TAYAD’l›lara düﬂmanl›¤›n›n bir nedeni de oydu. Gözü yaﬂl›, s›zlayan,
merhamet dileyen, minnet eden anneler olmal›yd›lar onlar da. O zaman “cennet annelerin aya¤›n›n alt›nda” masallar›yla oyalayabilirlerdi
belki onlar› da. O zaman, o¤ullar›n›n, k›zlar›n›n, eﬂlerinin, niﬂanl›lar›n›n, yak›nlar›n›n F Tipi hücrelerinde
tecrit edilmesi karﬂ›s›nda, evlerinde
gözyaﬂ› dökmekten baﬂka ellerinden
bir ﬂey gelmeyen zavall›, aciz kiﬂiler
olarak kalacaklard›.
AYAD, tutsak yak›nlar›na, aciz,
zavall› ve güçsüz olmad›klar›n›
gösterendir. Oturup evinde gözyaﬂ›
dökmenin ötesinde yapacak bir ﬂey
oldu¤unu anlatan ve o yap›lacak
ﬂeylere fiilen önderlik yapand›r. TAYAD’l›lar içinde, analar ve babalar
yanyanad›r. Ama haklar›n› teslim etmeliyiz ki, bu tarihte ANALAR’›n
özel bir yeri vard›r. O analar›n her
birinin mücadelede yer al›ﬂ›, politikleﬂmesi, herbiri kendi baﬂ›na ö¤retici, çarp›c› bir öyküdür. Her birinin
geliﬂimi, “kad›n›n özgürleﬂmesi”
üzerine kitaplar dolusu teoriye bedeldir. Nitekim, kad›n olarak, ülkemizin son çeyrek yüzy›ll›k tarihinde, TAYAD’l› Analar, k›zlar kadar
zulme karﬂ› mücadelenin militan bir
gücü olan baﬂka hangi kesim vard›r?

T

nlar yaﬂl›, genç, kad›n erkek bir
grup tutuklu hükümlü yak›n›d›rlar. Ama onlar, politiktirler, ideolojiktirler. Yukar›da her ne kadar
a¤›rl›kl› olarak TAYAD’›n hapishaneler mücadelesinden sözetmiﬂ olsak da, TAYAD’l›lar, asl›nda hayat›n ve mücadelenin hemen her alan›nda vard›rlar. Ülkemizin belli baﬂl› tüm anti-emperyalist eylemlerinde vard›rlar, olmad›klar› herhangi

O

bir 1 May›s yoktur. 8 Martlarda vard›rlar, iﬂçilerin direniﬂlerinde, memurlar›n grevlerinde vard›rlar. ‹nfaz
edilen devrimcilerin tabutlar›n›
omuzlayanlard›r. Mahkeme kap›lar›nda iﬂkencelere, infazlara, katliamlara karﬂ› sürdürülen adalet mücadelesi, esas olarak y›llard›r TAYAD’l›lar›n omuzlar›nda olmuﬂtur.
¤er 19 Aral›k operasyonu, bu ülkeye kopkoyu bir karanl›¤› yerleﬂtiremediyse, bunda belirleyici
pay, Büyük Direniﬂ ve onun bir parças› olan TAYAD’l›lar›nd›r. Direniﬂi
omuzlayand›r. Tecrite, kuﬂatmaya
karﬂ› susmayand›r... 7 y›l boyunca
öldüler onlar da. 7 y›l boyunca uyku
uyumad›lar do¤ru dürüst. A¤›zlar›na götürdükleri her lokmada, beyinleri onlar› F Tiplerinin tecrit
hücrelerindeki direniﬂçilerin yan›na götürdü. Dünyada hiçbir tutsak
yak›nlar› hareketinin ödemedi¤i
kadar büyük bir bedel ödediler.
Çünkü bu direniﬂte, tutsak yak›nlar› hareketlerinin bugüne kadarki
mücadele ve sahiplenme prati¤inin çok ötesine geçerek kendileri
direniﬂin asli güçlerinden biri oldular.

E

aﬂizmi çok çeﬂitli biçimlerde
tan›mlayabiliriz.
Türkiye
Cumhuriyeti devleti, faﬂist bir devlettir ve bugün onu karakterize eden
iki özellik vard›r: Ç ü r ü m ü ﬂ v e z al i m d i r. Meclisinden ordusuna, polisine kadar çürümenin d›ﬂ›nda kalan
tek bir kurumu yoktur. Zalimli¤i de
öyledir; devletin tüm kurumlar› zulmün bir parças›d›r.

7 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›, bu
mekanizma içinde do¤al oland›r.
Do¤al olmayan, emperyalizme ve
oligarﬂiye karﬂ› mücadele edenlerin
hiç bask›yla karﬂ›laﬂmamas›, hiç bedel ödememesi, hiç hapishanelere
at›lmamas›d›r. Oligarﬂik diktatörlük, bu aç›dan hiçbir zaman kimseyi
ﬂaﬂ›rtmam›ﬂt›r. Hep kendinden bekleneni yapm›ﬂt›r. Devrimci, ilerici,
demokrat, vatansever güçlere bask›
ve terör uygulamad›¤› tek bir dönem olmam›ﬂt›r. Demokrasicilik
oyununun en çok gündemde oldu¤u
dönemlerde bask›lar›n, katliamlar›n
en büyüklerini yaﬂad›k.
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eﬂer, onar öldük. Komplolarla
yüzlercemiz hapishanelere dol-

B

Tutsak TAYAD’l›lar için
örgütlenecek her eylem,
demokratik mücadelenin meﬂrulu¤unu savunma eylemi olacakt›r.
Daha önemlisi ﬂudur; kimse,
sadece protesto eylemleriyle
yetinmemelidir; bu bir savaﬂsa,
sahiplenme ve dayan›ﬂma,
TAYAD’l›lar serbest b›rak›l›ncaya
kadar süreklileﬂtirilmelidir.

F

ü r ü m ü ﬂ v e z a l i m d i r. Baﬂkentine atad›¤› polis ﬂefi, ordusunu
teslim etti¤i g e n e r a l , gelece¤ini
emanet etti¤i politikac›, devletin
çarklar›n›n baﬂ›na koydu¤u b ü rok r a t , hepsi, çürümüﬂlü¤ün ve zulmün
merkezindedirler. Düzen, ancak o
yozlaﬂm›ﬂ, çürümüﬂ çarklar› döndürerek ve zulmederek ayakta kalabilmektedir. Çürüme ve zulüm birlikte
varolmak zorundad›r. Oligarﬂik diktatörlük, baﬂka türlüsünün art›k
mümkün olamayaca¤› bir noktadad›r.

Ç

duruldu. Derneklerimiz bas›ld›, kapat›ld›. Devleti ve özel olarak da
oligarﬂik devleti do¤ru tahlil edemeyenler, bu yan›lg›n›n sonucu olarak
farkl› beklentilere girerken, devlete
Marksizm-Leninizmin bilimselli¤iyle bakanlar aç›s›ndan böyle bir
sorun yoktu elbette. Bugüne kadar,
devletin niteli¤ini katliamlar üzerinden, Susurluk üzerinden, kontrgerilla politikalar› üzerinden bir çok kez
anlatt›k. 17 TAYAD’l›n›n tutukland›¤› bu operasyona bakt›¤›m›zda da
görebiliriz devletin niteli¤ini. Bu
operasyondaki gözalt› ve tutuklamalar›n gerekçelerine bak›n: hasta
tutsaklara sahip ç›kmak, Güler Zere’nin cenazesine kat›lmak, AKP’yi
protesto etmek, katledilen bir devrimcinin anmas›na kat›lmak, Newroz’a kat›lmak! Oligarﬂinin polisi,
yarg›s› baﬂka gerekçeler ileri süremezler miydi? Elbette daha önce

defalarca yapt›klar› gibi, çok farkl›
senaryolar ve gerekçeler de ortaya
atabilirlerdi. Fakat burada d e m o k ratik mücadeleyi gayri-meﬂru hale getirmeye çal›ﬂan bir pervas›zl›k
vard›r. Haklar› böyle pervas›zca
gasp eden bir devletin faﬂist niteli¤i
konusunda ﬂüpheye yer olmasa gerek. Bu tutuklamalarla, tüm halka,
devrimcilerle yanyana olduklar›
taktirde, en s›radan nedenlerle tutuklanabilecekleri gözda¤› verilmektedir. Temel hak ve özgürlükleri bu ﬂekilde ortadan kald›ran bir iktidar›n “demokratikleﬂme” iddialar›n› hala ciddiye alanlar, siyasi körler veya düzenin icazetine boyun
e¤miﬂ, baﬂka türlü bir demokrasi
mücadelesine cesaret edemeyen siyasi korkaklard›r.
7 TAYAD’l›y› tutuklayan bu
pervas›zl›¤›n ve gözda¤›n›n
k a r ﬂ › s › n a , s a h i p l e n m e n i n c ü r e tiy le ç›kmal›y›z. Oligarﬂi bir kez daha
yanl›ﬂ hesap yapm›ﬂt›r. TAYAD’l›lar
–ve TAYAD’l›lar› sahiplenecek
olanlar– bu yanl›ﬂ hesab›, F Tiplerinin hücrelerinden döndüreceklerdir.
Bu görev, tüm devrimci, demokrat,
ilerici güçlerindir. Bulundu¤umuz
her yerde, oturma eylemlerinden
yürüyüﬂlere, gösterilerden tutsak
TAYAD’l›lara mektup kitap göndermeye kadar, tüm dayan›ﬂma biçimlerini örgütlemeliyiz. D›ﬂar›dan gelecek bir haber, bir kitap, bir mektup, tutsak için çok önemlidir. Fakat
bilin ki, bugün o mektup, o kitap,
hücrelerdeki TAYAD’l›lardan çok,
d›ﬂar›dakiler için önemlidir. D›ﬂar›daki ilerici, devrimci, demokrat, vatansever, d›ﬂar›daki tutsak yak›n›,
d›ﬂar›daki iﬂçi, memur, köylü, gecekondulu, esnaf, ayd›n, serbest meslek sahibi, gönderece¤i o mektupla,
o kitapla, k e n d i e t r a f › n d a k i t e c r i t i
k › r a c a k t › r. Tutsak TAYAD’l›lar
için örgütlenecek her eylem, demokratik mücadelenin meﬂrulu¤unu savunm a eylemi olacakt›r.
D ah a ö ne m li s i ﬂ u du r ; kimse, sadece protesto eylemleriyle yetinmemelidir; bu bir savaﬂsa, sahiplenme
ve dayan›ﬂma, TAYAD’l›lar serbest
b›rak›l›ncaya kadar s ü reklileﬂtiril m el i d i r.
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‘TAYAD’l›lara Özgürlük!’ Ça¤r›s›n›
Türkiye’nin her köﬂesinde,
her biçimde güçlendirelim!
uHasta tutuklulara
sahip ç›kt›klar› için;
uKatledilen
tutuklular›n cenazelerini
omuzlad›klar› için;

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

uAKP’den
hapishanelerde katledilen
309 tutuklunun hesab›n›
sorduklar› için;
17 TAYAD’l› tutukland›.
TAYAD’l›lara özgürlük
istiyoruz.
TECR‹T ETMEK
‹STEYENLERE,
DAYANIﬁMANIN VE
SAH‹PLENMEN‹N
GÜCÜYLE CEVAP VEREL‹M
TAYAD, resmen kuruldu¤u
1986 y›l›ndan bugüne, faﬂizmin her
türlü sald›r›s›na ra¤men mücadelesini sürdürmüﬂtür.
24 y›ll›k tarihi adeta kuﬂatmalar
alt›nda geçmiﬂtir.
12 Eylül faﬂist cuntas› halk›n üstüne karabasan gibi çöktü¤ünde,
zulmün karﬂ›s›nda TAYAD’l› Aileler vard›.
12 Eylül’den sonra Taksim’de
ilk sokak eylemini onlar yapt›.
ANAP iktidar›nda devrimci tutsaklar› teslim almak için ç›kart›lan
1 A¤ustos Genelgesi’nin karﬂ›s›nda
onlar vard›. Eskiﬂehir Tabutlu¤unun
iki kez kapat›lmas›nda onlar›n pay›
büyüktür.
Evlatlar›n›n gün gün ölümüne
seyirci kalmayarak evlatlar› için ilk
k e z ö l ü m o r u c u n a y a t a n onlard›r.
Katliamlar›n, infazlar›n, iﬂkencelerin, gözalt›nda kay›plar›n karﬂ›-
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s›nda onlar vard›.
F Tipi tecrit iﬂkencesini bütün
dünyaya duyuran TAYAD’l›lard›r.
Tecrit iﬂkencesine karﬂ› 7 y›l süren büyük direniﬂin bir parças›, TAYAD’l›lard›.
TAYAD’l›lar kuruluﬂundan bugüne 24 y›ld›r hapishanelerdeki
bask›lara, iﬂkencelere, insanl›k d›ﬂ›
uygulamalara karﬂ› tutsaklar›n d›ﬂar›daki sesi olmuﬂtur.
TAYAD, 24 y›ld›r demokratik
mücadelenin her alan›nda mücadelenin öncülerinden olmuﬂtur.
TAYAD’›n 24 y›ll›k mücadelesi
hep bask›lar alt›nda geçmiﬂtir.
Bugüne kadar polis TAYAD’›n
kap›s›na defalarca kilit vurmuﬂtur.
Ve bir çok kez de, hapishanelerdeki
çocuklar›n›n haklar› için mücadele
ederken kendilerinin tutsak düﬂtü¤ü olmuﬂtur.

AKP iktidar› 17
TAYAD’l›y› tutuklad›.
AKP TAYAD’l›lar› tecrite karﬂ›
mücadelenin y›lmaz savaﬂç›lar› oldu¤u için tutuklad›.
Demokratik mücadele alan›nda
her türlü bask›ya ra¤men bir ad›m
bile geri atmad›¤› için tutuklad›.
TAYAD’l›lar 60-70 yaﬂlar›nda
a¤arm›ﬂ saçlar›yla, beyaz tülbentleriyle faﬂizm karﬂ›s›nda demokrasi
mücadelesinin onurudur.
TAYAD’l›lara sahip ç›kal›m.
“ TAYA D ’ l › l a r a Ö z g ü r l ü k ! ”
ça¤r›s›n› ülkenin dört bir yan›nda
yükseltelim.
TAYA D ’ l › l a r a s a h i p ç › k m a k ;
devrimci, demokrat, ilerici tüm demokratik kitle örgütlerinin, tüm siyasi partilerin, tüm sendikalar›n,
tüm meslek örgütlerinin, ayd›nlar›n,
sanatç›lar›n görevidir.

Çünkü TAYAD’l›lar›n mücadelesi bu ülkede hapishanelere düﬂme
olas›l›¤› olan herkes içindir. Ne iﬂ
yap›yor olursan›z olun, faﬂizmle yönetilen bu ülkede ilerici-devrimci,
demokrat, vatansever, herkes için
tutsak düﬂme olas›l›¤› vard›r.
Onun içindir ki, TAYAD’l›lara
özgürlük istemek kendi özgürlü¤ünüzden ba¤›ms›z de¤ildir.

TAYAD’a s ahip ç›kmak; demokratik m ücadeleye s ahip
ç›kmakt›r. TAYAD’a sahip ç›kmak, tecrite teslim olmamakt›r!
Oligarﬂi 19 Aral›k katliam›yla F
Tiplerini açt›. F Tipi tecrit sald›r›s›
hapishanelerde devrimci tutsaklar›,
d›ﬂar›da ise tüm halk› teslim almay›
hedefliyordu. Nitekim F Tipleri
aç›ld›ktan sonra tecriti en yak›c› ﬂekilde hisseden devrimci, demokrat,
ilerici örgütlenmeler olmuﬂtur.
Tecrit politikalar›yla tüm halk
teslim al›nmak istenmiﬂtir. Ancak
tutsaklar›n ve TAYAD’l›lar›n ölümüne direniﬂiyle tecrit politikalar›n›n önünde barikat olmuﬂtur.

TAYAD’a sahip ç›kmak; 122
ﬂehide s ahip ç ›kmakt›r. 122 ﬂehit, Türkiye devrimci hareketinin
onurudur. 122 insan oligarﬂinin
nsald›r›lar› karﬂ›s›nda insanl›¤›n en
yüce de¤erleri için, sosyalizm için,
inançlar› için can›n› feda etmiﬂtir.
AKP’nin TAYAD’l›lara sald›r›s› de¤erlerimize sald›r›d›r.

TAYAD’a
s ahip
ç ›kmak;
tecrite k arﬂ› ç ›kmakt›r. Devrimcileri, halk› teslim almak için oligarﬂinin tecrit sald›r›lar› halen sürüyor. TAYAD, tecrit sald›r›lar›n›n
önündeki en büyük engellerden biridir. TAYAD’a sahip ç›kmak tecrite
karﬂ› mücadelenin parças›d›r.

17 tutsak TAYAD’l›dan biri:

Ahmet Kulaks›z
Canan Kulaks›z
Ahmet Kulaks›z
K›zlar›n› tecritte ﬂehit
15 Nisan 2001 Büyük
Büyük Ölüm Orucu
Direniﬂinde 29 Haziran düﬂmesinden 9 y›l sonra Ölüm Orucu Direniﬂinde 29
2001’de tecrite karﬂ› mü- tecrite karﬂ› mücadele et- Haziran 2001’de tecrite
karﬂ› mücadelede ﬂehit düﬂtü
ti¤i için tutukland›.
cadelede ﬂehit düﬂtü
Zehra Kulaks›z

Ahmet Kulaks›z tutuklanan 17
TAYAD’l›dan biri.
‹ki k›z› Canan ve Zehra gün,
gün gözlerinin önünde ölüme yürüdü. Tecrite karﬂ› mücadelede arka
arkaya ﬂehit düﬂtü.
Söz verdi k›zlar›na; u¤runda
canlar›n› verdikleri davalar›na sa-

hip ç›kacakt›. Tecrite karﬂ› mücadeleyi k›zlar›n›n b›rakt›¤› yerden devam ettirecekti.
K›zlar›na verdi¤i sözü bir gün
bile akl›ndan ç›kartmad›. ‹ki k›z›
TAYAD’›n d›ﬂarda baﬂlad›¤› ölüm
orucu direniﬂinin ﬂehidiydi.
O da art›k bir TAYAD’l›yd›.

TAYAD’a sahip ç›kmak; hasta
tutsaklara ö zgürlük d emektir.

ﬂ›, infazlara karﬂ› mücadelenin sembolüdür.
Oligarﬂi gözalt›na al›p devrimcileri kaybederek halk› sindirmeye
çal›ﬂ›rken TAYAD kay›plara karﬂ›
mücadelesiyle oligarﬂinin kaybetme
politikas›n›n önünde önemli bir engel oluﬂturmuﬂtur. TAYAD’a sahip
ç›kmak, oligarﬂiden kay›plar›n hesab›n› sormakt›r.

Hapishanelerde 2000-2009 y›llar›
aras›nda 309 tutsak katledildi. Hapishanelerde y›llard›r hasta tutsaklar›n tedavileri yap›lmayarak tutsaklar sessiz imha politikas›yla katlediliyor. TAYAD, mücadelesiyle
iktidarlar›n sessiz imha politikas›n›
bozmaktad›r. Özellikle Güler Zere
kampanyas›yla AKP’nin sessiz imha politikas›n› tüm ç›plakl›¤›yla
gözler önüne serilmesinde en büyük
pay TAYAD’l› ailelerindir.
AKP, bunu hazmedememiﬂtir.
Çünkü TAYAD, hasta tutsaklara özgürlük mücadelesini sürdürüyor.
AKP’nin katletme politikas›n› teﬂhir ediyor.

TAYAD’l›lara s ahip ç ›kmak;
gözalt›nda k ay›plara s ahip
ç›kmakt›r. Oligarﬂinin tarihi katliamlarla, infazlarla, kaybetmelerle,
iﬂkenceyle dolu.
500’ün üzerinde insan gözalt›na
al›n›p Susurluk devleti taraf›ndan
kaybedildi. Kay›plarla ilgili mücadelede beyaz baﬂörtüleriyle yine onlar vard› en önde. TAYAD, kay›plara karﬂ›, iﬂkenceye karﬂ›, tecrite kar-

TAYAD’a sahip ç›kmak; devrim ﬂehitlerine sahip ç›kmakt›r.
ﬁehitler halk›n onurudur. Oligarﬂi
devrimcilerin cenazelerine sald›rarak, cenaseleri kaç›rarak, ﬂehit ailelerini tehdit ederek “ölülerine bile sahip ç›kan olmad›” demagojisi yapmak istemiﬂtir. “Terörist” diyerek
kimsenin devrim ﬂehitlerine sahip
ç›kmamas›na çal›ﬂm›ﬂt›r. Sahip ç›kanlara sald›rm›ﬂlard›r. Ama TAYAD’l›lar her koﬂulda ﬂehitlerine sahip ç›km›ﬂt›r. Hiç bir devrim ﬂehidi
sahipsiz kalmam›ﬂt›r. Kan emici cellatlar asla amaçlar›na ulaﬂamam›ﬂ,
sevinememiﬂtir. TAYAD’l›lar düﬂman›n sald›r›lar› karﬂ›s›nda her koﬂulda ﬂehitlerimize sahip ç›km›ﬂt›r.
Ve bugün “ﬁehitlerimiz Onurumuzdur” diyerek gö¤sümüzü gere gere

Tecrite karﬂ› direniﬂin sürdü¤ü
7 y›l boyunca k›zlar›n›n sesi oldu.
Sadece k›zlar›n›n de¤il, bütün
devrimcilerin, tecrit hücrelerindeki bütün tutsaklar›n sesi oldu.
Ahmet Kulaks›z art›k bir TAYAD’l› olarak demokratik mücadelede her yerdeydi.
Hasta tutsaklara özgürlük mücadelesinde en öndeydi.
‹ncirlik Kapat›ls›n derken,
Amerika defol derken en öndeydi.
Kavgam›z›n onuru, ﬂehitlerimizi
anarken yine o vard›.
AKP, kanser hastas› Güler Zere’yi katletti¤inde kendi k›zlar› gibi
sahip ç›kt› ona da.
AKP, Ahmet Kulaks›z’› k›zlar›n›n b›rakt›¤› tecrite kar›ﬂ› mücadele
bayra¤›n› dalgaland›rd›¤› için
tutuklam›ﬂt›r. Öldüremedikleri Canan ve Zehra’n›n intikam›n› almak
için tutuklam›ﬂt›r.
ﬂehitlerimizden bahsediyorsak bunda TAYAD’›n pay› çok büyüktür.
TAYAD, tutsak aileleri derne¤i
oldu¤u gibi ayn› zamanda ﬂehit aileleri derne¤idir.
TAYAD, ülkemizde faﬂizme karﬂ› mücadelenin, direniﬂin ad›d›r.
TAYAD, faﬂizmin sald›r›lar› karﬂ›s›nda bir ad›m bile gerilememektir. Teslim olmamakt›r. Demokrasi
mücadelesini düzenin icazetiyle de¤il meﬂrulu¤a inanc›n gücüyle vermektir.
AKP’nin TAYAD’a sald›r›s› bunun içindir.
TAYAD, sadece devrimci tutsak
ve ﬂehit ailelerinin derne¤i deildir.
‹lerici, devrimci demokrat tüm halk›m›z›n derne¤idir.
AKP’nin sald›r›lar› karﬂ›s›nda
TAYAD’a sahip ç›kmak tüm halk›m›z›n görevidir.
TAYAD, ONURUMUZDUR.
TUTSAK TAYADLILARA SAH‹P
ÇIKALIM.
TAYAD’LILARA
ÖZGÜRLÜK
TALEB‹M‹Z‹ ÜLKEN‹N DÖRT B‹R
YANINDA YANKILANDIRALIM.
AKP’yi TAYAD’l›lara sald›rd›¤›na piﬂman edelim!
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Tutuklanan Devrimciler ‹çin Eylemler
u Mahir Çayan’› anmak, Güler

Zere’yi sahiplenmek ve
Newroz’a kat›lmak ‘suç’lar›yla
17 devrimcinin tutuklanmas›
yap›lan eylemlerle protesto
ediliyor
25 Haziran günü, tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› için ‹stanbul
Galatasaray Lisesi önünde eylem
yapmaya baﬂlayan TAYAD’l›lar›n
eylemleri 1. haftay› doldurdu.
"Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest
B›rak›ls›n" önlükleri giyen TAYAD'l›lar, her gün 10.00-22.00
aras› tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle imza toplad›lar. ‹mza
toplayan TAYAD’l›lar› Ruhan Mavruk ve Avrupa Sosyal Forumu için
Almanya’dan gelen Kathrine
Vasilesvki de ziyaret etti.
Devrimcilere sahip ç›kman›n ve
onlar› anman›n suç olmad›¤›n› vurgulayan TAYAD'l› Aileleri 27 Haziran günü Emekli-Sen üyeleri “Tu-

8

tuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› atarak ziyaret ettiler, desteklerini sundular. Oturma eylemine
kat›lan ve TAYAD’l›larla sohbet
eden Emekli-Sen üyeleri haklar ve
özgürlükler mücadelesinde dayan›ﬂman›n ve sahiplenmenin önemine
vurgu yapt›lar.
Oturma eylemi baﬂlad›¤›ndan
itibaren Galatasaray Lisesi'nde
aç›klama yapan gruplar, TAYAD'l›lar› görünce "Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur" sloganlar› att›lar.
Oturma eyleminin 3. gününde faﬂistler "ﬁehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlar›yla yürüyüﬂ yapt›lar. Faﬂistlerin Galatasaray Lisesi'ne do¤ru yürüdüklerini gören
halktan birçok kiﬂi TAYAD'l›lar›n
yan›na gelerek önlük istediler ve faﬂistler eylemlerini bitirip da¤›lana
kadar önlükleriyle TAYAD'l›lar›n
yan›nda durup sahiplendiler.
”Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest Cenazelerine Kat›lmak
Suç. Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n” pankart›n›n as›ld›¤› otur-

ma eyleminin 4. gününde Grup Yorum üyeleri TAYAD’l›lar› ziyaret
ederek imzalar›n› att›lar, her zaman
yanlar›nda olduklar›n› dile getirdiler.
Müzisyenlerden ressamlara, ö¤retmenlerden ö¤rencilere, emeklilerden iﬂsizlere kadar her kesimden
insan imza att›. Kimilerine TAYAD’›n mücadelesi anlat›ld›, kimisi
milliyetçi oldu¤unu, ayn› görüﬂlerde olmad›¤›n› ifade etti onlarla milliyetçilik ve vatanseverlik üzerine
sohbetler edildi.
Bir hafta içerisinde 15 bin bildiri da¤›t›ld› 4125 imza topland›. Tutuklananlar serbest b›rak›lana kadar
TAYAD’l›lar her gün pankartlar›yla, dövizleriyle, talepleriyle, imza
föyleriyle Galatasaray Lisesi önünde olacaklar›n› ifade ettiler.

B a k › r köy'de Bil d i r i
Da¤›t› m›
TAYAD'l› Aileler, 29 Haziran
Sal› günü ‹stanbul, Bak›rköy'de bildiri da¤›t›m› yaparak Mahir Çayanlar'› anmak ve Güler Zere eylemle-

sim KESK taraf›ndan Sanat Soka¤›’nda yap›lan eylemde;“KESK’e Dokunma
Tutuklananlar Derhal Serbest B›rak›ls›n” pankart›
aç›lan eylemde; “Ölüm
y›ldönümlerinde anmalar
yap›lmas› etkinlikler düzenlenmesi ne zamandan
beri bir suç olarak görülmektedir?” diye soruldu.
KESK ‘in bask›lara boyun e¤meyece¤i belirtilerek, tutuklanalar›n serbest
b›rak›lmas› istendi.
Bas›n aç›klamas›nda,
Halk Cepheliler de Mahir
Çayan, Deniz Gezmiﬂ, ‹brahim Kaypakkaya ve Güler Zere'nin resimlerini taﬂ›yarak tüm bask›lara karﬂ› mücadelemizde yolumuzu ayd›nlatan ve öncülük
yapanlar› sahiplenmekten
vaz geçilmeyece¤ini bir
kez daha gösterdiler.
Eylem alk›ﬂ, ›sl›k ve
sloganlarla bitirildi.

DERS‹M

MERS‹N

Yalova E¤itimSen’den
tutuklamalara
p rote st o

ADANA
rine kat›lmak gerekçesiyle tutuklanan 17 TAYAD'l›n›n serbest b›rak›lmas›n› istediler.
"Tutuklanan TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n" önlükleri giyen TAYAD'l›lar, 2000 bildiri da¤›tt›lar.

Dersim KESK’ten Eylem
3 ﬂehirde tutuklanan 17
TAYAD’l› için 25 Haziran’da Der-

Yalova E¤itim-Sen ﬂubesi 15 Haziran sabah›
KESK yöneticilerinin de
aralar›nda bulundu¤u 30
kiﬂinin sabah saatlerinde
evlerinden al›nmas›n› ve
Mahir Çayan'› anmak, Güler Zere eylemlerine kat›lmak gibi nedenlere dayanarak yap›lan tutuklamalar›, U¤ur Mumcu Meydan›’nda yap›lan eylemle protesto etti.
Eylemde yap›lan aç›klamada; K›z›ldere Anmas› yapman›n, Newroz
kutlamalar›na kat›lman›n ve Güler
Zere'ye sahip ç›kman›n suç olmad›¤› belirtildi.

Mersin: “70 milyon halk›
s u s t u r a b i l i r misiniz?”
Mersin’de, 29 Haziran’da ESP,

DHF, HALK CEPHES‹, ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹, TÖP, TÜM–‹GD ve DPG bir
araya gelerek devletin devrimci-demokrat kurumlara yöneltti¤i teröre
karﬂ› bir eylem yapt›lar. “Gözalt›lar
Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde; “Pervas›zca sald›rmalar› korkular›ndand›r. Mücadelemizi büyüterek, korkular›n› büyütece¤iz. 70
milyon halk› susturabilir misiniz?”
denildi.

A d a n a ’ d a A K P ‹l Binas›
Önünde Oturma Eylemi
Adana’da 1 Temmuz günü TAYAD’l› Aileler AKP il binas› önünde oturma eylemi yapt›lar. Eylemde
bir aç›klama yapan Halime Keçeli;
“Hasta tutsaklara sahip ç›kmak, tecrite karﬂ› olmak, Güler Zere’nin cenazesine kat›lmak suç de¤ildir.
AKP bu bask› ve zulümle amac›na
ulaﬂamayacakt›r. Bizler her koﬂulda
hasta tutuklular›n sesi olmaya devam edece¤iz. As›l suçlu, demokratik haklar›n› kullanan TAYAD’l›lar›
yasad›ﬂ›ym›ﬂ gibi gösterip gözalt›na
alan AKP iktidar›d›r; onun polisi ve
yarg›s›d›r.” dedi. Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Çav Bella, Gün Do¤du ve K›z›ldere marﬂlar› söylenerek eylem
bitirildi.
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Yu n a n i s t a n ’ d a
TAYAD’l›larla Dayan›ﬂma
Ankara ve ‹zmir'de 17 TAYAD'l›n›n tutuklanmas›n› protesto
etmek ve serbest b›rak›lmalar› için
Yunanistan'da Politik Tutsaklarla
Dayan›ﬂma Komitesi imza kampanyas› baﬂlatt›.
29 Haziran'da IMF'nin dayatmas›yla birçok hak gasb›n› içeren yeni
sa¤l›k ve sosyal güvenlik yasa tasar›s›n›n mecliste görüﬂmeye baﬂlanmas›yla yap›lan genel greve Atina'da yaklay›k 20 bin kiﬂi kat›ld›.
Politik Tutsaklarla Dayan›ﬂma Komitesi grevde 17 TAYAD'l›n›n tutuklanmas›na iliﬂkin pankart açt› ve
imza toplad›. Ayr›ca T.C. Adalet Bakanl›¤›'n› ve TBMM Baﬂkanl›¤›'n›
protesto etmeye ça¤›ran binlerce el
ilan› da¤›tt›lar.
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Gecenin karanl›¤›, hapishanelerden yükselen kapkara dumanlarla
daha da koyulaﬂm›ﬂt› sanki. Gökyüzünü gaz bombalar›n›n bulutu kaplam›ﬂt› ve gaz›n etkisinin kilometrelerce uzaktan hissedildi¤i o sabah,
gazeteciler bile hapishanelere yüzlerce metre uzak yerlerden yay›n
yap›yorlard›. Hapishane kap›lar›n›n
önünde, y a l n › z , yang›nlara, gaz
bombalar›na ve gözalt›na alma tehditlerine meydan okuyan onlar
BÖLÜM:1
vard›. Onlar TAYAD’l›lard›. Ne
zaman demirparmakl›klar›n ard›nda onlara ihtiyaç duyan biri
olsa, onlar orada, o kap›n›n önündelerdi. ‹ster ülke cunta yönetiminde olsun, ister hapishane önleri iﬂkencehaneye çevirilmiﬂ olsundu; gerekti¤inde oradayd›lar
hep. ‹ﬂte bugün sabah oldu¤u
gibi...
O sabah, sald›r›lar› engelleOligarﬂi
TAYAD’a
sald›r›yor.
mek için ellerinden geleni yapTAYAD’l›lar› tutuklayarak y›ld›rabilecet›lar. Asl›nda sald›r›y› durdur¤ini san›yor. Baﬂarabilir mi? Bunun ce- mak için, çok daha önceden, aySay›: 223
vab›, tutsak ailelerinin 12 Eylül’den bu- lar öncesinden harekete geçmiﬂYürüyüﬂ güne yaratt›klar› tarihtedir.

TECR‹T
ve

TAYAD

4 Temmuz
2010

1980’lerin baﬂlar›ndan itibaren “yapra¤›n k›m›ldamad›¤›” koﬂullarda, onlar
vard› zulmün karﬂ›s›nda.
1990’larda, infazlar, kay›plar, hapishane katliamlar› birbirini izlerken onlar
vard›.
2000’lerin baﬂlar›ndan itibaren siyasal
yaﬂam›m›zda en çok kullan›lan kelimelerden biri TECR‹T’tir. Yaln›z hapishaneler boyutuyla de¤il, hayat›n her alan›na
uzanan tecrite karﬂ› uzun direniﬂ y›llar›nda yine onlar vard›r.
2000’den bu yana, özgür tutsaklarla
birlikte, tecrite karﬂ› direniﬂin lokomotifi,
katar›, emekçisi, herﬂeyidir TAYAD.
Kimse, hiçbir DKÖ, hiçbir siyasi hareket, tecrite karﬂ› mücadelede onlar kadar
çok ﬂey yapt›¤›n› iddia edemez. Hiç abart›s›z söyleyebiliriz ki, tecriti, Türkiye
halklar›na ve sola anlatan, TAYAD’d›r.
Yaz› dizimizde TAYAD’›n tecrite karﬂ› bu y›lmayan mücadelesini okuyacaks›n›z. Tecrite karﬂ› direniﬂte y›lmaz savaﬂç›lar›n, TAYAD’l›lar›n mücadelesinden
k›sa kesitler bulacaks›n›z.
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lim olursunuz ya da katlederim diyordu. Bu katliam ayn› zamanda
oligarﬂinin haz›rl›klar›n› yapt›¤› F
Tipi tecrit politikalar›n› nas›l hayata
geçirece¤inin de göstergesiydi.

‹nsan 8 m etre k areye
s›¤ar m›?
‹ktidardaki DSP-MHP-ANAP
koalisyon hükümeti önce F Tiplerinin yap›m›n› gizledi. Hapishanelerin yap›m› belli bir aﬂamaya geldikten sonra aç›klad›lar.
Oligarﬂinin F Tipi tecrit politikalar›n›n gündeme gelmesiyle birlikte
TAYAD, bu politikalar› bozma kararl›l›¤›yla öne ç›kt›.
F Tipi tecrit hücreleri tek ve üç
kiﬂilik hücrelerden oluﬂmaktayd›.
Tek kiﬂilik hücrelerin toplam hacmi
8 metre kareden ibarettir.
TAYAD’l›lar, F Tipi hücrelerin
gündeme gelmesiyle birlikte “ ‹ n san 8 metre kareye s›¤ar m›?” diye sorarak ülke çap›nda yo¤un bir
kampanya baﬂlatt›lar.

Oligarﬂinin hapishaneler
politikas›n› bozma
kararl›l›¤› taﬂ›yan irade
ti TAYAD’l›lar.
Oligarﬂinin hapishanelere
sald›r›s› hiçbir dönem eksik olmad›. Can bedeli verilen mücadelelerle zaman zaman sald›r›lar geriletilse de oligarﬂi her f›rsatta yeni sald›r› politikalar›n›
gündeme getirdi.
Oligarﬂinin devrimci tutsaklar› teslim alma politkas›n›n baﬂ›nda hücre tipli hapishaneler
geliyordu. Eskiﬂehir tabutlu¤unu
açarak oligarﬂi bunu iki kez denedi. Büyük bedeller ödenerek
bu sald›r›lar geri püskürtüldü.
Oligarﬂi 1999’da Ulucanlar
hapishanesinde 10 devrimci tutsa¤› katletti. Tutsaklara ya tes-

TAYAD F Tipi tecrit politikalar›na karﬂ› halk›n en geniﬂ kesimlerini
harekete geçirmek istiyordu. Bu çerçevede TAYAD’›n çalmad›¤› kap›
kalmad›. Siyasi partilerden meslek
odalar›na, demokratik kitle örgütlerinden sendikalara, muhalif çizgide
duran ‹slamc› kesimden köy derneklerine kadar halk›n her kesimine ulaﬂ›p görüﬂerek tecrit sald›r›s›na karﬂ›
duyarl›l›k yaratmaya çal›ﬂt›.
TAYAD’›n aylard›r; “ ‹ n s a n 8
metre kareye s›¤ar m›?”. “Hücre
iﬂkencedir ‹ ﬂkenceli ölüme karﬂ›
ç›kal›m” diyerek teﬂhir etti¤i hücrelere karﬂ› oluﬂan tepkileri etkisizleﬂtirmek için dönemin Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk de büyük bir yalan ve demagoji kampanyas› baﬂlat-

t›. F Tiplerini bir bas›n toplant›s›yla
tan›tt›. F Tipi reklam›n› fazlas›yla
benimseyen burjuva bas›n, “5 y›l d›zl› lüks otel” baﬂl›klar›yla tan›tt›
iﬂkence hücrelerini..
TAYAD’l›lar, yo¤un bir teﬂhir
sürecinden sonra, 11 Haziran
2000’de, ‹stanbul’da Mecidiyeköy
Kültür Merkezi’nde bir toplant› düzenleyerek, Hikmet Sami Türk’ün
aç›klamalar›n›n aksine F Tiplerinin
gerçek yüzünü ortaya koymak istediler. Oligarﬂinin polisi bas›n toplant›s›n› yasaklad›. Ancak buna ra¤men bas›n toplant›s›n›n yap›laca¤›
yere partilerden sendikalara, reformist kesimlerden ‹slamc›s›na, meslek örgütlerinden yöre derneklerine
kadar onlarca örgütlülükten, ayd›nlardan, sanatç›lardan yüzlerce kiﬂi
geldi.
19 Aral›k Hapishaneler katliam›n›n baﬂ sorumlular›ndan birisi olan
C e z a e v l e r i G e n e l M ü d ü r ü A l i Su a t E r t o s u n toplant›da ortaya ç›kan
bu durumu, “sa¤ ve sol F Tipine
k a r ﬂ › b i rl e ﬂ t i , i l k d e f a b ö y l e b ir i t t i fak yaﬂan›yor...” sözleriyle ifade
ediyordu.
TAYAD’›n eylemlerine yap›lan
sald›r›lar, gözalt›lar ve bas›n toplant›s›n›n bile yasaklanmas› iktidar›n F
Tipleri konusundaki tüm demagojilerini yerle bir ediyordu.
F Tipi hapishaneler konusunda
iktidar ile TAYAD aras›nda k›yas›ya
bir ideolojik mücadele de sürüyordu. TAYAD, istisnas›z her yerdeydi.
F Tiplerine karﬂ› çok büyük bir muhalefet oluﬂturuldu. Sadece ülkede
de¤il yurtd›ﬂ›nda da “‹zolasyon ‹ﬂkencesine Karﬂ› Mücadele Komitesi” gibi kurumlar aç›larak tecrite
karﬂ› mücadele uluslararas› boyuta
taﬂ›nd›.

‹zmir, Trabzon, Samsun, Malatya
ve Adana’dan yola ç›k›ld›. ‹stanbul’dan yola ç›kan otobüsleri polis
Adapazar›’nda
durdurarak
TAYAD’l›lara sald›rd›. Baz› otobüslerden gözalt›na al›nanlar oldu.
TAYAD’l›lar arkadaﬂlar›n›n serbest
b›rak›lmas› için oturma eylemi baﬂlatt›. Polis ve jandarma yine sald›rd›. Otobüslerin camlar› k›r›ld›. Baz›
TAYAD’l›lar öldüresiye dövüldü
ancak sonuçta gözalt›lar b›rak›larak
TAYAD’l›lar yoluna devam etti. Yol
boyunca Düzce’de ve Ankara giriﬂinde giﬂelerde yine polis ve jandarma barikatlar›yla, sald›r›lar›yla karﬂ›laﬂt›lar. Bu barikatlarda da çat›ﬂ›ld›, direnildi. Ayn› ﬂekilde Karadeniz
Bölgesinden gelen otobüslerde Ankara Elmada¤ ilçesinde durdurularak sald›r›ld›. Ancak TAYAD’l›lar
kararl›yd›. Herﬂeye ra¤men Ankara’ya girip imzalar› Adalet Bakanl›¤›na verecekler ve ayn› zamanda
Sami Türk’ün “5 y›ld›zl› otel” diye
tan›tt›¤› F Tiplerine gidip inceleme
yapacaklard›.
‹stisnas›z Sincan F Tipi’ne kadar
TAYAD’l›lar›n önüne yürüyüﬂün
her aﬂamas›nda barikatlar kuruldu.
Ancak bütün bu barikatlar
TAYAD’l›lar›n kararl›l›¤›yla aﬂ›ld›.
Toplanan 5 bin imza bakanl›¤a verildi ve Sincan F Tipi Hapishanesi’ne girilerek F Tiplerinin gerçek
yüzü halka aç›kland›.

TAYAD, sahiplenmedir

rimci tutsaklara fiziki sald›r›lar›n›n
yan› s›ra “terörist” demagojileriyle
ideolojik olarak da sürekli sald›rm›ﬂt›r.
TAYAD, oligarﬂinin ideolojik
sald›r›lar›n›n karﬂ›s›nda da barikat
olmuﬂtur. Devrimci tutsaklar› düﬂünceleriyle, pratikleriyle, meﬂruluklar›yla sahiplenmiﬂler ve “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” slogan›n› dillerinden düﬂürmemiﬂlerdir.
TAYAD’l›larla devrimci tutsaklar aras›ndaki iliﬂki anne, baba, eﬂ,
kardeﬂ iliﬂkisinin ötesinde bir iliﬂkidir. Her aile için bütün tutsaklar bilge bir evlatt›r. Ayn› zamanda tutsaklar TAYAD’l›lar›n yoldaﬂlar›d›r. Her
türlü sorunlar›n›, üzüntülerini, sevinçlerini onlarla paylaﬂ›rlar. Sorunlar›na çözümü birlikte bulurlar.
TAYAD’l›lar›n tutsaklar için her
türlü bedeli göze almalar› da iﬂte bu
iliﬂkilerin de pay› büyüktür.

Hapishaneler gerçe¤i,
yaﬂanan s orunlar ve
çözüm önerileri kurultay›
TAYAD’l›lar, F Tiplerinin aç›lmas›n› önlemek, tecriti herkese anlat›p tecrite karﬂ› mücadeleyi büyütmek için kelimenin gerçek anlam›yla geceyi gündüze katm›ﬂlard›. Bu
süreçte tecrite karﬂ› gerçekleﬂtirdikleri önemli çal›ﬂmalardan biri de,
bir sempozyumdu. TAYAD 10 Kas›m 2000’de üç gün süren, tecritin
tart›ﬂ›l›p çözüm önerilerinin sunuldu¤u uluslararas› düzeyde “Hapishaneler Gerçe¤i, Yaﬂanan Sorunlar
ve Çözüm Önerileri Kurultay›”n›

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

Polis-jandarma barikatlar›n›
aﬂa aﬂa sürdürülen
ANKARA YÜRÜYÜﬁÜ

Uzun y›llar içinde hapishanedeki
tutsaklarla d›ﬂar›daki TAYAD örgütlenmesi bir bütün
oluﬂturmuﬂlard›r.
Tutsaklar›n her
türlü
sorunu
TAYAD’l›lar›n
sorunu olmuﬂtur.
TAYAD, tutsaklar›n d›ﬂar›daki
TAYAD’l› Ailelerin 31 Temmuz 2000 tarihinde Ankara’ya yapt›¤›
sesi olmuﬂtur.
yürüyüﬂe polis sald›r›s›
TAYAD; tut-

TAYAD kampanyayla birlikte
ülke çap›nda imza kampanyas› da
baﬂlatm›ﬂt›. Toplanan imzalar› Adalet Bakanl›¤›’na götürmek için 31
Temmuz 2000 tarihinde ‹stanbul,

sak ailelerinin
tutsaklar› meﬂru
temelde sahiplenmesinin ad›d›r.
Oligarﬂi, dev-
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Hapishaneler Gerçe¤i, Yaﬂanan S orunlar ve
Çözüm Önerileri Kurultay› 20 Kas›m 2000
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düzenledi.
Kurultay 10-12 Kas›m tarihleri
aras›nda ‹stanbul’da Ali Poyrazo¤lu
Tiyatro salonunda yap›ld›. Üç gün
boyunca yap›lan alt› oturumda, tutsak yak›nlar›, sanatç›lar, ö¤retim
üyeleri, hukukçular, sa¤l›kç›lar, halk›n hemen her kesiminden kat›l›mc›lar vard›. Kurultay’a yurtd›ﬂ›ndan
Belçika, ‹sviçre, Yunanistan, ‹ngiltere, Almanya, ‹talya, ‹spanya,
Fransa, Finlandiya ve Afganistan’dan, çeﬂitli kurumlar›n temsilcilerinden 20 kiﬂilik bir grup kat›ld›.
Kurultayla tecrite karﬂ› mücadele, art›k ülke s›n›rlar›n› aﬂ›p çok say›da ülkede tart›ﬂ›lmaya baﬂlam›ﬂt›.
Ve her yerde de tecrit politikalar›
mahkum ediliyordu.

F Tipi h ücreleri kimse
savunam›yor art›k...
Hikmet Sami Türk, Ali Suat Ertosun ve ayn› soydan katliamc›lar d›ﬂ›nda F Tiplerinin mimarlar› bile
“tecrit” i kabul etmiﬂ, F Tiplerini savunamaz
duruma
gelmiﬂti.
TAYAD’l›lar Ankara yürüyüﬂünden
Bo¤az Köprüsünü trafi¤e kesmeye
kadar her gün ülkenin dört bir yan›nda F Tiplerini teﬂhir eden ve oligarﬂinin hapishaneler politikas›n› bozmay› hedefleyen eylemler yapt›lar.
Fiziken ne kadar mümkün olaca¤› ayr› bir konu olmakla birlikte
TAYAD’›n 19 Aral›k öncesindeki
bu ola¤anüstü yo¤unluktaki kampanyas›, asl›nda tutsaklara gerek
kalmadan sorunu çözme sorumlulu¤u ve iradesi içeriyordu.

Öyle bir sorumlulukki
bedeli canla ödenecektir
Devrimci tutsaklar hapishanelerde y›llard›r oligarﬂinin sald›r›lar›
karﬂ›s›nda büyük bedeller ödemiﬂti.
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Aylard›r yürütülen
mücadeleye ra¤men oligarﬂi geri
ad›m atmad›. F
Tiplerini hayata
geçirmekte ›srarl›yd›. Çünkü F Tipleri oligarﬂinin de
üstünde emperyalizmin politikalar›yd›. Daha büyük
direniﬂler, daha büyük bedeller gerektiriyordu.
20 Ekim 2000’de hapishanelerdeki DHKP-C, TKP(ML) ve TK‹P
davalar›ndan 816 tutuklu ve hükümlü, Süresiz Açl›k Grevi’ne baﬂlad›¤›nda TAYAD’l›lar, “biz de va r › z ” dediler.
Tutsaklar açl›k grevine baﬂlad›klar›n› aç›klad›klar› gün “ H a y › r ” diyordu görüﬂ kabininde Gülsüman’la
ﬁenay, Madem ki F Tipi sald›r›lar
sadece tutsaklara yönelik bir sald›r›

de¤il, tüm halk› hedefliyordu, o zaman sald›r› d›ﬂar›da da ölümüne gö¤üslenmeliydi.“Hay›r, bu kez sade ce d e s te kç i ol m a ya c a ¤› z , b i z de
do¤rudan girece¤iz bu kavgaya,
b i z d e ö l ü m e y a t a c a¤ › z . . . ”
Bu dünyada bir ilkti. Dünyada
ilk kez bir tutsak yak›nlar› örgütü,
tutsaklarla birlikte ölüm orucuna yat›yordu. 14 Kas›m 2000’de yapt›klar› aç›klamada ﬂöyle dediler: “Çocuklar›m›z›n açl›k grevi 25. gününe girdi. Devletin ise duyars›zl›¤› ve
umars›zl›¤› devam ediyor. Çocuklar›m›z talepleri için ölecekler... Bizler
analar, eﬂler, kardeﬂler olarak can›m›zdan çok sevdi¤imiz yak›nlar›m›z›n gözümüzün önünde yavaﬂ yavaﬂ
eriyerek ölmelerine izin vermeyece¤iz. Bu nedenle bu gün dört tutuklu
yak›n› olarak Ölüm Orucuna dönüﬂecek açl›k grevine baﬂl›yoruz. Evlatlar›m›z›n talepleri, bizim de taleplerimizdir.”
(Devam Edecek)

Bu kez biz de...
Biz de ölüm orucuna
yataca¤›z

Her Cuma oldu¤u gibi hapishanenin görüﬂ kabinleri yine ﬂenlik
yeri gibi. Ama bu kez farkl› oldu¤u
görüﬂçüler aras›ndaki iki kad›n›n
yerlerinde duramayan heyecanlar›ndan belli. H›zl› h›zl› konuﬂmalar›n›n içinde net olarak anlaﬂ›lan bir
tek cümle var.
Bu kez biz de... Biz de ölüm
orucuna yataca¤›z.
Sevinçleri ve heyecanlar›

yüzlerine, el kol hareketlerine yans›yor. Biri,
görüﬂ kabininin ön ç›k›ntas›ndaki betona konuﬂmas›yla tam bir
uyum içinde yumruklar
indirirken, ötekisi her
cümleden sonra baﬂ›n›
sallayarak onayl›yor.
“Bu kez biz de...” dedikleri ölüme gönüllülük. Ama gönüllülükleri ölüme de¤il sanki.
Bi ri si b i r, ötekisi iki
ç o c u ¤ u n a n n e s i olan
bu iki kad›n›n sevinci,
yükü onur, inanç olan kervanda
kendilerine yer kapman›n sevinci.
Bir Gülsüman al›yor sözü, bir
ﬁenay. Aralar›nda sözbirli¤i etmiﬂcesine a¤›zlar›ndan dökülen kelimeler ikiz kardeﬂlerin yanyana duruﬂunu and›r›yor. Ay›rabilene aﬂkolsun. Mahallede boﬂ yere “iki
b a c › ” demiyorlar onlara, içtikleri
su ayr› gitmiyor, ﬂimdi de ölüme
de birlikte gidece¤iz yar›ﬂ›ndalar.

TECR‹TE HAYIR demek için her tutsak
TAYAD’l›ya 1000 Mektup 1000 Kitap Gönderelim!
Tutuklan›p tecrit hücrelerine at›lan TAYAD’l›lar nezdinde,
ülkemizdeki haklar ve özgürlükler mücadelesi sindirilmek
ve tecrit edilmek istenmektedir.
Diyorlar ki, biz katledelim, biz tecrit edelim, biz infaz edelim, biz iﬂkence yapal›m... Ve kimse sesini ç›karmas›n.
Biz de “Hay›r” diyoruz.
Hay›r, bu ülke zulmün hüküm sürdü¤ü, kimsenin sesini ç›karm›d›¤› bir ülke olmayacak.
Biz 12 Eylül karanl›¤›nda dahi izin vermedik buna.
19-22 Aral›k 2000’de onlarca hapishanede sürdürülen katliam günlerinde izin vermedik.
ﬁ‹MD‹ DE V ERMEYECE⁄‹Z!
TAYAD’l› 51
yaﬂ›nda.
‹ki k›z› Zehra ve Canan Kulaks›z, F Tipi
hapishanelere ve tecrite karﬂ› ölüm orucunda ﬂehit düﬂtü.
Kardeﬂi Mehmet KuAhmet KULAKSIZ laks›z Bolu F Tipi
Hapishanesi’nde tutsak.
Adres: Sincan 1 Nolu F Tipi

Hapishanesi A n k a r a

Ayﬂe Arapgirli SAYGI

TAYAD’l›
54 yaﬂ›nda.
Ankara
Haklar
Derne¤i
Üyesi
Emekli
ö¤retmen.

Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi Ankara
Sendikac› 39 yaﬂ›nda
SES MYK Üyesi
T‹S ve Kad›n
Sekreteri
Ankara’da katledilen devrimci
Kevser M›rzak’la
ilgili bas›n aç›klaMeryem ÖZSÖ⁄ÜT
mas›na at›ld›¤› için 2
y›l tutsak kald›.
Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi Ankara

TAYAD’l›.
56 yaﬂ›nda
O¤lu Gökçe
ﬁahin ﬂehit
düﬂtü.
Bayram ﬁAH‹N

Zeynep YAYLA

Adres: Sincan 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi Ankara

Semiha EY‹L‹K

Adres: Sincan 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi Ankara

Umut ﬁENER

Dernek B aﬂkan›
29 yaﬂ›nda.
Çankaya K ültür
Derne¤i Baﬂkan›
Abdi ‹pekçi direniﬂinde
TAYAD’l›larla
tan›ﬂt› ve
direniﬂin içinde
yerald›.

Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi Ankara
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Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi Ankara

TAYAD’l›
61 yaﬂ›nda.
Ankara H aklar
Derne¤i Baﬂkan
yard›mc›s›.
Emekli gardiyan.

Mehmet YILMAZ

TAYAD’l›.
50 yaﬂ›nda
O¤lu Emrah
Yayla Ermenek
Hapishanesi’nde
tutuklu.
Sosyal ‹ﬂ
Sendikas› Ankara
ﬂube üyesi

TAYAD’l›
46 yaﬂ›nda
Ankara H aklar
Derne¤i
Baﬂkan›.
Sosyal-‹ﬂ sendikas› Ankara
ﬂube üyesi.

Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi Ankara

Gençlik
Federasyonu
Ankara
Gençlik
D erne¤i üyesi.
22 yaﬂ›nda.
R›dvan AKBAﬁ
Adres: Sincan 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi Ankara
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‹ﬂte gerçekler böyledir.
Suçumuz budur. Bu gerçek
›ﬂ›¤›nda diyoruz ki;
TAYAD’l›lar›n yan›nda
olmak, zulmün karﬂ›s›nda
o l m a k t › r.
Suskun kalmak, zalime
c e s a re t v e r m e k t i r.
*

TAYAD’l›lar› t utuklayarak d iyorlar ki;
K‹MSE K ‹MSEYLE
DAYANIﬁMA ‹Ç‹NDE

F Tipi Hapishanelerde
TECR‹T KALDIRILSIN Diyen
TAYAD’l›lar Tecritte!
‹ﬂte Yine En Güçlü
Sesimizle Hayk›r›yoruz:

TECR‹TE
SON!

Gençlik
Federasyonu
Ankara Gençlik
D erne¤i üyesi.
20 yaﬂ›nda.

Say›: 223

Dersane sahibi
48 yaﬂ›nda.
TAYAD’l›lar›n
dostu.

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

ﬁahin ‹MGA

Cem ERDEVEC‹LER

Adres: Sincan 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi Ankara

Adres: Sincan 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi Ankara

Gençlik
Federasyonu
ü ye s i
20 yaﬂ›nda

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

A d res: Sincan F Tipi
Hapishanesi A n k a r a
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TAYAD’l›
34 yaﬂ›nda.
Üniversitedeyken
TAYAD’l›larla
tan›ﬂt›. Yaklaﬂ›k 9
y›l hapishanede
tutsak kald›.

‹zmir
Do¤ançay
Ya r d › m l a ﬂ m a
Derne¤i
Baﬂkan›.
34 yaﬂ›nda
Dursun Göktaﬂ
A d res: ‹zmir Bergama Kad›n
Hapishanesi

Hakan YILMAZ
Adres: Sincan 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi Ankara

TAYAD’l›
26 yaﬂ›nda.
Abdi ‹pekçi direniﬂinde
TAYAD’l›larla
tan›ﬂt› ve direniﬂin
içinde yerald›.

Doktor
‹zmir Devlet
Hastanesi’nde
görevli doktor.

‹zmir
Özgürlükler
Derne¤i üyesi
24 yaﬂ›nda
Ahmet ALPÖZEL

OLMASIN, K ‹MSE
K‹MSEY‹
SAH‹PLENMES‹N!
Halk›m›z
Tüm ilericiler,
devrimciler,
demokratlar,
Zulme karﬂ›y›m
diyen herkes!
Bu dayatmaya hay›r
diyelim!
Kendi içinde birlik ve
dayan›ﬂma duygusu
öldürülmüﬂ bir halk,
zay›f, güçsüz, çaresiz
bir halka dönüﬂür.
Tecrite hay›r diyelim.
Tutuklanan TAYAD’l›larla, hasta tutsaklarla,
tüm tutuklu ve hükümlülerle, tüm halk olarak
birbirimizle dayan›ﬂma
içinde olal›m!

Özcan Sak›nc›
Adres: 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
K›r›klar/‹ZM‹R

Tuncer GÜMÜﬁ
Adres: Sincan 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi Ankara

KAN VE CAN BA⁄IMIZIN
OLDU⁄U YERLERDES‹N‹Z!..
Tayad’l› Aileler
Beyni, yüre¤i dili öfkeyi silah,
ac›y› bal eyleyen ak saçl› ana ve babalara ve tutuklanan 17 yoldaﬂa selamlar, sevgiler getirdik. Merhaba.
Vicdan›n›z›n gözleri gördü, kulaklar› duydu, kollar› uzand› halk›n
ac›lar›na. Sahiplendiniz tutsak ve
ﬂehit evlatlar›n›z›. Ve ﬂimdi dikenli
teller, taﬂ duvarlar ard›ndas›n›z.
Hepimiz böyle tan›ﬂmad›k m›
hapishanelerle
Hani demiﬂ ya ﬂair:
" Türküler ki damla damla
Süzülüp analar›n gözlerinden
Ac› makam›nda çalg›s›z bestelenir
Sular su olal› böyledir bu yasa
Gecikince sabahlar
Son türküler hep kanl› söylenir!"
Sabr›m›z› s›n›yorlar bir kez daha. Ama nafile. Hepimiz böyle düﬂmedik mi yollara?
Bask›, dayak, iﬂkence, gözalt›lar,
tutuklamalar hep vard› TAYAD’›n
25 y›ll›k yollar›nda, evlatlar›m›z›
etimizden, t›rna¤›m›zdan koparmaya çal›ﬂt›larsa da ne oldu? Zulme
inat birleﬂip kurmad›k m› TAYAD’›.
Sar›lmad›k m› o¤ullar›m›za, k›zlar›m›za s›k› s›k›. Onlar vuruyorlard›
yaﬂl› baﬂl› demeden biz hayk›r›yorduk, “Evlatlar›m›z Onurumuzdur”
diye. Çekti¤imiz ac›lar v›z geldi,
onur ac›m›z›n önüne geçti de bundan korkmad› m› zalimler. Korktular Mahir ve kavgam›z›n Mahirlerini sahiplenmemizden!..
En ufak bir haberde geceler gündüzler boyu mesken eylemedik mi
hapishane önlerini. Yerlerde sürüklendik, bedenlerimizi panzerlere barikat yapt›k, beton mezarlara girdik,
demir kafeslere girdik, köprüler
kestik, yollar, sokaklar arﬂ›nlad›k
kan ter içinde. Evlatlar›m›z› hiç yaln›z b›rakmad›k. Bu u¤urda Gülsümanlar›m›z, ﬁenaylar›m›z ölüm
oruçlar›nda gün gün eriyerek düﬂtüler kara topra¤a.

Ezelden böyledir bizim sevdam›z. Tüm halk› evlad›m›z bilmiﬂiz.
Ahire dek de böyle yürüyecek kervan›m›z. Yolumuza daha nice kahpelikler ç›kacak. Nas›l ki evlatlar›m›z hapishanenin köhne duvarlar›na kanla yazd›lar ise tarihi, biz de
onlardan ö¤rendiklerimizle halk›m›z›n gelece¤i u¤runa secde edece¤iz tatl› bir tebessüme.
Dedik ya yolumuz kahpeliklerle
doludur, bir zamanlar kap›lar›nda
çocuklar›m›z› görmek için bekledi¤imiz tecrit hapishanelerinin kör
hücrelerinde ﬂimdi biz var›z. Elbette ilk tutuklanan TAYAD’l›lar de¤iliz, lakin ilk kez bu kadar çok tutukland›k. Yaﬂl›s›n, anas›n, babas›n,
demeden tutuklad›lar hem de. Öfkemiz böyle böyle bileyleniyor. Olsun
bu da kavgan›n bir bedeli!.. Hani
tarih tan›kt›r ya, kuruluﬂumuzda
bizlere de iﬂkence yapt›lar. Evlatlar›m›z›n sesine ses, soluklar›na soluk
olduk diye. Azd›k o zamanlar. Ama
el ele can can birken beﬂ olduk, beﬂken onlara, yüzlere, binlere ulaﬂt›k
hapishane önlerinde.
80’li y›llar›n en karanl›k dönemlerinde ölü topra¤› serpilmiﬂken
halk›m›z›n üzerine fedakarl›klara
katlanarak çocuklar›m›z› yaln›z
koymad›k. Kimseler yoktu bizden
baﬂka. Sokaklarda, meydanlarda biz
vard›k. Kaptan› deryam›z›n ›ﬂ›¤›nda
kuﬂand›k umudun k›l›c›n›. Ve umut
ektik karamsar yüreklere. Yaratt›k
Tutuklu Aileleri Yard›mlaﬂma Derne¤i’ni, TAYAD’›m›z›.
Derne¤imiz s›radan bir dernek
de¤ildi, hayat suyunu kan ve candan
al›yordu. Dayan›ﬂmam›z bizim gücümüz oldu, yasland›k en zor koﬂullarda birbirimize. ‹stanbul’dan Ankara’ya, Malatya’dan ‹zmir’e, Zonguldak’tan Adana’ya ac›m›z ve öfkemiz birleﬂti. Susmad›k susturamad›lar bizi devam ettik yolumuza.
TAYAD’› kapatt›lar Özgür Der’i
kurduk, sonra T‹YAD olduk, isim-

lerimiz de¤iﬂti ama bir tek ﬂey de¤iﬂmedi, yüreklerimizdeki ba¤l›l›k
ve inanç.
“Mücadele annelerimiz, annelerin kraliçeleri, Zeynep Ana, Ayﬂe
Ana, Semiha Ana korkusunu büyüttü zalimlerin. Zulmün baﬂkentinin
zebanileri tan›r onlar›. Abdi ‹pekçi’nin buz kesen ayaz›ndan tan›r,
yakan s›ca¤›ndan, kar çamur demeden gece gündüz direndiklerinden
tan›r ve tan›r beyaz eﬂarpl› k›z›l
bantl› al›nlar›n›n alt›ndaki öfke saçan gözlerinizi”. Tan›r “evlatlar›m›z› öldürtmeyece¤iz, diyen kasketli,
k›r saçl› Mehmet Amcay› ve tan›r
Canan ve Zehra’ n›n babas› Ahmet
Kulaks›z’›.” Ac›m›z hep halk›n ac›lar›yla ayn›yd›. Bu nedenle y›lmad›k ba¤›ms›z bir ülke için “Defol
Amerika”, dedik, Güler’imize sahip
ç›kt›k, “yine geliriz sana K›z›ldere”,
diyerek and›k Mahir’imizi has›mlara inat.
Ve ﬂimdi TAYAD’l› ak saçl› analar, yaﬂl› babalar Galatasaray Lisesi
önünde oturma eyleminde anlat›yorlar zulmün tahammülsüzlü¤ünü.
“Biz de TAYAD’l›y›z bizi de tutuklay›n”, diyerek olanca meﬂruluklar›yla. Anlat›yorlar sizleri.
Evet, hapishanedeki canlar›m›z
gözyaﬂlar›m›z› içimize ak›t›p direnmek bize has bir ﬂey. Bugün ülkemizde sorun yaﬂat›lmayan tek bir
hapishane yok. Sürgünler, sevkler,
iﬂkenceler, tecrit sürüyor sohbet
hakk› uygulanm›yor. Ve biz “aman
dilemektense ölürüz”, diyen yi¤it
evlatlar›m›zlay›z. Onlar gibi devam
ediyoruz yolumuza. Y›llard›r hapishane kap›lar›nda tan›ﬂ›kl›¤›m›z olsa
da yine de içerde olmak zor elbette.
Kahr› yaﬂatanlar› biliyoruz. Çiyanlard›r onlar ve bir kez daha zulüm
öfkemizi bileyledi. Sizleri oralara
atmakla mücadele biter sananlar yan›l›yorlar. Ve tarihe bir not düﬂüyoruz.
Umudun terazisi var tart›s› var.
Zalimden sorulacak hesab›n vakti
var. Yüre¤imizin kollar›yla kucakl›yoruz sizi ve hapishanelerdeki evlatlar›m›z›.
TAYAD’LI A ‹ L E L E R
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Tecrit hücrelerinde, mahkeme
koridorlar›nda tutsaklara iﬂkence!
i n h ü c rem
Eskimiﬂs
gibi
bu düzen

F T i p i H a p i s h a n e l e r ’de
Sald›r›lar sü r ü yo r

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

16

A K P iktidar› bir yandan iﬂkenceye s›f›r toleranstan söz ederken,
hapishanelerde iﬂkence, sald›r› ve
bask›lar artarak devam ediyor.
AKP’nin Adalet Bakan›, “hh a p i s h a n e l e r de sorun yok” diyerek, iﬂkenceyi, sald›r›lar›, bask› ve yasaklar› gizlemeye çal›ﬂ›yor..
Bir süredir tutsaklar› kendi iradeleri d›ﬂ›nda zorla de¤iﬂik hapishanelere s ü r g ü n e d e rek, tecriti pekiﬂtiriyor AKP iktidar›. Tutsaklar› da¤›tarak, ailelerinden, avukatlar›ndan
uzak yerlere göndererek, tecriti devam ettiriyorlar.
Tecrit iﬂkencesi fiziki sald›r›larla,
fiziki iﬂkence ile de sürdürülüyor.
Edirne F Tipi’nde mahkemeye, hastaneye götürülen tutsaklara süren sald›r›lar, geçti¤imiz günlerde Tekirda¤
2 Nolu da tutsaklara sald›r› ile devam
etti. Yine ‹stanbul Maltepe’de bulunan Çocuk ve Gençlik Hapishanesi’nde de siyasi tutsaklara “s›ra daya¤›”, “zorla hapishane iﬂlerini gördürme” biçiminde sürüyor.
Hak gasplar› yasaklar devam
ediyor. Örne¤in E d i r n e F T ipi Ha pishanesi’nde:
Havalar›n iyice ›s›nmas›yla birlikte “ssu kesintisi” baﬂlatt› hapishane idaresi. Günde 4 kez ve 2’ﬂer saatten su verilmeye baﬂlanm›ﬂ. Bu
uygulaman›n hiçbir gerekçesi yok.
Çünkü E d i r n e su aç›s›ndan zengin

bir yer. Amaç yaz s›ca¤›nda suyu
tutsaklara bir bask› arac› olarak kullanmakt›r.
Edirne F Tipi’nde ziyaretçilere
arama ad› alt›nda ahlaks›zca arama
dayat›lmakta, pantolon ç›kart›lmaktad›r. Dedektörle ararken dü¤melere
dedektör çal›nca “pantolonunu ç›kar yoksa ziyarete almay›z” ﬂeklinde dayatmada bulunulmaktad›r.
Yine mahkeme sevklerinde tutsaklar 4 kez askerin sald›r›s›na u¤rad›lar.
AKP iktidar› tecriti sürdürüyor...

TEK‹RDA⁄ 2 Nolu
F T ipi Hapishanesi’nde
iﬂkence...
Ç H D ’ n i n Te k i r d a ¤ F T ipi ‹ﬂkence Raporu
Ç a ¤ d a ﬂ H u k u k ç u l a r Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi Cezaevi Komisyonu Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi'nde yaﬂanan iﬂkenceye iliﬂkin
rapor haz›rlad›.
Ç H D üyesi avukatlar bir heyet
oluﬂturarak, Tekirda¤ 2 Nolu F T ip i H a p i s h a n e s i 'ne giderek iﬂkence
gören tutsaklarla görüﬂtüler. Heyetin hapishane müdürü ile görüﬂme
talebi, önce “Müdür burada yok”
denilerek kabul edilmedi.
Müdür’ün yerinde oldu¤unun
ö¤renilmesi üzerine ise bu seferde
baﬂka bir gerekçeyle Müdür avukatlarla görüﬂmedi.
Hapishanenin Baﬂgardiyan›yla
görüﬂen avukatlara, Baﬂgardiyan,
tutsaklara iﬂkence yap›lmad›¤›n›
söyleyerek, iﬂkenceyi gizleyip yalan söyledi.
ÇHD’li avukatlar, soruﬂturmay›
yürüten savc› ile de görüﬂmüﬂlerdir.
Savc›, olaydan haberdar oldu¤unu,
ma¤durlar›n hastaneye sevk edilmeleri, kamera görüntülerine el konulmas› için 22.06.2010 tarihinde cezaevi idaresine yaz›lar›n yaz›ld›¤›n›
söylemiﬂtir. Aradan iki gün geçmesi-

ne ra¤men hapishane idaresinin tutuklular› hastaneye sevk etmediklerini ileten avukatlar, gerekli tedbirlerin al›nmas› amac›yla yaz›l› taleplerini savc›l›¤a iletmiﬂlerdir.
ÇHD’li avukatlar, iﬂkence gören
tutsaklarla da görüﬂmüﬂlerdir. Bu görüﬂme raporda ﬂöyle ifade edilmiﬂtir:
21.06.2010 tarihinde yaﬂanan
sald›r›ya iliﬂkin olarak;
“ F e r h a t T Ü Z E R : Son dönemlerde "‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek" ﬂeklindeki sloganlar› çok duyar olmuﬂtuk. Bu slogan tutsaklara
iﬂkence yap›lmas› durumunda ve
sald›r› an›nda at›lan slogand›r.
Duydu¤umuzda biz de slogana
kat›l›yoruz. 21.6.2010 günü ayn› slogan›n at›ld›¤›n› duyduk. Sesler yo¤unlaﬂt›kça hücrede birlikte tutuldu¤umuz arkadaﬂlar›m›zdan K e m a l
AVCI kap›ya yaklaﬂarak "neler oluyor" diye seslendi ve kap›ya vurdu.
Bir süre sonra kap› aç›ld›. Ke mal AV C I'ya do¤ru yönelip "kap›ya ne vuruyorsun lan" ﬂeklinde ba¤›rarak sald›rmaya baﬂlad›lar. ‹çeriye 30 kadar gardiyan ile girdiler.
Bir yandan Kemal AV C I'y› ellerinden almaya çal›ﬂt›m, o kadar çok
dövüyorlard› ki, kendimi K e m a l
AV C I'n›n üzerine kapaklad›m.
Uzun süre darp edildikten sonra
bizi havaland›rma alan›na ç›kartt›lar. ‹ﬂkence orada da devam etti, ayn› zamanda a¤za al›nmayacak küfürler kullan›l›yor ve hakaret ediyorlard›. Kemal AV C I bay›l›ncaya
kadar darp edildik.
Yaﬂanan olaylar›n tümü Ba ﬂgardiyan'›n talimat› ile gerçekleﬂti. Sonras›nda havaland›rma kap›s› üzerimize kapat›ld›. K e m a l 'in bayg›n olmas›na ald›r›ﬂ etmeden iki saat havaland›rma alan›nda bekletildik. ‹ki saat sonra ön ismini O sma n olarak bildi¤imiz k›sa boylu gözlüklü olan
müdür arkas›nda onlarca memurla
birlikte “sizi revire götürece¤iz” diyerek kap›y› açt›lar. Bizi revir yerine
s ü n g e r l i h ü c re y e a t t › l a r .

Burada yaklaﬂ›k iki saat tutulduk. Bu süre içersinde sürekli revire gitmemiz gerekti¤ini, durumumuz iyi olmad›¤›n› ifade ettik. ‹ki
saat sonra revire götürüldük ancak
orada bulunan doktor yara ve morluklar› tam olarak rapor etmemiﬂF e rtir." diye belirten avukatlar “F
h a t TÜZER'in vücudunun çeﬂitli
yerlerinde morluk ve eziklerin oldu¤u, baﬂ›nda ﬂiﬂliklerin oluﬂtu¤ u ” tespit edilmiﬂtir diyerek gözlemlerini de aktarm›ﬂlard›r.
“ Kemal AVCI:(...)a¤›r hakaretler eﬂli¤inde hücreye girip kendisini
yere yat›rarak darp etmeye baﬂlad›klar›n›, sald›r›da memurlar›n hücrede
bulunan sandalyeyi üzerinde k›rd›klar›n›, sald›r›n›n yaklaﬂ›k 10 dakika
sürdü¤ünü sald›r› neticesinde bay›ld›¤›n›, baﬂgardiyan›n sald›r› boyunca
olay› kontrol ve sevk etti¤ini, daha
sonra kendine kapat›ld›klar› havaland›rma alan›nda geldi¤ini, burada
di¤er iki arkadaﬂ› ile birlikte vücutlar›n›n farkl› yerlerinde ve baﬂ›nda a¤r›lar›, mide bulant›lar› oldu¤u ve revire gitme istekleri olduklar› halde
uzun süre havaland›rma alan›nda tutulduklar›n›, revire götürecekleri bahanesi ile süngerli oda tabir edilen
alana götürüldüklerini, burada a¤r›
ve bulant›lar› devam etti¤i halde

yaklaﬂ›k iki saat daha (...)”
Avukatlar; “ K e m a l Av c › ' n › n
h e r iki kolunda ve elinde çok say› da yara izi, el parmaklar›nda
kuvvet kayb› (s›kmada zorlanma), sa¤ kulak üstünde yaklaﬂ›k 3
cm uzunlu¤unda darp izi, omuzl ar› nda ﬂi ﬂl i kle r, sol baca¤›n iç-alt
taraf›nda 4-5 cm'lik darp izi “
müﬂahade edilmiﬂtir diyerek iﬂkence bulgular›n› belirtmiﬂlerdir.
“ A h m e t B u r a k E RY I L D I R I M: (...) Kemal Avc› bay›ld›¤›nda
baﬂgardiyan art›k durun dedi, havaland›rma kap›s› üzerimize kapand›.
Benim ayak t›rnaklar›m daha önce
çekilmiﬂ oldu¤u için hassast›r. Bu
nedenle ayak parmaklar›m› sald›r›
esnas›nda ezdiler, ayak baﬂparma¤›mdaki et aç›ld› kanama oluﬂtu.
Sa¤ omzumda, s›rt›mda kol ve bacaklar›mda çizik ve morluklar oluﬂtu. Sol bö¤ürüm de böbrek üstüne
gelen k›s›mda çizik ve morluklar
oluﬂtu. Kafam›n arkas›nda ﬂiﬂlikler
var. Sald›r› bitti¤inde bizim üzerimize havaland›rma kap›s›n› kapat›p
orada bir süre beklettiler.(...)”
Avukatlar, “ A h m e t ' i n v ü c u dunda anlat›mlar›yla uyumlu yara izleri ve morluklar taraf›m›zdan t espi t edi lmi ﬂti r.” diyerek gözlemlerini raporda belirtmiﬂlerdir.

ile öldürüldü¤ünde
Adalet Bakan› özür
dilemiﬂti. Adalet Bakan›’n›n özür dilemesi
halk› aldatmaya yönelik ucuz bir manevrad›r. Gerçek ise Tekirda¤ 2 nolu F
Tipi Hapishanesi’nde yap›lan sald›r›d›r. Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde yap›lan sald›r› tekil bir
sald›r› da de¤ildir.
‹ktidar hapishanelerde sald›r›lar›n› artt›r›yor. ‹ktidara bu zemini
sa¤layan tecrittir. ‹ktidar tecritte
tuttu¤u tutsaklara bir bahane yarat›p sald›rmaktad›r..(...)” denildi.
Eylem “Tecrite Son, ‹ﬂkence
Yapmak ﬁerefsizliktir, Sohbet
Hakk› Uygulans›n” sloganlar›yla
bitirildi.

TAYAD’l›lar Tekirda¤ F Tipi Ö nündeydi

Evlatlar›m›za iﬂkence
yapanlar cezaland›r›ls›n!
TAYAD’l› Aileler, 29 Hazi r a n ’da Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi önünde “Hapishanelerde Tecrit ve ‹ﬂkenceye Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n” pankart›
açarak 2 1 H a z i r a n’da tutsaklara
yap›lan sald›r›y› protesto etti.
Birgül Ery›ld›r›m taraf›ndan
yap›lan aç›klamada; “Engin Çeber
Metris Hapishanesi’nde iﬂkence

K I R I K K A L E F T ipi
Hapishanesi’nde bask›lar
sürüyor
Ufuk Keskin’in mektubundan;
“May›s ay› içinde karﬂ›laﬂt›¤›m›z keyfi uygulamalar ﬂunlard›r;
S o h b e t H a k k ›; “Yer yok”, “Personel yok” gerekçesiyle, 45/1 say›l›
sohbet genelgesi uygulanmayarak,
arkadaﬂlar›m›zla bir araya gelmemiz engelleniyor.
Yine ayn› hücrede kalan arkadaﬂlar›m›z, birbirimizin ailesiyle selamlaﬂ›p, ayaküstü hal hat›r sormayal›m diye ayr› bölümlerde ziyarete
ç›kar›l›yoruz.
S a ¤ l › k h a k k › ; Revire ç›kt›¤›m›zda baﬂtan savma muayeneler yap›l›yor. Hastal›klar›n teﬂhisinde, teﬂhis edilen hastal›klar›n tedavisinde
sorunlar yaﬂan›yor.
Kan tahlilleri için kan örne¤ini
Yüksek ‹htisas Hastanesi'nin uzman
personeli almas› gerekirken hastane
bu iﬂi hapishanenin sa¤l›k çal›ﬂanlar›na b›rakt›.
Diyabet hastas› Ufuk Keskin'in
hastal›¤› ile ilgili ihtiyaçlar› karﬂ›lanm›yor.
Hastane sevkleri zaman›nda yap›lm›yor. Hastaneye gidebilen arakadaﬂlar›m›za kelepçeli muayene
olmas› dayat›l›yor. Kabul etmeyenler tedavi ettirilmeyerek, zorla geri
getiriliyor.
‹letiﬂim hakk›; haftal›k dergi ve
gazeteler bekletilerek, “hakk›nda
toplatma karar›” ç›k›p, yasaklan›r,
mant›¤›yla günlerce bekletilip bizlere verilmemektedir. Yine haftal›k
gazete ve dergileri bayilerden almam›z engelleniyor.
Gönderdi¤imiz mektuplar geç
gönderiliyor. Gelen mektuplar günlerce keyfi olarak bekletilerek veriliyor. Ufuk Keskin'in 3 mektubu 21
gün boyunca postaya verilmedi. Herﬂey dilekçe ile yürütülüyor. Gönderilen dilekçeler yerine ulaﬂm›yor.
G ö k h a n G ü n d ü z ve Ali Teke'ye
sürgün sevkle K›r›kkale Hapishanesi'ne sevk edilmelerine protesto

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

17

amaçl› açl›k grevi yapt›klar›
gerekçesiyle '445 gün sosyal et kinliklerden men' cezas›na
yap›lan itirazlar mahkemelerce
reddedildi.”

Hayat Tüzer (42 yaﬂ›nda. Yemekhane Görevlisi. Tekirda¤ 2 Nolu da tutsak Ferhat Tüzer’in
annesi)
Tecrit ilk önce hapishane
•
g ö re v l i l e r i n i n b i z e d a v r a n › ﬂ l a r › n dan belli oluyor. Düﬂmanm›ﬂ›z gi b i bi z e b a k › y o rl a r. Görüﬂ yapmamam›z için ellerinden geleni yap›yorlar. Bir ﬂey sorunca tersliyorlar,
ba¤›r›yorlar, azarl›yorlar. Asl›nda
bu bile amaçlar›n›, çocuklar›m›za
nas›l davrand›klar›n› gösteriyor.
•
Top oynad›klar›nda gürültü
oluyor diye top vermek istemiyorlar.
1 May›s’ta türkü söyledikleri için
ceza ald›lar. Su problemleri çok.
Banyo, çamaﬂ›r hep sorun. Sohbet
hakk› kesinlikle uygulanm›yor. Tecrit sa¤l›¤› da ister istemez olumsuz

F a t m a Va r › c ›
(29 yaﬂ›nda. Tekstil iﬂçisi.
Tekirda¤ 2 Nolu da tutsak
Cemil Var›c›’n›n ablas›)
• Tecrit sürüyor. Hapishaneye
girerken bize bile suçlu muamelesi yap›l›yor. Teslim etti¤imiz
eﬂyalarda “getirilenler çok, bu
kadar›na gerek yok” ﬂeklinde sürekli müdahale ediyorlar.
Gi yilen gi ys id en , ren g i n e , a d e t i n e k a d a r k a r › ﬂ › y o r l a r . Aç›k
görüﬂte götürdü¤ümüz hiçbir ﬂeyi
alm›yorlar. Bizi tecrit ediyorlar
içerdekilerden. ‹stedi¤in kadar
uzak yerden gel, görüﬂ saati henüz
bitmemiﬂ olsa bile geç kal›rsan
görüﬂe alm›yorlar.
Kardeﬂim görüﬂe ayak•
kab›s›z geliyor mesela. Maddi zorluklardan dolay› sürekli gidemiyoruz zaten. Abim her hafta gitmeye
çal›ﬂ›yor ama ben sürekli gidemiyorum. ‹ki kiﬂi gidemiyoruz. Su
sorunu oluyor. S›cak-so¤uk su.
Banyo, bulaﬂ›k her ﬂeye yans›yor.
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Tutsak yak›nlar›
tecriti anlat›yor
etkiliyor. Hepsini de etkiliyor.
•
22 Haziran’da görüﬂe gitti¤imde o¤lum ve Ahmet Burak Ery›ld›r›m’la görüﬂtüm. Çocuklar›m›z›n bir gün önce sald›r›ya u¤rad›klar›n› ö¤rendik, gördük. Neden sald›rd›klar›n› sordu¤umda, yanlar›ndaki hücreden iﬂkence sesleri geldi¤ini, insan ç›¤l›klar› duyduklar›n›
ve duruma tepki gösterdiklerini anlatt›lar. ‹ﬂkenceye itiraz ettikleri
için iﬂkenceye maruz kald›lar. Gardiyanlar içeri girdi¤inde Kemal Avc› kap›n›n yan›ndaym›ﬂ. Onu öldüresiye dövmüﬂler. Kap›n›n yan›na
y›¤›l›p kalm›ﬂ Kemal. O¤lum da onu
darbelerden korumak için üstüne
kapanm›ﬂ. O¤lumu da çok dövüyorlar. Kafas› ﬂiﬂti o¤lumun. Bütün kafas› mordu, k›r›kt›, ensesinde ﬂiﬂlik
vard›. Sa¤ elinin 2 parma¤› ﬂiﬂmiﬂti. K›r›k ya da baﬂka bir ﬂey vard›.

Tutsak yak›nlar›
tecriti anlat›yor
Mesela geçen hafta A Bloka sald›r›
olmuﬂtu. Biz duyunca kardeﬂim ve
di¤erleri için tedirgin oluyoruz.
•
Zaten haketmedi¤in bir
nedenden dolay› içeri koyuyorlar
seni. Suçlu diye bak›yorlar, herkesin
sana öyle bakmas›n› sa¤lamaya
çal›ﬂ›yorlar. Bu da insan› etkiliyor
tabi. Ama kardeﬂim utan›lacak bir
ﬂey yapm›yor. O da bunun bilincinde.
O zaman yapmak istediklerinin etkisi
bu bak›ﬂla k›r›l›yor tabi. Kendi programlar› oluyor, kolektif yaﬂama
dahil oluyorlar, üretime dahil olu y orla r bu da tecriti k›r›yor.
Tecritin en çarp›c› yan› üç
•
kiﬂinin bir arada olmas›. Yani sadece üç kiﬂi. Baﬂka kimse yok. ‹nsan›
yaln›z b›rak›l›yor, paylaﬂ›mlardan
soyutlan›yor... En çarp›c› yan›
tecritin amac› zaten. Neyi amaçlad›klar›n› biliyorsun teslim almak
için hep bask›. Her ﬂeyde bask›.

Sar›lamad›m ona çünkü dokundu¤um her yeri ac›yordu. Aya¤› aks›yordu, aya¤a kalkarken sorun yaﬂ›yordu. Üzülmeyeyim diye morluklar›n› bana göstermedi. Sar›lamad›m o¤luma. O¤lumla Kemal yar›
bayg›nken arkadaﬂlar›n›n kap› vurmalar› sonucu revire götürdüklerini
söylüyorlar me¤er ki onlar› süngerli odaya götürmüﬂler. Yani beyin kanamas› geçiriyor olabilirlerdi, elle r i n d e n g e l s e E n g i n Ç e b e r gibi ya pacak lard›. Ama ﬂanslar› varm›ﬂ
bu kez o¤ullar›m›z›n. ‹ﬂkencenin
baﬂ›nda cezaevi müdürü ve baﬂg a r d i y a n v a r m › ﬂ . Kimi kime ﬂikayet edeceksin art›k. Biz görüﬂten ç›kar ç›kmaz Tekirda¤ Cumhuriyet
Savc›s›na suç duyurusunda bulunduk. Çocuklar›m›z için endiﬂeliyiz.
•
Tecritin en çarp›c› yan› insan›n de¤erlerini yok etmek, onurlar›n› incitmek en önemli ﬂey bu
bence. Görüﬂçülere de çocuklar›m›za da bunu gözeterek davran›yorlar.

TAYAD’dan bildiri
da¤›t›m›: Tecrit
Sald›r›larla Sürüyor
AKP iktidar›, tecrit politikas›yla
istedi¤i amaca ulaﬂamay›nca her
gün sald›r›lar›n› artt›r›yor. Tekirda¤
2 Nolu F Tipi Hapishanesindeki
tutsaklara sald›ran ve Kemal Avc›
ile Ferhat Tüzer'i yar› bayg›n halde
süngerli odaya götüren hapishane
idaresi sald›r›lar›yla tutsaklar›n iradelerini k›rmak istiyor.
Tecrit artan sald›r›larla sürüyor.
TAYAD'l› Aileler, Mecidiyeköy
Metrobüs Dura¤›'nda bildiri da¤›t›m› yapmaya ve yaﬂanan sald›r›lar› anlatmaya devam ediyorlar. 16
Haziran ve 23 Haziran'da 17.0019.00 saatleri aras›nda yap›lan bildiri da¤›t›m›nda tecritin ne oldu¤u
anlat›ld›.

ANKARA

‹STANBUL

“Hasta Tutsaklar›n Tabutlar›n› Birer Birer Kald›rmaktansa,
Kelepçelerin Kollar›m›za Tak›lmas›ndan Çekinmeyece¤iz”
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan eylemler Anadolu’nun çeﬂitli illerinde sürüyor. Yap›lan eylemlerde hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› isteniyor.

Adana:

26 Haziran günü hasta
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için
Halk Cephesi, ‹HD, Emek ve Özgürlük Cephesi, Odak ve ESP taraf›ndan ‹nönü Park›’nda eylem yap›ld›. “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar› at›lan eylemde Mehmet B›ld›rc›n taraf›nda bas›na bir aç›klama yap›ld›.
“Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› sorunu tüm halk›m›z›n sorunudur” denilen eyleme, 30 kiﬂi
kat›ld›.

Kocaeli: 25 Haziran günü ‹zmit'te Kocaeli Hasta Tutsaklara Özgürlük Platformu taraf›ndan bir eylem yap›ld›. “AKP, ‹srail'e bol keseden ‘eleﬂtiri’ gönderirken, kendisi
Türkiye topraklar›n›n ‹srail’i durumundad›r' denilen eylemde tutuklamalarla mücadelenin bitirilemeyece¤i vurguland›. Eylemde; 'Hasta

Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n' 'Katil
Devlet Hesap Verecek' 'Yaﬂas›n
Devrimci Dayan›ﬂma' sloganlar›
at›ld›.

Ankara: Ankara'da “Hasta tut
saklar Serbest B›rak›ls›n” talebiyle
her hafta Cuma günü düzenlenen
bas›n aç›klamas›, 02 Temmuz Cuma
günü de yap›ld›. Eylem'de “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
pankart aç›ld›. Ayr›ca “Tüm Hasta
Tutsaklara Özgürlük ‹stiyoruz” baﬂl›kl› ve alt›nda 44 hasta tutsa¤›n
isimlerinin yaz›l› oldu¤u bir ozalit
taﬂ›nd›. Kitle ad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan Baﬂak Kavruker; hasta
tutsaklar› sahiplenmenin suç olmad›¤›na, her hafta oldu¤u gibi bu hafta da ayn› yerde olduklar›na, iﬂbirlikçi iktidar›n her türlü zulmüne
ra¤men mücadelelerine devam edeceklerine de¤indi. Yaklaﬂ›k 20 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamada, “Tecrite
Son”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”, “Hasta Tutsaklar› Öldürmek Serbest, Anmak Suç”, “Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”,
“Tecriti Kald›r›n, Ölümleri Durdurun”, “Mahir Çayanlar'› Katletmek
Serbest, Anmak Suç” dövizleri taﬂ›-

n›rken, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun”, “Tecrite Son”,”Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”, “Güler Zere Onurumuzdur”, “Mahir Çayan Onurumuzdur!”, “Sürgün Sevklere Son”, “Bask›lar, Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.
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‹stanbul: Hasta tutsaklar serbest
b›rak›ls›n eylemine her hafta oldu¤u
gibi, bu hafta da devam edildi.
Taksim Tramvay Dura¤›’ndan
baﬂlayan eylemde “Katil Devlet Hesap Verecek, Güler Zere Ölümsüzdür” dövizleri taﬂ›nd›. “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart›yla Galatasaray Lisesi’ne do¤ru
yürüyen kitle “Katil Devlet Hesap
Verecek, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” sloganlar›n› att›. Galatasaray Lisesi’nin önünde aç›klamay› okuyan Nagehan Kurt; “Hasta
tutsaklar›n tabutunu birer birer kald›rmaktansa, vicdan›m›z› öldürmektense; kelepçelerin kollar›m›za
tak›lmas›ndan çekinmeyece¤iz. Demokrasi mücadelesine kelepçe takanlara boyun e¤meyece¤iz” dedi.
Eyleme yüze yak›n kiﬂi kat›ld›.
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Güler Zereler’i Yaln›z B›rakanlar

Siz De Sorumlusunuz!
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Güler Zere’nin sahiplenilmesi,
oligarﬂinin TAYAD’l›lara sald›r›s›n›n temel nedenlerinden biridir. Güler Zere için ülkemizin ve hatta
yurtd›ﬂ›n›n da bir çok yerinde say›s›z eylemler yap›ld›. Ama bu sahiplenme özellikle üç noktada simgeleﬂti; birincisi Adana Balcal› Hastanesi önüydü, ikinci yer ise Adli T›p
önüydü. Aylarca sab›rla fedakarl›kla
kararl›l›kla nöbet tutuldu. Ve üçüncü yer, ‹stanbul’da, ‹stiklal’den
Taksim’e akan o büyük güzergaht›.
Kaç kez binler olup akt›k o yoldan.
Tek bir pankart›n ard›nda birleﬂmiﬂtik hepimiz: “Kanser Hastas› Güler
Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n”...
Defalarca yürüdük coﬂkulu sloganlarla. Her geçen gün kalabal›klaﬂman›n, birlik olman›n coﬂkusu da
vard›. Sonra o birlik bozuldu. Sorunun, birli¤in, o yürüyüﬂün özüne
dair olmayan bir sorun nedeniyle
hem de. Eﬂcinseller de vard› yürüyüﬂe kat›lan. Kat›labilirlerdi de elbette. Kimsenin bir itiraz› yoktu.
Ama siyasi düﬂünceleriyle de¤il de
cinsel kimlikleriyle örgütlenip, karar alma mekanizmas›nda yer almak
istemeleri farkl› bir durumda ve buna itiraz edildi.
Bu durum, alenen kullan›larak
birli¤i bozan bir soruna dönüﬂtürüldü. Bunu bahane yap›p birlikten ve
hasta tutsaklar için mücadeleden çekilenler birbirini izledi.
Sorun, sol aç›s›ndan çeﬂitli biçimlerde tart›ﬂ›lmaya devam edilebilirdi, ama bunu mevcut birli¤i bozan bir gerekçeye, hasta tutsaklar
mücadelesini terketme gerekçesine
dönüﬂtürmek, eﬂcinsellerin haklar›n› savunmakla da ilgisi olmayan bir
subjektivizmden ve tutsaklara dair
en küçük bir yükümlülük duymayan
bir sorumsuzluk ve aymazl›ktan
baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Nitekim böyle oldu¤u çok aç›k
kan›tland›.
Hasta tutsaklar için birlikten ay-

r›l›rken, “elbette” diyorlard› yüksek perdeden, “elbette hasta tutsaklar için mücadele etmeye devam
edece¤iz!”
Kimse onlar› o günden sonra
hasta tutsaklar için mücadelenin
içinde görmedi.
Peki eﬂcinsellerin haklar›n›
savunmakta samimi ve tutarl›lar
m›yd›?
Bunun cevab› da hay›r. Eﬂcinsellere yönelik o günden bu yana
say›s›z sald›r› oldu, bask› oldu,
kendilerinin “nefret cinayetleri” dedikleri sald›r›larda ölenler oldu. Peki onlar için ne yap›yorsunuz?
Yok. Bu sorudan da kaç›yorlar,
çünkü orada da yüzleri aç›¤a ç›kacak. Eﬂcinseller için birli¤i da¤›t›yorlar ama onlar için de birﬂey yapt›klar› yok... Yapt›klar› koca bir hiç!
“Halk Cepheliler eﬂcinselleri
Hasta Tutsaklara Özgürlük Platformundan d›ﬂl›yor” diye birlikleri da¤›tt›lar. Baﬂkalar›n›n haklar›n› savunmak için devrimci birlikleri da¤›tacak kadar “duyarl›” olan bu kesimler, tutuklanan TAYAD’l›lar için
ne yapt›? Cevap yine de¤iﬂmiyor:
Koca bir hiç!
Elbette onlar gitti diye hasta tutsaklar mücadelesi bitmedi. Tüm sorumsuzluklara karﬂ›, o sorumlulu¤u
üstlenenler vard› çünkü. Her hafta
yap›lan o yürüyüﬂ, kimilerinin çekip gitmesinden sonra, bir kez olsun
aksamad›. Azald›k, bazen sadece
Halk Cepheliler kald›, ama yürüyüﬂ
durmad›.
Fakat; bu “gidiﬂ”lerin hiç zarar›n›n olmad›¤›n› söylemek mümkün
de¤il elbette.
En baﬂta, hasta tutsaklar için oluﬂan o birlik duygusunu yok ettiler.
Hasta tutsaklar›m›z için kenetlenmenin yaratt›¤› morali parçalad›lar.
Hasta tutsaklar, “belli kesimlerin
sorunu”ymuﬂ gibi bir demagojinin
yap›lmas›na zemin sundular.
E¤er oligarﬂi bugün Güler Ze-

H a s t a Tu t s a k l a r için ol uﬂturulan
b u b i r l i ¤ i b o z a n l a r, bu op er asyondan siz de sorumlusunuz!
O l i g a r ﬂ i y e b u c ü re t i v e re n l e r i n
içinde siz de vars›n›z!
re’yi, hasta tutsaklar› sahiplenmeyi
bir “operasyon gerekçesi” olarak
aç›klayabiliyorsa, bunda yukar›daki
sonuçlar› yaratanlar›n pay› da vard›r.
Mücadeleye verilen her zarar,
faﬂizmin iktidar›n› güçlendirir. Solu
güçsüzleﬂtiren her ad›m, karﬂ›-devrimi pervas›zlaﬂt›r›r.
Sol bölünürken, onlar daha parçalans›n ve tek tek hepsini yere serebilece¤imiz hale gelsinler diye ellerini ovuﬂtururlar.
Birlikleri da¤›tanlar,
samimiyetsiz bir tarzda eﬂcinsellerin haklar›n› savunma ad›na,
gücümüzü parçalayanlar,
evet, siz pervas›zlaﬂt›rd›n›z bu
noktada iktidar›. Faﬂizm, hasta tutsaklar konusunda sizin sayenizde
daha da kat›laﬂt› ve pervas›zlaﬂt›.
Siz onlara ellerini ovuﬂturma f›rsat›n› verdiniz. Siz onlara Güler Zereler’e sahip ç›kmay› suç ilan etme
cüreti verdiniz.
Siz olsan›z da olmasan›z da, biz
Güler Zereler için ortal›¤› aya¤a
kald›racakt›k, oligarﬂi sald›racakt›r.
Herﬂeyi sizle aç›kl›yor de¤iliz, ama
bu çat›ﬂmada nelere yolaçt›¤›n›z› da
görmelisiniz diyoruz. Görmelisiniz
ve belki telafi etmek için ad›mlar atmal›s›n›z. Telafi etmek için özeleﬂtiri yapmal›s›n›z.
G ü l e r Z e reler hala tutsak.. Ve
ﬂimdi onlar›n yan›nda TAYAD’l›l a r d a v a r... Siz nerede olacaks›n›z?

Bir lider imalat›:

Kemal K›l›çdaro¤lu
Oligarﬂi Kemal K›l›çdaro¤lu’nu
parlatmaya devam ediyor; hem de
SOL kimli¤iyle... Ezilmiﬂlerin, yoksullar›n Kemal’i; “Gandi Kemal”!
Ne kadar “halkç›”, halktan birisi
oldu¤u anlat›l›yor. “Dürüst, çalmayan, ç›rpmayan, yetim hakk› yememiﬂ, yetim hakk› yiyenlerin yakas›n›
b›rakmayan” K›l›çdaro¤lu.
Aile yaﬂam›ndan, çocuklu¤una
bütün sülalesi araﬂt›r›l›p “ne kadar
da halktan birisi” oldu¤u anlat›l›yor.
Hürriyet gazetesi Kemal K›l›çdaro¤lu’nu anlatan bir yaz› dizisi
yapm›ﬂ.
Dizideki anlat›mlara bak›n:
“Paras›zl›ktan kahvalt› yapamazd›k” diye anlat›yor. Niﬂan›nda davulcuya bahﬂiﬂ verecek paras› yokmuﬂ. Babas› ona “o¤ul sen do¤ru
dur, e¤ri belas›n› bulur” diye nasihatlar vermiﬂ!
Oligarﬂinin K›l›çdaro¤lu güzellemeleri, çaresizli¤inin ürünüdür.
AKP’den umudunu kesen yoksul
halk› düzen s›n›rlar›na çekmek için
oligarﬂinin yeni liderlere, alternatif
partilere ihtiyac› var.

AKP’nin y alanlar›,
sadakalar› y etmiyor,
düzenin “solcu” liderlere,
solcu söylemlere
ihtiyac› var
AKP’nin sekiz y›ll›k iktidar› tekeller için, dünyadaki ekonomik
krize ra¤men en büyük karlar› elde
ettikleri dönemdir. Burjuvazi bu yan›yla sekiz y›l boyunca AKP’yi
aç›ktan destekledi. Ancak bu dönemde tekellerin serveti katlanarak
büyürken, halk›n açl›k ve yoksullu¤u da katlanarak büyüdü.
AKP’nin yalanlar›, riyakarl›¤› sadaka politikas›, halk› eskisi gibi kand›rmaya yetmiyor. Kand›r›lm›ﬂ, yoksul, çaresiz halk AKP’den uzaklaﬂ›rken düzen içindeki halka umut ola-

cak bir parti de yok. Onun için oligarﬂi CHP’den AKP’nin alternatifini, Kemal K›l›çdaro¤lu’ndan da
yeni bir lider imal ediyor.
Halk sekiz y›l boyunca AKP’nin
yalanlar›, tevekkül ve sadaka kültürüyle oyaland›. Ancak sadakalar açl›¤› gidermiyor. ‹ﬂsizlik, açl›k, yoksulluk öylesi boyutlara ç›kt› ki, sadakalar açl›¤› yat›ﬂt›rm›yor bile. Sonuçta aç, yoksul halk, bu düzen için
tehlikelidir. Düzenin potansiyel muhalifidir. Oligarﬂi de biliyor ki, aç,
yoksul halk›n gerçek ve tek dostu
devrimcilerdir. Devrimciler ise oligarﬂik düzenin düﬂman›d›r. Ancak
oligarﬂi buna ra¤men halk› ancak
“sol-devrimci” söylemlerle düzen
içinde tutabilir. Oligarﬂi kendi solunu yaratmazsa, halk sistem d›ﬂ› devrimci örgütlere kayabilir.

K›l›çdaro¤lu dizisi,
oligarﬂinin ‘sol’ maskeli
bir umut y aratma
operasyonudur
Her f›rsatta ideolojik olarak sola
sald›ran, devrimcilere düﬂman olan
Kemal K›l›çdaro¤lu’ndan bir “lider” imal etmek için sol de¤erler
alabildi¤ine kullan›l›yor. K›l›çdaro¤lu’nun halk için her türlü fedakarl›¤a katlanabilecek, gecesini
gündüzüne katacak “gerçek bir devrimci” oldu¤unu kan›tlamak için
halk›n duymak istedi¤i ne varsa övgüyle bahsediliyor.
Gençli¤inde, “Ruhi Su, Kul Hasan, Aﬂ›k Mahsuni” gibi devrimci,
halk ozanlar›n›n konserlerine gider,
onlar›n müzi¤ini dinlermiﬂ. En sevdi¤i yazarlar “Yaﬂar Kemal, Orhan
Kemal, Orhan Pamuk”. En çok be¤endi¤i ﬂairler, “Naz›m Hikmet,
Ahmet Arif ve Enver Gökçe”
Ne kadar “devrimci” de¤il mi?
Kafas›na “katil Ecevit”ten yadigar kasketini de takt› m› oldu size,

yoksullar›n, iﬂçilerin, köylülerin yegane dostu, biricik kurtar›c›s›!
Hürriyet gazetesi onun nas›l bir
devrimci oldu¤unu ispatlamak için
ﬂu sat›rlar› yaz›yor: “Art›k o da kasket takan potinle parka giyen uzun
favorili sark›k b›y›kl› tipik solcu
gençlerden biriydi, Akademide düzenlenen boykotlara kat›lmakla kalm›yor amfide düzenlenen toplant›larda ç›k›p konuﬂuyordu. Kemal,
kalabal›klara konuﬂma tecrübesini
orada kazand›.” Hürriyet’e göre
K›l›çdaro¤lu do¤uﬂtan lider (!)
Oysa Hürriyet yazarlar› on y›llard›r o amfilerde konuﬂan devrimcilere “anarﬂist, terörist” diyerek
sald›rm›ﬂt›r. Ancak sorun düzen için
soldan bir lider yaratmak olunca
Hürriyet “devrimci-halkç›” söylemleri göklere ç›kart›yor.
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K›l›çdaro¤lu halk için de¤il
düzen i çin a lternatiftir
K›l›çdaro¤lu CHP Genel Baﬂkanl›¤›’na seçildi¤i günden beri dilinden “Halk›n iktidar›” söylemini
düﬂürmüyor. Devrimcilikten bahsediyor. Devrimci önderlerden, halka
malolmuﬂ ilerici, devrimci, demokrat sanatç›lardan, ozanlardan, ﬂairlerden, yazarlara olan sempatisinden bahsediyor.
Bütün bunlar düzenin solundan
umudunu kesmiﬂ halk kitlelerini düzen solu içine çekmek için çok bilinçli bir ﬂekilde söylenen ve burjuva medya taraf›ndan öne ç›kart›lan
söylemlerdir.
K›l›çdaro¤lu’nun söylemleri ne
kadar “halkç›” olursa olsun tüm çabas› esas olarak oligarﬂiye CHP’nin
her konuda AKP’nin alternatifi oldu¤unu ispatlamakt›r.
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AKP’nin maskesi düﬂmüﬂtür. AKP MGK’yla ayn›laﬂm›ﬂt›r...

Oligarﬂinin Kürt sorununda çözümü;
Güvenlik zirveleri, daha çok operasyon ve katliamd›r
- AKP Kürt halk›n›
1990’l› y›llara dönmekle
teh di t e diy o r...
- AKP’nin çözümü;
daha çok katliam, daha
ç o k s a l d › r › d › r..
- 1980’den bu yana
yapt›klar›n›zdan daha
fazla ne yapabilirsiniz?
Zulmünüz boﬂunad›r!
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Kürt sorunu ile ilgili iktidar
cephesindeki son geliﬂmeler bir kez
daha AKP iktidar›n›n iki yüzlülü¤ünü, Kürt sorunu konusunda tasfiye
d›ﬂ›nda baﬂka bir çözümünün olmad›¤›n› hemen herkese gösterdi.
Önce “iyi ﬂeyler” vaat eden, “çözüm yak›n” diyenlerin bugün söylemi de “de¤iﬂmiﬂ” ve aç›k olarak;
“gereken yap›lacakt›r”, “anlad›klar› dilden konuﬂaca¤›z”üslubuna
yeniden dönmüﬂlerdir.
AKP, 8 y›ll›k iktidar› döneminde
gerçekte hep ayn› noktada durmuﬂ,
gündeminde hep tasfiye olmuﬂtur.
Yaﬂanan süreç o nedenle bizim
aç›m›zdan sürpriz de¤ildir. Oligar-

Milli Güvenlik K urulu toplant›s›ndan d a “ Terörle müca deleden taviz verilmeyecek”
tehditi ç ›kt›. M GK s orunun
çözümünün yine devletin 87
y›ll›k inkar, imha ve asimilasyon politikas›nda oldu¤unu
aç›kl ad› .
Özellikle bu dönem, göstermelik aç›l›m sözleri geride
kalm›ﬂ, telaffuz edilse de art›k
hiç kimsenin inanmad›¤› bir
tart›ﬂma h aline d önmüﬂtür.
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ﬂinin Kürt sorununu çözmeyece¤ini, çözemeyece¤ini görmek için aylarca beklemek gerekmedi¤i ortadad›r.
Aylard›r AKP’nin sorunu çözece¤ini bekleyip, “umutlananlar”
bugünkü sonuca bakmal›d›rlar..

Emperyalizm ve oligarﬂi
Kürt sorununu çözemez!
Kürt sorununun “çözümünden”
bugün her kesim farkl› ﬂeyler anlamaktad›r. Bu anlay›ﬂlar›n ortak
noktas› sorunun d ü z e n s › n › r l a r ›
içinde çözülmek istenmesidir.
Bu düﬂüncelerin ç›k›ﬂ noktas›,
emperyalizmden ve oligarﬂiden çözüm beklenmesidir. Emperyalizm
ve oligarﬂinin izin verdi¤i kadar bu
sorunun çözüme kavuﬂturulmas›d›r.
Kimi küçük hak k›r›nt›lar› ile
Kürt halk›n›n taleplerinin karﬂ›lanaca¤›n› düﬂünmek, sorunun çözümü
anlam›na gelmez diye bir çok kez
yazd›k. Ki, bu gerçekleﬂse bile sorun ortadan kalkmayacakt›r.
TRT ﬁeﬂ’i yay›na sokan AKP iktidar› sanki çok ﬂey yapm›ﬂ gibi
ikide bir bunu dile getirmektedir.
Kürt halk›na lütufta bulunuyormuﬂ
gibi , Kürt halk›n›n taleplerinden
vazgeçmesini istemektedir.

“Hiçbir iktidar›n yapmad›¤›, yapamayaca¤›”
bir ﬂey olarak, adeta “bir
devrim” yapt›¤› havas›yla
lanse edilen Kürtçe televizyonla, sorunun çözüldü¤ünü savunacak kadar
da aymazd›rlar.
Oysa Kürt halk›n›n
ulusal hak ve özgürlükleri
sorunu, hak k›r›nt›lar›yla
çözülemez.
AKP iktidar› as›l olarak Kürt halk›n› yedeklemek, Kürt halk› içinde örgütlenmek için hep “çözümden” yana bir görüntü vermeye özen göstermiﬂtir. Ve alttan alta, “biz çözümden
yanay›z ama bizi engelleyenler
var. ” yalan›na s›¤›n›p, bunun propagandas›n› yapmaktad›r
“Çözümü engelleyenler” bazen
muhalefet partileri, bazen “Genelkurmay”, bazen “bölücüler” oluyor!?. Herkes çözüme karﬂ›d›r ama
AKP hep çözümden yanad›r bu propagandaya göre.
Gerçekte ise bu koca bir yaland›.
AKP’nin çözümü t a s f i y e d i r. Bir
yandan alttan alta bu yalanlarla
Kürt halk›n› aldatmaya çal›ﬂ›rken,
di¤er yandan ise gözalt›lar, süreklileﬂen tutuklamalar ile bölgede kendisine, tarikatlara örgütlenecek
alanlar açmaktayd›.
O nedenle gözalt›lar, tutuklamalar, sald›r›lar tesadüfi de¤ildir. Bir
yandan Kürt milliyetçi hareketi geriletmeye, örgütlülüklerini da¤›tmaya çal›ﬂ›rken, bir yandan da kendileri örgütlenmeye çal›ﬂ›yordu.
Sald›r›lar›n d›ﬂ›nda, iktidar tüm
olanaklar›n› da kullanarak, halk›n
yoksullu¤unu kullanm›ﬂ, yard›m
paketleri, türlü vaatlerle bölgede örgütlenmek öncelikli politikas› olmuﬂtur.

Özellikle Do¤u ve Güneydo¤u’da düzen partilerinin varl›k gösterememiﬂ olmas› nedeniyle, ordu
dahil tüm düzen güçleri, A K P ’ n i n
örgütlenmesi için desteklerini sundular.
Erdo¤an ve AKP kurmaylar›n›n,
s›k s›k “bölgenin en çok oy alan
partisi biziz” demelerinin nedeni
as›l olarak budur. Kuﬂkusuz
AKP’nin hesab› Kürt milliyetçi hareketini etkisizleﬂtirerek, kendisinin
örgütlenece¤i zemini yaratmakt›r.
Do¤u ve Güneydo¤u’da ‹slamc›
güçlerin, tarikatlar›n önünü açarak,
onlar›n örgütlenmelerini sa¤layarak, Kürt halk›n›n mücadelesinin alt›n› da boﬂaltmaya çal›ﬂmaktad›r.
Ayr›ca, düzene karﬂ› süren büyük öfkeyi de bu yolla ortadan kald›raca¤›n›n hesab› içindedir..

Kürt sorununda oligarﬂi
“kökünü kaz›mak”
noktas›ndad›r
Bir çok çevrenin aylard›r çözüm
bekledi¤i Kürt sorunu konusunda
“ezber bozdu¤u” söylenen AKP’nin
durumu ortadad›r. AKP Kürt halk›n›n hiçbir zaman dostu olmam›ﬂ,
yaﬂad›klar› sorunlar için tek bir
ad›m olsun atmam›ﬂt›r.
AKP iktidar› çat›ﬂmalar›n yay›lmas› ile birlikte 21 Haziran’da Baﬂbakan’›n baﬂkanl›¤›nda “güvenlik
zirvesi”ni toplad›. Bu toplant›da
“...terörle mücadelenin güvenlik,
ekonomik, diplomatik, sosyal ve psi-

kolojik tüm boyutlar› ayr›nt›l› ﬂekilde de¤erlendirilmiﬂ; al›nm›ﬂ ve al›nacak çok yönlü ilave tedbirler üzerinde durulmuﬂtur.” diye aç›klama
yap›lm›ﬂt›r.
Güvenlik zirvesi ad› alt›nda yap›lan bu toplant›da Kürt sorununu
nas›l çözeriz tart›ﬂmas› yap›lmam›ﬂ,
Kürt halk›n›n direniﬂini nas›l k›rar›z, “kökünü nas›l kaz›r›z” tart›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r.
O toplant›larda; daha çok ölüm
mangas›n›n Do¤u ve Güneydo¤u’da
görev yapmas›, özel harekat polislerinin say›s›n›n art›r›lmas›, ajanlaﬂt›rma ve itirafç›laﬂt›rma politikalar›na h›z verilmesi, insans›z istihbarat uçaklar› Heronlar›n daha çok
kullan›lmas›, gerillaya ve halka
karﬂ› kullan›lan savaﬂ helikopterlerinden daha çok sipariﬂ verilmesi
kararlar› ç›km›ﬂt›r.
Kürt halk›na karﬂ› yürütülen savaﬂ›, daha en baﬂ›ndan gizlemek
için kullan›lan “Kürt aç›l›m›”n› yürüten ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay’›n
ilk iﬂi ba s › n› n na s › l sa ns ü r edilece ¤i tart›ﬂmalar› olmuﬂtur. AKP bas›n›n “yazmamas›n›, görmemesini,
duymamas›n›” istiyor.
K›sacas› oligarﬂi, k a r ﬂ › - d e v r i mci iç savaﬂ› geliﬂtirecek, halk›n direniﬂini k›racak bilinen klasik yöntemleri gündemine alm›ﬂt›r.
Bunlar›n ard›ndan Baﬂbakan’dan Genelkurmay Baﬂkan›’na
kadar hemen tüm devlet yetkilileri
Kürt halk›n› tehdit etmeye baﬂlam›ﬂ, “terörün kökönü kaz›mak” laf-

Bir acizlik ifadesi;
S›n›rlar› de¤iﬂtirmek
Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›, Hakkari’de , “terör
olaylar›na karﬂ› al›nacak önlemlerden” birinin “s›n›r›n
kayd›r›lmas›” oldu¤unu söyleyerek, ﬂunlar› belirtti;
“S›n›r güvenli¤i ve s›n›r›n yerinin baz› bölgelerde
kayd›r›lmas› konuﬂulabilecek, tart›ﬂ›labilecek bir ﬂey.”
(Habertürk, 24 Haziran 2010)
Terörl e müc ade l e” ad›na AKP iktidar›n›n içine
“T
düﬂtü¤ü duruma bak›n!..
Bu bir acizlik itiraf›d›r ve acizlik, oligarﬂik bir dik-

Kald› ki A KP emperyalizmin ç›karlar› için herﬂeyi yapmaktad›r. S üren s›n›fsal ve
ulusal mücadeleye karﬂ› A KP,
MGK’l›laﬂm›ﬂt›r. M GK’n›n
mücadeleyi ezmek için alaca¤›
kararlar bir yana a ma A KP
MGK gibi çal›ﬂmakta, karﬂ›devrimci p olitikalar ü retme
noktas›nda M GK g ibi b ir rol
oynamaktad›r.
Bu ayn› z aman da A KP gibi iﬂbirlikçi, ›l›ml› islam› savunan p artilerin h alk›n t aleplerine karﬂ› tak›nd›¤› tavr› göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
lar› ortal›¤› doldurmuﬂtur.
Yine ayn› günlerde toplanan
Milli Güvenlik Kurulu toplant›s›ndan da “Terörle mücadeleden taviz
verilmeyecek” tehditi ç›kt›. M G K
sorunun çözümünün (!) yine devletin 87 y›ll›k inkar, imha ve asimilasyon politikas›nda oldu¤unu aç›klad›.
Özellikle bu dönem, göstermelik
aç›l›m sözleri geride kalm›ﬂ, telaffuz edilse de art›k hiç kimsenin
inanmad›¤› bir tart›ﬂma haline dönmüﬂtür.
Bu dönemin dili “teröre taviz
yok” tur. AKP oligarﬂinin klasik politikalar› ile Kürt halk› ile savaﬂmaya devam edecektir.
ﬁ›rnak’›n Gediktepe bölgesine
yönelik bask›ndan sonra Erdo¤an
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tatörlü¤ün, ulusal talepli bir mücadele karﬂ›s›ndaki
acizli¤idir. Acizlik, oligarﬂik diktatörlüklerin dünyan›n
her taraf›nda gerilla güçleri karﬂ›s›nda yaﬂad›klar›
acizliktir.
Oligarﬂi, aç›kça, “ben bu s›n›rlar› koruyam›yorum”
diyor. Ve s›n›rlar› de¤iﬂtirmekten söz ediyor.
Uçaklar›, tanklar›, toplar› , Heronlar› olan bir devlet
“s›n›rlar›m› koruyam›yorum” diyor. O zaman ‹srail gibi duvar örün demek kal›yor geriye...
Ayr›ca, hangi hakla ve kimin topra¤›n› istiyor AKP?
Sorun iki da¤›n, tepenin yerinin de¤iﬂmesinden çok
AKP iktidar›n›n mant›¤›d›r. Irak gibi bir iﬂbirlikçi yönetime boyun e¤direce¤ini düﬂünerek, bu öneri ›s›t›l›p
›s›t›l›p piyasaya sürülüyor.
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yan›nda Genelkurmay Baﬂkan› ile
birlikte bas›lan askeri birli¤e giderek, oradan ne yapmak istediklerini
halka ilan etmiﬂtir.
Bu ortam içinde; OHAL tart›ﬂmalar›, “ iyi Kürtler”, “kötü Kürtler” tart›ﬂmas›, yol kontrolleri, yeni
yasalar, profesyonel birliklerin kullan›lmas›, ölüm mangalar›n›n say›lar›n›n art›r›lmas› tart›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt›r.
T›pk›, 1990’l› y›llardaki tart›ﬂmalara dönüﬂ gibidir. O y›llarda
Kürt halk›na yönelik sald›r› ve katliam politikalar›n›n üstünü örtmek
için yürütülen tart›ﬂmalar›n benzerleri bugün sürdürülüyor.
AKP iktidar› Kürt halk›n›
1990’l› y›llara dönmekle, katliam,
kay›p, köy yakma ve köylerin bo ﬂa l t › lm as › il e t eh di t e t me kt e di r.
Oligarﬂi dün uygulad›klar› yöntemleri bir yana b›rakm›ﬂ de¤ildir. Birebir o y›llardaki politikalar› uygulam›yor oluﬂlar›n›n nedeni AKP’nin
isteyip-istememesi de¤ildir.
Temel olarak, infazlar, katliamlar, yasaklar, OHAL varken de, kald›r›ld›¤›nda da kesintisiz sürmüﬂtür.
AKP de ayn› politikalar› sürdürmüﬂtür.
‹ﬂte baz› özet rakamlar:
AKP'nin 8 y›ll›k iktidar› döneminde;
- 114 bin 498 hak ihlali, 763 infaz yaﬂand›,
- ‹ﬂkence vakalar›nda yüzde 900
art›ﬂ oldu.

- Do¤u ve Güneydo¤u’da neredeyse en ücra bölgelere kurulan karakollarla yüzlerce karakol oluﬂturuldu.
- Ç›kar›lan TMK, TCK gibi faﬂist yasalarla on binlerce kiﬂi gözalt›na al›n›rken, binlerce kiﬂi de tutukland›.
- 8 Y›ll›k AKP iktidar› döneminde Do¤u ve Güneydo¤u’da 24 bin
535 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlardan 10 bin 271'i tutukland›.
- AKP hükümeti döneminde ç›kar›lan Terörle Mücadele Kanunu
ile “taﬂ att›¤› gerekçesiyle” 4 bin
çocuk tutuklan›p, hapsedildi.
- Polis ve jandarman›n açt›¤›
ateﬂ sonucu 64 çocuk katledildi.
- Çocuklar›n d›ﬂ›nda da¤larda ve
ﬂehirlerde infaz edilenler ise yüzlercedir.
“Kad›n da ols a, çocuk da olsa
g e r e k e n i y a p › n ” diyerek katliam
emri verebilen, Kürt sorununa iliﬂkin as›l düﬂüncesi “yok sayarsan›z
yok olur” diye özetlenen bir anlay›ﬂ›n iktidar›nda, baﬂka türlü olamazd› elbette.
Yukar›daki bilanço, faﬂist bir iktidar›n Kürt sorununa bak›ﬂ›n›n sonucudur. Burada hiç unutulmamas›
gereken, AKP iktidar›n›n baﬂ›ndan
bu yana, genelkurmayla aralar›nda
bir çok konuda çeliﬂkiler, çat›ﬂmalar
olmas›na karﬂ›n, bu konuda, Kürt
halk›n›n mücadelesine karﬂ› bask›y›
sürdürmekte, her zaman tam bir iﬂbirli¤i içinde olmalar›d›r. Son MGK

Yakanlar›n, katledenlerin
siperlerini de¤il,
katledilenlerin, sürgüne
gönderilenlerin köylerini
ziyaret edebilir misiniz?
Baﬂbakan Erdo¤an’dan sonra ﬂimdi de düzenin solunun parlat›lan yeni lideri K›l›çdaro¤lu s›n›rdaki siperlere gidecek. K›l›çdaro¤lu, oligarﬂiye “bu iﬂi en
iyi ben çözerim” diyor. Ama nas›l?
A¤z›ndan “terör”den baﬂka bir söz ç›km›yor.
Sanki kaç y›ld›r CHP’de de¤ilmiﬂ, sanki kaç y›ld›r
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toplant›s›ndaki “ t a m m u t a b a k a t l a r › ” da bunun bir devam›d›r.
AKP emperyalizmin ç›karlar›
için herﬂeyi yapmaktad›r. Süren s›n›fsal ve ulusal mücadeleye karﬂ›
AKP, MGK’l›laﬂm›ﬂt›r. MGK’n›n
mücadeleyi ezmek için alaca¤› kararlar bir yana ama AKP, MGK gibi çal›ﬂmakta, karﬂ›-devrimci politikalar üretme noktas›nda MGK gibi
bir rol oynamaktad›r.
Bu ayn› zamanda AKP gibi iﬂbirlikçi, ›l›ml› ‹slam› savunan partilerin halk›n taleplerine karﬂ› tak›nd›¤› tavr› göstermesi aç›s›ndan
önemlidir.
AKP, MGK’yla ayn›laﬂm›ﬂt›r,
halka karﬂ› savaﬂ›n yürütücüsü bugün AKP’dir.
Hapishanelerde tecritte ›srar
eden, hasta tutsaklar› katleden, Kürt
halk›na karﬂ› asimilasyon politikalar›n› sürdüren, Kürt milliyetçilerine karﬂ› operasyonlar› yürüten bu
iktidard›r.

Baykal’›n ﬂovenist politikalar›na, MHP’den daha MHP’li
söylemlerine itiraz etmiﬂ gibi, birden K›l›çdaro¤lu’na
sanki farkl› bir ﬂey söyleyecek ve farkl› bir ﬂey yapacakm›ﬂ gibi bir düﬂünce ç›kt› ortaya. O kadar ki, Kürt milliyetçi hareketi saflar›nda bile bu ihtimalden söz edip “K›l›çdaro¤lu’nu dikkatle izlemek gerekti¤i” söylendi.
Oysa, K›ç›ldaro¤lu, yakanlar›n, katledenlerin siperlerine giderek, daha çok katliam için onlara destek veriyor. Halkç›, solcu K›l›çdaro¤lu’nun cilas› çabuk döküldü. Köyleri yak›lan, katledilen yoksul Kürt köylülerinin evlerine gitmek yerine katillerin yan›na gitmek
bir tercihtir. O tercihi K›l›çdaro¤lu katillerden yana
yapm›ﬂt›r. Bunu yeni de yapmam›ﬂt›r zaten. Düzenin
soluna umut ba¤layanlar bu gerçe¤i görmelidir.

Meﬂru olan oligarﬂinin
operasyonlar› de¤il,
Kürt halk›n›n mücadelesidir
Zulüm varsa, direniﬂ vard›r, inkar varsa, isyan vard›r. Osmanl›’dan
bugüne egemenler Kürt halk›n›n
ulusal varl›¤›n› inkar etti. Ulusal
haklar›n› gasp etti. Kürt halk›n›n
ulusal taleplerini kanla bast›rd›.
Egemenlerin zulmüne karﬂ› ayaklanan ﬁeyh Saitler, Seyit R›zalar, o
günden bu yana Kürt halk›n›n ulusal
haklar›n› talep edenler, iﬂkencelerle,
idamlarla, zindanlarla yüzyüze kald›lar. Ne var ki, idamlarla, inkarla,
imhayla, asimilasyonla Kürt halk
gerçe¤i yok edilemezdi, zulümle bir
halk›n mücadelesi yok edilemezdi.
Tarih meﬂru olan›n yan›ydayd› ve
meﬂru olan, ilhak de¤ildi, inkar de¤ildi, asimilasyon de¤ildi; meﬂru
olan, Kürt halk›n›n ulusal talepleri
ve bu u¤urdaki mücadelesiydi.
*
Oligarﬂinin sald›r›lar›na karﬂ›n
Kürt halk›n›n direniﬂinin sürmesiyle
birlikte, çat›ﬂman›n geniﬂleyece¤i
korkusu ile, aralar›nda Türk Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜS‹AD), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB),, TÜRK-‹ﬁ, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar› Konfederasyonu (TESK) ve D‹SK’in oldu¤u 17
kurumun temsilcisi 2 6 H a z i r a n’da
Cumhurbaﬂkan› Gül’le görüﬂerek,
sorunun çözümünü istediler.
Görüﬂmenin ard›ndan bir aç›klama yapan TOBB Baﬂkan› Rifat Hi s a rc›kl›o¤lu, “17 sivil toplum, meslek örgütü olarak iki ortak noktada
mutakabata vard›k” diyerek, Türkiye’nin “demokratikleﬂmesi yönünde” ataca¤› ad›mlardan kesinlikle
vazgeçmemesini söyleyerek, “ﬂiddeti” k›nad›klar›n› ekliyordu.
Kendisine ilericiyim diyen bir
iﬂçi örgütüyle asalaklar›n, kan emicilerin örgütleri aras›nda, Kürt sorunun çözümü konusuda nas›l bir mutabakat olabilir? Kürt halk›na karﬂ›
y›llard›r uygulanan imha ve ilhak
politikalar›n›n sorumlusu olan TÜ-

S‹AD ile ortaklaﬂmak söz konusu
olamaz.
Kürt halk›na karﬂ› yürütülen savaﬂ›n mimarlar› içinde yer alan
Gül’den çözüm beklemek de gerçeklerden kaçmakt›r.
Sorunun “ddiyalog” ile, “uuzlaﬂm a” ile, “ iyi niyetle” çözülecek yan› yoktur.
Bu tart›ﬂmalar devam ederken
G-20 Zirvesi için Kanada’ya hareket etmeden önce konuﬂan Baﬂbakan Erdo¤an; “Güvenlik güçlerinin
silah b›rakmas› mümkün de¤ildir. ”
(Radikal, 25 Haziran 2010) diyerek
oligarﬂinin silahl› güçlerinin sald›r›lar›n›n sürece¤ini ilan etmiﬂtir.
Halka karﬂ› savaﬂan faﬂist güçlerin meﬂru oldu¤unu, halk›n örgütlenmiﬂ silahl› güçleri olan gerillan›n
ise “yok edilmesi” gerekti¤ini savunan anlay›ﬂ, küçük burjuva çevreler
ve reformist kesimler taraf›ndan da
savunulmaktad›r.
Hatta bu anlay›ﬂ› teorileﬂtirip,
“hangi devlet da¤lar›nda silahl›
güçlere izin verir” diyen kimi reformistler, halk›n silahl› güçlerinin tasfiyesini savunmuﬂlard›r.
Halk›n silahl› güçlerini, halk›n
silahl› savaﬂ›n› meﬂru görmeyen bu
anlay›ﬂ, AKP’nin imha sald›r›lar›na,
katliamlar›na da karﬂ› ç›kmamaktad›r. Halk›n ﬂiddetini, halk›n silahl›
güçlerini, halk›n mücadelesini meﬂru görmeyen bu anlay›ﬂlar o nedenle silah b›rak›lmas›n›, savaﬂ›n tasfiye edilmesini istemektedirler.
Reformistler “sol”dan tasfiyecili¤e soyunmuﬂ, AKP ile “Kürt milliyetçi hareketinin silahl› güçlerinin tasfiyesi” noktas›nda buluﬂmuﬂlard›r.
Aç›k ki, AKP’de Kürt milliyetçi
hareketinin silahl› güçlerinin tasfiye
edilmesi için operasyonlar yapmakta, bunun için bombalamaya, katletmeye devam etmektedir. Ve AKP
devlet oldu¤u için bunun meﬂru ol-

du¤unu savunmaktad›r.
Kendini korumak, devleti korumak ad›na sürdürülen bu politika
kabul edilemez. Korumak zorunda
olduklar› devlet, oligarﬂinin devleti
ve bir avuç sömürücünün ç›karlar›d›r. Bu nedenle de operasyonlar›n›n
asla meﬂruiyeti yoktur.
Halk› 87 y›ld›r ezen, yoksulluk
içinde yaﬂatan, açl›¤a ve ölüme
mahkum eden bir devlettir bu. Bu
devlet ayn› zamanda emperyalizmin
ç›karlar›n› savunan, Kürt halk›na
zulüm uygulayan bir devlettir.
Onun için bu devletin hiçbir politikas› ve hiçbir gücü meﬂru görülemez.

Ç a ¤ r › l a r, K ü r t h a l k › n › n
mücadelesinin tasfiyesi için
de¤il, mücadeleyi yükselt mek için yap›lmal›d›r

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

Bu tart›ﬂmalar sürerken sorunun
çözümü ad›na yine silah b›rakma,
ateﬂkes gibi ça¤r›lar yapanlar da oldu. En baﬂta silahl› direniﬂin tasfiye
edilmesini, oligarﬂinin insaf›na s›¤›n›lmas›n› savunan bu anlay›ﬂlar›n
sorunu elbette Kürt halk›n›n taleplerinin karﬂ›lanmas› de¤ildir.
Bir kere sorunun çözümünün
oligarﬂiye havale edilmesini savunmak, bu sorunun çözümü de¤ildir.
Tam tersine, bunu savunmak, çözümsüzlü¤ün devam› demektir.
Ça¤r› yap›lacaksa, bu ça¤r› Türk
ve Kürt halklar›n›n ortak mücadelesi için olmal›d›r.
Ça¤r› yap›lacaksa, halklar›n emperyalizmden ve oligarﬂinin iktidar›ndan kurtar›lmas› için olmal›d›r.
Ça¤r› yap›lacaksa, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadelenin
yükseltilmesi için olmal›d›r.
Ça¤r› yap›lacaksa, ﬂarts›z, Kürt
halk›n›n k e n d i k a d e r i n i t a y i n h a kk › n › n t a n› n ma s › için olmal›d›r.
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Adalet!
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Adana’da KCK üyesi olduklar›
iddias›yla 47 kiﬂi hakk›nda Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan iddianame, mahkeme taraf›ndan savc›l›¤a iade edildi.
‹ddianameyi kabul etmeyen
Adana 8. A¤›r Ceza Mahkemesi, iade gerekçesinde diyor ki:
“Deliller y e t e r s i z , t u t u k l u s a n›klar›n suçlar› somut olarak
gösterilmemiﬂtir”...
Bu gerekçeye ve iddianamenin
kabul edilmeyip iade edilmesine
bakarak, söz konusu mahkemenin
hukuka, adalete riayet eden bir
mahkeme oldu¤u düﬂünülebilir.
Ama durun, acele etmeyin.
Sözü geçen bu davada tam 35
kiﬂi tutuklu.
Mahkeme diyor ki, bu 35 kiﬂinin
tutuklanmas›n› gerektirecek bir delil yok ortada...
Mahkeme diyor ki, san›klar›n

suçlar› somut olarak gösterilmemiﬂtir..
Bu durumda olmas› gereken nedir?
Bu 35 kiﬂinin derhal sal›verilmesi de¤il mi?
‹ddianameyi reddeden mahkemenin ayn› zamanda böyle bir karar da vermesi gerekir.
Ama vermiyor.
Tersine “ t u t u k l u l u k l a r › n d e v am › n a ” hükmediyor.
Savc›l›¤a da diyor ki, bunlara
cezalar vermemizi sa¤layacak deliller oluﬂtur, yoksa yarat, komplo
kur, senaryo yaz..
Mahkeme ﬂu tav›rda asl›nda:
“Biz bunlara ceza vermesine verece¤iz, sen delilleri yeterli hale getir.
Delil yoksa yarat!”
Tahliye karar› verilmedi¤ine göre, anlaﬂ›lan odur ki, mahkeme id-

Önce “devlet
güvenli¤i” gelir
diyen gazetecilik!

gazetecileri devrimcilere ve mücadeleye karﬂ› kulland›.
M‹T, iﬂbirlikçi bas›n›n yüzlerce
yazar›n›, muhabirini, çal›ﬂan›n› kadrosuna geçirerek, onlar› ajan olarak
kulland›. Durumu bilinen böyle onlarca gazeteci var. Oligarﬂiye kimi
ç›karlar için kul köle olmaya, halka
zarar vermeye devam ediyorlar.
Ruhunu iﬂbirlikçi tekellere ve
oligarﬂinin katillerine satan gazeteciler için “bas›n özgürlü¤ü” diye bir
sorun yoktur. Onlar önce “bas›n özgürlü¤ü” nü de¤il, üniformas›z bir
polis gibi “ddevletin güvenli¤ini”
öne ç›kar›p, yazd›lar, haber yapt›lar.
Kendilerinden bir yazar olarak
de¤il, kalemlerinden kan damlayan,
birer tetikçi olarak söz ettirdiler.
Devrimcileri, yurtseverleri, ilericileri say›s›z kez ölüm mangalar›na
hedef gösteren yay›nlar yapt›lar.
Mücadeleyi, devrimcileri karalayan
yay›nlarla, yalan haberlerle adlar›n›
duyurup, öyle yükseldiler.

“‘Sen bize yard›mc› olursan biz
de sana yard›mc› oluruz. Biz sana
özel haberler veririz, sen de bize zaman zaman böyle bilgi verirsin.’...
Sak›n ha! Ne siz bana böyle bir ﬂey
teklif edin, ne de ben sizden böyle
bir ﬂey duymuﬂ olay›m.”(‹smet Berkan, Zaman, 24 Haziran 2010)
Yukardaki konuﬂma A n k a r a’da
M ‹ T (Milli ‹stihbarat Teﬂkilat›)
merkezinde geçmektedir. Radikal
Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni ‹s m e t B e r k a n , eski M‹T Müsteﬂar›
ﬁ e n k a l A t a s a g u n ’un kendisine
ajanl›k teklif etti¤ini anlatmaktad›r.
Asl›nda bu on y›llard›r M‹T’in,
Siyasi Polis’in, J‹TEM’in gazetecili¤e ve gazetecilere bak›ﬂ aç›s›n›
gösteren bir örnektir. Oligarﬂi “ddev letin güvenli¤i” ad›na gazeteleri ve
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Yeterli Delil Yok; Ancak
Tutukluluklar›n›n Devam›na...
dianameyi bunun için iade etmiﬂtir.
Mahkeme, tutuklular› serbest b›rakmay› düﬂünmüyor bile... Çünkü
asl›nda art›k bir çok davada, t u t u klama, bizzat cezan›n kendisine
d ö n ü ﬂ m ü ﬂ t ü r.
Bu, polisin uzun süredir uygulad›¤› bir politikad›r. Bir komplo kur,
haklar›nda uydurma bir ifade al,
sonra tutukla. 6 ay, bir y›l, iki y›l F
Tiplerinin hücrelerinde yat›r. Sonra
mahkemeler b›rakmak zorunda kal›rsa da önemli de¤il, tutuklama ve
tecrit iﬂkencesiyle zaten a m a ç y e r i ne gelmiﬂ olmaktad›r. Art›k her
operasyonda al›nanlar, en az bir iki
y›l tutulmaktad›r. Polisin emrindeki
mahkeme, delili yetersiz görüyor
ama ortada oligarﬂinin bu politikas›
var ve politikay› sürdürüyor.
Karar: San›klar polisin gerekli
gördü¤ü kadar içeride tutulacaklard›r; delil olsa da olmasa da!
Efendilerine yaranmak için ihale
takipçil¤i, ﬂantaj, komplo... düzenin
her pisli¤inin taﬂ›y›c›s› oldular.
‹ﬂleri katlimc›lar› aklamakt›. ‹ﬂte
bu nedenle tam 10 y›ld›r ›srarla
T E C R ‹ T ve T E C R ‹ T gerçe¤ini
yazmad›lar. Tecriti gizleyip, yok
sayd›lar. Tersine ölümlerin sürdü¤ü
hapishaneleri yazmak yerine, F Tiplerine övgüler dizip, reklam›n› yapt›lar aylarca.
Tecritte ölümlerin, iﬂkencenin
suç orta¤› oldular. Bugün de önce
“devlet güvenli¤i gelir” diyerek,
sansüre devam etmektedirler.
Hapishanelerde hasta tutsaklar
bilinçli bir politika ile katledilirken,
düzenin bas›n›n›n k›l› k›p›rdamam›ﬂ, yok saym›ﬂlard›r yaﬂananlar›.
Düzenin bas›n›n›n, düzenin gazetecili¤inin halka karﬂ› en büyük
kozu hep sansür olmuﬂtur. Bugün de
sansürü sürdürmekte, oligarﬂi taraf›ndan halka karﬂ› kullan›lmaktad›rlar.

Savaﬂan
Kelimeler
Polis halka
sald›r›yor. ‹ﬂçilere sald›r›yor,
memurlara sald›r›yor, gecekondululara sald›r›yor, devrimcilere sald›r›yor, hak alma mücadelelerine sald›r›yor.
Kafa göz k›r›yor. Ortal›¤› gaz bombas›na bo¤uyor. Asker
ve özel timler Kürdistan’da halk›n her türlü gösterisine
ayn› ﬂekilde sald›r›yor. Halk›n üzerine kurﬂun ya¤d›r›yor.
‹nsanlar› katlediyor. Her türlü terörü estiriyor...
Solun belli kesimlerini de içine alan küçük burjuvazinin karﬂ› ç›k›ﬂ noktas› ﬂu:
“Ask er ya da polis oran t›s›z gü ç k ulland ›.”
Sonra televizyonlar›n haber programlar›nda, gazete
köﬂelerinde olaylar “uzman” gözüyle yorumlan›p bol bol
ak›l verilir. Sorumlular “akl›selim”e davet edilir. Ancak
ço¤u zaman bu yorumlarda “sorumlular”›n kim oldu¤u
dahi belli de¤ildir.
Burada yap›lan “muhalefet” askerin, polisin terörüne
de¤ildir. “Hoﬂ olmayan” görüntüler ç›km›ﬂt›r ortaya. Asker-polis, “orant›s›z güç” kullanm›ﬂt›r... Karﬂ› ç›kt›klar›
gücün kendisi de¤il “oran›”d›r.
Yani, polisin-askerin halka, devrimcilere karﬂ› “ g ü ç ”
k u l l a n m a s › n o r m a l d i r. Meﬂrudur.
Yanl›ﬂ olan, “hoﬂ” olmayan “dozunun kaçmas›”d›r.
Kim belirleyecek bunun dozunu?
Mesela ne kadar güç kullan›l›rsa “orant›l›” olur?
19 Aral›k hapishaneler katliam›nda Avrupa Birli¤i oligar-

Orant›s›z Güç

ﬂiyi Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde “orant›s›z güç
kullan›lm›ﬂ” diyerek eleﬂtirmiﬂti. Oligarﬂiyi katliam yapt›¤› için suçlam›yor, katliamda kullan›lan gücü orant›s›z buluyordu Avrupa. Oligarﬂinin güç kullanmas›n› meﬂru gören bir anlay›ﬂ için bu gücün
s›n›r› yoktur. Bu noktada neyin “aﬂ›r›” olup olmad›¤› da zaten, belirsizlikten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Kim vermiﬂ oligarﬂinin polisine, askerine halka karﬂ›
güç kullanma hakk›n›? Karﬂ› ç›k›lmas› gereken budur.
“Orant›s›z güç” kavram› s›radan rastgele uydurulmuﬂ
bir kavram de¤ildildir. Çok bilinçli olarak üretilmiﬂ bir
kavramd›r.
Bu kavramla devletin halka, devrimcilere karﬂ› terörü
meﬂru görülmektedir. Ayn› zamanda halk›n da her türlü
hak alma mücadelesi gayri meﬂru gösterilmektedir.
Hay›r, orant›l› ya da orant›s›z: Halka karﬂ› güç kullanmak meﬂru de¤ildir. Terördür.
Halk›n her türlü hak alma mücadelesi meﬂrudur. Çünkü “hak alma mücadelesi” ad› üstünde egemenler taraf›ndan gasp edilen bir hakk›n al›nmas› mücadelesidir.
Devletin terörüne “terör” diyemeyip “orant›s›z güç”
diye eleﬂtiren küçük-burjuva kesimler devrimcilerin güç
kullanmas›na hiç çekinmeden “terör” diyebilmektedirler.
Kavramlar›n kullan›m› ayn› zamanda kullananlar›n da
yerini belirlemektedir.
“Orant›s›z güç” kulland›¤› için devleti çok keskin bir
ﬂekilde eleﬂtirebilirlerde. Ancak mahkum ettikleri as›l kesim halkt›r, devrimcilerdir, halk›n hak alma mücadelesidir. Muhaliflikleri ise sadece düzen içinde “hoﬂ olmayan”
görüntülere karﬂ›d›r.

Mafya Beslemesi!...
Orha n Öz de mi r; onlarca Emniyet Müdürü aras›ndan seçilerek, Baﬂkentin
Emniyet Müdürü yap›ld›.
Yani mevcutlar› içinde,
“een iyileri” aras›ndayd›.
AKP elinden tutmuﬂ, önünü
açm›ﬂt›.
Kayseri Emniyet Müdürlü¤ü’nden Baﬂkentin Emniyet Müdürlü¤üne atan›rken
bürokrasinin merdivenlerini de yukar›
do¤ru t›rmanmaya baﬂlam›ﬂt›.
ﬁimdi hakk›nda tutuklama karar›
v a r !. .
Kayseri’de yetkisini ve etkisini
kullanarak, asalaklara, mafya babalar›na ihaleler kazand›rm›ﬂ, “cebini
doldurmuﬂ”...
Türkiye’nin Baﬂkentinin Emniyet
Müdürü bir mafya beslemesidir. “Üç
kuruﬂ u¤runa” yapmayaca¤› ﬂey yoktur. Adalet, hak-hukuk, namus, ahlak

onun için hiçbir ﬂey ifade etmemektedir.
Varsa yoksa herﬂeyleri parad›r. Para
gelecekse, ihale takipçisi de olurlar,
mafya beslemesi de, uyuﬂturucu tacirlerinin kuryesi de... Yeter ki para gelsin!
Milyonlarca insan›n “güvenli¤inin” milyonlarca insan›n “ yaﬂam›n›n”
teslim edildi¤i, binlerce kiﬂilik bir polis
gücüne kumanda eden birinin haline
bak›n!
Baﬂkentin Emniyet Müdürü’ne
bak›n... Görün... ‹bretliktir... Oligarﬂinin kadrolar› iﬂte bunlard›r.
Mafya, fuhuﬂ, uyuﬂturucu, kara para...nerede bir pislik varsa hemen hepsi
iﬂkenceci, infazc› polis ﬂeflerinden sorulur... Emniyet Müdürlerinden mahalle karakollar›ndaki her bir polis memuruna kadar hepsi ayn› çarklar›n içindedir. Hepsinde görece¤iniz; iﬂkence, katliam, halka düﬂmanl›k ve rüﬂvettir.
O rhan Özde mi r on y›llard›r bu
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çark›n içindeki tek emniyet müdürü de¤ildir.
Onun “ﬂﬂanss›zl›¤›” oligarﬂi içi iktidar kavgas› nedeniyle yapt›klar›n›n
sadece “kk ü ç ü k b i r b ö l ü m ü n ü n” s›zd›r›lmas›d›r. Yoksa herkes bilir ki,
polis teﬂkilat› içinde rüﬂvetin, h›rs›zl›¤›n, mafyan›n, uyuﬂturucunun, kara
paran›n içinde yer almayan polis ﬂefi
yok gibidir.
Polisin istisnas›z tüm kadrolar›, en
tepedekilerden, s›radan bir karakol
memuruna kadar hemen hepsi pisli¤in içindedir.
Bakmay›n onlar›n, “bbiz çok de¤iﬂ t i k” nutuklar›na. Nas›l de¤iﬂtiklerini
hep birlikte görüyoruz. “En büyükleri” nin üç kuruﬂ için tüm mesaisini
harcad›¤› bir “tee ﬂ k i l a t t a ” elbette di¤erleri de ondan geri kalmayacakt›r.
Güvenli¤imizi bunlar m› sa¤layacak? Yaﬂam›m›z› bunlara m› emanet
edece¤iz? Bunlar m›, halk› h›rs›zlardan, ars›zlardan koruyacak? Mafya
beslemesi bir Baﬂkent Emniyet Müdürü... AKP’ye de böyle kadrolar yak›ﬂ›r.
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Halk düﬂmanl›¤›n›n belgesidir

1

Benzinlikte Polis Linçi...
Yerde yatan sarhoﬂ 2 genç... Yerlerde kan izleri. Gençlerin
s›rtlar› jop
ve sopa darbeleri nedeniyle çürük
içinde...
Bursa’da
bir polis güruhu, benzinlikte iki
sarhoﬂu linç edercesine
dövdüler. Ellerinde kal›n sopalar ve
coplarla. Yere düﬂürdükleri gençle-

rin baﬂ›na bir akbaba gibi üﬂüﬂüp,
k›yas›ya, dakikalarca dövdüler.
Kolunu k›p›rdatamayacak kadar
kendinden geçmiﬂ, 2 gence vurdular, vurdular...
Bas›na yans›mayan, hergün böyle onlarca polis linci, iﬂkencesi, sald›r›lar› yaﬂanmaktad›r.
‹ﬂkenceci, linçci polisler benzinlikte sarhoﬂ dövüyor, parklarda
gençleri döverek katlediyorlar. Dur
ihtar›na uymad› diye yoldan geçen
halk› kurﬂunluyor.
Sonra göstermelik soruﬂturmalar, “polis e¤itimsiz” aç›klamalar›
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Köylülere infaz!
H a t a y ’ › n H a s s a ‹lçesi’ndeki
Dedemli Köyü ﬁekerim Deresi
mevkiinde kekik toplamaya ç›kan,
yaﬂlar› 60 ile 70 aras›nda de¤iﬂen 4
köylü, askerler taraf›ndan kurﬂun
ya¤muruna tutuldu. 2 köylü öldü,
biri a¤›r yaral› olarak hastaneye kald›r›ld›.
Mustafa Fil ve Ali Dalm›ﬂ adl›
köylülerin katledilmesi ile ilgili ilk
resmi aç›klamada “köylülerin PKK
taraf›ndan öldürüldü¤ü” ileri sürüldü. Ama yalan tutmad›. Gerçe¤i kabul etmek zorunda kald›lar.
Hatay Valisi M ehme t Cel al e tt in
Lekesiz köylülerin yanl›ﬂl›kla, “terörist” san›l›p askerler taraf›ndan
öldürüldü¤ünü aç›klad›. Ard›ndan,
“Olaylardan dolay› çok üzgünüz”
demeyi unutmad›!..
Birincisi; Ama özürleri, her zamanki gibi kabahatlerinden büyüktü.Valiye göre, “teröristler” sorgusuz-sualsiz öldürülebilirdi.
‹kincisi; herbiri 60-70 yaﬂ›nda
olan köylülerin yanl›ﬂl›kla, “terö-
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ve devam eden polis terörü...
2007 y›l›nda Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun ç›kar›lmas›ndan sonra polis terörü artarak devam etti.
Son 2 y›l içinde 20’ye yak›n› polis karakollar›nda olmak üzere 83
kiﬂi polis taraf›ndan katledildi.

rist” san›larak vurulmas› diye bir
ﬂey yoktur. Ortada bir yanl›ﬂl›k de¤il, aç›ktan yap›lan bir infaz vard›r.
Bir çok yerde, bir çok kez oldu¤u gibi, halka gözda¤› verilmek istenmiﬂtir.
B ü l e n t K a r a t a ﬂ’› hat›rlay›n; 27
Eylül 2007’de, arkadaﬂ› Ali R›za
Çiçek'le birlikte Dersim Hozat ilçesi Boydaﬂ Köyü yak›nlar›ndaki ormana odun ve bal toplamak için gitmiﬂlerdi. Özel Timler B ü l e n t K a r a t a ﬂ’› katledip, Ali R›za Çiçek’i a¤›r
yaralad›lar. T›pk› bu son olayda oldu¤u gibi, ilk aç›klamada yine yalana baﬂvurarak, ikisinin de “ terörist” oldu¤unu ileri sürdüler.
Oysa onlar silahs›zd›. Ve özel
timler bunu biliyordu. Yere yat›rarak kurﬂuna dizmiﬂlerdi. Yine ortada bir yanl›ﬂl›k, “terörist sanma”
yoktu.
Geçen hafta dikkat çekmiﬂtik;
Tekeli hudut taburuna giden Baﬂbakan Erdo¤an’a Tümgeneral Kaya
ﬂunlar› anlatt›: “Sald›r› gecesi ilk

görüntü al›nan bölgelere top at›ﬂ›
yap›ld›. Karﬂ›l›k gelmeyince çoban,
köylü ya da kaçakç› san›ld›.” (21
Haziran 2010, Sabah)
General, toplarla ateﬂ ettik, köylü ya da çoband›lar herhalde diye
aç›kl›yordu pervas›zca. Ya n i k a ç a k ç › l a r, köylüler, ç o b a n l a r t o p
at›ﬂlar› ile parçalanabilirdi.
Ve orada Baﬂbakan o generale,
“ya köylüleri, çobanlar› öldürseydiniz” diye karﬂ› ç›km›yor.!
Bu aç›klamay› kim eleﬂtirdi?
Kim soruﬂturdu? Çok aç›kki s›radan
halka karﬂ› gerçekleﬂtirilen bu katliamlar, oligarﬂi nezdinde onaylanan
bir politikad›r.
Ortada “yanl›ﬂl›k”la, “san›larak” vurulan de¤il, bilinçlice infaz
edilen yoksul köylüler ve halk vard›r.

Halk düﬂmanl›¤›n›n belgesidir

3

AKP’nin iﬂkence bilançosu
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n
(T‹HV) baﬂvurusu üzerine, ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› iﬂkence ve aç›lan davalar
ile ilgili ﬂu bilgileri verdi:
14 ﬁubat 2005 ile 1 H a z i r a n
2010 tarihleri aras›nda “iﬂkence
yapmaktan dolay›” haklar›nda adli
soruﬂturma aç›lan 309 polisten sadece 2’sine ceza verildi.
50 polis beraat ettirilirken, 131
polis hakk›nda soruﬂturma bile aç›lmad›. 61 polis ise halen yarg›lan›yor.
14 ﬁubat 2005 ile 1 H a z i r a n
2 0 1 0 t a r i h l e r i a r a s › n d a ; yani 5 y›l
4 ayda, “iﬂkence yapmaktan” dolay›, 309 polis hakk›nda soruﬂturma
aç›l›yor.
Kuﬂkusuz 309 rakam› da, eksik
bir rakamd›r. ‹ﬂkencenin boyutlar›
daha büyüktür. Ancak iﬂkenceyeiliﬂkin suç duyurular›nda bir çok

baﬂvuru daha en baﬂ›nda geri çevrilmektedir.
Rakamlar ortadad›r. Kimse inkar edemez ki, iﬂkence bu ülkede
sistematik olarak uygulanmaktad›r.
Bir devlet politikas›d›r.
26 H a z i ra n’da “‹ﬂkence Görenlerle Dayan›ﬂma Günü” nedeniyle,
‹stanbul Tabip Odas›’nda yap›lan
bir etkinlikte konuﬂan Prof. Dr. Veli Lök’ün aç›klad›¤› rakam da bu
gerçe¤i kan›tl›yor.. Veli Lök’ün
verdi¤i rakama bak›n: “1990 ve
2009 y›llar› aras›nda T‹HV Tedavi
ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne
baﬂvuru yapanlar›n toplam 12 bin
kiﬂi oldu¤unu” belirtiyordu.
‹liﬂkileri, tan›nm›ﬂl›¤› s›n›rl›, bir
resmili¤i olmayan bir vakfa baﬂvuranlar›n say›s› bile 19 y›lda 12 bini
aﬂk›nsa, var›n ötesini siz hesaplay›n...
12 bin kiﬂi iﬂkence nedeniyle te-
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AKP Ölüm Mangalar›n›n
Say›lar›n› Ço¤alt›yor
Emniyet Genel Müdürlü¤ü yay›nlad›¤› genelge ile
“Özel Harekât Birimi”nin
say›s›n› art›rmak amac›yla
yeni kursiyerler al›naca¤›n›
aç›klad›.
Bu do¤rultuda 81 ilde
özel harekat polisleri için
kurslar aç›ld›.
Oligarﬂi bir yandan “aç›l›m” masallar› anlat›rken, di¤er yandan ölüm mangalar›n›n say›lar›n› ço¤alt›yor.
Ölüm mangalar›n›n ço¤alt›ld›¤› ülkede, “demok ratikleﬂme” de¤il, halka
k a r ﬂ › s a v a ﬂ v a r d › r.
AKP iktidar› katillerin
say›s›n›n art›r›laca¤›n› aç›k-

lad›¤›nda, “niye bunlar›n say›s›n›
art›r›yorsunuz?” diye soran olmad›.
Tersine katillerden, tecavüzcülerden, kulak ve burun kesip, parmaklardan kolye yapan halk düﬂmanlar›ndan kahramanlar yaratmaya çal›ﬂt›lar. B u r j u v a b a s › n , “emniyetin
gözbebe¤i özel harekatç›lar” diye
yazd› ölüm mangalar› için. Bir baﬂka
gazete özel harekat polisli¤inin reklam›n› yaparak genç k›zlar›m›za
ölüm mangalar› içinde yer almalar›n› öneriyordu.
Oysa ölüm mangalar›n›n suçlar›,
kolay kolay örtülemeyecek bir kanl›
bilançodur. C‹A ve MOSSAD’›n
kontrgerilla uzmanlar› taraf›ndan
e¤itilen, onlardan al›nan silahlarla
silahland›r›larak halka karﬂ› savaﬂt›r›lan bu halk düﬂmanlar›n›n yapt›k-

davi olmak için baﬂvurmuﬂtur bu
ülkede. ‹ﬂkence böylesine yayg›nd›r iﬂte.
O nedenle aç›lan davalar iﬂkence gerçe¤ini yeterince aç›klamaz.
‹ﬂkenceciler için dava açt›rmayan, aç›lan davalarda ceza verdirmeyen, zaman aﬂ›m› gibi türlü hilelerle davalar› düﬂüren AKP iktidar›
iﬂkencecileri korumakta, iﬂkencecilerin s›rt›n› s›vazlamaktad›r.
AKP tam 5 y›ld›r, mecliste ço¤unlu¤u olmas›na karﬂ›n, “‹ﬂkencenin
önlenmesi ve iﬂkencecilerin yarg›lanmas›”n› öngören uluslararas› bir protokolü meclisten geçirmemektedir.
Tüm bunlar›n anlam›, “iﬂkence
yap›n, arkan›zday›m, size kimse
d o k u n a m a z ” demektir....

Say›: 223

Yürüyüﬂ

lar› unutulamaz.
Yar›n da ayn› ﬂeyleri yapacak,
halka karﬂ› savaﬂmaya devam edeceklerdir.
‹ki yüzlü AKP iktidar› özel harekatç›lar› güçlendirip halka karﬂ› savaﬂs›n diye haz›rl›klar yap›yordu.
Bu, daha çok katliam, daha çok
sald›r› demektir. Ölüm mangalar› infazlar›n ön planda oldu¤u dönemin
as›l gücüdürler. 1990’l› y›llarda Kürt
halk›na ve devrimci harekete karﬂ›
yayg›n biçimde kullan›lm›ﬂlard›r. O
günden bu yana da devrimcilere ve
yurtseverlere s›k›lan hemen her kurﬂunda, tetikte onlar›n kanl› elleri olmuﬂtur.
AKP iktidar› bunun d›ﬂ›nda yeni
bir uygulamayla illerdeki Çevik
Kuvvet’in say›s›n› art›rmak, mücaYedeleye karﬂ› kullanmak için de ‘Y
dek Çevik Kuvvet Birim’leri kuruyor.
Mücadele korkusu AKP’ye herﬂeyi yapt›r›yor. Binlerce polisi, ölüm
mangalar› da mücadeleyi engellemeye yetmeyecektir.
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Bile bile
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Kot kumlama iﬂinde silikozis
hastal›¤›na yakalanan 50 civar›ndaki iﬂçi 22-24 Haziran tarihleri aras›nda sorunlar›n› iktidara duyurmak
için aileleriyle birlikte Ankara Abdi
‹pekçi Park›’nda üç günlük oturma
eylemi yapt›lar.
Silikozis ölümcül bir hastal›k.
Kot kumlama iﬂinde kumlama esnas›nda ç›kan tozdan kaynaklan›yor.
Bu hastal›ktan bugüne kadar 46 iﬂçi
öldü. 650 iﬂçi de ölümü bekliyor.
" N i y e " diyorlar. " Ö l ü m c ü l b i r
h a s t a l ›¤a yakalanaca¤›n› bile bile
i n s a n b ö y l e b i r iﬂte çal›ﬂ›r m › ? "
Çal›ﬂ›r m› sizce? Nas›l verece¤iz
bu sorunun cevab›n›?
***
Çoluk çocuk evde ekmek bekliyor. Siz o gün eve yine eli boﬂ gittiniz. Ertesi gün açl›k ikiye katlanm›ﬂ, siz eve yine eli boﬂ gittiniz.
Çocu¤unuzun okulundan yine para
istemiﬂler. Ne desin çocuk, ne yalan
söylesin?.. O gün okula gitmemekte
buluyor çareyi.
Bir gün elinde ekmek, koﬂar
ad›m, sevinçle geliyor baba eve.
Herkesin karn› doyuyor. Baba mutlu... Çocu¤a soram›yor okuldan ne
paras› istediklerini, kaç gündür okula gitmedi¤ini de biliyor zaten.
Akﬂam erken yat›yor. Uykuda
kal›p da bir de iﬂimden olmayay›m
diye. Baba kot kumlama diye bir iﬂ
buldu. Koﬂullar a¤›r, sosyal güvencesi yok, yevmiyesi düﬂük, ama olsun, hiç de¤ilse eve ekmek götürebilecek. Yeni girdi¤i bu iﬂin ölümcül hastal›k yapt›¤›n› duydu birilerinden ama olsun, yar›na kimin ç›kaca¤› belli mi ki... Kim öle kim kala. Açl›ktan daha çabuk öldürmez
ya. Yar›n daha iyi bir iﬂ bulana kadar idare eder...
***
Milyonlarca iﬂsiz var. O yüzden
“yar›n oldu¤unda” da iyi bir iﬂ bulamad› kot kumlama iﬂçileri. O iﬂi de
kaybetmemek için her gün erken-

den iﬂin atölyelerin yolunu tutmaya devam ettiler.
Kot kumlama iﬂçilerinin büyük
bölümü hiçbir sosyal güvencesi
olmadan kaçak çal›ﬂt›r›l›yor. Ve
mevcut çal›ﬂma koﬂullar›nda uzun
süreli çal›ﬂan bir iﬂçinin bu hastal›¤a yakalanma olas›l›¤› yüzde yüz.
Bu hastal›¤a yakaland›ktan sonra
ise iﬂçilerin yaﬂama ﬂans› s›f›r.
Evet, insanlar bile bile bu iﬂte
çal›ﬂmak zorunda kal›yor. Ayn› iﬂyerinde arkadaﬂlar›n›n bu hastal›¤a
yakaland›¤›n› görüyor. Ve bir süre
sonra öldü¤üne tan›k oluyor. Fakat
buna ra¤men patronlar bu iﬂte çal›ﬂt›rabilecek binlerce iﬂçiyi bulmakta
hiç zorlanm›yor.
Kotlar› beyazlatmak, desen vermek ya da y›pratma amac›yla kullan›lan kumlardaki silika oran›n›n
yüzde 2'yi geçmemesi gerek i r k e n
bu oran bizde yüzde 60-70’i buluyor.
Bu cinayet de¤il de nedir? Ortada, kelimenin gerçek anlam›yla bir
cinayet var. Ama binlerce kiﬂinin
çal›ﬂt›¤› bu sektörde çarklar dönmeye devam ediyor.
Devlet bunlar› bilmiyor mu? Bu
iﬂi yapan onlarca atölye var. Binlerce iﬂçi çal›ﬂ›yor. Bugüne kadar 46
iﬂçi öldü, 650 iﬂçi bu hastal›ktan
ölümü bekliyor. Tek bir patronun bu
cinayetlerden dolay› cezaland›r›ld›¤› olmad›. Devlet, sanki böyle bir
ﬂey yokmuﬂ gibi davran›yor. Devlet
bu cinayetlerin orta¤›d›r.
Ölümlerin artmas› ve sorunun
gündeme gelmesiyle birlikte “bile
bile neden çal›ﬂ›yorlar” deniliyor.
Abdi ‹pekçi Park›’nda oturma
eylemi yapan iﬂçilerden 5 y›ld›r kot
kumlama iﬂinde çal›ﬂan Bingöllü
Oktay Oral ve Nevzat Örnek, neden
bile bile çal›ﬂt›klar›n›n cevab›n›
ﬂöyle veriyor: “BAﬁKA ÇAREM‹Z
OLMAD I⁄I ‹Ç ‹N B U ‹ﬁE RA ZI
OLDUK.”
Maraﬂl› Ercan Senar ise çal›ﬂma

koﬂullar›n› ﬂöyle anlat›yor: “ Atölye miz bas›k, havas›zd›. Yani bu ko ﬂu llarda bile h asta o lmamak im ka ns › zk e n b ir de s i li k a n va rd › i ﬂi n
iç ind e . Sig or ta y ok , m a a ﬂ ye te r li
de¤il ama ne yaz›k ki BAﬁKA ‹ﬁ
DE YOK.”
‹ﬂte durum böyle oldu¤u için;
“insan ölümcül hastal›¤a yakalanaca¤›n› bile bile böyle bir iﬂte çal›ﬂ›r
m›?” sorusu yanl›ﬂt›r. “Bile bile in sanlar›n ölümüne neden izin veri liyor?” diye sorulmal›d›r.
Abdi ‹pekçi Park›’nda eylem yapan kot kumlama iﬂçilerinin iktidardan iki talepleri var: Birincisi, sigortas›z çal›ﬂt›klar›ndan dolay›, tedavilerinin ücretsiz olarak yap›lmas›. ‹kinci, malûl ayl›¤› ba¤lanmas›.
Silikozis hastas› iﬂçiler kendi
canlar›ndan çoktan geçmiﬂler. “Ya r›n bir gün öle ce ¤iz , ge ride kalan lar›m›z ma¤dur olmas›n” diyorlar.

Ölümlerin s orumlusu
emperyalist tekeller ve
iﬂbirlikçileridir
Ölümlerin birinci dereceden sorumlusu devlettir. Devlet bu katliam› biliyor ve görmezden geliyor.
Çünkü bu katliamlar tekeller için iﬂleniyor.
Emperyalist tekeller insan sa¤l›¤›na zararl›, kanserojen ve benzeri
ölümcül hastal›klar içeren mallar›n›n üretimini, Balkanlar, Türkiye,
Çin, Hindistan gibi ülkelerde yap›yor. Buralarda insan eme¤inin de,
insan hayat›n›n da de¤eri yok çünkü.
Kot Kumlama ‹ﬂçileri Dayan›ﬂma Komitesi sözcüsü Dr. Zeki K›l›çaslan, tekstil sektöründe ölümcül
siliko zis h a s t a l › ¤ › n › n g ö r ü l d ü ¤ ü
ilk ülkenin T ü r k i y e o l d u ¤ u n u ve
hastal›¤›n ortaya ç›kt›¤› iﬂletmelerin

küçük ve orta ölçekli oldu¤unu, iﬂçilere maske verilmedi¤ini, verilenlerin koruyucu özelli¤i olmad›¤›n›
belirtiyor. Kot a¤artma iﬂinin özel
donan›mlarla, kapal› sistemlerde,
iﬂçilerin do¤rudan zararl› maddelere
maruz kalmadan yap›ld›¤›n›, buna
ra¤men bir çok ülkede bu iﬂin ya sakland›¤›n› belirtiyor.
Bir çok ülkede yasaklanan kot
kumlama iﬂi ülkemizde ise büyük
oranda kaçak olarak yap›l›yor. Kaçak olmayan atölyelerde de devletin
saten bir denetimi yok. Bir çok küçük atölyede iﬂçiler çal›ﬂt›klar› yerde yat›p kalk›yor.

Sorun sadece kot
kumlamayla s›n›rl› de¤il
Ülkemizde “iﬂ kazalar›” veya
“meslek hastal›klar›(!)” sonucu
ölümler, sadece kot kumlama iﬂiyle
s›n›rl› de¤il. ‹nﬂaatlarda iﬂçilerin,
hiçbir güvenlik tedbiri al›nmadan

iskeleye ç›kar›lmas›, ya da tersanede iﬂ güvenli¤ine dair hiçbir önlem
al›nmadan çal›ﬂ›lmas› örne¤inde oldu¤u gibi, ç al › ﬂ ma k, he r a n ö l ü ml e b u r u n b u r u n a o l m a k d e m e k t i r.
Kimya labaratuvarlar›nda, ilaç fabrikalar›nda, deri sektöründe, tekstilde, tütün iﬂlerinde oldu¤u gibi,
çal›ﬂmak, gün gün Z E H ‹ R L E N M E K demektir.
Maden ocaklar›ndaki ölümler de
“bile bile” de¤il midir? Orada çal›ﬂan iﬂçi bilir ki, önlemler yetersizdir, ölüm adeta mukadderdir. Dede
maden kazas›nda ölmüﬂ, baba çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Baba bir baﬂka
grizuda öldü¤ünde, o¤ul girecektir
onun yerine; bile bile... ölümü göze
ala ala... Maden ocaklar›nda çal›ﬂan
iﬂçiler, “ortalama ömürleri”nin 3540 civar›nda oldu¤unu bilirler. Ve
buna ra¤men devam eder böyle..
Emperyalist tekellerin kâr› için
milyonlarca iﬂçi bile bile yar› ömBunun için kaynak ise iﬂsizlik fonundan ayr›l›yor. Yani yine emekçilerin
cebinden al›nacak.
Klasik bir AKP
sahtekarl›¤›. ‹ﬂsizlik
sürekli artarken halk
bu tür sahte projelerle oyalan›yor. Bir kaç
ay önce yine iﬂsizlik rakamlar›n›n
artt›¤› aç›kland›¤›nda AKP, “200
bin yeni memur al›nacak” yalan›n›
uydurmuﬂtu. Sonra bu rakam› 100
bine indirdiler. Sonra onun da yalan
oldu¤u aç›¤a ç›kt›.
Yeni oyalamacada da, iﬂsiz
gençlere iﬂ bulmak için “mesleki
e¤itim” verilece¤i belirtiliyor.
Gençlerimiz meslekleri olmad›-

1 milyon gence
alt›n bilezik mi?
Sahte umut mu?
AKP’den bir kand›rmaca daha:

“Çal›ﬂma Bakanl›¤›, MEB ve
TOBB iﬂbirli¤i sonucu Uzmanlaﬂm›ﬂ
Meslek Edindirme Merkezi Projesi
ile 5 y›lda 1 milyon iﬂsize, iﬂ garantili meslek e¤itimi verilecek” miﬂ!
Burjuva medya, özellikle de
dinci bas›n, bu giriﬂimi, “1 milyon
g en c e 6 ay d a a lt ›n b i le zi k v er il e cek” diyerek büyük umutlar pompalayarak yans›tt›lar.
Projeye göre, kursiyerler 2 ila 6
ay aras› e¤itim görecek sonra da
ayn› sürede staj görecekler. E¤itim
görenlere günlük 15 TL yevmiye ve
staj boyunca da maaﬂ verilecek. Bu
e¤itimde baﬂar›l› olan iﬂçilerin yüzde 90’›n›n garantili bir iﬂe yerleﬂtirilece¤i söyleniyor.

ründe katlediliyor.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, Zonguldak’taki maden kazas›n›n ard›ndan “babalar›n›n yerine çocuklar›n
iﬂe girdi¤ini” belirtirken, kapitalist
sistemin bu utanç verici gerçe¤ini
ifade ediyordu sadece. Ama kendisi
bundan en küçük bir utanç duymuyordu anlaﬂ›lan.
‹nsanlar› bu denli çaresiz b›rakan bir düzen insanl›k için ne yapabilir? Bu düzen için insan›n bir de¤eri yoktur. Tekeller, ç›karlar› için
gözlerini k›rpmadan milyonlarca insan› katletmekten çekinmezler.
S o r g u l a m a l › y › z . ‹nsanlar› bu
denli çaresiz b›rakan düzeni sorgulamal›y›z.
Yüzde iki silika oran› bile tehlikeliyken yüzde 60-70 silika oran›yla iﬂçileri çal›ﬂt›ran patronlar ve buna göz yumarak iﬂçileri katleden
devleti sorgulamal›y›z.
¤› için mi iﬂsiz? Hay›r. Her y›l meslek liseleri ve meslek yüksek okullar›ndan mezun olan yüzbinlerce
gencimize iﬂ bulunuyor mu? Lise
ve meslek lisesi mezunlar›n›n yüzde 15.3’ü iﬂsiz. Her meslekten üniversite mezunlar›n›n yüzde 10.8’i
iﬂsiz. 1.5 milyon lise ve üniversite
mezunu iﬂsiz var. AKP y›llarca okul
okumuﬂ, mesleki e¤itim görmüﬂ insanlar›na iﬂ bulsun!
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Ancak, AKP’nin amac› iﬂsiz
gençlere iﬂ bulmak de¤il. Her dört
gençten birisi iﬂsiz. AKP, bu tür uydurma projelerle;
Birincisi; Yoksul halk›n öfkesinden korkuyor ve iﬂsizlikten dolay› halkta oluﬂabilecek tepkilerin
önünü kesmek istiyor.
‹ ki ; Bu kurslarda kurs görecek
kiﬂiler “staj” ad› alt›nda tekellerin
fabrikalar›nda çal›ﬂt›r›lacak. Ve böylece tekellere ucuz iﬂ gücü yarat›lm›ﬂ
olacak. Staj ad› alt›nda yüzbinlerce
iﬂsiz gencin eme¤i sömürülecek.
AKP’nin bu projesi 1 milyon
gencimize ne “iﬂ”, ne de “alt›n bilezik” de¤il, sahte UMUTTUR.
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Ders: DKÖ’ler

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

Devrimci Okulumuzun ö¤rencileri, merhaba! Bu haftaki dersimizde, Demokratik Kitle Örgütleri üzerinde duraca¤›z. Bir demokratik kitle örgütünü kurmak m›, yaﬂatmak
m› zor, diye sorulacak olursa, ikincisi deriz. Kurmak, iﬂin kolay yan›
bir yerde. Ama kurdu¤umuz her
derne¤i, varolan her sendikam›z›,
içinde yer ald›¤›m›z yöre derneklerini, Alevi derneklerini gerçek bir demokratik kitle örgütüne dönüﬂtürebilmek daha önemli ve daha zor...
Bir demokratik kurumun, gerçek
bir demokratik kitle örgütü iﬂlevini
kazanmas›, o alandaki örgütlenmeye,
mücadeleye büyük bir ivme kazand›r›r. Fakat bizde genelde ﬂöyle garip ve
çeliﬂkili bir tablo ç›kar ortaya; hem o
alandaki kitlenin duyars›zl›¤›ndan,
kat›l›m›n›n zay›fl›¤›ndan yak›n›r›z,
ama hem de derneklerimizde, kitlenin
kat›l›m›n› sa¤layacak bir DKÖ iﬂleyiﬂini oturtmak için gereken çabay›
göstermekte yetersiz kal›r›z.

 Her dernek, her sendika
bir DKÖ müdür?
Dernekler, sendikalar, genel olarak “demokratik kitle örgütü” kategorisine konulur. Do¤rudur ama bir
sendikan›n, derne¤in en genel anlamda demokratik kitle örgütü say›lmas›yla, onun gerçek bir demokratik
kitle örgütü olmas› ayn› ﬂey de¤ildir.
Peki ikisini ay›rdeden nelerdir?
Diyelim ki, mahallemizde bir dernek kurduk? Onun gerçekten bir
DKÖ olup olmad›¤›n› nas›l ölçece¤iz? Bu dersimizde esas olarak bunu netleﬂtirmiﬂ olaca¤›z.

DKÖ’ler
Halk›n
Okullar›d›r

tav›r al›ﬂ›,
ikincisi ise,
kendi iç iﬂleyiﬂindeki anlay›ﬂ›d›r.
Birinci aç›dan, siyasi olarak faﬂizm karﬂ›s›nda demokrat bir tutum
tak›nmak, faﬂizme karﬂ› demokrasiyi, haklar ve özgürlükleri savunabilmek, “demokratik” olabilmenin
ilk ﬂart›d›r. Bu ﬂart› yerine getiremeyen herhangi bir dernek, sendika,
oda, a¤z›yla kuﬂ tutsa da, o kendi
içinde ne kadar kat›l›mc› olsa da, o
kurumu demokratik olarak nitelendirmek mümkün de¤ildir.
‹ k i n c i o l a ra k , herhangi bir dernek, sendika veya oda, demokratik
kitle örgütü olabilmek için, kendi
içinde üyelerinin iﬂleyiﬂe kat›l›m›n›
azami düzeyde sa¤layabilmeli, onlar›n s ö z v e k a r a r h a k k › n › n gerçekleﬂmesinin, i r a d e l e r i n i n ortaya
ç›kar›lmas›n›n koﬂullar›n› yaratmal›, onlar›n kendi kendini yönetme
ve halk olarak kendi güçlerini görüp
kendilerine güven kazanmalar›n›n
önünü açmal›d›r. E¤er bunlar yerine
getirilmiyorsa, o kurum, faﬂizm karﬂ›s›nda ne kadar militan bir tutum
içinde olursa olsun, onun DKÖ olarak iﬂlevinde, misyonunda bir eksiklik ve çarp›kl›k var demektir.
Bir DKÖ aç›s›ndan bu iki yandan, herhangi biri, herhangi bir gerekçeyle, gereksiz görülemez.
ﬁimdi bunlar› ayr›nt›land›r›p,
de¤iﬂik aç›lardan ele alarak sorumuza baﬂka cevaplar bulmaya devam
edelim.

Kitlelerin devrime kazan› Demokratik kitle örgütü- 
laca¤› bir kanal, kitlelerin e¤itinü ‘ demokratik’ yapan n edir?
Bunun iki yan› vard›r:
B i r i n c i s i ; faﬂizm karﬂ›s›ndaki
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lece¤i bir okul olarak DKÖ’ler
DKÖ’ler, düzenle çeﬂitli biçimlerde çeliﬂkileri olan kesimleri, eko-

nomik demokratik talepler do¤rultusunda örgütleyip mücadeleye sevkedecek yap›lard›r.
DKÖ’ler, “ss›n›flar mücadelesi n i n b i r o k u l u ”durlar.
O halde mahallelerde, gençlikte,
iﬂçi ve memurlarda, her derne¤imiz,
her sendikam›z için sormam›z gereken ﬂudur: Derne¤imiz, mahalledeki halk›m›z için s›n›f mücadelesi nin okulu olma iﬂlevini yerine getirmekte midir? Sendikam›z, iﬂçiler
için bir okul olmakta m›d›r?
DKÖ’ler, solun, devimci hareketlerin kitlelerle ba¤ kurdu¤u kanallardan biridir. Derneklerin, sendikalar›n, odalar›n bu iﬂlevinden
uzaklaﬂmas› demek, solun da kitlelerden belli ölçülerde kopmas› demektir. Bunun sonucu nedir? Bunun
sonucu, ya kitlelere inançs›zl›¤›n
boy göstermesi ya da temelsiz beklentilerin ortaya ç›kmas›d›r.
Bu okul, bak›n hangi noktalarda
e¤itir üyelerini? Demokratik kitle
örgütleri, kitleleri politikleﬂtirme nin araçlar›ndand›r.
Kitleler, DKÖ’ler bünyesinde
ö r g ü t ü , ö r g ü t l ü l ü ¤ ü ö ¤ re n i r, örgütlü yaﬂam t ecrübesi kazan›rlar.
Bu yaﬂam içinde kendi güçlerini
görürler. K e n di i ra de l e ri n i kullanma yanlar› geliﬂir.
Yukar›da sayd›klar›m›z›, “...öö rgüt l ül ü ¤ü ö¤renmeli”, “... kendi
güçlerini görebilmeli”, “... kendi
iradelerini kullanma yanlar› geliﬂmeli”... diye ifade etmek daha da
do¤ru olacakkt›r. Bir DKÖ olabilmek için bunlar gereklidir.
Bunlara ba¤l› olarak asl›nda kitleler, bir demokratik kitle örgütünde
bir çok ﬂeyi gö rme k, ö¤renmek ve
y a ﬂ a m a k imkan› bulurlar.

Y›llard›r kabul edilen tan›md›r: “Demokratik
kitle örgütünün ‘demokratik’li¤i, en baﬂta onun
mücadelesinin içeri¤inden ve mücadeledeki
yerinden kaynaklan›r.”
Bu kadar. Bunu yerine getirmeyen, biçimsel
olarak bir DKÖ’dür, ama esasta o, onun içini
dolduramayan, s›radan bir dernek, s›radan bir
sendika, s›radan bir odad›r.

Örgütlülü¤ün ne demek
oldu¤unu, gerçek anlamda
karﬂ›l›ks›z dayan›ﬂmay›, gerçek anlamda demokrasiyi,
hak alma bilincini, örgütlü olman›n insan› nas›l farkl› yapt›¤›n›... hepsini görür, yaﬂar
ve buna paralel olarak da
farkl› bir insan olmaya baﬂlar.
Evet, ö r g ü t l ü i n s a n , ö r g ü t s ü z i n s a n d a n farkl›d›r. Onun
düﬂünüﬂ ve yaﬂam tarz› da ﬂu veya
bu ölçüde farkl›laﬂ›r.

 Risksiz, bedelsiz DKÖ
olunur m u ?
Demokratik bir kitle örgütü olman›n gereklerinden biri; belirtti¤imiz gibi, faﬂizm karﬂ›s›nda demokrat tavr› t e reddütsüz ve tavizsiz
alabilmektir. Bu tavr› ﬂu veya bu nedenle alamayanlar, daha en baﬂta
d e m o k r a t i k kitle örgütü iﬂlevini
kaybederler.
Ülkemizde bu konuda aç›k bir
çarp›kl›k var. Hem faﬂizme karﬂ›
mücadelede risk almayal›m, bedel
ödemeyelim, en ﬂiddetli faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda bile bas›n aç›klamalar›yla yetinmek gibi yöntemlerle
yasak saval›m, hatta çat›ﬂmaya yol
açacaksa meﬂrulu¤umuzu bile savunmayal›m, ama hem de dört baﬂ›
mamur bir DKÖ olarak görülmeye
devam edelim deniyor. Hay›r, böyle
DKÖ olunamaz.
DKÖ ne yapacak? B i r ; resmi ve
sivil faﬂist sald›r›lar›n karﬂ›s›na ç›kacak... Oligarﬂinin infazlar›na, katliamlar›na, iﬂkencelerine, yasaklar›na, dayatmalar›na karﬂ› duracak...
‹ k i ; mevcut hak ve özgürlüklere yönelik sald›r›lara karﬂ› mücadele edip
onlar› koruyacak; gasplara karﬂ› her
biçimde militanca ve kitlesel olarak
direnecek... Üç; yeni haklar ve özgürlükler için mücadele edecek...
D ö r t ; halk›n di¤er kesimleriyle birlik ve dayan›ﬂma içinde olacak...
Y›llard›r kabul edilen tan›md›r:
“Demokratik kitle örgütünün ‘de mokratik’li¤i, en baﬂta onun mücadelesinin içeri¤inden ve mücadeledeki yerinden kaynaklan›r.”

Bu kadar. Bunu yerine getirmeyen, biçimsel olarak bir DKÖ’dür,
ama esasta o, onun içini dolduramayan, s›radan bir dernek, s›radan bir
sendika, s›radan bir odad›r.

 Kitlesini e¤itmeyen DKÖ
olur mu?
Demokratik kitle örgütü olman›n
olmazsa olmaz koﬂullar›ndan biri,
kendi üyelerini, kitlesini e¤itmesidir.
Üyeleriyle ve ulaﬂabildi¤i kadar›yla kendi do¤al taban› olan kitlesiyle düzenli, sistemli e¤itim çal›ﬂmalar› yapmayan bir DKÖ’nün baﬂka herﬂeyi do¤ru olsa bile, bir aya¤›
sakatt›r. Ki, günümüz DKÖ’lerinin
büyük bölümü bu aç›dan son derece
geri, yetersiz durumdad›r.
Derne¤in yönetiminde yeralan, iﬂleri çekip çeviren üç beﬂ üyesinin
yapt›¤› e¤itim çal›ﬂmalar›ndan söz etmiyoruz burada. Bu da gerekli elbette, ama bizim burada özel olarak vurgulad›¤›m›z, tüm üyelerini, tüm kitlesini katan bir e¤itim çal›ﬂmas›d›r.
Bugün, halk›n tüm kesimleri,
emperyalizmin, burjuvazinin ideolojik sald›r›s› alt›ndad›r. Her DKÖ,
üyelerini bu sald›r›ya karﬂ› güçlendirmek zorundad›r. Ama DKÖ’ler
genel olarak böyle bir ideolojik savaﬂtan uzakt›rlar.
Her derne¤imiz, her sendikam›z,
ideolojik mücadelenin bir savaﬂç›s›
olmal›. Öyle görmeliyiz onu. Bu
onun DKÖ olup olamamas›n›n da
temel ölçülerinden biri olacakt›r.
E¤itim de iﬂte bu savaﬂ›n zorunlu
zeminidir.
Keza yine belirtmeliyiz ki, e¤itim denilince üç beﬂ ayda bir yap›lan, bir kaç konuﬂmac›n›n konuﬂup
üyelerin dinledi¤i seminerlerden de

sözetmiyoruz. ‹deolojik mücadeleye, bilinçlendirmeye denk
düﬂen gerçek bir e¤itimden söz ediyoruz.
Gerçek anlam›yla
bir e¤itim yapmayan
sendikalar, dernekler,
elbette bunun do¤al
sonucu olarak giderek kitleler üzerinde hakimiyetlerini
kaybediyorlar. Sendikalar, odalar
de¤il, düzen etkilemeye baﬂl›yor
onlar›n tabanlar›n› da. DKÖ’ler bu
durumda kendi tabanlar›n› harekete
geçiremez hale gelebiliyor...
K›sacas›, e¤itim, ideolojik bak›mdan olsun, örgütsel bak›mdan,
mücadelenin pratik ihtiyaçlar› bak›m›ndan olsun, zorunlulu¤u tart›ﬂ›lmaz bir ihtiyaçt›r ve kesin bir biçimde söyleyebiliriz ki, bunu lay›k›yla hayata geçirmeden tam bir
DKÖ olunamaz.

Kitleselleﬂmenin DKÖ’lerin iﬂleyiﬂiyle ba¤› nedir?
Kitleselleﬂmenin daralmas› üzerine, mücadeleye kitlelerin kat›l›m›n› sa¤lama üzerine tart›ﬂ›rken, genel
olarak politikalar, mücadele biçimleri tart›ﬂ›l›r. Ama asl›nda bu yan da
tart›ﬂ›lmal›d›r.
E¤er bugün mesela KESK’in
mücadelesinde kitlesellikte bir düﬂüﬂ varsa, bu üretilen politikalar›n
yanl›ﬂl›¤›, yetersizli¤i nedeniyle oldu¤u kadar, bunda, sendikal iﬂleyiﬂte de devrimci anlamda bir demokratik kitle örgütü iﬂleyiﬂinin hakim
k›l›nmamas›n›n pay› vard›r. Bu yüzden kim ki, “kitleselleﬂme” sorununu tart›ﬂ›yorsa, mutlaka bu boyutu
da tart›ﬂmal›d›r. Sadece sendikalar,
odalar için de¤il, mahallemizdeki
bir derne¤i kitleselleﬂtirme sorununu tart›ﬂ›rken de bunu tart›ﬂmal›y›z.
Kitleler kendi ald›klar› veya
al›nma sürecine kat›ld›klar› kararlar› sahiplenme ve hayata geçirme konusunda daha kararl› ve yarat›c›
olurlar. Bu halk hareketlerinin tarihinde tecrübeyle sabittir. Ama bu
tecrübe yok say›lmakta, kitleler poli-
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Bir DKÖ, üyelerinin çeﬂitli konularda
görüﬂ ve öneri üretmesini teﬂvik etmeli ve
insanlara görüﬂ ve önerilerini ifade
edebilecekleri zeminler sunmal›d›r. Bu
yap›lamazsa, orada kitlelere söz ve karar
hakk› tan›nmas›, onlarda kendilerini
yönetebilecekleri güveni ve inanc›n›n
oluﬂmas› da zaten sa¤lanamaz. ‹nsanlar›n
görüﬂ ve önerilerini sunabilecekleri,
kararlara kat›labilecekleri bir iﬂleyiﬂ,
DKÖ’ler için ﬂartt›r.

tika üretme ve karar alma süreçlerine dahil edilmemekte, sonra da kitleler haz›r de¤il veya kitleler kararlar›m›z› uygulam›yor denilmektedir.
DKÖ’lerin tan›m›
aç›s›ndan da ﬂu somut
ba¤a tekrar dikkat çekelim: ekonomik demokratik mücadele alan›ndaki
bir örgütlenmenin “ddemokratikli¤i” ile “kkitleselli¤i” aras›nda yak›n bir ba¤ vard›r.
Demokratik iﬂleyiﬂ, ayn› zamanda
kitleselleﬂmenin de yolunu açar.

 Yönetiminin ilericili¤i, bir
DKÖ’yü otomatikman ilerici
yapar m›?
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Faﬂizme karﬂ› gerekli tavr› almayan, kitlesini e¤itmeyen, kitlesini
karar alma süreçlerine katmayan bir
demokratik kitle örgütünün yönetiminin devrimci, ilerici, sosyalist olmas› hiçbir ﬂey ifade etmez; çünkü
orada devrimci, ilerici, sosyalist anlay›ﬂla ﬂekillendirilen bir iﬂleyiﬂ
yoktur. ‹ﬂte bu yüzdendir ki, zaman
zaman, yönetiminde gericilerin oldu¤u sendikalar, meslek örgütleri ve
derneklerle, yönetiminde ilericilerin
oldu¤u sendikalar, meslek örgütleri
ve dernekler aras›ndaki fark, gözle
görülemeyecek hale gelmektedir.

 DKÖ’lerin eylem anlay›ﬂ›
ve biçimi nedir?
Eylem biçimlerini mutlaklaﬂt›rmak, belli s›n›rlara hapsetmek do¤ru bir anlay›ﬂ de¤ildir.
DKÖ’ler ﬂunlar› yaparlar, bunlar› yapmazlar diye bir kesin ayr›m da
olamaz. Bunu koﬂullar belirler.
TAYAD’l›lar›n tamamen yasalar
içinde düzenledikleri panelleri,
sempozyumlar›, bas›n aç›klamalar›,
protesto gösterileri oldu¤u gibi, tamemen meﬂruluk temelinde gerçekleﬂtirdikleri, bo¤az köprüsünü kesme, kendilerini beton tabutlara yat›r›p ana yollar› zincirlerle kesme gibi eylemleri de vard›r.
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Ülkemizdeki DKÖ’lerin ço¤unda ise, kelimenin gerçek anlam›yla
aristokrat, seçkinci, kendini be¤enmiﬂ bir eylem anlay›ﬂ› vard›r.
Mesela TAYAD’›n meﬂruluk temelinde yapt›¤› türde eylemler, “ o n l a r a g ö re” de¤ildir.
O tür eylemlerde mesela polis
sald›rabilir, mesela yerlerde sürüklenebilirsiniz. “Koskoca”(!) oda, sendika baﬂkanlar›, uluslararas› camiada tan›nm›ﬂ(!) derneklerin baﬂkanlar› nas›l olur da yerlerde sürüklenir?!.. ‹ﬂte bu anlay›ﬂ sonucunda bu
tür kurumlar›n eylem anlay›ﬂ› polisin sald›rma ihtimalinin olmad›¤›
eylem biçimleriyle s›n›rlanm›ﬂ, giderek bas›n aç›klamas›ndan baﬂka
hiçbir ﬂey yapamaz hale gelmiﬂlerdir. Sendikalar mesela fabrika, iﬂyeri iﬂgali gibi eylemlere tamamen
s›rtlar›n› dönmüﬂ, bürokratlaﬂm›ﬂ ve
dolay›s›yla da etkisizleﬂmiﬂlerdir.
Odalar›n yöneticileri ve üyeleri de
ayn› ﬂekilde genellikle sald›r›lar›n,
militanca çat›ﬂmalar›n oldu¤u eylemlerin içinde yokturlar. O ihtimali
bile göze almazlar genelde.
Hay›r, bir dernek de, bir oda da,
bir sendika da, koﬂullara, mücadelenin ihtiyaçlar›na göre, s›n›rs›z bir
yarat›c›l›kla gerekti¤inde en militan, gerekti¤inde yasad›ﬂ› eylemleri
yapabilir ve yapmal›d›r. Bir meslek
örgütü de, kendine yönelik bir sald›r›da kendi binas›na barikat kurabilmeli, gerekti¤inde sokaklarda çat›ﬂabilmelidir.

 Örgüt içi demokrasi neden g ereklidir, kayna¤› n edir?
Bir DKÖ, üyelerinin çeﬂitli ko-

nularda görüﬂ ve öneri üretmesini teﬂvik etmeli ve insanlara görüﬂ ve önerilerini ifade
edebilecekleri zeminler sunmal›d›r. Bu yap›lamazsa, orada
kitlelere söz ve karar hakk› tan›nmas›, onlarda kendilerini
yönetebilecekleri güveni ve
inanc›n›n oluﬂmas› da zaten
sa¤lanamaz. ‹nsanlar›n görüﬂ
ve önerilerini sunabilecekleri,
kararlara kat›labilecekleri bir
iﬂleyiﬂ, DKÖ’ler için ﬂartt›r.
De¤ilse orada bir sorun vard›r.
Bu mevzileri kitlelerin politikleﬂmesinde devrimcileﬂmesinde bir
kanal, bir okul yapacaksak, bu mekanizmalar› da yaratmal›y›z.
Biz elbette, DKÖ’lerde devrimcilerin, sosyalistlerin fark›n›, farkl›
bir toplum modelini savunduklar›n›
asgari ölçüler içinde de olsa gösterebilmeliyiz. DKÖ’lerde taban›n,
üyelerin yönetime kat›lmas›n› sadece “demokratik merkeziyetçilik”
gere¤i de¤il, sosyalist oldu¤umuz
için savunuruz. Demokratik merkeziyetçilik de zaten bu anlay›ﬂ›m›z›n
sonucu olarak benimsedi¤imiz bir
iﬂleyiﬂ kural›d›r.
ﬁu son derece aç›kt›r; bugün
hem iﬂçi, hem memur sendikalar›n›n ço¤unda, kitleleri içine katan bir
demokratik iﬂleyiﬂ yoktur. “Taban›n
söz ve karar hakk›” teoride var, ama
pratikte yoktur. Bir ço¤unda, demokratik merkeziyetçili¤in uygulanmas›ndan söz edilemez. Bunun
yerine bürokratik bir tarz hakim k›l›nm›ﬂt›r.
Ülkemizin devrimci, ilerici, sosyalist güçleri aç›s›ndan hiç gurur
verici bir durum olmasa da gerçektir ki; devrimcilerin, ilericilerin yönetimindeki odalar, sendikalar, düzenin odalar›ndan, sendikalar›ndan
çok farkl› bir ﬂey ortaya koyamamaktad›rlar.
Düzen sendikac›l›¤›na ilerici,
devrimci bir alternatif yaratmam›z
gerekirken, özellikle sendikalarda
ve odalarda hakim olan burjuva
ayak oyunlar›na ortak olunmaya
baﬂlanm›ﬂ, devrimcilerin, ilericilerin yönetimlerindeki sendika ve

semtinde bir Özgürlük Derne¤i var;
ye de¤er verip vermemesi, sendikaodalar›n genel kurullar›, kongreleri
o semtte onlarca ev, Özgürlük Derdaki iﬂleyiﬂ son derece önemli etde d ü z e n i n k o n g relerine benzene¤i’nin ﬂubesi gibi olabilmelidir.
kenlerdir. Devrimci, ilerici, sosyamiﬂtir. Bu durum, sol aç›s›ndan, bülist güçler, demokratik kitle örgütleyük bir t u t a r s › z l › k ortaya ç›kar“Hakk›m›zda soruﬂturma aç›l›r..
ri bünyesinde insanlar aras›nda
maktad›r.
kapat›l›r›z” diye demokratl›¤›n, zulfarkl› nitelikte iliﬂkiler kurulabileDüzenin anti-demokratikli¤ini
me karﬂ› olman›n en temel gerekleeleﬂtiren, düzenin kitlelere
rini yerine getirmekten
söz karar hakk› vermedi¤ini
kaç›nanlar›n (19-22 AraBurada ortaya koydu¤umuz anlay›ﬂ, hereleﬂtiren sol, kendi yönetimi
l›k günleri ve sonras›n›
alt›ndaki demokratik kitle örhat›rlay›n) esas almas›
hangi bir mahalledeki en küçük bir dernekgütlenmelerinde eleﬂtirdi¤i
gereken budur iﬂte; soruﬂten, ülke çap›ndaki odalara, konfederasyonkonuma düﬂmektedir.
turma aç›l›rsa aç›ls›n, kalara kadar geçerli olmal›d›r. “Buran›n özgün
pat›l›rsak kapat›lal›m,
Bu son derece vahim bir
koﬂullar›”, “derne¤imizin farkl›l›klar›”,
sendikam›z› gerekti¤inde
durumdur; bir tutars›zl›¤›n
“odam›z›n
üye
taban›n›n
niteli¤i”
denilmeye
her iﬂyerine, her fabrikada ötesinde, s ol un b i r a l t e rya taﬂ›r›z, diyebilmek gebaﬂland›¤› noktada, devrimci bir DKÖ anlanatif olmas›n›n önünde enrekir. Ancak öyle demokgel olan anlay›ﬂlardan biriy›ﬂ›ndan sapmalar da baﬂl›yor demektir.
ratik kitle örgütü olunur.
dir. Kitleler, devrimcileri en
çok hangi aç›lardan tan›r, s›navdan geçirir diye sorarsak, akla
DKÖ’ler, devce¤ini, bencilli¤in, bireycili¤in d›ﬂ›ilk ﬂunlar gelir: birincisi, mücadele
na ç›k›labilece¤ini, kitlelerin kendirimci b ir anlay›ﬂla biçimlendiiçindeki tutumlar›na bakarlar, ikinlerini yönetebilece¤ini, burjuva
¤inde,
b üyük bir güçtürler
cisi, günlük yaﬂam içindeki tav›r ve
ayak oyunlar›na gerek duyulmaks›Burada ortaya koydu¤umuz andavran›ﬂlar›na bakarlar, ü ç ü n c ü s ü
z›n kongreler yap›labilece¤ini, farklay›ﬂ, herhangi bir mahalledeki en
de örgüt anlay›ﬂlar›na, örgütlülükler
l› bir kültür olabilece¤ini göstermeküçük bir dernekten, ülke çap›ndaki
içinde halka yaklaﬂ›mlar›na bakarlidirler.
odalara, konfederasyonlara kadar
lar... Yanl›ﬂ, çarp›k, bürokratik
Herkes, DKÖ’lerde, düzenin
geçerli olmal›d›r. “Buran›n özgün
DKÖ anlay›ﬂlar›, iﬂte bu bak›ﬂta kitbencilleﬂtirilmiﬂ, yozlaﬂt›r›lm›ﬂ yakoﬂullar›”, “derne¤imizin farkl›l›klelerin olumsuz ﬂeyler görmesine
ﬂam tarz›n›n, iliﬂkilerinin d›ﬂ›nda
lar›”, “odam›z›n üye taban›n›n niyol açmaktad›r. Bu durum h›zla debir tablo görebilmelidir.
teli¤i” denilmeye baﬂland›¤› nokta¤iﬂmelidir. H›zla de¤iﬂtirmeliyiz.
da, devrimci bir DKÖ anlay›ﬂ›ndan
Bunu gösteremeyen DKÖ’de yisapmalar da baﬂl›yor demektir.
ne
belirtmeliyiz
ki,
ciddi
sorunlar
Kitlelerin bizi tan›d›¤›
vard›r.
Hayat›n her alan›nda, devrimci,
yerlerden b iridir DKÖ’ler
ilerici, demokrat güçlerin kuruluﬂuﬁunu hepimiz biliriz; insanlar›n
na önderlik ettikleri dernekler, odaDKÖ, mutlaka yasal m›
devrimci olmas›nda en önemli etlar, sendikalarda, bu anlay›ﬂ› hayata
olacakt›r?
kenlerden biri, halkla ve kendi arageçirebildi¤imizde, ortaya ola¤aDemokratik bir kitle örgütü, gelar›nda kurduklar› iliﬂkilerin nitelinüstü büyük bir güç ç›kar. Düﬂünün;
rekti¤inde y a s a l l › ¤ › n d › ﬂ › n d a da
¤i, güzelli¤idir. Yani herkes, ideolotüm derneklerimizle, odalar›m›zla,
varolabilmeyi, örgütlenmesini, fajimizin do¤rulu¤una, Türkiye devrisendikalar›m›zla, kültür merkezlerialiyetlerini sürdürebilmelidir.
mi için önerdi¤imiz stratejinin isamizle ülkemizin her bir yan›nda,
betli oluﬂuna bakarak devrimci olhalk›n her kesiminin içinde, böyle
TAYAD bu konuda ülkemizde
maz. Bunun d›ﬂ›nda da bir çok etbir çal›ﬂmay› hayata geçirdi¤imizi
verilebilecek eﬂsiz örneklerden biriken vard›r ve bu etkenlerin baﬂ›nda
düﬂünün... Gericili¤in, ﬂovenizmin,
dir gerçekten de.
da sol ad›na, devrimciler ad›na seryozlaﬂman›n yayg›nlaﬂmas› karﬂ›Defalarca kapat›lm›ﬂt›r. Ama tutgilenen iliﬂkiler, davran›ﬂlar, halka
s›nda iﬂte o zaman o büyük gücü
sak yak›nlar› örgütlenmesi ve mücade¤er verilip verilmemesi gelir.
oluﬂturmuﬂ oluruz.
delesi, buna ra¤men fiili, meﬂru bir
Bu anlamdad›r ki, derne¤imize
Dersimizi, baﬂl›¤›m›zdaki sözle
mücadele hatt›nda sürdürülmüﬂtür.
gelip giden bir insan›n devrimcileﬂMesela “ h e r ev bir TAYAD’d›r”
sonuçland›r›rsak. DKÖ’ler halk›n
mesi, politikleﬂmesi, orada gördükslogan› ortaya at›lm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu slookullar›d›r ve bu okullar›n nitelikli
leriyle çok yak›ndan ilgilidir. Bir iﬂgan, her DKÖ’nün slogan› olabilmezunlar vermesi, bu okullardaki
çinin sendikal› olmaya karar vermemelidir. Bunu her dönemde geçerli
ö¤retmenlerin devrimci bir anlay›ﬂa
sinde, sendikac›lar›n kiﬂili¤i, iﬂçinin
bir anlay›ﬂa dönüﬂtürmeliyiz.
sahip olmas›na ba¤l›d›r. Gelecek
sözüne kulak verip vermemesi, iﬂçidersimize kadar ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
Mesela diyelim ki, bir gecekondu
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Nas›l B‹R Yaﬂam?
Asalak yaﬂamak
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Çevremizde onlara s›k rastlar,
hemen her yerde onlar› görürüz.
Mahallemizde, soka¤›m›zda iﬂyerimizde, okulda tan›d›k yüzleri ile
hep karﬂ›laﬂ›r›z...
Yaﬂamlar› halk›n deyimiyle “sinek avlamakla geçer.” Yani boﬂ oturmay›, boﬂ gezmeyi, boﬂ konuﬂmay›
çok severler. Kahve ile ev aras›nda
mekik dokuyarak, televizyon baﬂ›nda vakit öldürerek,hep baﬂkalar›ndan isteyerek, hep baﬂkalar›ndan
bekleyerek günlerini gün ederler.
Belki bu yaﬂam›n özeti; b a ﬂ k a l ar› nda n beklemek, baﬂkala r› ndan istemek, baﬂkalar›na yük olm a k diye özetlenebilir.
Çal›ﬂmalar›na bir engel yoktur
ama çal›ﬂmak yerine, bir baﬂkas›n›
sömürmeyi al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂlerdir. Bu, evde babas›, annesi,
kardeﬂi, eﬂidir. Mahalle de ise bir
arkadaﬂ›, bir tan›d›¤›d›r...
Ama sonuçta bir ﬂeyler isteyecek birilerini hep bulurlar. “Onlar
eme¤i ile kazan›yor, ihtiyaçlar›
vard›r” diye düﬂünmezler.
Düﬂünmezler, çünkü çal›ﬂmay›,
emek vermeyi sevmezler. Elbette
her zaman insanca koﬂullarda iﬂ bulam›yor, ço¤u zaman iﬂsiz kal›yoruz. Bu bizim irademiz d›ﬂ›ndad›r.
A s a l a k y a ﬂ a m a k, iﬂ bulup bulamamak meselesi de¤il, tembelli¤in,
emek vermeyi sevmemenin ve hep
baﬂkalar›n›n s›rt›ndan geçinmenin
ad›d›r.

Hep yük olmak, iﬂlerini hep
baﬂkas›na yapt›rmakt›r. Günlük
yaﬂam›nda kendi ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas›n› hep kendi d›ﬂ›ndan
beklemektir.
A s a l a k l › k yozlaﬂmad›r. A s a lakl›¤›n halk›n kültüründe, de¤erlerinde yeri yoktur. Halk boﬂ oturan›, üretmeyeni, kahve köﬂelerinde,
televizyon ve bilgisayar baﬂ›nda
saatlerce vakit geçireni sevmez.
Halk, emekçidir. Eme¤iyle,
al›nteriyle yaﬂar. A s a l a k l a r baﬂkas›n›n, eme¤ini sömürür.
S›n›f olarak asalaklar b u r j uv a l a r d › r. A s a l a k l › k b u r j u v a z i n i n
k ü l t ü r ü d ü r. Burjuvalar halk›n
eme¤ini sömürerek yaﬂarlar. Ancak
burjuvazinin asalakl›¤› halk içinde
yok mudur? Baﬂkas›n›n emegi üzerinden asalakça bir yaﬂam sürdürenler yok mudur?..
‹ﬂte asalak bir yaﬂam ve asalaklar tam da bu noktada ortaya ç›kar.
Asalak yaﬂamak örnek al›nmayacak bir yaﬂam biçimidir. Ancak
asalak yaﬂam burjuvazi taraf›ndan
hep özendirilir.
Asalak bir yaﬂam sürdürenleri
bekleyen tehlikeler de vard›r elbette. Bu yaﬂam terkedilmezse, on l a rc a i n s a n p o t a n s i y e l h › r s › z a d a y›, potansiyel doland›r›c›, potan siyel uyuﬂturucu sat›c›s› pekala
olabilir..
Olanlara bak›n!... Mutlaka böyle bir yaﬂam tarz› bu yozlu¤u beslemiﬂtir. Yozlaﬂma çürümedir. Çürümenin oldu¤u yerde ise de¤er aramak boﬂunad›r.

Ba¤c›lar'da 1 May›s Sergisi
‹stanbul, Ba¤c›lar'da 1 May›s sergisi aç›ld›. 23 Haziran Cumartesi günü
saat 17.00'de Yenimahalle Ebru Soka¤a 1 May›s'›n tarihini anlatan foto¤raflar›n yer ald›¤› pankartlar as›ld›.
Serginin aç›l›ﬂ›nda sanatç› E rcan Ayd›n, 1 May›s'›n bedeller ödenerek
kazan›ld›¤›n› anlatt›. Karanfiller Kültür Merkezi ad›na da 1 May›s›n nas›l
kazan›ld›¤›n› anlatan bir metin okundu.
Sergiye kat›lan çocuklar ABD defol bu vatan bizim sloganlar› at›p, yürüyüﬂ yapt›lar. Büyük ço¤unlu¤u çocuklardan oluﬂan 100 kiﬂi "Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n 1 May›s" sloganlar›n› att›lar. K›sa konserin ard›ndan
ABD defol kampanyas› ile ilgili haz›rlanan video izlendi.
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Adalet Y›ld›r›m
Dersim'de An›ld›
22 Haziran 1996'da DYP ‹stanbul Kâ¤›thane ‹lçe Binas›'na yap›lan
silahl› eylem sonras›nda ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen Adalet Y›ld›r›m,
Dersim Asri Mezarl›¤›nda yoldaﬂlar› ve akrabalar› taraf›ndan an›ld›.
Adalet Y›ld›r›m'›n mezar› baﬂ›nda "Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür"
pankart› aç›ld›. Sayg› duruﬂu ile
baﬂlayan anmada Adalet'i anlatan
bir yaz› okundu.

Dersim Ovac›k
ﬁehitleri An›ld›
25 Haziran 1995 y›l›nda D e rs i m ' i n Ovac›k ilçesi Yeﬂilyaz› köyünde ﬂehit düﬂen; K e n a n G ü r z ,
Zehra Öncü, Do¤an Genç, Cem
G ü l e r ve Figen Yalç›no¤lu H a l k
Cepheliler taraf›ndan Ovac›k’taki
mezarlar› baﬂ›nda an›ld›lar.
2 5 H a z i r a n sabah› mezarl›¤a giden Ha l k C ep hel i l er Ovac›k halk›
ile birlikte mezarlar› y›kad›lar.
Mumlar yak›l›p, çiçekler mezarlara
b›rak›ld›.
Beﬂ gerillan›n hayat›n›n anlat›ld›¤› anmada "verilen mücadeleye,
yarat›lan geleneklere yeni gelenekler ekleyerek mücadeleyi yükseltece¤iz" denildi.

Bursa'da Kaz›m
Koyuncu An›ld›
5 y›l önce hayat›n› kaybeden
Kaz›m Koyuncu Livane Kültür ve
Sanat Evince düzenlenen programla
an›ld›. 2 6 H a z i r a n’da Bursa Kent
Müzesi önü aç›k hava amfi tiyatroda yap›lan anma program› Kaz›m
Koyuncu’yu anlatan konuﬂma ve ﬂiirlerle baﬂlad›. Ard›ndan Livane
Kültür ve Sanat Derne¤inin haz›rlam›ﬂ oldu¤u tiyatro sergilendi.
Bursa Haklar Derne¤i müzik
grubu Grup Yar›n’›n da kat›ld›¤›
programa yüzlerce kiﬂi kat›ld›.

Öğretmenimiz
Devrimci kendini tan›mak zorundad›r.
Kendimizi tan›d›¤›m›zda, zaaflar›m›z, geriliklerimiz ya da yapamad›klar›m›z bizi korkutamaz.
Orada korku de¤il, kendine güven vard›r.
Orada güçsüzlük de¤il, güç vard›r.
Çaresizlik de¤il, çare vard›r.
Devrimci kendini tan›d›kça de¤iﬂecek ve de¤iﬂtirecektir.
Kendini tan›d›kça çözecek ve çözümleyecektir.
Kendini tan›d›kça neyi
niçin yapt›¤›n› bilecektir.
Hissedecektir, hissettirecektir.
Ö¤renecektir, ö¤retecektir.
Kavrayacakt›r, kavratacakt›r.
Ancak tüm bu geliﬂim
devrimcinin kendisiyle kavgas›yla mümkündür.
Zaaflarla kavgan›n durdu¤u yerde, ertelendi¤i yerde, ikili kiﬂilik ortaya ç›kar.
‹kili kiﬂilik devrimci bir
kafaya sahip olamaz.
Dengeci, uzlaﬂmac›, korumac›
kafa düﬂünemez, üretemez, çözümlemez.
Devrimcinin kendisiyle kavgas›
inanç ve cesaret ister.
‹nanç ve cesareti olmayanlar,
kavga edemezler, kavga veremezler.
Eme¤i, zoru sevmezler.
Bencildirler.
Kavga etmeyenler, eme¤i sevmeyenler devrimci olamazlar. Çünkü gerçekçi de¤illerdir, gerçe¤i sevmezler.
Kendini tan›yan devrimci iyi ve
kötü özelliklerini bilir.
Kötü onu korkutmaz, çünkü iyi
ona güç verir.

Olumsuz özellikleri onu
korkutmaz, çünkü olumlu
özellikleri ona güç verir.
Cesaret sahibi olur ve zaaflar›yla sürekli kavga içerisinde olur.
‹yiyi, olumlulu¤u büyütür. Çünkü, büyümenin ve geliﬂememenin
önündeki düﬂman›, yani kendini tan›mama duvar›n› y›km›ﬂt›r.
Kendini tan›mama kendine yabanc›laﬂmad›r.
Kendini tan›mayan halk› tan›maz,
halk› sevemez, halk için yapmaz.

Savaﬂmayanlar olsa olsa düzen
içi " solculuk " yapabilir.
Onun çok ﬂey bilmesi önemli de¤ildir.
Temelde de¤ildir.
Çok ﬂey bilinebilir.
Ama, nas›l, neden, niçin, kim
için ne zaman kullan›lmas› gerekti¤ini bilmez.
Bilgiyi do¤ru kullanamaz. Y›llar›n birikimi, deneyimi, tecrübesi
olabilir...
Tek baﬂ›na önemli de¤ildir.
Do¤ru kullanmas›n› bilmiyorsa
yanl›ﬂ kullan›yordur.
Elbette do¤ru, do¤ru kullan›ld›¤› yerde do¤rudur.
Yanl›ﬂ do¤ru kullan›lmad›¤› için yanl›ﬂt›r.
Do¤ruyu ve yanl›ﬂ› belirleyen nerede, nas›l niçin kullan›ld›¤›d›r.
Do¤ru, mücadelenin ihtiyac›na cevap verecek tarzda
kendi do¤all›¤›nda büyümüyorsa, geliﬂmiyorsa o do¤ru,
do¤ru de¤ildir.
O, do¤ru devrimci bir
do¤ru de¤ildir.
Oysa devrimci, kendisiyle,
hayatla kavgay› süreklileﬂtirerek duyguda, düﬂüncede, pratikte do¤ru çizgiyi yakalayabilir.
Aksi taktirde ne olur? Do¤rular
yanl›ﬂlar birbirine kar›ﬂ›r.
Çat›ﬂmas›z, do¤rular›n ve yanl›ﬂlar›n bir arada oldu¤u, birlikte yaﬂad›¤› bir "devrimci"; ne zaman neye
do¤ru yaklaﬂ›r, ne zaman neye yanl›ﬂ yaklaﬂ›r, ne zaman küser, al›n›r,
ne zaman güler, sevinir anlaﬂ›lmaz.
Do¤rular›n ve yanl›ﬂlar›n birbirine kar›ﬂt›¤› noktada, beyin ve düﬂünce yoktur.
Beyin ve düﬂüncenin olmad›¤›
yerde bilimsellik ve gerçeklik yoktur. Sadelik yoktur.
yani devrim yoktur
yani devrimcilik yoktur.
Nemi vard›r, devrimci olmayan
herﬂey vard›r.

DEVR‹MC‹L‹K
KEND‹N‹
TANIMAKTIR
DEVR‹MC‹L‹K
KEND‹NE
‹NANMAKTIR
Oysa devrimci de¤iﬂen ve de¤iﬂtirendir. Kendini tan›mayan devrimci, neyi de¤iﬂece¤ini, de¤iﬂtirece¤ini bilmez.
Neyi istedi¤ini bilmez.
O zaman bir devrimci kendini tan›makla iﬂe baﬂlamal›d›r.
Hayata, kendisine karﬂ› gerçekçi
olmayanlar savaﬂamazlar.

Oysa devrimci de¤iﬂen ve
de¤iﬂtirendir. Kendini tan›mayan
devrimci, neyi de¤iﬂece¤ini,
de¤iﬂtirece¤ini bilmez.
Neyi istedi¤ini bilmez.
O zaman bir devrimci kendini
tan›makla iﬂe baﬂlamal›d›r.
Hayata, kendisine karﬂ› gerçekçi olmayanlar savaﬂamazlar.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
AKP yalan söylüyor.
‘‹ﬂkenceye s›f›r tolerans’ demiﬂti. Hala ‘demokratikleﬂme’den bahsediyor.
YALAN!
AKP demokrasisinde paras›z
e¤itim istemek suçtur. Hem de büyük suç. Paras›z e¤itim mi istediniz;
15 y›la kadar hapsiniz istenir.
‹ﬂkenceden geçirilir, tutuklan›rs›n›z. “‹ﬂkenceye s›f›r tolerans”
diyen AKP’nin iktidar›n›n 14
ﬁ u b a t 2 0 0 5 ile 1 H a z i r a n
2010 tarihleri aras›nda 309 po lis hakk›nda iﬂkence yapmaktan dava aç›lm›ﬂt›r.
AKP demokrasisi budur:
Hak alma mücadelesi vereni,
paras›z e¤itim isteyeni, iﬂkenceye karﬂ› ç›kan›, AKP’nin hasta tutsaklar› katletmesine karﬂ› ç›kan›, hapishanelerle, iﬂkencelerle susturmak.
Arkadaﬂlar›m›z Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz’›n tutuklanmas› esnas›nda yaﬂananlar da bunlardan farkl› de¤ildir. Arkadaﬂlar›m›z, biz
DEV-GENÇ’lilerin kilometrelerce
yürüyerek ‹stanbul’dan Ankara’ya
taﬂ›d›¤› talebin, paras›z e¤itim talebinin savunucusuydular. Baﬂbakan›n karﬂ›s›nda ‘Paras›z E¤itim ‹sti yoruz Alaca¤›z- Gençlik Federas yonu’ yaz›l› pankart› açt›lar ve iﬂkencelerle gözalt›na al›nd›lar.
Arkadaﬂlar›m›z gözalt›na al›n›rken ve sonra ev aramas› esnas›nda
uzun namlulu silahlarla terör estirilmiﬂtir. Ancak buna ra¤men devrimci gençlik “terörist” olarak gösterilmeye çal›ﬂ›l›yor.

Paras›z
e¤itim istedi¤i
için arkadaﬂlar›m›z hakk›nda 6 y›ldan 15 y›la kadar “örgüt üyeli¤i” suçlamas›yla ceza hapis cezas› isteniyor. Dava
tarihleri de büyük bir keyfilikle 30
Eylül olarak belirlendi.
Ancak iddianamede “örgüt üyeli¤i”ne dair tek bir delil dahi yok.
Bu düzenin yasalar›na göre kurul-

t›r.
Arkadaﬂ›m›z Ferhat Tüzer tutuklan›p Tekirda¤ F Tipi’ne götürüldükten sonra F Tipi tecrit iﬂkencesine maruz kald›¤› gibi gardiyanlar›n
da sald›r›s›na maruz kalmaktad›r.
En son birlikte kald›¤› hücre arkadaﬂlar› Kemal Avc› ve Ahmet Burak
Ery›ld›r›m’a gardiyanlar taraf›ndan
sald›r›lm›ﬂ ve iﬂkence yap›lm›ﬂt›r.
Gençlik Federasyonu y›llard›r
tecrit iﬂkencesine karﬂ› da mücadele etmiﬂtir. Dev-Genç’li
Canan Kulaks›z, Zehra Kulaks›z ve Özlem Durakcan tecrite
karﬂ› mücadelede ﬂehit düﬂtüler.
Bizi tutuklamalarla, tecritle,
iﬂkencelerle y›ld›ramazs›n›z!..
Gençlik Federasyonu üyesi
olmak ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalist bir Türkiye istemekdir. Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n›
halk›m›z›n kurtuluﬂunu istemekdir. Halk çocuklar›n›n okul kap›lar›ndan döndü¤ü, paras› olmayan›n hastane kap›lar›nda öldü¤ü, ahlaks›zl›¤›n, namussuzlu¤un pohpohland›¤› bu çirkefe bulanm›ﬂ düzen içerisinde, onurla, adalet duygusuyla var olmakt›r.
Arkadaﬂlar›m›z bu de¤erleri savunduklar› için, emperyalist sald›rganl›¤›n karﬂ›s›nda barikat olduklar› için suçlu bulunmuﬂlard›r. ‹ﬂkenceci katil sürülerine her türlü yetki
verilerek arkadaﬂlar›m›za canlar› istedi¤inde sald›rma hakk› tan›nm›ﬂt›r.
Tarihimiz kan›tt›r ki koﬂullar ne
olursa olsun, bedel ödeme cüreti
gösterir, slogan›m›z› “bedel ödetiriz” diye tamamlar›z. Sald›r›lar karﬂ›s›nda geri ad›m atmayaca¤›z.

Devrimci gençli¤e
iﬂkence yapanlar,
gelecekleri
olmayanlard›r
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muﬂ dernekler, yasad›ﬂ› olarak gösteriliyor. Yine kat›ld›klar› yasal, demokratik eylemler; yasad›ﬂ› faaliyet
olarak gösteriliyor. Arkadaﬂlar›m›z
paras›z e¤itim istedikleri için tutuklanmalar›na ra¤men baﬂka “suçlar”
yarat›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Arkadaﬂlar›m›z›n bir suçu varsa
o da, paras›z e¤itim istemektir. “Roman aç›l›m›”nda AKP’nin demokratikleﬂme yalanlar›na engel olmakt›r. Yalanlar›n› aç›¤a ç›kartmakt›r.
Arkadaﬂlar›m›z›n açt›¤› pankart
Baﬂbakan Erdo¤an’›n kürsüden konuﬂtu¤u her sözünü tekzip etmiﬂtir.
Yalanlar›n› yüzüne çarpm›ﬂt›r. Arkadaﬂlar›m›z do¤rudan AKP’yi hedefledi¤i için tutuklanm›ﬂlard›r. De¤ilse Gençlik Federasyonu ayn›
pankart› kampanya boyunca yurdun
her taraf›ndan defalarca kez açm›ﬂ-

Paran varsa okuldan
at›lmak yok
Üniversiteden At›lma Yerine, Daha Yüksek
Miktarlarda H arç Ö deyerek O kuma D önemi
Baﬂlayacak!
YÖK, 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu'nun baz›
maddelerinde de¤iﬂiklik öngören kanun tasar›s› tasla¤›
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haz›rlad›. Taslaktaki düzenlemelerle, üniversiteden
at›lmaya son verilirken, baﬂar›s›z olanlar için daha fazla katk› pay› (harç) ödeyerek üniversiteye devam hakk›
sa¤lan›yor. Ancak bu ö¤renciler ders ve s›navlara kat›lma d›ﬂ›nda ö¤rencilere tan›nan di¤er haklardan yararlanamayacaklar. Ayn› yüksekö¤retim kurumundaki ö¤renimi s›ras›nda bir derse üçüncü kez kay›t yapt›ran ö¤rencilerin kredi baﬂ›na ödeyecekleri katk› pay›, ders
alaca¤› y›lda o program için belirlenen katk› miktar›n›n
yüzde 100 fazlas›yla al›nacak.

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
2009-2010 e¤itim y›l› son bulurken arkas›nda ö¤renciler aç›s›ndan hiç de iç aç›c› olmayan sahneler b›rakt›. Önceki haftalarda da iﬂlemiﬂtik, ÖSS stresi bir yandan sürmeye devam ediyor, bir yandan da
sonuçlara dair kayg›l› bekleyiﬂ var. Liseler ve üniversitelerde ise mezuniyet törenleriyle ilgili organizasyon çal›ﬂmalar›n›n sürdü¤ü
göze çarp›yor.
Baz› okullar çoktan
yapt› törenlerini, bizler de bu konuyla ilgili sohbetlerde yeni bir sorun oldu¤u gerçe¤ini gördük.
‹lk bak›ﬂta göze çarpan ﬂey mezun olurken bile nas›l soyuldu¤umuzu görmemiz oldu. Kep-cüppe

paras›, diploma paras›, foto¤raf paras›, tören paras›, y›ll›k paras›, üniversitelerde kokteyl paras› derken
bir de bak›yoruz bizim okulu bitirmemiz bile bu soygundan yakam›z›
s›y›rmam›za yetmemiﬂ. Ve elbette

heyecan› da eklenince soygunculara gün do¤uyor. Evet, okulu bitirip
yeni bir baﬂlang›ca haz›rlan›rken
arkadaﬂlar›m›zla ve ailemizle ortak
bir alanda e¤lenebilmeliyiz, ama bu
soygunculara göz yummam›za neden olmamal›d›r. Zaten hakk›m›z
olan› bize para karﬂ›l›¤› vermelerine izin vermeyelim.
Üstelik bu mezuniyetler
ya da diplomalar sorunlar›m›z› çözmemiz için hiçbir
ﬂey ifade etmiyor. Bizleri y›llarca okuduktan sonra iﬂ bulamama, geçinememe sorunu bekliyor. Bu gerçekli¤in d›ﬂ›nda
baﬂka bir hayat yok, sorunlar devam ediyor. Bunun bilincinde olal›m ve e¤itimimizle ilgili en küçük
ayr›nt›lar› bile kar kap›s› haline getirenlere izin vermeyelim.

MEZUN ED‹L‹RKEN
B‹LE SOYULUYORUZ!
birileri cebini ﬂiﬂirmenin yolunu
bulmuﬂ.
Ço¤umuz için mezuniyet, hayat›m›z›n önemli bir kesimini bitirdi¤imiz için heyecan verici bir hal
al›yor. Bu ruh halini ailelerimizin

Hedef bütün gençli¤e ulaﬂmak, gençli¤i
kendisinin v e ü lkesinin sorunlar›na d u
yarl›, mücadele eden, k ültürel de¤erlerine s ahip ç ›kan b ir gençlik haline
dönüﬂtürmektir. Bir an›m›z dahi boﬂ
geçmemelidir. Yarat›c›, özverili, disiplinli ve emektar bir çal›ﬂma yürütmeliyiz.
-Eyüp Beyaz-

Yeni S›nav Sistemi
Dershanelere Yarad›
Demokrat E¤itimciler Sendikas› (DES) Genel
Baﬂkan Yard›mc›s› Mine K›vrak yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada: ´Yeni s›nav sistemi ö¤rencileri dershaneye gitmek zorunda b›rak›yor. Üniversite s›nav›na giren gençlerin 10’da 8’inin dershaneye
gitti¤ini ve anne babalar›n›n hemen hemen tamam›n›n çocuklar›n›n s›nav› kazanmas› için
dershaneye gitmesini zorunluluk olarak gördü¤ünü belirten K›vrak, yeni sisteminin mesleki
e¤itimdeki çarp›k tabloyu de¤iﬂtirmekte yeterli
olamad›¤›n›, ö¤rencileri dershaneye gitmek zorunda b›rakmaya devam etti¤ini savundu. K›vrak, Bu durumun gençler üzerindeki mevcut baﬂar› beklentisi stresini büyüterek onlar›n bu konudaki çözümsüzlük duygular›n› ço¤altt›¤›n›
söyledi.

Ferhat Gerçek
Davas›nda
Hukuksuzlu¤a
Devam!...
07 Ekim 2007 tarihinde
‹stanbul Yenibosna’da Yürüyüﬂ dergisi satarken polis
kurﬂunuyla sakat kalan Ferhat Gerçek davas›na 25 Haziran 2010 tarihinde Bak›rköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
San›k polislerin gelmedi¤i duruﬂmada Ferhat Gerçek ve avukatlar› haz›r bulundular.
Türkiye’de yarg›n›n adaletsizlik üretmekten baﬂka
bir iﬂevi olmad›¤› Ferhat
Gerçek davas›nda bir kez
daha görüldü. Ferhat Gerçek davas›nda her duruﬂma
oldu¤u gibi hakim de¤iﬂikli¤i yaﬂand›¤› görüldü. Her
duruﬂmada yeni bir hakim
görevlendirmesinin yarg›lamay› etkisiz k›lma çabas›
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oldu¤unu öne süren avukatlar ise bu durum eleﬂtirdiler.
Ayr›ca mahkemeyi izlemek için Fransa’dan ve Hollanda’dan gelen heyetin duruﬂmay› izlemesine izin verilmedi. Gerekçe olarak da
duruﬂma salonunda yer bulunmamas› gösterildi. Ancak Ferhat Gerçek’in avukatlar›n›n ›srar› ve tart›ﬂmas› üzerine heyetin duruﬂmay› izlemesine izin verildi.
Duruﬂmada, Ferhat Gerçek’in sa¤l›k tetkiklerinin
yap›larak sonuçlar›n›n Adli
T›p Kurumu’na gönderilip
rapor al›nmas›na karar veren
mahkeme
davay›
24.12.2010 tarihine b›rakt›.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Kemal K›l›çdaro¤lu'nun CHP genel baﬂkan› olmas› süreci adeta seçim
dönemlerini aratmayan
sahneleri ortaya ç›kard›. Her seçim döneminde oldu¤u gibi seçim
vaatleri havada uçuﬂtu.
K›l›çdaro¤lu’nun vaadde bulunmad›¤› kesim
kalmad›. Seçim vaatleri
aras›nda iﬂçileri ilgilendiren konularda vard›.
Özelleﬂtirme yapmayaca¤›z diyen K›l›çdaro¤lu "CHP iktidar›nda taﬂeronlu¤u kesinlikle gömece¤iz. Hiçbir iﬂçi, kamuda çal›ﬂan hiçbir iﬂçi yaﬂam› boyunca asgari ücrete
mahkûm olmayacak. ‹ﬂ yasas›n›n getirdi¤i bütün
olanaklardan yararlanacak. Toplu sözleﬂmeli,
grevli haklar› olacak. Örgütlenmeden korkmayaca¤›z, örgütlü toplum istiyoruz zaten biz." diyordu.
Fakat K›l›çdaro¤lu’nun bu vaadlerini nas›l yapaca¤›na dair tek kelimesi dahi hiç bir konuﬂmas›nda yoktur. Olamaz da. K›l›çdaro¤lu’nun CHP genel baﬂkan› olmas› CHP'nin tekellerin partisi oldu¤unu gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor. Ki K›l›çdaro¤lu’nu
halk de¤il tekeller istiyor. Dolay›s›yla emperyalist
ve iﬂbirlikçi tekellerin iste¤i olan özelleﬂtirme ve taﬂeronlaﬂt›rma politikalar›na ne K›l›çdaro¤lu’lu bir
CHP ne de sütten ç›km›ﬂ birisiyle dahi hiçbir düzen
partisi karﬂ› duramaz. Bu durumda geriye CHP'nin
K›l›çdaro¤lu’yla tekrar halka umut olarak sunulmaya çal›ﬂ›lmas› kal›yor. Halk›n düzene olan tepkisinin büyümesi gerçe¤inin sonucudur K›l›çdaro¤lulu bir CHP. Bu sayede halk›n düzene olan tepkisi,
adalet özlemleri düzen içinde eritilmek isteniyor.
Sendikas›zlaﬂt›rma ve taﬂeronlaﬂman›n sonucu
CHP'li ‹zmir Karﬂ›yaka Belediyesi’nde 300 iﬂçi iﬂ-

ten at›ld›. CHP'li Ataﬂehir Belediyesi’nde 49 iﬂçi iﬂten at›ld›. ‹stanbul’a ba¤l› Kad›köy ve Beﬂiktaﬂ belediyelerinin CHP'li belediye baﬂkanlar› iﬂçilerin
kabul edilebilir taleplerini kabul etmemek için direniyorlar. ‹ki hafta önce bu belediyelerde iﬂçiler grev
ilamlar›n› ast›lar. K›l›çdaro¤lu bunlardan habersiz
de¤ildir herhalde. Düzen partilerinin ortak özelliklerinden birisi de ikiyüzlülükleridir.

CHP DÜZEN PART‹S‹D‹R
‹ﬁÇ‹ DÜﬁMANLI⁄I
DÜZEN PART‹LER‹N‹N
ORTAK ÖZELL‹⁄‹D‹R
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Tüm bu gerçekler aﬂikarken D‹SK baﬂkan› Süleyman Çelebi’nin CHP kurultay›nda bulunmas›, D‹SK'in
CHP'den medet uman anlay›ﬂ› ya da D‹SK'e ba¤l› sendikalar›n iﬂçileri seçimlerde
CHP'ye yönlendirmeleri iﬂçi
s›n›f›n›n ç›karlar›yla ba¤daﬂacak bir tutum de¤ildir. Devrimci sendikac›l›k, s›n›f sendikac›l›¤› düzen partilerinden medet uman
anlay›ﬂ› reddeder, kendi gücüne yani iﬂçiye, mücadelesini verdi¤i s›n›fa güvenir. Sendikalar›n bu tablosunu de¤iﬂtirmek iﬂçilerin kendi öz örgütlenmelerini yaratmas›yla mümkün olacakt›r.
"Yeni bir yüz" düﬂüncesiyle çok yüz eskimiﬂtir
Türkiye’de. Ama bu yeni yüzler AKP'sinden
CHP'sine, MHP'sinden ANAP'›na olsun iﬂçiye
emekçiye hiçbir ﬂey vermemiﬂtir. ‹ﬂçi emekçi düﬂmanl›¤› düzen partilerinin ortak özelli¤idir. Onlar
her zaman burjuvazinin temsilcisi olmuﬂlard›r. Burjuvazi iﬂçi s›n›f›n düﬂman›d›r. Bu yüzden düzen partilerinden iﬂçiler emekçiler ad›na bir beklentiye girmek büyük bir yan›lg›d›r.
Y›llard›r ülkemizi birçok iktidar yönetmiﬂtir.
Bunlardan biri gelmiﬂ di¤eri gitmiﬂtir. Ama bugün
gelinen noktada kazan›lm›ﬂ birçok hak t›rpanlanm›ﬂ, yok edilmiﬂtir. Açl›k, yoksulluk, iﬂsizlik büyümektedir. Bir gerçek vard›r ki oda kurtuluﬂumuzun
düzen partilerinde de¤il devrimde oldu¤udur. Tüm
iﬂçi ve emekçileri bu mücadeleyi büyütmeye, örgütlenmeye ça¤›r›yoruz.

Tekel iﬂçilerine polis sald›rd›
2 Temmuz günü Türk-‹ﬂ binas›na girerek daha önce gerçekleﬂtirilimeyen genel eylemliliklerle ilgili
ve bundan sonra neler yap›labilece¤ini konuﬂmak isteyen Tekel iﬂçilerine polis sald›rd›. Tekel iﬂçilerine
destek için konfederasyonlar›n alm›ﬂ olduklar› eylem kararlar›n›n
do¤ru ﬂekilde uygulanmamas›ndan
kaynakl› Tekel iﬂçileri Türk-‹ﬂ bi-

40

nas›na giderek bir görüﬂme gerçekleﬂtirmek istediler. Özel güvenlik
ve polis ﬂiddetine maruz kalan iﬂçilerden bir ço¤u yaraland›. Çevik
kuvvetinde gelmesiyle Türk-‹ﬂ binas›n›n önüne polisten bir koridor
yap›l›p, iﬂçiler binan›n içinden ç›kar›ld›. Kimlik kontrolü ve çanta
aramas› yap›ld›ktan sonra Tekel iﬂçileri Türk-‹ﬂ binas›n›n önünde

beklemeye baﬂlad›. ‹ﬂçiler, Türk-‹ﬂ
binas› önünde bir sonuç alana kadar
bekleyeceklerini söylediler.

Belediye iﬂçileri
‹BB’ye yürüdü
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi iﬂçileri, toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinin uyuﬂmazl›kla sonuçlanmas› nedeniyle belediye yönetimini protesto etti. Yüzlerce iﬂçi,
AKP'li belediyeyi uyararak, grevin kaç›n›lmaz bir duruma geldi¤ini duyurdu. 26 Haziran günü
Aksaray'daki ‹SK‹ binas› önünde
bir araya gelen iﬂçiler buradan,
yolu trafi¤e kapatarak Saraçhane'deki Belediye Saray›'na yürüyüﬂe geçti. ‹ﬂçiler s›k s›k, "Direne
Direne Kazanaca¤›z", "‹nsanca
Yaﬂamak ‹stiyoruz" sloganlar›n›
att›. Belediye-‹ﬂ 5 No’lu ﬁube

Baﬂkan› Nihat Altaﬂ, Belediye-‹ﬂ
‹stanbul ﬂubeleri ad›na yapt›¤›
aç›klamada, "‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi'nde T‹S'in kilitlenmesinden dolay› baﬂta Büyükﬂehir
iﬂtirakleri olmak üzere AKP'li tüm
ilçe belediyelerinde k›sa sürede
grev kararlar› as›lacak" dedi. Altaﬂ, ‹SPARK'›n toplu sözleﬂme
kapsam›na al›nmas›, üniversite
mezunlar›n›n sendikal haklardan
faydalanmas› ve ücretlerde uyuﬂmazl›k yaﬂand›¤›n› kaydetti. Altaﬂ, belediye yönetiminin mevcut
ücretlere y›ll›k, taban ve k›dem
olmadan yüzde 6,38 oran›nda zam
teklif etti¤ini söyledi, "4 kiﬂilik
bir ailenin insanca geçinebilece¤i
bir ücret talep etmekteyiz" dedi.

PTT'de iﬂ b›rakma eylemi
30 Haziran günü Ankara PTT çal›ﬂanlar›, çal›ﬂma saatlerinin 9 saate ç›kar›lmaya
çal›ﬂ›lmas›, kendilerine bozuk teçhizat kulland›r›lmas›, yönetimin kurumu yanl›ﬂ politikalarla zarara u¤ratmas› gibi sebeplerle 1
saatlik iﬂ b›rakma eylemi yapt›. Eylem Haber-Sen, Türk Haber-Sen, Birlik Haber-Sen
ve Ba¤›ms›z Haber-Sen taraf›ndan düzenlenirken, eylemde yap›lan aç›klamada, zor
koﬂullar alt›nda iﬂlerini sürdüren postac›lar›n yaﬂam koﬂullar›n›n her gün daha kötüye
gitti¤i söylendi. PTT'de örgütlü dernek ve
sendikalarla güç birli¤i oluﬂturuldu¤unu belirterek, çal›ﬂanlar›n haklar›n› savunmak
için mücadeleyi büyütecekleri vurguland›.

Eylem yapan
engelli iﬂçiler
iﬂten at›ld›
Kocaeli
Bizimköy
Engelliler Üretim Merkezi’nde çal›ﬂan iﬂçiler, 26
Haziran’da ücretlerinin
iyileﬂtirilmesi için yapt›klar› eylemden iki gün
sonra iﬂten at›ld›. 4 y›ldan bu yana zam alamad›klar› için eylem yapan
iﬂçiler, engellilere iﬂ veriyoruz denilerek gösteriﬂ
yap›ld›¤›n› belirtiler.

Yunanistan'da grev
29 Haziran günü Yunanistan Kamu Çal›ﬂanlar› Konfederasyonu (ADEDY) ve ‹ﬂçi Sendikalar› Federasyonu'nun (GSEE) ça¤r›s›yla yap›lan grev ile gösterilere,
kamu ve özel sektör çal›ﬂanlar›n›n yan› s›ra gümrük,
postane, elektrik
daireleri, havaalanlar› çal›ﬂanlar›, gazeteciler, emekliler
ile iﬂsizler kat›ld›.
Bu arada, baﬂkent
Atina'da, Mücadeleci ‹ﬂçi Kollar›
Birli¤i (PAME) ile
ADEDY ve GSE-

Haseki Hastanesi’nde
eylem
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› (SES), ‹stanbul Üniversitesi'nde iﬂe 2 saat geç baﬂlama
eylemi yapt›!
‹stanbul Üniversitesi'nde döner
sermayede adaletsizlik yap›lmas›ndan kaynakl› eylem yapan SES üyeleri Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Kardiyoloji Enstitüsü önünde
topland›. ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ünü protesto eden SES üyeleri
ad›na aç›klama yapan ‹lknur Güçlügelen, ‹stanbul Üniversitesi'nde döner sermayede adaletsizlik yap›ld›¤›n› belirterek; "En son geçti¤imiz günlerde Çapa T›p Fakültesi'nde ‹stanbul
Üniversitesi Akademik Kurul Toplant›s› sonras›nda yap›lan eylemde
döner sermayede adaletsizli¤i ortadan kald›rma sözü Rektöre bir kez
daha hat›rlat›lm›ﬂt›r. Konu ile ilgili
görüﬂmelerde sorun yaz›l› ve sözlü
iletilmesine karﬂ›n, Rektör durumdan
haberdar olmad›¤›n› öne sürmüﬂtür.
Döner sermaye adaletsizli¤in bir an
önce son bulmas›n› istiyoruz" dedi.

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

E'nin organize etti¤i iki ayr› gösteri gerçekleﬂtirildi.
Yunan hükümetinin Mart ay›nda ald›¤› bir dizi ekonomik önlemi geri almamas›ndan dolay› greve gidilirken, emekçiler tüm bu önlemler geri çekilinceye kadar
mücadeleye devam edilece¤ini aç›kd›lar.

Çin'de Toyota ve Honda iﬂçileri
grevde
24 Haziran günü, Çin'de, Japon otomotiv ﬂirketleri
Toyota ve Honda'ya ait iki fabrikada grevler yüzünden
üretim durdu. Her iki fabrikan›n yetkilileri üretimin yeniden baﬂlay›p baﬂlamayaca¤›n›n belli olmad›¤›n› aç›klad›. ‹ﬂçiler ücretlerinin artt›r›lmas› için grevdeler.
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Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› MYK Üyesi
MERYEM ÖZSÖ⁄ÜT
KESK'i, Örgütlü Memurlar›,
Devrimcileri Y›ld›rmak ‹çin TUTUKLANDI
Halen 8 Sendikac› Memur Tutuklu
Tutuklayan;
Sendika Düﬂman›
Örgütlenme Düﬂman›
Devrimci Düﬂman› AKP'dir.
KESK'in, Mücadelenin, Meryem'in Tecrit Edilmesine ‹zin Vermemek ‹çin
MERYEM'E B‹N MEKTUP
YAZALIM!
AKP iktidar› sald›r›lar›na devam ediyor. Geçti¤imiz günlerde
Ankara baﬂta olmak üzere ‹zmir
ve ‹stanbul'da yap›lan ev ve demokratik kurum bask›nlar›nda onlarca kiﬂi gözalt›na al›nd›. ‹çlerinde
devrimci sendikac› SES MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt'ün de oldu¤u
17 kiﬂi tutukland›.
Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

Devrimci sendikac› kimli¤i bilinen biridir.
Sendikac›l›¤›, sadece ekonomik ve kamu emekçilerinin özlük
haklar›yla s›n›rlamayan, ülkesinin,
halk›n›n sorunlar›na da sahip ç›kan biridir.
Politik ve örgütlü kimli¤ini gizlemeyen ve mücadelenin meﬂrulu¤u içerisinde sorumluluklar›n›
yerine getirmeye çal›ﬂan biridir.

TUTUKLAMALARIN GEREKÇES‹ NEYD‹?

Bu nitelikleriyle, Güler Zere’yi,
hasta tutsaklar› sahiplenmiﬂtir. Bu
nitelikleriyle Amerika Defol Bu Vatan Bizim demiﬂtir. Bu nitelikleriyle Ayﬂenur ﬁimﬂekler’e sahip ç›km›ﬂt›r. Bu nitelikleriyle halk› ve vatan› için canlar› seve seve veren
Türkiye devriminin önderleri Mahirleri anm›ﬂt›r.

Baﬂta Güler Zere olmak üzere
hasta tutsaklara sahip ç›kmak,
tecritin öldürdü¤ü Güler Zere’nin
cenazesine kat›lmak,

‹ﬂte tutuklanan Meryem ve di¤er gözalt›na al›nan sendikac›lar›n, kamu emekçilerinin "suç"lar›
bunlard›r.

Mahir Çayan nezdinde ﬂehit
devrimcileri anmak, AKP iktidar›n›
protesto etmek.

Meryem Özsü¤üt, daha öncede
8 Ocak 2008 tarihinde gözalt›na
al›n›p tutuklanm›ﬂ ve aylarca hapishanede kalm›ﬂt›. Tutuklanma
gerekçesi yine bildikti: Devrimci
Kevser M›rzak’›n katledilmesini
protesto eden bir bas›n aç›klamas›na kat›lm›ﬂt› Meryem. Tutuklanma gerekçesi buydu. BÜYÜK SUÇU buydu Meryem’in. Ülke içinde
ve ülke d›ﬂ›nda uluslararas› destek
ve kampanya sonucu Meryem Özsö¤üt tahliye edilmiﬂti.

Sald›r› öz olarak halk›n yükselen mücadelesinedir. AKP iktidar›n›n bütün halk› düﬂman gören politikalar›n›n sonucu olarak, halk›n
direnen bütün güçlerine yap›lan
bir sald›r›d›r. Bu sald›r›yla AKP,
katletti¤im devrimcileri sahiplenmeyeceksin, anmayacaks›n ve
tecritte öldürmeye devam edece¤im diyor.
AKP'nin tahammülsüzlü¤ü, bütün demogojilere ra¤men halk›n
ﬂehitlerine, de¤erlerine sahip ç›kmas›nad›r. De¤erleri u¤runa her
türlü bedeli göze almas›nad›r.
MERYEM ÖZSÖ⁄ÜT K‹MD‹R?
AKP iktidar›n›n tutuklad›¤› kiﬂilerden biri de KESK üyesi Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Özsö¤üt'tür.
Kimdir Meryem Özsö¤üt?
Meryem Özsö¤üt KESK’e ba¤l›
SES (Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet
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Emekçileri Sendikas›) Hukuk T‹S
ve Kad›n Sekreteri’dir.

Ancak BU BÜYÜK SUÇU nedeniyle meslekten men cezas› verildi. Meryem Özsö¤üt halen SES
MYK Üyesidir.
AKP iktidar› gerçekleﬂtirdi¤i
gözalt› ve tutuklamalarla Kamu
Emekcilerinin örgütlülü¤üne sald›rmaktad›r.
AKP iktidar› ve yarg›s›, halka
ve halk›n örgütlü güçlerine direnmeyin, politikalar›ma tabii olun diyor. Yoksullu¤unuza, onursuzlu¤a
itiraz etmeyin. Ne verirsek onunla

yetinin diyor. 657 SAYILI YASA da
yap›lmas› düﬂünülen de¤iﬂikle bu
durumu yasalaﬂt›rmay›, kölelik
zincirini daha da kal›nlaﬂt›rmay›
hedefliyor.
AKP'ye teslim olmayaca¤›z.
Sendikalar›m›za, demokratik
kurumlar›m›za sahip ç›karak, örgütlülü¤ümüzü ve mücadeleyi geliﬂtirece¤iz.
Meryem Özsö¤üt ve tutsak
sendikac›lara sahip ç›kmak, onlar›n tutsakl›¤›na son vermek önümüzdeki görevdir.
Baﬂta KESK ve ba¤l› sendikalar olmak üzere, bütün sendikalar
ve demokratik kitle örgütleri ;
Demokratik haklar›m›za, örgütlerimize ve mücadelemize yönelik
sald›r›lara karﬂ› birleﬂik mücadeleyi
örgütlemek göreviyle yüzyüzedir.
Bu görev kaç›n›lmazd›r.
MERYEM ÖZSÖ⁄ÜT VE TUTUKLU
SEND‹KACILARA ÖZGÜRLÜK!
YAﬁASIN GREVL‹ TOPLU
SÖZLEﬁMES‹ SEND‹KAL
MÜCADELEM‹Z!
657 S AYILI KÖLEL‹K Z‹NC‹R‹N‹
PARÇALAYACA⁄IZ!
KAMU EMEKÇ‹LER‹ CEPHES‹

Halen 9 Sendikac› Memur Tutuklu
Seher TÜMER:
(SES Ankara ﬁube Yöneticisi)
Olcay KANLIBAﬁ:
(SES eski MYK üyesi)
Ahmet Z‹REK :
(TÜM BEL SEN Diyarbak›r ﬁube üyesi)
Metin FINDIK :
(TÜM BEL SEN Cizre Temsilcisi)
Ferit ÖZDEM‹R :
(TÜM BEL SEN Siirt ﬁube Baﬂkan›)
Ayhan KURTULAN:
(Kars E⁄‹T‹M SEN eski ﬂube yöneticisi)
Tuncer UﬁAR:
(E¤itim Sen eski ﬁube Baﬂkan›)
Meryem ÖZSÖ⁄ÜT:
(SES MYK Üyesi)
Özcan SAKINCI:
(SES ve ‹zmir Tabipler Odas› Üyesi)

Mad›mak Sorulacak
Hesab›m›zd›r
17 y›l önce Sivas’ta Mad›mak
Oteli’nde yak›larak katledilen ayd›nlar yap›lan eylemlerle an›ld›. Yap›lan
eylemlerde ayr›ca 2 Temmuz günü
Sivas’ta katliam›n yap›ld›¤› Mad›mak Oteli’nde olma ça¤r›s› yap›ld›.
Yak›lan ayd›nlar için 1 Temmuz
günü ‹stanbul Kad›köy’de bir miting
yap›ld›. Devrimci Alevi Komitesi de;
“Sivas ﬁehitleri Ölümsüzdür” yazan
ve üzerinde Sivas’ta yak›larak katledilen ayd›nlar›n resminin oldu¤u bir
pankart taﬂ›d›. Bu pankart›n arkas›nda; oluﬂturulan kortejde pankartlar ve
k›z›l flamalar taﬂ›nd›.
PSAKD Sultanbeyli ﬁubesi’nden Sadegül Çavuﬂ taraf›ndan
okunan aç›klamada; “Kendi karanl›¤›n›n üstünü örtmeye çal›ﬂan devlet, bu karanl›¤› parçalayacak ayd›nlar›m›z› katletti. Mad›mak sorulacak hesab›m›zd›r” dedi.
Daha sonra Sivas’ta eﬂi Nesimi
Çimen alevler içinde katledilirken
kendisi de yaral› olarak kurtulan
Makbule Çimen bir konuﬂma yapt›.
Program konuﬂmalar›n ard›ndan
P›nar Sa¤ ve Önder Babat Kültür
Merkezi Müzik Toplulu¤unun konserleriyle sona erdi.
Mitingin
ard›ndan
akﬂam

20.30’da otobüsllerle Sivas’a hareket edildi.
M a d › m a k M ü ze Ola c a k
Sivas’ta katledilen ayd›nlar› anmak için ‹stanbul Gazi Mahallesi’nde “Mad›mak Müze Olacak”
ad›yla program yap›ld›. Programda;
Cihan Çelik, Dertli Divani, Nurettin
Güleç, Kibar Aslan, Zuhal ve Grup
Yorum türkü ve marﬂlar›n› seslendirirken Tiyatro Simurg’da Sivas katliam›n› anlatan bir oyun sergiledi.
“Bu Memletek Bizim” ﬂark›s›yla
programlar›na baﬂlayan Grup Yorum üyeleri yapt›klar› konuﬂmada;
“’Unutmak ihanettir’ dedik. ﬁehitlerimizi, ödedi¤imiz bedelleri unutmad›¤›m›z için 1 May›s Alan›’n›
kazanmay› bildik, stadyumlar› doldurabildik” dediler.
‹stanbul’da Bahçelievler, Esenler
ve Sar›gazi’de de anmalar yap›ld›.

Sivas Banaz’da 26–27 Haziran’da 21. Banaz ﬁenli¤i yap›ld›.
ﬁenlikte P›nar Sa¤, Gülcihan Koç
gibi sanatç›lar Pir Sultan türkülerini
seslendirdiler. Devrimci Alevi Komitesi de etkinli¤e stand›yla kat›ld›.
ﬁenlik boyunca Devrimci Alevi Komitesi'nin Sivas yürüyüﬂüne ça¤r›
yapan bildirileri da¤›t›ld›.

Malatya Devrimci Alevi Komitesi taraf›ndan 26–27 Haziran günleri
Paﬂaköﬂkü Mahallesi Yeﬂilyurt Caddesi’nde 2 Temmuz Sivas Katliam›
anlatan foto¤raf sergisi aç›ld›.
M e r s i n’de 30 Haziran günü 2
Temmuzda Sivas’a gidece¤ini kamuoyuna duyurma amaçl› Devrimci
Alevi Komitesi eylem yapt›. Taﬂ Bina önünde yap›lan eylemde “‹nanç
özgürlü¤ümüz ve adalet özlemimiz
için 2 Temmuz’da Sivas’tay›z” denildi.

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

A n k a r a’da 1 Temmuz günü
Mamak Nato Yolu Tek Mezar Park›'nda toplanan Devrimci Alevi Komitesi, BDP, Devrimci Proleterya,
BDSP, Partizan, AKA-DER, EHP
ve ESP, taraf›ndan 2 Temmuz katliam› protesto için yürüyüﬂ ve anma
yapt›. Eyleme Devrimci Alevi Komitesi “2 Temmuz'da Sivas'ta 19-22
Aral›k'ta Hapishanelerde Diri Diri
Yakanlar ‹ﬂbirlikçi ‹ktidarlard›r!”
pankart›yla kat›ld›.
‹zm i r’de 1 Temmuz günü eylem yap›ld›. Eylemde Alevi Kültür
Dernekleri Buca ﬂubesi baﬂkan›
Mustafa Aslan yapt›¤› aç›klamada;
adalet için Sivas’a gittiklerini belirtti. Eylemin ard›ndan Sivas’a gitmek
için yola ç›k›ld›.

B u rsa'da, 1 Temmuz Teleferik'in Akça¤layan semtinde Sivas
katliam›yla ilgili yaz›lamalar yap›ld›.
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ﬁov
Bitti!

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010
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Akdeniz’den Gazze’ye do¤ru
yol alan gemilere 31 May›s sabah›
sald›ran ‹ s r a i l’in ölüm mangalar›
bir katliam daha gerçekleﬂtirmiﬂti.
Baﬂbakan yurtd›ﬂ›nda oldu¤u
için hükümet ad›na aç›klama yapan Bülent Ar›nç;
“ ‹srail'in sald›r›s› cevaps›z
kalmayacakt›r” diyor ve ﬂöyle
devam ediyordu:
“Bu eylemi lanetliyoruz. ...
Kara bir leke olarak geçecektir.
‹nsanl›k vicdan›na hesap vermekten kurtulamayacaklard›r.” (Haber Türk, 31 May›s 2010)
O sabah Ar›nç’›n aç›klamalar›
ile baﬂlayan ‹srail’e yönelik bu “tav›r”, neredeyse 1 ay boyunca Baﬂbakan Erdo¤an ve AKP kurmaylar›nca sürdürüldü.
Mesela, Cumhurbaﬂkan› G ü l
“‹srail tarihin en önemli hatalar›ndan birisini yapt›. Bu yanl›ﬂ›n ne
büyük bir yanl›ﬂ oldu¤unu ileride
çok daha fazla anlayacakt›r” diyerek, ‹srail’e bu “bbedelin” ödetilece¤ini söylüyordu.
Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek
Brüksel’de yapt›¤› bir konuﬂmada,
“‹srail ile iliﬂkiler hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak.” demiﬂti.
B a ﬂ b a k a n E r d o ¤ a n ’ a g e l i n c e;
bu bir ay boyunca her vesile ile ‹srail’i eleﬂtirdi. ‹srail’in çocuk katilli¤inden Gazze’de yapt›¤› katliamlara kadar tüm suçlar›n› s›k s›k hat›rlatt›. Filistin bayraklar› önünde
konuﬂuyor, a¤z›n› Gazze ile aç›p,
Gazze ile kapat›yordu. Adeta Filistin’in sözcüsü gibiydi (!)...
Gazze fatihi” ilan edenOnu “G
lerden tutun da, Ortado¤u’da Arap
halklar›nda kurtuluﬂ umudunu yaratan Cemal A b d u l n a s › r ’dan sonra
“22. lider” olarak görenler bile vard›.
Erdo¤an, ‹srail’i “tehdit ediyor”

AKP ve Düzen ‹slamc›l›¤›
ﬂimdi ABD-Siyonizm
ittifak›yla ‘bar›ﬂ›yor ’

Bak›n ﬂu ‘dostlu¤a’;
ﬂu ‘samimiyete’ bak›n.
Yüzlerindeki ifadeye bak›n.
O ifadede, aralar›nda sorun
olan iki ülkeyi de¤il,
Siyonizmle faﬂizmin
ittifak›n› göreceksiniz...
ve “ Tü rk i y e ’n i n do s t l u¤ u n e ka d a r önemliyse düﬂmanl›¤› da o
k a d a r ﬂ i dde t l i di r” diyerek, ‹srail’e
adeta meydan okuyordu.
Bu bir ay boyunca ilgili-ilgisiz,
her yerde ‹srail’i gündem yapt›, ‹srail’i yerden yere vurdu. Ne de olsa
bu halk nezdinde puan topluyordu.

ﬁov bitti! Bir u ﬂ a k
oldu¤unuzu unutmay›n!
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin
(T‹M) Genel Kurulu’ndaki konuﬂmas›nda ﬂöyle diyordu Erdo¤an:
“‹srail bu anlay›ﬂla, kafa yap›s›yla
devam etmesi durumunda bölgedeki
en önemli dostunu kaybetmek üzeredir. ‹srail yönetiminin kendini çek
etmesi... laz›m?”
Erdo¤an’a bak›lacak olursa, du-

rum çok ciddiydi ve
‹srail “Türkiye’yi kaybetmek üzereydi”...
D›ﬂiﬂleri Bakan›
Ahmet Davuto¤lu geri
dururmuydu. D a v u to¤lu da Gazze diyor,
‹srail zulmünden sözediyor k a t l i a m d a n
sonra ‹srail’in “nas›l
dize getirildi¤ine”
d a i r hayali senaryol a r yaz›l›yordu.
Düzenin sat›l›k kalemleri de bir iﬂbirlikçiden, sünepe bir bakandan adeta “milli bir
kahraman” yaratmaya
soyundular. Davuto¤lu, Ortado¤u’ya
yepyeni bir nizam veriyordu(!)
Davuto¤lu, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton’a “Türkiye’nin 62
y›ll›k kesintisiz süren iliﬂkilerini
kesme noktas›na” geldi¤ini söyleyince, ABD devreye girmiﬂ ve ‹srail’i “hizaya çekmiﬂ”ti. ‹srail’in Mavi Marmara gemisinden tutuklad›klar›n› serbest b›rakmas›, Davuto¤lu’nun baﬂar›s›yd›!!!
K›sacas› ‹srail ﬂovu neredeyse 1
ay boyunca sürdürüldü. Ama deniz
bitti, kara göründü! ﬁov buraya kadard›. Burdan sonras› yoktu...
AKP iﬂbirlikçi bir parti, Erdo¤an
ise emperyalistlerin bir maﬂas›yd›.
Bu gerçek bir kez daha kendilerine
hat›rlat›ld›.
Kanada'da düzenlenen G20 zirvesi için Toronto’ya giden Erdo¤an
Obama ile iki kez görüﬂtü. 27 Haziran’daki ikinci görüﬂmeden sonra
Erdo¤an’›n ‹srail konusundaki görüﬂleri de “farkl›laﬂt›.”
Bu iki görüﬂmede Obama, ‹srail
konusunda ev ödevlerini verip,
AKP’nin ‹srail ﬂovunu bitirmesini
istiyordu. Bunun üzerine Erdo¤an:
“ ‹s rail ile i liﬂ kile ri normale dön dürmek, ol umlu sürec e sokmak ge -

rekir!” demeye baﬂlad›.

Halk› aldat›p, ‹srail ile
giz l i il i ﬂki le r k u r d u l a r !
Gül, Erdo¤an, Ar›nç, Davuto¤lu,
ﬁimﬂek... hepsi 1 ay boyunca halk›n
gözüne baka baka yalan söyleyip,
halk› aldatt›lar.
Yalan, 1 Temmuz’da aç›¤a ç›kt›.
AKP’nin yalanc›l›¤› iﬂbirlikçili¤i,
halktan gerçekleri nas›l gizledi¤i bir
kez daha ortaya ç›kt›. ‹srail zulmüne
karﬂ› büyük bir öfkeyle dolu olan
milyonlarca insan› aldatm›ﬂlard›.
Daha düne kadar ‹srail’i tehdit edenler bugün iliﬂkileri geliﬂtirmek ad›na
halktan gizli iliﬂkiler kurmuﬂlard›:
D›ﬂiﬂleri Bakan› A h m e t D a v u to¤lu, 29 Haziran günü saat
12 .3 0’d a ‹s ra il T i c a re t B a k a n ›
B e n - E l i e z e r il e Br üksel’de gi zlice
görüﬂtü.
2.5 saat süren toplant›da, iliﬂkilerin nas›l onar›labilece¤i konuﬂuldu. Yani iliﬂkiler yine “ eskisi gibi”
olmal›yd›. (Hani asla eskisi gibi olmayacak diye esip gürlüyordunuz?!) Bakanlar›n ikinci görüﬂme
için yine gizli bir yer ve tarih belirledi¤ini yazd› bas›n.
Bas›ndan ve halktan gizlenen bu
görüﬂme “s›z›nca”, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› sözcüsü “görüﬂme iste¤inin ‹srail’den geldi¤ini, görüﬂme de Türkiye’nin ‹srail’in özür dilemesini istedi¤ini” söyledi. Suçüstü yakalanman›n telaﬂ› ile böyle piﬂkince bir
aç›klama yapt›lar.
‹srail ise görüﬂme talebinin Türkiye’den geldi¤ini aç›klad›. K›sacas› AKP ‹srail ﬂovunu bitirerek, ‹srail karﬂ›s›nda diz çökerek, 62 y›ll›k
müttefiki ‹srail ile yoluna devam
edece¤ini göstermiﬂde oldu.
Bir ay boyunca ‹srail’e dair söylediklerinin yalan oldu¤u, o sözlerinin
hiçbir hükmü olmad›¤› da kan›tland›.
Bir ay boyunca bizim söylediklerimizin do¤ru oldu¤u kan›tland›.
Bakmay›n siz onlar›n at›p-tutmalar›na, a¤›zlar›ndan ç›kan koca
koca laflara... Hepsi boﬂ, hepsi yaland›r. Onlar b›rak›n ‹srail ile iliﬂki-

leri kesmeyi, tek bir anlaﬂmay› bile
iptal edemezler.
Onlar ancak meydanlarda hak
arayan emekçilere sald›rmay›, iﬂkence yapt›rmay›, ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤i tutuklatmay› iyi bilirler.

‹srail karﬂ›s›nda nedamet
getirme s›ras› ‹HH’da
‹srail, Filistin halk›n›n en do¤al
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için kulland›¤› “tüneller” de dahil Gazze’yi
bombalamaya, kuﬂatma ve ambargo
uygulamaya devam ediyor. Düzen
‹slamc›l›¤› ise, iktidara ve emperyalizmin çizdi¤i s›n›rlara paralel olarak ‹srail karﬂ›s›nda nedamet getirmek için s›rada. Hem de Mavi Marmara’da ‹srail’in katletti¤i 9 kiﬂi n i n k a n › k u r u m a d a n, katliam›n
üzerinden daha 1 ay geçmeden yapt›lar bunu.
‹nsan Hak ve Hürriyetleri ‹nsani
Ya rd›m Vakf› (‹HH)Baﬂkan› Bülent
Y›ld›r›m, Hürriyet Gazetesi yazar›
E r t u ¤ r u l Ö z k ö k ile yapt›¤› röportajda, egemen s›n›flara, ‹srail’e güvence üstüne güvence veriyor.
(Hürriyet, 1 Temmuz 2010)
‹srail ile sorun i st eme di kl erini
söylüyor. Daha dün öyle demiyorlard› oysa. ‹srail’in Kanal 10 Televizyonu’na demeç verdi¤ini, ‹stanbul’daki Yahudiler ile iliﬂki kurmaya çal›ﬂt›klar›n› anlat›p, ama kabul
görmediklerinden yak›n›yordu.
Kendilerini kan›tlamak için Özkök gibi yeminli bir halk düﬂman›n›
seçmeleri ne yapmaya çal›ﬂt›klar›n›
da gösteriyordu.
Bülent
‹srail televizyonlar›, “B
Y › l d › r › m u z l a ﬂ m a a r › y o r” anonslar›yla verdiler bu konuﬂmalar›. Do¤rusu da oydu ve düzen ‹slamc›l›¤›,
yine sistemden kopmama hesaplar›
içindeydi.

‹ﬂte bunun sonucudur ki,
Fetullah Gülen’den, AKP’ye,
‹HH’dan ‹slamc›lar›n de¤iﬂik
kesimlerine kadar istisnalar›
d›ﬂ›nda hepsi ‹srail’e ve
emperyalizme bir kez daha
biat etmektedirler.

‹slamc›l›¤›n Siyonist
‹srail’e güveni
Y›ld›r›m’›n Özkök’e yapt›¤›
aç›klamalar içinde bir bölüm özellikle çarp›c›yd›.
Özkök, “‹srail’in bu konulardaki sicilini çok iyi biliyorsunuz. Bunu
yapacaklar› belliydi” diyerek, buna
ra¤men niye gemilerle Gazze’ye
yola ç›kt›n›z diyor?
Y›ld›r›m’›n cevab› ﬂöyledir:

“Laf aram›zda, biz Türk-‹s rail iliﬂkilerine güvendik. Biz
T ü r k ’ ü z bi z e b i r ﬂ e y y a p m a z l a r
diye düﬂündük.”
Evet, öyle düﬂünmüﬂlerdir.
Emperyalizmi ve siyonizmi gerçekte tan›mamaktad›r ülkemiz ‹slamc›lar›. Tarihleri boyunca bedel
ödememiﬂlerdir çünkü. Yeﬂil kuﬂakta, Amerika’yla, ‹srail’le iﬂbirli¤i
içinde olduklar› için, onlar hakk›ndaki de¤erlendirmeleri de çarp›kt›r.
AKP’nin, tüm oligarﬂik iktidarlar›n ‹srail’le çok iyi bir ittifak-müttefiklik iliﬂkisi içinde oldu¤unu çok
iyi bilmekte ve bu iliﬂkiye karﬂ› mücadele etmek bir yana, bu iliﬂkiye
de güvenmektedirler. Kökü eskilere
giden bir iliﬂkidir bu.
Bu nedenledir ki, en çok “antisiyonist” kesildikleri zaman bile, ‹sraille iliﬂkilerin kesilmesini, tüm
anlaﬂmalar›n iptal edilmesini hala
isteyememektedirler.
‹ﬂte bunun sonucudur ki, F e t u l lah Gülen’den, AK P’ye, ‹HH ’dan
‹slamc›lar›n de¤iﬂik kesimlerine
k a d a r istisnalar› d›ﬂ›nda hepsi ‹s r a i l ’ e v e e m p e r y a l i z m e b i r kez
d a h a b i a t e t m e k t e d i r l e r.
Abluka alt›nda bombalanan ve
açl›kla, ölümle kuﬂat›lan Filistinlileri çabuk unuttular. 5 kurﬂunla kafas›ndan vurulan 19 yaﬂ›ndaki Furkan Do¤an’› ve katledilenleri çabuk
unuttular.
31 May›s sabah›, “‹srail’e ölüm”
diyerek, ‹srail elçili¤ini kuﬂatt›klar›n› çabuk unuttular. K›sacas›, düzen
‹slamc›lar› bir kez daha Gülen’in,
AKP’nin izinden yürümeye devam
ediyorlar.

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010
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Avrupa Sosyal Forumu
‹stanbul’da Baﬂlad›

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

1-4 Temmuz günleri aras›nda
yap›lacak olan Avrupa Sosyal Forumu'nun ‹stanbul Maçka Park›'nda
düzenlenen programla aç›l›ﬂ› yap›ld›.
Halk Cephesi üyeleri 25
Haziran günü forumu duyurmak
için ﬁiﬂli Merkez Camii’nin yan›na,
Osmanbey Otobüs Dura¤›’na,
Mecidiyeköy Metrobüs Dura¤›’na
ve ﬁiﬂli Ticaret Meslek Lisesi
yan›na pankartlar ast›lar.
30 Haziran günü yap›lan aç›l›ﬂta Tekel ‹ﬂçileri ad›na Tek G›da-‹ﬂ 8
Nolu ﬁube'den Filiz Yavuz, Mezepotamya Sosyal Forumu'nu düzenleyenlerden Ahmet Türk, Dünya
Kad›n Yürüyüﬂü temsilcisi Michelle ve Yunanistan Sosyol Forumu

Gazi’de
yozlaﬂmaya
karﬂ› dostluk
turnuvas›
‹stanbul Gazi Mahalle-si'nde 13 Haziran'da baﬂ-layan ve bu sene 3. sü dü-zenlenen yozlaﬂmaya kar-ﬂ› dostluk futbol turnuvas›
devam ediyor. 30 tak›m›n
kat›ld›¤› futbol turnuva-s›nda sahaya bir çok ta-k›m mahalledeki yozlaﬂ-may› teﬂhir eden pankart-lar asarken Gazi Özgür-lürler Derne¤i imzal› 3
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temsilcisi Sissy birer konuﬂma yapt›lar.
Filiz Yavuz Tekel direniﬂini anlat›rken, Ahmet Türk de bu forumu
önemsediklerini belirterek; "Burada verilen mücadele halklar›n kardeﬂli¤i ve özgürlük mücadelesidir"
dedi.
Avrupa'dan kat›lan temsilciler
yapt›klar› konuﬂmalarda yaﬂanan
ekonomik krize de¤indiler. Michelle krizin kad›nlar üzerindeki etkilerinden bahsetti. Yunanistan'dan kat›lan Sissy ise; eskiden Allah'a tapt›klar›n›, fakat art›k tanr›lar›n piyasalar oldu¤unu belirterek; "Yaﬂad›¤›m›z bu krizin sebebi kendi yaratt›klar› bu tanr›d›r" dedi.
Aç›l›ﬂta son olarak ‹dil Kültür

pankart da as›ld›. Pankart-larda "Yozlaﬂmaya Çete-leﬂmeye Karﬂ› Gücümüz
Birli¤imizdir, Gençlerimi-ze Ça¤r›m›zd›r Gazi'yi
Bedellerle Kazand›k Yoz-laﬂmay› H›rs›zl›¤› Çete-leﬂmeyi Kendimize Yak›ﬂ-t›rmayal›m" denildi.

Merkezi ad›na sahneye ç›karak kat›l›mc›lara "Hoﬂgeldiniz" diyen
Veysel ﬁahin ‹dil Kültür Merkezi
bünyesinde çal›ﬂmalar›n› sürdüren
Grup Yorum'u sahneye davet etti.
"Dünyan›n her yerinde direniﬂler sürüyor. ‹nan›yoruz ki elbet bir
gün direnen halklar kazanacak, sosyalizm kurulacak" diyerek baﬂlad›¤› konserinde, tecrite karﬂ› büyük
direniﬂte ﬂehit düﬂen 122 devrimci
için "Sevdan›za And Olsun" ve Filistin'de iﬂgale karﬂ› ölümüne vatan›n› savunan direniﬂçiler için "Nasid El Tahrir" marﬂlar›n› söylediler.
Forumun ilk günü olan 1
Temmuz günü ‹TÜ Gümüﬂsuyu
Kampüsü’nde Devrimci Alevi
Komitesi ad›na Cafer Bin
taraf›ndan “‹nanç Özgürlü¤ü ve
Alevilik” konulu seminer verildi.
Cafer Bin verdi¤i seminerde ilk
olarak devletin Alevilik üzerindeki
bask› ve aﬂa¤›lamalar› üzerinde
durdu. Önce Aleviler’in katledildi¤ini söyleyen Bin, ﬂimdi ise
Alevilerle birlikte Alevili¤in de
katledilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› vurgulad›.
Cemevlerinin
aﬂa¤›lanmas›,
Alevi köylerine cami yap›lmas› ve
nüfus cüzdanlar›nda bulunan din
hanesi üzerinde durulan seminer
soru-cevap bölümünün ard›ndan
sona erdi.

Grup Yorum’la Söyleﬂi
‹stanbul Ba¤c›lar’da bulunan Karanfiller Kültür Mer-kezi’nde 25 Haziran akﬂam› Grup Yorum’’la söyleﬂi ya-p›ld›. 12 Haziran’da ‹nönü stadyu-munda 55 bin kiﬂilik koro ile gerçek-leﬂen konserin olumlu ve olumsuz
yanlar› konuﬂuldu. Grup Yorum’dan
Cihan Keﬂkek’in sorular› yan›tlad›¤›
konserin sonuçlar›n› de¤erlendirdi¤i
söyleﬂiye 40 kiﬂi kat›ld›.

Okan Y›ld›r›m
Karanfiller Kültür Merkezi'nde
futbol turnuvas›
Çocuklara Film Gösterimi
‹stanbul Sar›gazi'de
12 tak›m›n kat›ld›¤› ve
geleneksel hale gelen
Okan Y›ld›r›m Futbol
Turnuvas› devam ediyor.

Karanfiller Kültür Merkezi çocuklar›n iste¤i üzerine
yapt›¤› film gösterimine devam ediyor. 27 Haziran günü
çocuklarla birlikte Karanfiller’in soka¤› haz›rland› ve film
gösterimi 70 çocukla baﬂlad›. Neﬂeli Ayaklar filmini izle-yen çocuklar›n baz›lar›na aileleri de eﬂlik ediyordu.

Bir ölümün daha ad› yoksulluk oldu ‹kitelli Özgürlükler Derne¤i
‹stanbul ﬁile’de Baran isimli 7 yaﬂ›nda bir çocuk üyesine muhbirlik teklifi

girdi¤i denizde bo¤uldu. Hiç bir güvenlik önleminin
al›nmad›¤› sahilde denize giren Baran, bir hafta komada
kald›¤› hastanede hayat›n› kaybetti.
Baran’›n ölümüyle ilgili bir aç›klama yapan Sar›gazi
Özgürlükler Derne¤i; “Bu ölümün de ad› yoksulluk oldu.
Bu yüzden bu da bu düzenin iﬂledi¤i onlarca cinayetten
biridir. Hiçbir güvenlik önleminin al›nmad›¤›, halk›n ka-derine terk edildi¤i bu sahillerde halka en ufak bir de¤e-rin verilmedi¤inin son örne¤idir Baran’›n ölümü” dedi.
Televizyonlarda görünen ünlü iﬂadamlar› ve sosyetenin Türkiye’nin en lüks yerlerinde yapt›klar› tatillerde
hiçbirinin öldü¤ünün görülmedi¤i söylenen aç›klamada,
düzenin as›l sahiplerini korudu¤u belirtildi.
Aç›klaman›n sonunda utanmadan üç çocuk isteyen
Tayyip Erdo¤an’a cevaben may›n patlamas› sonucu ya
da bo¤ulma sonucu ölenlerin yoksul çocuklar›n oldu¤u
vurgulanlad›. Aç›klaman›n sonunda; “Bir gün Baranla-r’›n ölmeden gülebildi¤i güzel günler verece¤iz tüm ço-cuklara…” denildi.

AKP polisi yeni icraatlar›na
devam ediyor. ‹stanbul’da ‹ki-telli Özgürlükler Derne¤i üyesi
Umut Abay’a muhbirlik yapma-s› teklif edildi. Konuyla ilgili 19
Haziran’da dernekte bas›n top-lant›s› yapan Abay, 8 May›s gü-nü hiçbir gerekçe gösterilmeden
gözalt›na al›n›p terörle mücade-le ﬂubesinde psikolojik bask› ve
iﬂbirlikçilik tekliflerine maruz kald›¤›n›, ç›kt›ktan he-men bir gün sonra polisler taraf›ndan telefonla arama-lar baﬂlad›¤›n› söyledi. Son olarak bir hafta önce
arayan polislerin “buraya gelip bizimle görüﬂmen ge-rek, mahkemen hala devam ediyor kendi iyili¤in için
bizimle görüﬂmelisin” diyerek tehdit ettiklerini söyleyen Abay; bundan sonra kendisinin ve ailesinin ba-ﬂ›na gelecek her türlü olaydan polisin sorumlu olaca-¤›n› belirtti.

Emperyalist-kapitalist dün- Afganistan’da
G-20 toplant›lar› emperyalistlerin ya’n›n
liderleri G-20 zirvesinde;
bütçe
aç›klar›n›
azaltmak ve ban- 27 günde 91
krizine çözüm olmayacak!
kac›l›k sistemlerini kendi aç›lar›ndan daha güvenli hale getirmek için or- NATO askeri
tak bir yol izlenmesi konusunda anlaﬂa- cezaland›r›ld›

G-20 Zirvesi, 26 Haziran günü Kanada’n›n Toronto kentinde yap›ld›. G-20
toplant›lar›, kapitalizmin sorunlar›n›n tart›ﬂ›ld›¤›, sorunlar›na çözümler arand›¤›
toplant›lar olma özelli¤ini taﬂ›yor.
Hem aralar›ndaki sorunlar› tart›ﬂ›p, çözüme kavuﬂturmak, hem de emperyalistkapitalist sistemin sorunlar›na çözüm bulmak amac›yla kapitalist ülkelerin devlet
baﬂkanlar›, baﬂbakanlar› bu zirveye kat›lmaktad›r.
Emperyalist-kapitalist ülkelerin bütçe
aç›klar›, yaﬂanan ekonomik krizler, Yunanistan ile süren tart›ﬂmalar ve önümüzdeki günlerin ekonomik sorunlar› zirvenin
tart›ﬂma konular› oldu.

mad›lar. O nedenle ülkelerin kendi belirleyecekleri yollar› izlemelerinde uzlaﬂt›lar.
Binlerce polisin korudu¤u binalarda
kapitalizmin sorunlar› tart›ﬂ›l›r ve krizin
yükü geri-b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerin üzerine
y›k›l›rken “d›ﬂarda” ise binlerce anti-emperyalist zirveyi protesto etti.
Zirve baﬂlamadan günler öncesi Toronto’da toplanmaya baﬂlayan anti-emperyalistlerin say›lar› 10 bini aﬂt›.
Zirve boyunca çeﬂtili gösteriler yap›larak, emperyalist kapitalistlerin zirveleri ve
alacaklar› kararlar protesto edildi.
Polisin ola¤anüstü güvenlik önlemlerine ra¤men, binlerce anti-emperyalist,
anti-Amerikanc› 2 polis arac›n› ateﬂe verdi. Ele geçirdikleri di¤er polis araçlar›n›
da tahrip etmeye çal›ﬂt›lar.
Anti-emperyalistler, anti-Amerikanc›lar McDonalds, Starbucks, CIBC ve Scotiabank gibi emperyalist kuruluﬂlara yönelik eylemlerde yapt›lar. Buralar› hedef alarak, binalar›n› tahrip etmeye çal›ﬂt›lar.
Zirve bu protestolarla sürdü ve protestolar ile kapat›ld›.
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Afganistan’da düzenlenen bombal› sald›r›da NATO’ya ba¤l› bir
asker cezaland›r›ld›.Afganistan’da Haziran ay›
boyunca NATO’nun asker kayb› 91’e ç›kt›.
K›sa bir süre önce de
yine ülkenin farkl› 2
bölgesinde NATO askerlerine yönelik eylemde 5 NATO askeri
cezaland›r›lm›ﬂt›.
Polonya ordu yetkilileri ve ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤› daha
önceki çat›ﬂmalarda asker kay›plar› oldu¤unu
aç›klad›.
Amerikan emperyalistleri direniﬂi k›rmak
için daha çok iﬂgalci asker gönderse de direniﬂ
iﬂgalcilere karﬂ›n sürüyor.
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"H›rs›zl›k Çözüm De¤il"
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Halk Cephesi’nin yozlaﬂmaya
karﬂ›
mücadelesi
sürüyor.
H›rs›zl›¤›n halk›n kültürüyle alakas›
olmad›¤›n›, yoz kültürün bir parças›
oldu¤unu söyleyen Halk Cepheliler
afiﬂlerle, toplant›larla çal›ﬂmalar›n›
sürdürüyorlar.
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Gazi Halk Cephesi
"H›rs›zl›k Çözüm De¤il"
‹stanbul, Gazi Mahallesi’nde bir
süredir, Gazi Halk Cephesi’nin
devam eden h›rs›zl›¤› önleme kampanyas›yla ilgili ozalitler as›ld›.
23 Haziran günü as›lan ozalitlerde h›rs›zlara ça¤r› yap›larak
“H›rs›zlara Ça¤r›m›zd›r, H›rs›zl›k
Yapmak Onursuzluktur Onursuz
Yaﬂamaktan Vazgeçin” yaz›l› ozalitler as›ld›. Gazi Halk Cephesi imzal›
ozalitlerde ayn› zamanda halka da
ça¤r› yap›larak “H›rs›zl›k Çözüm
De¤il Halk›n Dayan›ﬂmas›n› Örgütleyelim” denildi. Mahallenin birçok
bölgesine 50 ozalit as›ld›.
H›rs›zl›k kampanyas› dahilinde
30 Haziran günü bir halk toplant›s›
düzenlendi. Gazi Mahallesi Sultan
Dü¤ün Salonu’nda düzenlenen
toplant›da yaﬂanan h›rs›zl›k olaylar›, polisin h›rs›zlarla ortak
çal›ﬂmas› gibi konulara de¤inildi.
H›rs›zl›k konusunda al›nacak
önlemlere de de¤inilen toplant›da
h›rs›zl›k konusunda mahallenin
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güvenli¤i için gece mahallenin beklenmesi, h›rs›zl›k olaylar›n›n haber
verilebilece¤i bir telefon a¤›
oluﬂturulmas› ve h›rs›zl›k konusunda mahallede kitlesel bir yürüyüﬂ
yap›lmas›
karar›
al›nd›.
Kampanyaya halk›n kat›l›m›n›n
nas›l sa¤lanaca¤›n›n da tart›ﬂ›ld›¤›
toplant›ya 100 kiﬂi kat›ld›.

H›rs›zl›¤a Karﬂ› Cephe
Ya z › l a m a l a r ›
‹stanbul, Gazi Mahallesinin
birçok bölgesinde h›rs›zl›¤› önleme
kampanyas› kapsam›nda Cepheliler
yaz›lamalar yapt›.
Cephe imzal› yaz›lamalarda
h›rs›zl›k yapman›n suç oldu¤u vurgulanarak, h›rs›zlar uyar›ld›.
23 Haziran günü yap›lan
yaz›lamalarda "H›rs›zl›k Yapmak
Suçtur,
H›rs›zlardan
Hesap
Soraca¤›z" denildi.

Okmeydan›’da H›rs›zlara
Müdahale ve Polisle
Çat›ﬂma
‹stanbul Okmeydan›’nda 28 Haziran günü sa¤l›k oca¤› yan›nda bir
eve iki h›rs›z›n girdi¤i görülmesi
üzerine Halk Cepheliler’e haber verildi. H›rs›zlar Halk Cepheliler taraf›ndan yakalanarak bu iﬂi kimin ad›na yapt›klar› konusunda sorgulanarak sokaklarda ve kahvelerde teﬂhir

edildiler. Yar›m saat sonra akrep
araçlar›yla mahalleye gelen polisler, arac› Cepheliler'in üzerine sürünce çat›ﬂma ç›kt›. “Katil Polis
Mahalleden Defol!” sloganlar›yla,
ellerde taﬂlarla arac›n ve polisin üstüne yüründü. En son müdahalede
aynalar› ve camlar› k›r›lan araç bir
daha gelmeye cesaret edemedi.
Polisler mahalleden kovulduktan sonra h›rs›zl›k yapan gençlerden
bir daha h›rs›zl›k yapmayacaklar›
sözleri al›nd› ve cezalar› verildi.

Alibeyköy: M a h a l l e m i z d e
Yozlaﬂmaya ‹zin
Vermeyece¤iz
‹stanbul'da Halk Cepheliler 28
Haziran
günü
Alibeyköy
Akﬂemseddin Mahallesi Bar›ﬂ
Manço Park›’nda gezerken bally
çeken iki serseriye müdahale ettiler.
Sonras›nda bu kiﬂileri parkta
dolaﬂt›rarak teﬂhir edip insanlardan
özür dilettiler. Bally çekenler parktaki halka "biz uyuﬂturucu içti¤imiz
için devrimciler bize müdahale ettiler sizlerden ve devrimcilerden özür
diliyoruz"dedikten sonra parktan
uzaklaﬂt›r›ld›lar. Parktaki yaﬂl›genç, kad›n erkek tüm insanlar
Cepheliler’i alk›ﬂlayarak desteklediler. Daha sonra park›n çal›l›k diye
tabir edilen bölgesinde ahlaks›z bir
halde olan bir bayan ve erkek de
dövüldükten sonra bölgeden kovuldular. Halk Cepheliler mahallelerinde yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelelerini
sürdürmeye devam ediyorlar.

Avrupa’da
Anadolu Gençlik Pikni¤i
Köln’de Yap›ld›
Anadolu Gençlik hareketinin örgütledi¤i "Anadolu
Gençlik 1. Pikni¤i" 27 Haziran'da Almanya Köln'nün
Chorweiler semtinde yap›ld›. Piknikte önce Anadolu
Gençlik temsilcisi Avrupa'da yaﬂayan gençli¤in sorunlar›na de¤indi¤i bir konuﬂma yapt›.
Ard›ndan "Grup Anatolia" sahneye ç›karak Türkçe,
Kürtçe ve Zazaca türkü ve halaylar› ile pikni¤e kat›lanlara coﬂkulu anlar yaﬂatt›lar. Bir saat süren Grup Anatolian'n›n program›n›n ard›ndan yaklaﬂ›k 250 kiﬂi ile,

Halk Sofras›nda, haz›rlanan yemekler yenildi. Anadolu
Federasyonu baﬂkan› Latife Ad›güzel yapt›¤› konuﬂmas›nda; Gençlerimizin gelece¤imiz oldu¤unu belirterek
Avrupa'da yaﬂanan hak gasplar›n› ve ›rkç› sald›r›lara
de¤inerek daha fazla örgütlenmek gerekti¤ini belirtti.
Çeﬂitli programlarla devam eden pikni¤ine 250 kiﬂi
kat›ld›. Halay, skeç ve dans gösterilerinde etrafta pikni¤e
gelen Türkiyeliler'in kat›l›m› ile 500 kiﬂiye kadar ç›kt›.

Stammheim Davas› Bitiyor

Hamburg: Yürüyüﬂümüz Sürüyor

28 Kas›m 2006'da Anadolu Federasyonu Bürosuna
ve federasyon bünyesinde faaliyet yürüten derneklere
yap›lan bask›nlar sonucunda tutuklanan Ahmet Düzgün Yüksel ve Devrim Güler'in Stammheim'daki 129b
maddesinden aç›lan davalar› 6 Temmuz'da Ahmet
Düzgün Yüksel'in okuyaca¤› savunma ile son bulacak.
Anadolu Federasyonu yapt›¤› ça¤r› ile yaklaﬂ›k üç
y›ld›r süren davan›n 6 Temmuz günü sabah saat
09.30'da baﬂlayacak olan son duruﬂmas›n› izlemeye,
Türkiyeli devrimcileri sahiplenmeye ça¤›rd›.

Hamburg Yürüyüﬂ okurlar›, 6. y›l›na giren dergilerini daha fazla insana ulaﬂt›rmak için baﬂlatt›klar› kampanya çerçevesinde afiﬂleme çal›ﬂmalar›na baﬂlad›lar.
19 Haziran günü, Hamburg Sternschanze ve çevresinde 100 adet afiﬂ yapan Yürüyüﬂ okurlar›, 20 Haziran
günü de "Yürüyüﬂümüz Sürüyor" CD'lerini toplu olarak
izlediler. Kampanya çal›ﬂmalar›n› önümüzdeki günlerde de çeﬂitli programlarla sürdüreceklerini belirten
okurlar›m›z, dergimizi tüm göçmenlere ulaﬂt›rmay› ve
gerçekleri halka taﬂ›may› hedefliyorlar.

Özgürlük Ça¤r›s› 50. Haftas›nda

Fransa Nancy'de Emeklilik Yaﬂ›
Protestosu

26 Haziran günü, Almanya'n›n Köln kentinde, 50.
haftas›nda Dom Meydan› eylemi gerçekleﬂti.
Anadolu Federasyonu üye ve yöneticilerinin evlerine ve derneklere düzenlenen operasyon sonras› gözalt›na al›n›p tutuklanmas›n›n ard›ndan, Özgürlük Komitesi taraf›ndan baﬂlat›lan "Nurhan Cengiz Ahmet'e
Özgürlük" eylemi 50. haftas›nda devam ediyor. 26 Haziran günü Dom Meydan›’nda tutuklu arkadaﬂlar›n›n
foto¤raflar›n›n yer ald›¤›, Almanca "Nurhan, Cengiz
ve Ahmet'e Özgürlük" yazan pankart›n› açt›lar ve iki
saat boyunca ordan geçen, ilgilenen herkese bilgi verdiler.

Hamburg Anadolu Gençlik'ten
Yaz›lamalar
Hamburg Anadolu Gençlik, 27 Haziran'da yap›lacak
olan Gençlik Pikni¤inin çal›ﬂmalar›n› sürdürürken 19 Haziran günü de Hamburg'un çeﬂitli semtlerinde “Irkç›l›¤a
Karﬂ› Birleﬂelim”, “Politik Tutsaklara Özgürlük”, “DevGenç” vb. içerikli Anadolu Gençlik imzal› yaz›lamalar
yapt›lar.

Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010

Cumhurbaﬂkan› Sarkozy ve Baﬂbakan Fillon hükümetinin emeklilik reformuna karﬂ›, Fransa'nin Nancy ﬂehrinde, 24 Haziran günü eylem yap›ld›.
Emeklilik yaﬂ›n›n 60'tan 62'ye ve tam emeklilik yaﬂ›n›n
da 65’ten 67’ye ç›kart›lmas›na karﬂ› yap›lan protesto yürüyüﬂüne 10 bin kiﬂi kat›ld›.
Fransa genelini kapsayan 27 May›s'taki ilk eyleme bir
milyon üzerinde bir kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›. ‹kincisi 24 Haziran'da düzenlenen protesto eylemine de bir milyona yak›n
bir kat›l›m sa¤land›.
Bu protesto eylemlerine Nancy Anadolu Kültür ve Sanat Evi (NAKSE) de sembolik bir kat›l›m sa¤lad›.
NAKSE 19 Haziran günü de, Fransa'daki özgürlüklere
ve yabanc›lar›n haklar›na yönelik k›s›tlamalara karﬂ›,
Nancy ‹nsan Haklar› kurumu, Sosyalist Parti, Yeni AntiCapitalist Parti, Fransa Komünist Partisi, Hukukçular ve
Yarg›çlar›n Sendikas› vb. birçok kurum ve kuruluﬂlar›n organize etmiﬂ olduklar› programa kat›ld›. Bin kiﬂinin kat›ld›¤› program, müzik dinletisi, tiyatro, dans ve ﬂiir dinletisiyle son buldu.

49

Honduras Darbesinin Y›ldönümü’nde
Avrupa’da Eylemler
Bundan tam bir y›l önce 28 Haziran’da, Honduras’daki baﬂkan
Manuel Zelaya bir askeri darbeyle
iktidardan düﬂürüldü. Zelaya’ya yönelik darbenin bir sebebi ise, önerdi¤i bir referandum olmuﬂtu. Bu referandumda halk›n oylamas›yla bir
anayasal kurul toplanabilir ve Honduras'ta kat›l›mc› bir demokratikleﬂmeye yol açacakt›.
28 Haziran günü darbeye karﬂ› ve
Ulusal Halk Direniﬂ Cephesi
(FNRP) lehine Berlin ve ‹sviçre'nin
yan›s›ra Viyana'da çeﬂitli demokratik
kitle örgütlerinin kat›ld›¤› bir eylem
yap›ld›. Eylem ça¤r›s›nda "Avusturya, AB ve Bat› de¤er toplulu¤unun
sözde savunduklar› hukuk devlet ilkeleri nerede?" denilerek Avrupa
Birli¤i ve üye devletlerinin bu konudaki riyakarl›¤›na dikkat çekildi.
Say›: 223

Yürüyüﬂ
4 Temmuz
2010
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Eylemde "AB ve Avusturya: Kararl› ﬂekilde ﬂiddet rejimine karﬂ›",
"Honduras'taki askeri darbeye hay›r", "ABD - Honduras'tan Defol Yaﬂas›n Halk›n Direniﬂi" ve "Direniﬂ
Sürüyor" yaz›l› pankartlar aç›ld›,
darbeciler taraf›ndan katledilen direniﬂçilerin resimleri gösterildi. Eylemde yap›lan konuﬂmalarla darbecilerin insanl›k suçlar›n› teﬂhir edilerek
direniﬂin bir umut kayna¤› oldu¤u
anlat›ld›. Halk Cephesi ad›na yap›lan
aç›klamada "Latin Amerika emperyalizmin bir laboratuvar› olarak tarihte birçok kez darbelerle karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Onbinlerce insan baﬂta ABD olmak üzere, emperyalist ve
kapitalist haydutlar›n ç›karlar› için
kaç›r›l›p katledildi. Ancak Filistin ve
Irak'ta da oldu¤u gibi Honduras'taki
direniﬂ bizlere umut veriyor ve enter-

nasyonal dayan›ﬂman›n öneminin
birkez daha alt›n› çiziyor. Bu umut
bize güç veriyor" denildi.
Yap›lan konuﬂman›n bitiminde
Türkiye'de TAYAD'l›lara yönelik
tutuklama operasyonundan bahsedilerek tüm kat›l›mc›lara TAYAD'l›lara sahip ç›k›p Türkiye Adalet Bakanl›¤› ve TBMM'ye göndermek
üzere haz›rlanan imza metni imzalamaya ça¤r› yap›ld›. Bu konuda
duyarl›l›k gösteren kat›l›mc›lar eylem da¤›lmadan TAYAD'l›lar ve
tecrite karﬂ› imzalar›n› verdiler.
Berlin'deki gösteri Honduras Büyükelçili¤i'nin önünde yap›ld›. Berlin'deki konuﬂmac›lar özellikle
FDP'ye yak›n Friedrich-NaumannVakf›'n›n darbeye sundu¤u deste¤e
dikkat çektiler. Da¤›t›lan bildirilerde
"darbe rejiminin tüm suçlar›n›n eksiksiz aç›¤a ç›kar›lmas›n›" talep edildi. Eylem ça¤r›s›nda "Nauman-Vakf› Latin Amerika'dan Defol" denildi.

AVRUPA’dakiB‹Z
Yine bir tatil dönemine girdik.
Biz, Avrupa'da yaﬂayan Türkiyeliler
olarak tatile gitmekle Türkiye'ye gitmek ayn› anlama gelmektedir genellikle. Ad› tatildir ama amaç, özlem
gidermektir eﬂ dostla. Ad› tatildir
ama vatan hasretini gidermektir
asl›nda. Ad› tatildir ama kimimiz
ba¤›m›z›, bahçemizi düzenlemek
için topra¤›n kokusunu çekmeye
gideriz. Gitmiﬂken mezarl›klar›m›z› temizleriz ailemizin, kiremitlerini aktar›r›z baba oca¤›m›z›n...
Vatan elbette ki sadece yukar›da
sayd›klar›m›z de¤ildir. Düzenin halk›m›za sald›r›lar› gün be gün katlanarak artarken; hak ve özgürlük mücadelesi de kitleselleﬂerek büyümektedir. Çünkü memleket sevdam›z ile
mücadelenin yaratt›¤› kahramanl›klar›n bize yaﬂatt›¤› onur tutar bizi y›l
boyu ayakta.
Duvarlarda solmaya yüz tutan bir
slogan m› görürüz, hemen akl›m›za
büyük ailemizle olan kiﬂisel tarihimiz akl›m›za gelir. Hele de solmaya
yüztutan sloganlar›n yan›nda, vatan›-

m›z›n güncel sorunlar› üzerine taze
yaz›lamalar› görürsek coﬂkumuz bir
kat daha artar. Ve o zaman ne yaﬂad›¤›m›z hasretliklerin, ne de ac›lar›n
hiçbirinin boﬂa olmad›¤›n› bir kere
daha yaﬂar›z.

TAT‹L'e mi,
TÜRK‹YE'ye mi?
12 Eylül sonras› y›llar boyunca
bir ço¤umuz uzak kalm›ﬂt›k vatan
topraklar›ndan. Yavaﬂ yavaﬂ gitmeye
baﬂlad›¤›m›z y›llarda da çeﬂitli kayg›larla büyük ailemize ulaﬂmaya çal›ﬂmadan geri dönmüﬂüzdür. Tabi bu
arada tatilci gibi gitti¤imiz yerlerde
de halk›m›z›n mücadelesine tan›k
olamayaca¤›m›z beldelere gidip,
bronzlaﬂ›p daha sa¤l›kl› bir d›ﬂ görünümümüz olmas›na karﬂ›n; 'memlekette mücadele kalmam›ﬂ, kimsenin
bunca ödenmiﬂ bedellerden haberi
yok' ﬂeklinde bir buruklukla döndü¤ümüz seferler az olmam›ﬂt›r.

Son bir y›la bir bakal›m: Memleketimizin bir çok ﬂehrinde kitlesel
olarak 'Ferhatlar’›n, Enginler’in sesi
susmayacak' sloganlar›, 'ABD Defol'
hayk›r›ﬂlar›, yüzbinlerin 'Yaﬂas›n 1
May›s' hayk›r›ﬂlar› Elli beﬂ bin kiﬂilik bir koroyla kavgam›z›n türküleriydi damgas›n› vuran.
Eﬂimizi, dostumuzu da ziyaret
edip hasret giderelim. Vatan›m›z›n
do¤as›n› da doya doya içimize çekelim. Akrabalar›m›z›n mezarlar›n›
da temizleyelim.
Ama gitti¤imiz heryerde büyük
ailemizi de arayal›m. Onlar› birçok
ﬂehrimizde olan derneklerimizde bulabiliriz, birçok kentin meydanlar›nda kavgam›z›n sloganlar›n› atarken
bulabiliriz. Kucaklaﬂal›m, seslerimizi
onlar›n sesine katal›m. Bu coﬂku bizi
elkap›lar›nda bir y›l daha dirençli k›lacak, vatana bir ad›m daha yaklaﬂt›racak, büyük sevdam›za hasretimizi
doya doya ç›karm›ﬂ olaca¤›z.
Vatan topraklar›na gidecek olan
tüm insanlar›m›za iyi tatiller diliyoruz.

ZEKA TEST‹: KAFATASÇILIK
A l m a n y a 'daki iktidar partisi
CDU (Hristiyan Demokratlar Birli¤i)'nun Berlin Eyalet Teﬂkilat› ‹çiﬂleri Politikalar› Sözcüsü P e t e r
Tr a p p , göçmen iﬂçilere yönelik Zeka Testi talebinde bulundu.
SPD(Almanya Sosyal Demokrat
Partisi) üyesi Ö z c a n M u t l u ise zeka testinin milletvekillerine uygulanmas› gerekti¤i cevab›n› verdi.
Ö z c a n M u t l u 'nun kafatasç›
Tr a p p'a verdi¤i cevapta göstermektedir ki, as›l sorunun anlaﬂ›lmad›¤›
da ortadad›r. Sorun kimin daha zeki
oldu¤u ile ilgili bir mesele de¤ildir.
Yine SPD Berlin Eyalet Meclisi
Üyesi Bilkay Öney de, bu tip aç›klamalar›n toplumdaki huzuru bozdu¤unu, mant›kl› siyasetçilerin sorumsuzca aç›klamalar yapmaktan
kaç›nmas› gerekti¤ini söyledi.
Düzen partilerinin yap›s› mant›kla veya sorumluluk duygusuyla
aç›klanamaz. Bir düzen partisine
›rkç› dememek için bunca mant›k
zorlamas›na gerek yoktur.
Sorunun özü ›rkç›-faﬂist politika
lar, hak gasplar› ve yabanc› düﬂmanl›¤› ile ilgilidir. Avrupa'da sivil
faﬂist, Neo-Nazi örgütlerin yabanc›lara yönelik ev yakma, diri diri yakma, linç gibi eylemlerinde ›rkç› sald›r›lar›nda bir art›ﬂ vard›r.
Bugün hemen tüm Avrupa'da
›rkç›l›k bayra¤›n› elinde tutan bu
marjinal neo-Nazi örgütlerin söylemleri, emperyalist devletlerin
yönlendirmesi ile yay›lmaktad›r. O

nedenle yabanc› düﬂmanl›¤›na sar›lanlar aras›nda hristiyan demokrat,
liberal demokrat ve sosyal demokrat isimlerde vard›r.
Sosyalist blokun oldu¤u süreçlerde Neo-Nazi örgütlerin oy oranlar› hemen tüm Avrupa'da yüzde
birlerdedir. Sosyalist iktidarlar›n
“y›k›lmas› “ ile birlikte kapitalist
devletler ›rkç›l›¤› ve yabanc› düﬂmanl›¤›n› geliﬂtirip büyütmüﬂlerdir.
Özellikle 11 Eylül sonras› yükseltilen gericilik politikalar› sayesinde
bugün hemen tüm AB ülkelerinde
›rkç›-faﬂist partilerin oylar› yüzde
otuzlara varm›ﬂt›r.
Sorun bununla da s›n›rl› kalmam›ﬂt›r. Irkç›-faﬂist oylar›n geliﬂmesi
ortan›n sa¤› ve solu diye bilinen ve
isimlerine bir de 'demokrat' yaftas›
ekleyen düzenin büyük partileri de,
›rkç›-faﬂist propoganday› kullan›r
hale geldiler. AB ülkelerinde 11 Eylül sonras› sald›r›lar›n artmas›, siyasi gericilik, tüm düzen partilerini
daha da “sa¤c›”laﬂt›rm›ﬂt›r.
Demokratik hak ve özgürlüklerin hergün budand›¤› AB'de Trapp
gibi politikac›lar bir istisna de¤il;
genel emperyalist politikalar›n bir
sonucudur. Hitler'i, kafatasç› Naziler’i yaratan da, Trapp gibileri yaratan da ayn› tekellerin politikalar›d›r.

Bugün zeka testi,
peki yar›n?..
Geçmiﬂte Neo-Nazi örgütlerin

Yunanistan'da tutsak ürünleri sergilendi
"Direnerek üreten, üreterek direnen" devrimci tutsaklar›n el ürünleri
Yunanistan'daki gençlik festivallerinde, politik etkinliklerde sergilenmeye
devam ediyor.
H a z i r a n ay›nda, Atina'da, Yunanistan Komünist Gençli¤i, Komünist
Kurtuluﬂ Gençli¤i ve Yunanistan Komünist Örgütü Gençli¤i'nin festivallerinde Halk Cepheliler taraf›ndan tutsak ürünleri sergisi aç›ld›.
Binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› festivallerde Halk Cepheliler’in açt›¤› standa
ilgi yo¤un oldu. Standa gelen ziyaretçilere F Tipleri ve tecrit konusunda
bilgi verilirken ayr›ca ürünlerin tutsaklar için direnmenin bir arac› oldu¤u,
olanaks›z koﬂullar içinde üretme iradesi, devrimci yarat›c›l›k anlat›ld›.

dillendirdi¤i zeka testi türündeki
›rkç›-faﬂist propoganda bugün daha
geniﬂ kesimler taraf›ndan dile getirilmektedir.
Yabanc›lara yönelik ›rkç›l›k AB
ülkelerinde bir tabu de¤ildir. NeoNaziler bunu ony›llard›r zaten yap›yorlard›. Ve bu partiler de Almanya'da bizzat A n a y a s a y › K o r u m a
Ö r g ü t ü taraf›ndan yönlendirilip
desteklenerek, yabanc›lar›n üzerine
sal›n›yor.
AB ülkelerinde ›rkç› politikalar
hiç de yeni de¤ildir. Bütün AB ülkelerinde yabanc›lar›n hak ve özgürlüklerini k›s›tlayan Ya b a n c › l a r Ya s a l a r › mevcuttur. Yabanc›lar Yasalar› öz olarak geçmiﬂte Güney Afri k a'da siyahlar ve beyazlar›n hak ve
özgürlüklerini belirleyen Apartheid
yasas›ndan hiçbir fark› olmayan yasalard›r.
K›sacas›; düzenin temelinde ›rkç›l›k varsa, düzen partilerinden
CDU gibi, CSU gibi gerici partilerin de kafatasç›l›¤› savunmas›nda
garipsenecek bir durum yoktur.
Tr a p p gibileri, B e r l u s c o n i gibi
'medeniyetler çat›ﬂmas›'n›n savunucular›n›n birer karikatüründen baﬂka birﬂey de¤illerdir.
Burada önemli olan; anti-faﬂistlerin, demokratlar›n tavr›d›r. Art›k
sorunu yaratanlar›n ismini daha net
koymak zorunday›z. Irkç›-faﬂist örgütlenmelerin, yabanc› düﬂmanl›¤›n›n, hak gasplar›n›n arkas›nda emperyalistlerin politikalar›n›n oldu¤unu görmeliyiz.
Böyle olunca da, yabanc› düﬂmanl›¤› sadece Neo-Naziler’le s›n›rl› kalm›yor.. Kendilerine hristiyan demokrat veya liberal demokrat
isimleri vermeleri hiçbir anlam taﬂ›maz. Yapt›klar› aç›kt›r: ›rkç›l›k yap›yorlar, kafatasç›l›k yap›yorlar.
Yabanc› düﬂmanl›¤›n›n bir örne¤i olan zeka testi uygulamas› ile ayn› zamanda halklar› aﬂa¤›lamaya
çal›ﬂ›yorlar. Kendilerini hep “üstün
›rk” olarak görenler tarihte nas›l bir
rol oynad›klar›n› da görmelidirler.
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MGK Bildi¤iniz Gibi
Bir süredir unutulmuﬂtu MGK toplant›lar›.
Epeydir muhabirler, toplant› sonuçlar›n› kap›da
beklemiyorlard›. Hatta gazeteler bile küçük birer
haber yapmakla yetiniyordu.
Geçti¤imiz hafta yine çok gündemdeydi MGK
toplant›s›. Muhabirler yine sonuçlar› “canl› yay›nda” bildirmeye baﬂlam›ﬂt›. Ama sonuçlar› okuyunca
anlaﬂ›ld› ki, 25 y›ld›r ayn› tas ayn› hamamd›. Size
MGK tarihinden biraz ayr›nt›:
- MGK bugüne karar 300’den fazla toplant›
yapm›ﬂ.
Her MGK toplant›s› ortalama 4 saat... Yani 1200
saat. Yani 100 gün boyunca toplanm›ﬂlar...
Konuﬂmuﬂ konuﬂmuﬂ konuﬂmuﬂ ve fakat, her
seferinde kopyala yap›ﬂt›r yapt›klar› bir bildiriden
baﬂkas›n› ç›karamam›ﬂlar..
Benim o¤lum bina okur...

Erdo¤an bu ‘dil’i
nereden ald›?
Tayyip Erdo¤an 29 Haziran günkü grup konuﬂmas›nda
dedi ki:
“BDP kendini kapatt›rmak için elinden geleni yap›yor...”
Bir an kendimizi ﬂubede sand›k.
Bilmeyenler vard›r belki, ama bu sözün en çok
duyuldu¤u yer, ﬂubeler, iﬂkencehanelerdir.
‹ﬂkenceci kan ter içinde bir an durur ve biraz önce falakaya
çekti¤i san›¤a ﬂöyle der: : “Kendine eziyet ettirme o¤lum...”
Baﬂka bir sahne: Papaz rolündeki iﬂkenceci, bir türlü ikna
edemedi¤i bir san›¤› biraz sonra “cellatlara” teslim edecektir
ama yine de son kez konuﬂur: “ne kendin yorul, ne bizi yor...”

Sadakaya ek!
Asgari ücrete zam yap›ld›.
‹lk alt› ay için yüzde 5.2
ikinci alt› ay için yüzde 4.3.
Ne denir ﬂimdi bu zamma?
Sadakan›n üzerine sadaka bile
denemeyecek bir miktar daha
eklenmiﬂtir.

SÖZ!
“Kafan›n ›st›rab›
gövdenin ›st›rab›ndan
daha kötüdür. ”
Syrus

At izi de,
it izi de bellidir
AKP’liler puslu havay›
seviyor; A d a l e t B a k a n ›
terör edebiyat› ile kontrgerillay› akl›yor, yaﬂanm›ﬂ tarihi anlaﬂ›lmaz hale
getiriyor. Adalet Bakan›,
Abant Platformu’nda yapt›¤› konuﬂmada bak›n nas›l pusland›r›yor her ﬂeyi:
“ 1993 y›l› 90’l› y›llar›n en karanl›k y›l› olmuﬂtur. Cumhurbaﬂkan› Turgut Özal’›n ﬂüpheli ölümü, Eﬂref Bitlis’in ﬂüpheli
bir kazada hayat›n› kaybetmesi ve U¤ur Mumcu’nun katledilmesi ayn›
y›la rastlar. Yine Muammer Aksoy, Bahriye Üçok,
Çetin Emeç, Ahmet Taner
K›ﬂlal›, Hiram Abbas,
Memduh Ünlütürk, Kemal
Kayacan, Hulusi Say›n bu
dönemde suikasta u¤rad›lar”.
Kontrgerillan›n katletti¤i ayd›nlar ile cezalad›r›lan halk düﬂmanlar›n› ayn› kefeye koyuyor Adaletsizlik Bakan›.
Ama mümkün mü at
izi ile it izini kar›ﬂt›rmak...
Arif olan anlar.

FOS
‹srail’i “tehdit
ediyordu iktidar:
“Türkiye’nin dostlu¤ u n e k a d a r öneml iys e
düﬂmanl›¤› da o kadar
ﬂ i dd e t l i di r.”
“‹‹srail'in sald›r›s›
cevaps›z kalmayacakt›r.”
Sonras› malum.. Otel
suitlerinde gizli görüﬂmeler, samimi tokalaﬂmalar
v.b.
Böyle durumlarda
Anadolu’da bir söz kullan›l›r. Deriz ki: Fos ç›kt›!
Bu da fos ç›kt›.

Yürüyüﬂte

Tek Yol

TÜS‹AD Nas›l Bir Türkiye ‹stiyor?
Biz TÜS‹AD’dan Ne ‹steyebiliriz?
TÜS‹AD patronlar›ndan Güler Sabanc›, geçen hafta yapt›¤› bir aç›klamada ﬂöyle dedi: “Da¤dakiler ve aileleri
de bizim kardeﬂlerimiz.”
Patronlar›n “kardeﬂlik” anlay›ﬂ› farkl›.
Genelkurmay geçti¤imiz günlerde
aç›klad›.
Kürt ulusal kurtuluﬂ mücadelesi temelinde süren savaﬂta, 42 bin kiﬂi ölmüﬂ. Ve bunun 30 bini aﬂk›n bölümü,
Sabanc›’n›n “da¤dakiler ve aileleri” dedikleri.
Onlarca y›ld›r “da¤dakiler ve aileleri” katledilirken o kardeﬂlik hiç mi ak›llar›na gelmemiﬂti TÜS‹AD patronlar›n›n?
*
TÜS‹AD patronlar›, daha önce de bir
kaç kez benzer ç›k›ﬂlar yapt›lar. “Demokratikleﬂme paketi” haz›rlad›lar.
“Do¤u Raporu” baﬂl›¤›yla Kürt sorununa çözüm sundular.
Fakat, her seferinde, bu raporlar› ortaya atmalar›n›n üzerinden çok zaman
geçmeden, ke n di su nd ukl a r› ç öz ü ml e r i n tam tersini yapan iktidarlar›n da baﬂ
destekçisi oldular.
TÜS‹AD’›n “Kürt sorununa çözüm”
önerilerini sundu¤u dönemle, halka karﬂ› “topyekün savaﬂ”› destekledi¤i dönemler aras›nda çok uzun y›llar yoktur.
Peki neden böyledir? Bu bir tutars›zl›k m›?
TÜS‹AD için esas olan, çarklar›n
dönmesidir.
E¤er bir dönem Kürt sorununun çözümünü istiyorsa; o zaman anlaﬂ›l›r ki,
Kürt sorununun çözümsüz kalmas›, iﬂbirlikçi tekellerin çarklar›n›n dönmesine
engel olmaya baﬂlam›ﬂt›r.
E¤er sömürü, ya¤ma ve talan›n çarklar›, ﬂu veya bu ﬂekilde yeniden döndürülmeye baﬂlanm›ﬂsa, TÜS‹AD patron-

lar› “demokratikleﬂme paketi”, “Do¤u
Raporu”, “bürokraside reform”, “Yerel
yönetimlerde devrim” gibi çok çeﬂitli
adlar alt›nda sunduklar› “demokratik”
giriﬂimlerini geriye çekiverirler.
Nitekim, Güler Sabanc› “kardeﬂlik”ten dem vururken, kendilerinin
“gözbebe¤i” olan ordu, Kandil’i bombal›yordu. Da¤dakiler ve aileleri”, bir
kez daha kan ve ac› içinde kal›yordu. Ve
bu operasyona karﬂ› hiç sesi ç›km›yordu
Güler Sabanc›’n›n.
Uçaklar Kandil’i bombalarken, Devlet Bakan› AKP hükümetinin d›ﬂ ticaretten sorumlu Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, beraberindeki 200 iﬂ adam› ile birlikte Kuzey Irak’tayd›. Çark dönüyordu.
TÜS‹AD’c›lar, Amerikan yönetimiyle görüﬂmeler yapt›ktan sonra,
AKP’ye yönelik eleﬂtirilerini daha yo¤unlaﬂt›rd›lar. Kürt sorununda çözüm
istediklerini ifade etmeye baﬂlad›lar yeniden.
“Çözün” derken, bugüne kadar sürdürülen asimilasyon, inkar ve imha politikalar›ndan sorumlu olduklar›n› unutmam›z› istiyorlar.
TÜS‹AD, Kürt halk›n›n özgürlü¤ünü
de¤il, kendi ç›karlar›n› düﬂünerek çözüm öneriyor. Hak k›r›nt›lar› ile sorunun çözümünü istiyor... Yar›n bu k›r›nt›lardan da vazgeçebilir, ç›karlar›na göre
her an durum ve tav›r de¤iﬂtirebilirler.
Kimsenin unutmamas› gereken budur.
‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvalar için yaln›z
kendi ç›karlar› vard›r. Onlardan demokratikleﬂme beklemek, onlara “demokrasi mücadelesinin ittfak güçlerinden biri
muamelesi yapmak, s›n›f gerçe¤ini
unutmakt›r.
Kimileri s›n›flar› yok sayabilir, ama
s›n›flar hep vard›r ve dünyadaki tüm
toplumsal olaylar, onun etraf›nda ﬂekillenir.
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O günden yenilmezli¤in
s›rr›n› verdiler bize
12 Temmuz 1991’de faﬂizmin cellatlar› ‹stanbul Dikilitaﬂ, Niﬂantaﬂ›, Balmumcu ve Yeni Levent’te, üç iﬂyeri ve
bir evi kuﬂatt›lar. Niyazi Ay d › n , Ö m e r C o ﬂ k u n › r m a k ,
Yücel ﬁimﬂek, ‹brahim ‹lçi, ‹brahim Erdo¤an, Nazmi
Türkcan, Bilal Karakaya, Hasan Eliuygun, Zeynep
Ed a B e r k , C a v i t Ö z k a y a bulunduklar› üslerde katledildiler.. Ayn› sald›r›n›n devam› olarak 14 Temmuz’da Ankara’da Fintöz Dikme, Buluthan Kangalgil katledildi.
Niyazi AYDIN
1950’de Dersim’de do¤du. 70'li y›llar›n baﬂ›nda kat›ld› mücadeleye. Devrimci Hareketin kuruluﬂunda
önder kadrolardan biri olarak yer ald›. 1981’de tutsak düﬂtü. ‹ﬂkencede ve tutsakl›kta örnek tav›r ald›.
1985'te tutsakl›¤› sona erdi¤inde mücadeleyi aya¤a
kald›ranlardan biri olarak görevine devam etti. 12
Temmuz’da katledildi¤inde Merkez Komite üyesiydi.
‹brahim ERDO⁄AN
1950’de Sivas’ta do¤du. 1969'da THKP-C'nin iﬂçi
kesimindeki bir sempatizan› olarak mücadeleye kat›ld›. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi'nin yarat›lmas›nda görev
ald›. 12 Eylül sonras›nda tutsak düﬂtü. Tutsakl›kta
1984 Ölüm Orucu eyleminde yer ald›. 90'da gerçekleﬂtirilen bir firar eyleminde özgürlü¤üne kavuﬂtuktan sonra K›r Gerillas› sorumlulu¤una atand›. K›ra gitme haz›rl›klar› s›ras›nda ﬂehit düﬂtü.
‹brahim ‹LÇ‹
1957 do¤umludur. 1974'ten itibaren gençli¤in mücadelesinde yer ald›. 77'de Beﬂiktaﬂ'ta bir eylemde tutsak düﬂtü. 84'te Ölüm Orucu direniﬂinde gönüllülerden biriydi. Tutsakl›¤› sona erdi¤inde tereddütsüz mücadeleye koﬂtu. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi sorumlulu¤unu üstlendi. Bu görevini sürdürürken ﬂehit düﬂtü.
Cavit ÖZKAYA
1958 do¤umludur. 1975'te ‹stanbul'da Dev-Genç saflar›nda örgütlü mücadeleye kat›ld›. Daha sonra Karadeniz bölgesinde görevlendirildi. 83 baﬂlar›nda tutsak
düﬂtü. 88'de tahliye olduktan sonra SDB'lerin yeniden
oluﬂturulmas›nda büyük eme¤i geçti. Askeri Komite
Üyesi olarak görevini sürdürdü.
Fintöz D‹KME
Buluthan KANGALG‹L
14 Temmuz 1991’de Ankara’da direnerek ﬂehit düﬂtüler.
Fintöz, 1978’de Liseli DEVGENÇ’liydi. 12 Eylül sonras›nda bir süre yurtd›ﬂ›nda örgütlü mücadele içinde oldu. Daha
sonra ülkesine dönerek kavgan›n ortas›nda yerald›.
Buluthan, 80 sonras› DEV-GENÇ örgütlenmesine kat›ld›. Gençli¤in militan önderlerinden biri oldu. Adalet için mücadele içinde ölümsüzleﬂti.

Mezar taﬂlar›na “Öldüler Yenilmediler” yazd›rmak kolay iﬂ de¤ildi. Hak edilmemiﬂ, hiç bir
söz yaz›lamazd› o taﬂlara. Onlar hak ettiler ve
sözü tarihe yazd›lar.
Söz -Öldüler Yenilmediler- yaln›zca o günkü,
12 Temmuz 1991’deki direniﬂlerinin sonucu
de¤il, devrim mücadelesine verdikleri bütün
günlerin, aylar›n, y›llar›n sonucudur.
Nazmi TÜRKCAN
1964 do¤umludur. Liseli Dev-Genç içerisinde geliﬂti. 12 Eylül sonras›nda tutsak düﬂtü. 83'te tutsakl›¤›n›n ard›ndan ‹stanbul gençli¤inin örgütlenmesinde görevler ald›. 88'de tekrar tutsak düﬂtü.
1990'da tahliye olduktan sonra Ege bölgesinde
sorumluluklar üstlendi. Daha sonra Askeri Komite üyesi oldu.
Bilal KARAKAYA
1962 do¤umludur. 80 öncesinde anti-faﬂist mücadeleye kat›ld›. Cunta döneminde tutsak düﬂtü. 12 Eylül
zindanlar›nda direndi. Tahliye oldu¤unda yeri yine
mücadele oldu. Y›llarca bir atölyede bombalarla yat›p kalkt›. ﬁehit düﬂünceye kadar bir devrimci gibi
yaﬂad› ve öyle ölümsüzleﬂti.
Hasan EL‹UYGUN
1962 do¤umlu. Devrimci mücadeleye lise y›llar›nda
kat›ld›. 81'de tutsak düﬂtü. 8 y›l sonra d›ﬂar› ç›kt› ancak 88'de bir kamulaﬂt›rma eyleminde yine tutsak
düﬂtü. 1990'da özgürlü¤üne kavuﬂtu¤unda Akdeniz
Bölge Komitesine atand›. Daha sonra Askeri Komite üyesi olarak mücadelesini sürdürdü.
Ömer COﬁKUNIRMAK
1960 do¤umludur. 12 Eylül sonras› gençlik hareketi içinde yetiﬂti. Okul sonras› mühendis odalar›nda
devrimci faaliyetlerini sürdürdü. 1989 yaz›nda yeralt› yaﬂam›na geçti. Büro örgütlenmesi ve çeﬂitli
teknik konular›n geliﬂtirilmesinde sorumluluk ald›.
Yücel ﬁ‹MﬁEK
1967 do¤umludur. 12 Eylül sonras› devrimci gençlik hareketi içerisinde yetiﬂti. ‹TÜ gençli¤inin önderlerinden biri oldu. ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›nda
devrimci faaliyetlerini sürdürdü. Son olarak örgüt
kuryeli¤i görevini üstlendi.
Zeynep Eda BERK
1964 do¤umludur. ‹TÜ ‹nﬂaat Fakültesinde DevGenç'li olarak çal›ﬂt›. Ö¤renimini yar›da b›rakarak
profesyonel devrimcili¤e ad›m›n› att›. Ard›ndan bir askeri büronun kurumlaﬂmas›nda görev ald›.

