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ADALET MÜCADELES‹,
E M P E RYA L ‹ Z M E V E O L ‹ G A R ﬁ ‹ Y E
KARﬁI MÜCADELED‹R!
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UTUKLANAN 17 TA
AKP NEDEN SALDIRDI,
NE YAPACA⁄IZ?
AKP, TAYAD’l›lardan tecrite karﬂ›
direniﬂi k›ramaman›n ve Güler Zere’yi

serbest b›rakmak zorunda kalman›n
intikam›n› al›yor.
AKP’nin intikam sald›r›s›n›, hasta
tutsaklar› ve TAYAD’l›lar› daha fazla
sahiplenerek boﬂa ç›karabiliriz.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

TECR‹TE HAYIR demek için her tutsak

Yitirdiklerimiz

TAYAD’l›ya 1000 Mektup 1000 Kitap Gönderelim!

1 6 Te m m u z - 2 2 Te m m u z

Yüksel MUNZUR
TECR‹TE
KARﬁI
MÜCADELE
ETT‹KLER‹
‹Ç‹N ﬁ‹MD‹
TECR‹TTELER

Tecrite Hay›r
Demek ‹çin
1000 Mektup,
1000 Kitap!

Ahmet KULAKSIZ
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 Kulaks›z
Bolu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak.
Adres: Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
Ankara
Bayram ﬁAH‹N
TAYAD’l›. 56 yaﬂ›nda
O¤lu Gökçe ﬁahin ﬂehit düﬂtü
Adres: Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
Ankara
Semiha EY‹L‹K
TAYAD’l› 46 yaﬂ›nda
Ankara H aklar Derne¤i Baﬂkan›.
Sosyal-‹ﬂ sendikas› Ankara ﬂube üyesi.
Zeynep YAYLA
TAYAD’l› 50 yaﬂ›nda
O¤lu Emrah Yayla Ermenek
Hapishanesi’nde tutuklu.
Sosyal ‹ﬂ Sendikas› Ankara ﬂube üyesi
Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi Ankara
Seçkin Taygun AYDO⁄AN
Gençlik Federasyonu üyesi
20 yaﬂ›nda
Adres: Sincan 1 No’lu
F Tipi
Hapishanesi Ankara
Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi Ankara
Mehmet YILMAZ
TAYAD’l› 61 yaﬂ›nda. A nkara H aklar
Derne¤i Baﬂkan yard›mc›s›.

Emekli gardiyan.
Adres: Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
Ankara
Umut ﬁENER
Dernek Baﬂkan› 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
R›dvan AKBAﬁ
Gençlik Federasyonu
Ankara Gençlik Derne¤i üyesi.
20 yaﬂ›nda.
Adres: Sincan 1 No’l F Tipi Hapishanesi
Ankara
ﬁahin ‹MGA
Gençlik Federasyonu
Ankara Gençlik Derne¤i üyesi.
20 yaﬂ›nda.
Adres: Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
Ankara
Ayﬂe Arapgirli SAYGI
TAYAD’l› 54 yaﬂ›nda.
Ankara H aklar Derne¤i çal›ﬂan›
Emekli ö¤retmen
Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi Ankara
Tuncer GÜMÜﬁ
TAYAD’l› 26 yaﬂ›nda.
Abdi ‹pekçi direniﬂinde TAYAD’l›larla
tan›ﬂt› ve direniﬂin içinde yerald›.
Adres: Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
Ankara

Ahmet ALPÖZEL
‹zmir ÖzgürlüklerDerne¤i üyesi
24 yaﬂ›nda
Adres: Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
Ankara
Hakan YILMAZ
TAYAD’l› 34 yaﬂ›nda.
Üniversitedeyken TAYAD’l›larla tan›ﬂt›.
Yaklaﬂ›k 9 y›l hapishanede tutsak kald›.
Adres: Sincan 1No’lu F Tipi Hapishanesi
Ankara
Cem ERDEVEC‹LER
Dersane sahibi 48 yaﬂ›nda.
TAYAD’l›lar›n dostu.
Adres: Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
Ankara
Dursun GÖKTAﬁ
‹zmir Do¤ançay Yard›mlaﬂma D erne¤i
Baﬂkan›. 34 yaﬂ›nda
Adres: ‹zmir Bergama Kad›n Hapishanesi
Meryem ÖZSÖ⁄ÜT
Sendikac› - 39 yaﬂ›nda
SES MYK Üyesi T‹S ve
Kad›n S ekreteri
Ankara’da katledilen devrimci Kevser
M›rzak’la ilgili bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤›
için 2 y›l tutsak kald›.
Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi Ankara
Özcan SAKINCI
Doktor
‹zmir Devlet Hastanesi’nde görevli doktor.
Adres: 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
K›r›klar/‹ZM‹R
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“ Ben varsam mücadele devam ediyor”

Temmuz 1989, Dersim do¤umlu. 1980 öncesi Liseli
Dev-Genç içerisinde yer ald›. Cunta öncesinde tutsak
düﬂerek Alemda¤ Hapishanesi’nde kald›. 1984’te ‹TÜ
‹nﬂaat Fakültesi Çevre Mühendisli¤i Bölümü’ne girdi.
Bu dönemde Ö¤renci Derne¤i çal›ﬂmalar›na kat›ld›.
Devrimci hareketin bir taraftar› idi.

Niyazi AYDIN

12 Eylül sonras› y›llarda cezaevi direniﬂlerinde onurlu bir
mücadele verdi. Tahliye olduktan sonra çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde
16 Temmuz 1988’de elektrik çarpmas› sonucu kaybettik.

Bahattin ‹ﬁCAN

Yüksel’i 1989 Temmuz ay›nda ‹stanbul’da geçirdi¤i
trafik kazas›nda kaybettik.
1954 do¤umluydu.

Kemal AYGÜL

1968 Malatya Kürecik do¤umludur. Mücadeleye
1989’da ‹stanbul Yenibosna’da kat›ld›. Son olarak
milis üyesiydi. 16 Temmuz 1993’de ‹stanbul ﬁirinevler’de ‹stanbul polisi taraf›ndan sokak ortas›nda
kurﬂunlanarak katledildi.

Temmuz 1978
1 May›s Mahallesi’nde gecekondu halk›n›n
Ferhan PEKER elektrik sorununu çözmeye çal›ﬂ›rken, elektrik çarpmas› sonucunda aram›zdan ayr›ld›. 1957 do¤umluydu.

Temmuz 1986
Gözalt›ndayken
ve tutuklu kald›¤› süre boyunca
Ali KALKAN
gördü¤ü iﬂkenceler sonucunda yakaland›¤› bir
hastal›k nedeniyle tahliye olduktan k›sa bir süre sonra kaybettik.

An›lar› Miras›m›z
Yaﬂ› küçüklerdendi, ö¤rettikleriyle
büyüklerin aras›na kat›ld›
Levent 17 yaﬂ›nda bir liseliydi. Erken tan›m›ﬂt› faﬂizmi. Mahallesini iﬂgal eden iﬂkencecilere taﬂ›yla, sopas›yla gerekti¤inde gövdesiyle karﬂ› koymay› ö¤renmiﬂti.
19 Temmuz '96'n›n akﬂam saatlerinde Ba¤c›lar Nam›k
Kemal Caddesi üzerinde kurulan barikatlar, patlat›lan
molotoflar ölüm orucuna destek için yap›l›yordu. Barikat›n en önünde “Devrimci Tutsaklara Kalkan Elleri K›rd›k
K›raca¤›z” Parti-Cephe imzal› bir pankart dalgalan›yordu.
Direniﬂin ateﬂiyle cepheliler sokaklar› yang›n alan›na çevirmiﬂti.
Levent tutsaklar için eylem yap›laca¤›n› duydu¤unda
hiçbir tereddüt göstermeden eyleme kat›ld›. Çünkü tutsaklar›n halklar›m›z›n kurtuluﬂu için ölüme yatt›klar›n›
biliyordu. Tutsaklar›n ölümüne sessiz kalman›n, seyirci
kalman›n düﬂmana güç verece¤inin bilincindeydi. Vicdan› el vermezdi susmaya. Ve destek için yap›lan bu eylemlerle devrimci tutsaklar için büyük bir moral güç, zafere
inançlar›n› daha da büyütecek misyona sahip olduklar›n›n

Temmuz 1978’de Kartal’da faﬂistlerce kurﬂunlanarak
katledildi.

Muammer KARAN
19 Temmuz
1996’da hapishanelerde
süren Ölüm
Orucu eylemiLevent DO⁄AN ne destek
vermek için,
Ba¤c›lar Nam›k Kemal Caddesi’nde
yap›lan bir gösteri s›ras›nda polis
taraf›ndan katledildi¤inde, 17 yaﬂ›nda genç bir devrimciydi.

Temmuz 1980
DEV-GENÇ saflar›nda mücadele etti. “‹ﬂkenceye ve
Faﬂist Teröre Karﬂ›
H. ‹brahim
Mücadele” kamBAYRAKTAR panyas› çerçevesinde düzenlenen
Çemberlitaﬂ’taki korsan gösteri s›ras›nda askeri tim taraf›ndan katledildi.

fark›ndayd›. Levent bu bilinçle, sorumlulukla, coﬂkuyla,
düﬂmana duydu¤u kinle, öfkeyle barikat baﬂ›ndayd›.
Barikat ard›nda kat›l›m›n artt›¤› bir s›rada iﬂkenceci
katiller hedef gözeterek ateﬂ etmeye baﬂlad›.
Tutsaklar›n d›ﬂar›daki sesi olan barikat direniﬂçileri,
düﬂman›n ateﬂi alt›nda geri çekilirken bir yanda da sloganlar›n› hayk›rmaya devam ediyorlard›. Levent'in sesi
sloganlara kar›ﬂm›ﬂt›; “ Z i n d a n l a r Boﬂals›n Tu t s a k l a r a
Ö z g ü r l ü k ” ...
Levent slogan atarak çekilirken, o anda kalbine gelen
tek kurﬂunla yere düﬂtü. Yak›n mesafeden hedef alarak
ateﬂ eden iﬂkenceci katiller onu tek kurﬂunla kalbinden
vurmuﬂlard›. Ve Levent çok genç yaﬂ›ndayken ﬂehitlerimizin yan›nda onurlu yerini ald›.
Kalbi 17'sinde durmuﬂ olsada asl›nda ölüm orucu direniﬂinin en genç ﬂehidi olarak yüre¤i susmayacakt› Levent'in. O hep faﬂizme karﬂ› sloganlar›n› hayk›racak bizimle, direniﬂlerde yine hep önde olacak.
Yaﬂ› küçüklerden biriydi belki ama verdi¤i insanl›k
dersiyle büyüklerin aras›na kat›ld›. Levent ﬂehit düﬂtükten
sonra geride kalanlara faﬂizmi daha iyi anlatt›; yoldaﬂlar›na sahip ç›kmay›, onuruna sahip ç›kmay›, insan olman›n,
zulme sessiz kalmamak oldu¤unu, duyarl›l›¤› ö¤retti.
'96 Ölüm Orucu’nun d›ﬂar›daki genç ﬂehidini sayg›yla
an›yoruz. Halk kurtuluﬂ savaﬂ›m›zda yaﬂataca¤›m›za söz
veriyoruz.
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Cephesi
TEMMUZ say›s›

ÇIKTI!

TAR‹H 12 Temmuz Pazartesi
12 Temmuz Katliam› Anmas›

SAAT: 13.00
Yer: Amerikan Konsoloslu¤u Önü
‹stanbul / ‹stinye

HALK CEPHES‹

Tarih: 11 Temmuz Pazar
Yer: Karaca Ahmet Mezarl›¤› Ana Giriﬂ
Kap›s›
Toplanma Saati: 14.30

HALK CEPHES‹

Oligarﬂi Yenilgileri Kabullenmez
– Kazan›mlar› Korumak, Mücadeleyi Süreklileﬂtirmektir –
nayasa’da baz› de¤iﬂiklikler
yap›lmas›n› öngören “Anayasa
de¤iﬂiklik paketi”nin r e f e r a n d u m a
gitmesi kesinleﬂti. Peki halka ne sorulacak referandumda?

A

2 Eylül’de yap›lacak olan bu referandumda “ülkemizde hasta
tutsaklara sahip ç›kman›n suç olup
olmamas›” oylanmayacak. Bu ülkeyi yönetenlerin politikalar› sonucunda tecrit hücrelerinde öldürülen
tutsaklar›n cenazelerine kat›lman›n
suç say›l›p say›lmamas› da oylanmayacak. ‹nfaz edilen bir devrimcinin mezar› baﬂ›nda anma yap›lmas›
yasal bir hak m›d›r, de¤il midir, oylamas› da yap›lmayacak. Diyarbak›r
sokaklar›nda kad›nlar› da, çocuklar›
da vurman›n, çocuklar› terörist sayman›n “hukuki” olup olmad›¤› da
oylanmayacak... Oysa Türkiye’nin
demokrasi gerçe¤i, bu sorularda somutlan›yor.

1

Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010

ir iktidar›n, partinin asgari anlamda demokrat olup olmamas›,
haklar ve özgürlükleri savunup savunmamas›, bunlarda somutlan›yor.

B

apishane koﬂullar›nda tedavisi
imkans›z hasta tutsaklar›n tecritte katledilmesine karﬂ› ç›kt›klar›
için, bir hasta tutsa¤› zulmün elinden çekip ald›klar› için, ölen bir tutsa¤›n cenazesine kat›ld›klar› için,
bir devrimcinin mezar› baﬂ›nda anma yapt›klar› için, evet, bunlar için,
insanlar tutuklan›yorlar.

H

unlar› yapt›lar diye 17 TAYAD’l›y› t u t u k l a y a n b i r ikti d a r › n , bu ülkeye demokrasi ad›na
verebilece¤i hiçbir ﬂey yoktur.

B

unlar› yapt›lar diye 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›na iti r a z › o l m a y a n l a r › n demokrasi konusunda söyleyebilecekleri tek bir
söz yoktur.

B

erﬂeyi yerli yerine oturtal›m.
Ülkemizde elbette bir demokrasi mücadelesi var. Elbette haklar
ve özgürlükler u¤runa büyük savaﬂlar verilip büyük bedeller ödeniyor.

H

4

Ama bu savaﬂ›n AKP’yle, AKP’ye
yedeklenen kesimlerle, AKP-Genelkurmay kavgas›yla, Ergenekon
davas›yla bir ilgisi yoktur. Anayasa
de¤iﬂikli¤i, Ergenekon davas› dahil,
AKP iktidar›n›n “demokratikleﬂme”
diye sundu¤u her ﬂey, ya emperyalizmin dikte ettirdi¤i politikalar
do¤rultusunda yap›lan düzenlemelerdir ya da oligarﬂi içi çat›ﬂman›n
bir parças›d›r. Bu anlamda da
AKP’nin uygulamalar›n›, “demokratikleﬂme” ad›na destekleyenler, ya
emperyalizmin dikte ettirdi¤i politikalar› desteklemiﬂ olmakta, ya da
oligarﬂi içi çat›ﬂman›n bir payandas› haline gelmektedirler.
lkemizde haklar ve özgürlükler
mücadelesi, bunlar›n d›ﬂ›nda
cereyan ediyor. Demokrasi mücadelesinin yak›n dönemdeki en güçlü
ifadelerinden biri, Güler Zere için
binlerin haftalar boyu yürümesiydi.
Ülkemizin tüm demokratik güçleri
oradayd› ve orada olmayanlar, demokrasi mücadelesinin ittifaklar›
aras›nda de¤illerdi.

Ü

emokratikleﬂme mücadelesinin
yak›n zamandaki en güçlü zeminlerinden biri Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi davas›yd›.

D

ir baﬂka zemin, bir yandan F Tipi hapishanelerde süren tecrite
karﬂ› mücadale ve yine bunun bir
parças› olarak hasta tutsaklar›n tecrit alt›nda imha edilmesine karﬂ› süren mücadeledir. Hapishaneler bir
iktidar›n aynas› ise e¤er, o aynada
görülen, zulümdür, faﬂizmdir. Baz›lar› bizden F Tiplerinin iﬂkence hücrelerinde yaﬂananlar› görmezden
gelip, AKP’nin demokrasi oyununa
kat›lmam›z› istiyor.

B

7 TAYAD’l› tutukluyken, bu demokrasi oyununun içinde yer almak, zulmün yüzündeki maske olmay› kabul etmektir. Elbette tek sorun ve tek gösterge, 17 TAYAD’l›n›n tutuklu olmas› de¤ildir. Ama o
söyleyece¤imiz her ﬂeyi ifade eden

1

bir simgedir. Tecrit sürerken, hasta
tutsaklar›n imhas› sürerken, infazlar, iﬂkencede ölümler, aleniyete dökülen polis terörü sürerken, “örgüt
operasyonu” ad› alt›nda demokratik
mücadele yürütenler yüzer yüzer tutuklan›rken, AKP ve Genelkurmay
tek bir a¤›zdan yok etmekten, bitirmekten, kökünü kaz›maktan söz
ederken... AKP’nin demokrasi
oyunlar›na ortak olmak, hiçbir gerekçeyle, hakl›, meﬂru ve mazur görülemez. Onlar, 17 TAYAD’l›y› tutuklayan zulmün saf›ndad›rlar. Özü,
özeti budur.
ekrar ediyoruz; ülkemizde bir
demokrasi mücadelesi vard›r ve
fakat, bunun AKP’yle, AKP destekçileriyle en küçük bir ilgisi yoktur.
‹ki, ülkemizde bir ba¤›ms›zl›k mücadele vard›r ve bunun da ne Genelkurmay’la, ne kendilerini “ulusalc›”
diye nitelendiren güçlerle bir ilgisi
yoktur. Demokrasi ve ba¤›ms›zl›k
mücadelesi, olmas› gereken bütünlü¤ü içinde, devrimcilerin önderli¤inde, çeﬂitli devrimci, demokratik,
ilerici, vatansever güçler taraf›ndan
sürdürülen bir mücadeledir.

T

unun böyle oldu¤unun tek de¤il
ama en son kan›t›, 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›d›r.

B

Darbeye Karﬂ› 70 Milyon
Ad›m”c›lar›n, “Genç Siviller”in
o kadar faﬂizme karﬂ›(!) ç›kmalar›na
ra¤men, bir tekinin gözalt›na al›nd›¤›n›, tutukland›¤›n› duydunuz mu?

“

im tutuklan›yor? TAYAD’l›lar.
Kim tutuklan›yor? Gençlik Federasyonu üyeleri. Kim tutuklan›yor; Halk Cepheliler. Onlarca DevGençli, onlarca TAYAD’l›, yüzlerce
Cepheli var F Tiplerinde. Ne yap›yorlar bunlar? Zulmü teﬂhir ediyorlar, “Amerika Defol” diyerek antiemperyalist mücadele bayra¤›n›
yükseltiyorlar. Yozlaﬂmaya karﬂ›
yoksul gecekondularda halk› örgütlüyorlar... Ne yap›yorlar? Devrim
demeye, sosyalizm demeye devam

K

TECR‹TE SON DEMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z

ediyorlar. K›z›ldere’ye yürüyüp
devrim yolunda yürümeye devam
ettiklerini tüm Türkiye ve dünya
halklar›na ilan ediyorlar. Ne yap›yorlar? Emperyalizmin iﬂgaline karﬂ› ‹ncirlik’e yürüyorlar? ‹ncirlik kapat›ls›n diye, yüzbinlerce imza topluyorlar. Ne yap›yorlar? Faﬂizme,
kapitalizme karﬂ› Ankara’ya yürüyorlar... Ne yap›yorlar? Kararl›l›klar›yla, bir hasta tutsa¤› zulmün
elinden çekip al›yorlar...
ligarﬂi bunlar›n hiçbirini hazmedemiyor. Hele ki, Büyük
Direniﬂ’i bitirmek için tecritte bir
gedik açan genelgeyi ç›karmak zorunda kalmas› gibi, Güler Zere’yi
serbest b›rakmak zorunda kalmas›
gibi, karﬂ›s›nda geri ad›m atmak
zorunda kald›¤› her mücadele, tahammülsüzlü¤ünü büyütüyor.

O

u tahammülsüzlükle de sald›r›yor. Bir kez daha vurgulamal›y›z ki, sözünü etti¤imiz tahammülsüzlük, s›n›fsald›r. Yukar›da özetledi¤imiz mücadele, oligarﬂinin ç›karlar›n› tehdit etti¤i
için, her geliﬂme, potansiyel olarak da daha büyük tehlikelerin habercisi oldu¤u için, oligarﬂinin
hükümeti AKP, sald›rmaktad›r.

B

AYAD, AKP için öncelikle
tecrite karﬂ› mücadele demektir. ‹ktidar koltu¤una oturduklar›
andan itibaren TAYAD’l›lar› gördüler karﬂ›lar›nda. Denilebilir ki,
Büyük Direniﬂin d›ﬂar›daki sesi
olmas›ndan, linç sald›r›lar›na karﬂ›
mücadelesinden, AKP önlerine b›kmadan usanmadan b›rakt›¤› tabutlara kadar, AKP’nin zulüm yüzünü bu
boyutta teﬂhir edebilen tek demokratik kitle örgütüdür. Hasta tutsaklar
konusundaki teﬂhiri de bunun üzerine binmiﬂtir. Hasta tutsaklar konusunda AKP öylesine teﬂhir oldu ki,
Güler Zere konusunda nihayetinde
direnemedi. Ama unutmayaca¤›z.
ligarﬂi, geri ad›m atmak zorunda kald›¤› hiçbir konuda, yenilgiyi kabul etmez. Hapishane direniﬂlerinden iﬂçi s›n›f›n›n grevlerine
kadar, her alanda bu böyledir. ‹lk
f›rsatta ya verdikleri haklar› geri
al›rlar, ya da o direniﬂçi güçlerden

T

O

bir biçimde intikam almak isterler.
AKP’nin TAYAD’l›lara yönelik
operasyonu da, Büyük Direniﬂ’in,
AKP zulmünün teﬂhirinin, tecrite
karﬂ› direniﬂi bitirememenin, hasta
tutsaklar konusunda geri ad›m atmak zorunda kalman›n intikam›d›r.
ﬂte bu nedenle, her alandaki kazan›mlar›m›z›, ancak mücadeleyi
daha da büyüterek koruyabiliriz,
ﬁimdi tüm devrimci, ilerici demokratik güçlere düﬂen, b i r, hasta tutsaklar› daha fazla sahiplenmek, iki ,
tecrite karﬂ› mücadeleyi daha çok
gündemleﬂtirmek, üç , faﬂizmin intikam›na halk›n sahiplenmesi ve dayan›ﬂmas›yla cevap vermektir.

‹

Oligarﬂik güçlerin, AKP’si ve
Genelkurmay›’yla, CHP’si ve
MHP’siyle, medyas› ve yarg›s›yla,
halk›n karﬂ›s›nda nas›l birlik
oldu¤u ortadad›r. Anayasa
konusunda birbirlerini yerken,
bak›n devrimcilere, Kürt yurtseverlerine karﬂ› operasyonlarda nas›l
birlikteler. Devrimci, ilerici,
demokrat güçler olarak bizim de
geliﬂtirmemiz gereken budur.
Oligarﬂiyi oluﬂturan çeﬂitli
kesimlerin bunu baﬂarabilmelerini
sa¤layan ﬂey, s›n›f bilinçleridir.
Bize gereken de farkl› de¤ildir.
alklar›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesi, her
alanda say›s›z küçük direniﬂlerden,
mevzi çat›ﬂmalar›ndan oluﬂur. 17
TAYAD’l›n›n tutuklanmas›yla karﬂ›
karﬂ›ya kald›¤›m›z sald›r› ve buna
karﬂ› sürdürdü¤ümüz mücadele de
bu mevzi çat›ﬂmalardan biridir.
er ülkenin devrim süreci, bir
çok yenilgilerden ve bir çok zaferlerden oluﬂur. S›n›f mücadelesinde do¤ru çizgiden sapmamak, operasyonlar, kay›plar, yenilgiler karﬂ›s›nda umutsuzlu¤a kap›lmamak,
y›lmamakla ve di¤er yandan, küçük
zaferlerde düﬂman› küçümseme yan›lg›s›na savrulmamakla, rehavete
düﬂmemekle mümkündür. Oligarﬂi,

H

H

küçük zaferlerimizi bile bize pahal›ya maletmek istiyor. Devrimcileri
de, küçük-burjuva ayd›nlar›n, solun
bir k›sm›n›n halen içinde oldu¤u
“icazetçi” çizgiye hapsetmek istiyor. Küçük zaferlere büyük operasyonlarla sald›rarak, uzlaﬂmazl›¤›m›za, militan tarz›m›za, sonuç alma
kararl›l›¤›m›za sald›r›yor asl›nda.
Bizi de “bas›n aç›klamas› solculu¤una”, “protestoyla ve yasak savmayla yetinen” statükoculu¤a geriletmeye çal›ﬂ›yor.
olun büyük bir bölümünü etkisi
alt›na alan reformistleﬂme, halka
yabanc›laﬂma ve çürümenin oligarﬂi
de fark›nda elbette; yasak savmac›,
günü kurtarmaktan baﬂka bir ufku
olmayan eylemleri de görüyor. Oligarﬂinin bu tabloyu büyük bir memnuniyetle izledi¤ine de kuﬂku yok.
Sald›rarak, y›ld›rarak, parçalayarak,
tüm solu bu olumsuzluk tablosunun
içine itiyor.

S

unun karﬂ›s›nda yapaca¤›m›z
aç›kt›r; devrimci çizgimizde
kararl› olaca¤›z. Kazan›mlar›m›z›
korumak için daha militan bir çizgi,
daha sonuç al›c› bir çal›ﬂma tarz›
geliﬂtirece¤iz. Bu mücadelede yer
alabilecek bütün ilerici, devrimci,
demokrat, vatansever güçleri birleﬂtirece¤iz. Türkiye solunun bütün
devrimci dinamiklerine, de¤erlerine, potansiyellerine sahip ç›kaca¤›z... Bütün bunlar›n ilk ad›mdaki
göstergesi elbette, 17 TAYAD’l›n›n
tutuklanmas›na karﬂ› güçlü bir sahiplenme ve dayan›ﬂma sergilemek
olacakt›r.

B
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ligarﬂik güçlerin, AKP’si ve
Genelkurmay›’yla, CHP’si ve
MHP’siyle, medyas› ve yarg›s›yla,
halk›n karﬂ›s›nda nas›l birlik oldu¤u
ortadad›r. Anayasa konusunda birbirlerini yerken, bak›n devrimcilere,
Kürt yurtseverlerine karﬂ› operasyonlarda nas›l birlikteler. Devrimci,
ilerici, demokrat güçler olarak bizim de geliﬂtirmemiz gereken budur. Oligarﬂiyi oluﬂturan çeﬂitli kesimlerin bunu baﬂarabilmelerini
sa¤layan ﬂey, s›n›f bilinçleridir. Bize gereken de farkl› de¤ildir.
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TAYAD’l›lara Özgürlük ‹çin
‹mza Topluyoruz!
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Bir
haks›zl›kla,
keyfilikle karﬂ› karﬂ›yay›z. Adalet isteyenleri, haklar ve özgürlükler mücadelesi verenleri yasad›ﬂ›, gayrimeﬂru gösterip TECR‹T etme politikas›yla
karﬂ› karﬂ›yay›z.
TECR‹T’e karﬂ›
verilecek tek cevap vard›r: SAH‹PLENMEK. Tecrit edilenin sahiplenilmesi, AKP iktidar›n›n oyununu
daha baﬂtan bozacakt›r.

‹mza m asalar›, kararl›l›¤›m›zd›r,
‹mza m asalar›, sahiplenmemizdir,
‹mza m asalar›, dayan›ﬂmam›zd›r,
‹mza m asalar›, tecrite karﬂ› sesimizdir.

TECR‹T’e k arﬂ› e n
önemli silah›m›z
TEﬁH‹R’dir
Bu keyfili¤i, bask›ya, tecrit etme
politikas›na karﬂ›, en önemli silah›m›z yine TEﬁH‹R’dir. Onu en etkili
biçimde kullanmal›y›z.
AKP’yi bulundu¤umuz her yerde t e ﬂ h i r edelim.
Bulundu¤umuz her yerde, nas›l
bir zulümle karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z› a nl a t a l › m .
AKP’nin demokrasiyle, demokratikleﬂmeyle en küçük bir ilgisinin
olmad›¤›n›, 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›n› anlatarak gösterelim.
‹ﬂyerinde miyiz, evimizde miyiz,

6

tir. Polis taraf›ndan dikte ettirilip
oligarﬂinin mahkemeleri taraf›ndan
da kabul edilen tutuklama gerekçeleriyle, hapishanelerdeki hasta tutsaklara sahip ç›kmak gibi, yeryüzünün her köﬂesinde meﬂru görülecek bir tav›r, “SUÇ” ilan edilmektedir.
Tecrite, iﬂkenceye
karﬂ› ç›kmak, “SUÇ”
ilan edilmektedir.
‹nfazlara, katliamlara karﬂ› ç›kmak, “SUÇ” ilan
edilmektedir.
Katledilenleri
anmak, “SUÇ”
ilan edilmektedir.
‹ﬂte bu noktada, TAYAD’l›lar›n tutuklanmas›na karﬂ› ç›kmak,
mücadelenin
meﬂrulu¤unu savunmakt›r.
Bulundu¤umuz her ﬂehirde,
bü y ük ﬂeh ir leri n he r semtinde
açaca¤›m›z imza masalar›yla,
hakl› mücadelemizin gayri-meﬂru
ilan edilemeyece¤ini ilan edelim biz
de.
‹mza masalar›m›z, onlar›n ilerici, demokrat, devrimci güçleri
SUÇLU ve GAYR‹ MEﬁRU ilan
etmesine karﬂ›, SUÇSUZLUK VE
MEﬁRULUK ‹LANIMIZDIR.
Bu, k›yas›ya bir meﬂruluk savaﬂ›d›r.
Tutsak yak›nlar›m›z› tutuklad›lar; ﬂehit babalar›n› tutuklad›lar;
devrimci sendikac›lar›m›z› tutuklad›lar, Dev-Gençliler’imizi tutuklad›lar. Kimi tutuklad›larsa, onlar›n
yoldaﬂlar›, imza masalar›nda onlar›n mücadelesini sürdürece¤ini göstermeli. ‹mza masalar›nda tutuklu
yak›nlar›, ﬂehitlerimizin anne ve babalar›, devrimci sendikac›lar›m›z,

komﬂu, akraba ziyaretinde miyiz,
bir lokalde veya kahvehanede miyiz? Hal› sahada maç m› seyrediyoruz, dolmuﬂta, belediye otobüsünde,
ﬂehirler aras› yolculukta m›y›z?
Her yerde mutlaka bir vesile yarat›p anlatmal›y›z.
Bir imza da sen ver demeliyiz.
Bir mektup da sen yaz demeliyiz.
Annesine, babas›na, erkek ve k›z
kardeﬂlerine, amcalar›na, day›lar›na, teyzelerine, ye¤enlerine, eltilerine, bacanaklar›na bu geliﬂmeleri anlatmayan, mektup yazd›rmayan, imza att›rmayan tek bir Cepheli kalmamal›d›r.

Bu b ir MEﬁRULUK
savaﬂ›d›r
17 TAYA D ’ l › n › n t u t u k l a n m a
g e rekçeleri, demokratik mücadeleyi gayri-meﬂru ilan etmekle özdeﬂ-
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devrimci gençli¤imiz olmal›.
Mücadelemizle demeliyiz ki:
O n l a r › t u t u k l a d › n › z ama biz
“Tecrite hay›r!” demeye devam
ediyoruz. O n l a r › t u t u k l a d › n › z , biz
hasta tutsaklara sahip ç›kmaya devam ediyoruz. Demeliyiz ki, onlar›
tutuklad›n›z, B‹Z VARIZ. O n l a r
biziz. Ve biz oldukça, kimse bu ülkede tecritte sahipsiz kalmayacak.

AKP’nin ak›l hocalar›,
faﬂist c untalard›r...
17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›,
“tecrite karﬂ› mücade le edenleri n
tecrit edilmesi”dir. AKP, bu yolla,
tecrite karﬂ› mücadeleyi k›rabilece¤ini umuyor. Tecrite karﬂ› mücadelenin, hasta tutsaklar mücadelesinin,
hapishaneler konusundaki mücadelenin politik ve fiilen öncüsü durumundaki TAYAD’l›lar› susturmak
için, çareyi onlar› hapsetmekte buldu.
Egemen s›n›flar›n iyi bildi¤i
yöntemdir. Arjantin’de faﬂist cuntan›n “kay› pl ar” iç in müca dele e den
k a y› p a n a l a r› n › k a yb e t m e s i ni hat›rlat›yor bize.
‹nfazlara karﬂ› mücadele eden,
infazlar› teﬂhir ederek faﬂizme karﬂ›
hukuk mücadelesi veren “insan
haklar› savunucular›”n›n o n l a rcas› n›n infaz edilmesini hat›rlat›yor.
Kolombiya’dan, Fas’a, ﬁili’den
ülkemize kadar; hepsinde bu yönteme baﬂvurdu oligarﬂik diktatörlükler. Kay›plara karﬂ› mücadele edenler gün geldi, “Kaybedilenler” listesine eklendi. ‹nfazlara karﬂ› mücadele edenler, “infaz edilenler” bilançosuna eklenen bir rakam oldu.
Ve iﬂte ﬂimdi, ayn› zihniyetin sahibi olan AKP iktidar›, tecrite karﬂ›
mücadele edenleri, F Tipi hapishanelerin hücrelerinde tecrit edilenler
listesine ekledi.
Tecrit edilenlerin say›s› a r t t › ;
fakat tecrite karﬂ› mücadele edenlerin say›s› azald› m›?
Devrimciler, demokratlar, ilericiler, vatanseverler, kendilerini “insan haklar› savunucusu” olarak tan›mlayanlar, bu sorunun cevab› he-

TAYA D ’L I LA R IN S ER BE S T
BIRAKILMASI ‹Ç‹N ‹MZA M E T N ‹
TC. Adalet
Bakanl›¤›'na
TBMM
Baﬂkanl›¤›'na
Ankara ve ‹zmir'de 17 TAYAD'LI,
- Hasta tutsaklar›n tecrit hücrelerinde katledilmesine karﬂ›
ç›kt›klar›,
- Hapishanelerde 2000-2009
y›llar› aras›nda tam 309 tutsa¤›n
pimizin o rta k c e va b› olacakt›r.
AKP iktidar›, dersini iyi ezberlemiﬂ. Ama ders ald›klar›na bak›n;
Arjantin’in faﬂist cuntac›lar›ndan,
ﬁili’nin, Guatemala’n›n ölüm mangalar›ndan al›yor dersini. 12 Eylül
Cuntac›lar›ndan, 1990’lar Türkiye’sinde caddeleri, sokaklar› kan
gölüne çeviren ölüm mangalar›ndan
al›yor.
Onlar›n yöntemleriyle susturmaya çal›ﬂ›yor halk›n mücadelesini.
Fakat, AKP de halk›n karﬂ›s›nda
ad› geçen cuntac›lar›n ald›¤›ndan
farkl› bir sonuç alamayacakt›r. Ad›
geçen ve geçmeyen cuntac›lar, bu
yöntemleri uygulayarak onbinlerce
insan› k a y b e t t i l e r. Onbinlerce insan› hücrelere att›lar. Peki ne oldu?
Hangisi halklar›n mücadelesini yok
edebildi?

‹mza m asalar›nda
sahiplenmemizi,
meﬂrulu¤umuzu,
dayan›ﬂmam›z›
büyütelim!
Faﬂist iktidarlar›n en önemli silah›, zulümlerini kimsenin duymamas›d›r. Bunu, faﬂist politikalar›n savunucusu ve uygulay›c›s› olan burjuva bas›n sayesinde sa¤larlar. ‹slamc› kesimin çok satan gazetesi

katledilmesinin sorumlusu
olan AKP'yi protesto ettikleri,
- Öldürülen kanser hastas›
Güler Zere'nin cenazesine kat›ld›klar› gerekçesiyle

TUTUKLANDILAR!
Bu tutuklamalar, haks›z,
gayri-meﬂru, keyfidir.
Hasta tutsaklar› sahiplenmek,
suç olarak görülemez.
17 TAYAD'l›n›n derhal serbest
b›rak›lmas›n› ve tecrite art›k bir
son verilmesini talep ediyorum.
‹mza
Fethullahç› Zaman’dan laikçilerin
Posta’s›na kadar, tüm burjuva, gerici bas›n, böyle bir operasyonu yok
sayd›lar. Bu zulmün üstüne burjuva
medyan›n perdesini örttüler. Ama
biz duyuraca¤›z. M e y d a n l a r d a k i
i mz a ma s a l a r› m › z iﬂte bunun için
önemli ve zorunludur.
Bizi gayri meﬂru ilan etmek istiyorlar; onlar›n tutuklama gerekçesi
yapt›¤› her ﬂeyi, o masalar›n baﬂ›nda savunaca¤›z. ‹mza masalar›m›z
iﬂte bunun için gereklidir.
Bak›n, tutuklanan TAYAD'l›lardan biri 50 yaﬂ›nda, iki ﬂehit babas›
bir di¤eri 51, bir baﬂkas› 54, biri 56
ve biri de 61 yaﬂ›ndad›r; yine tutuklananlar›n içinde bir çok gencimiz
vard›r. ﬁimdi onlar, yaﬂl›, genç, kad›n, erkek, tecrit hücrelerinde direnecekler; kendilerinin yerlerinin
boﬂ b›rak›lmad›¤›n› bilerek direnecekler. ‹mza masalar›, onlar› anlatmal› halk›m›za.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›ndaki gibi, her
yerde bizi görmeliler, her yerde bizi
duymal›lar, imzalar ço¤almal›, her
imza, tecrite karﬂ› bir vuruﬂtur. ‹mza
masalar›n› art›ral›m, imzalar› ço¤altal›m; onlar›n ço¤almas›, sahiplenmemizin, dayan›ﬂmam›z›n, meﬂrulu¤umuzun, mücadelemizin büyümesidir.
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AKP ‹ktidar› TAYAD’l›lara Neden Sald›rd›?
TECR‹TE KARﬁI Mücadele Edenleri Tecrit Etmek,
‹ktidar›n Çaresizli¤idir
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Sabah›n erken saatlerinde, 3 ﬂehirde onlarca evin, bir çok demokratik kitle örgütünün kap›s›na dayand› AKP’nin polisi...
Hedefte TAYAD’ l›lar vard›.
Tüm ülkenin yak›ndan tan›d›¤› TAYAD’l›lar demokratik eylemlere
kat›ld›klar› için “örgüt üyesi” ilan
edilip, tutukland›lar.
Kuﬂkusuz TAYAD’l›lar›n tutuklanmalar›n›n alt›nda AKP’nin inti k a m c › l › ¤ › , TAYAD’l›lara tahammülsüzlü¤ü yatmaktad›r. AKP intikam sald›r›s› düzenlemiﬂ, TAYAD’a
8 y›ld›r nas›l “ diﬂ biledi¤ini ” göstermiﬂtir.
AKP iktidar›n›n TAYAD’a ve
TAYAD’l›lara sald›r›s› hesapl›kitapl›d›r. AKP’yi 8 y›ld›r istikrarl›
bir biçimde teﬂhir eden tek demokratik kitle örgütü olan TAYAD’a
düﬂmanl›¤›n› göstermiﬂtir AKP.

AKP iktidar› sald›rd›,
ç ü n k ü ; AKP’yi sonuna
k a d a r t e ﬂ h i r eden tek
demokratik kitle örgütü
TAYAD’d›r
AKP iktidar› gerici-faﬂist yüzünü 8 y›l boyunca çeﬂitli manevralarla gizlemeye çal›ﬂt›. Bir yandan halka ve devrimcilere, yurtseverlere
sald›r›rken, di¤er yandan da “demokratikleﬂme” manevralar› yapmaktan geri durmad›.
Bu manevralarla bir çok kesimi
y›llarca aldatt›. Yalan söyleyip, vaatlerle oyalad›. Kendisine demokratikleﬂme misyonu biçmiﬂti AKP iktidar›.
TÜS‹AD’dan, MÜS‹AD’a, düzen partilerinden, bas›na kadar bir
çok kesim AKP’ye tam destek sunarak. AKP’nin program›na tabi oldular.
Bu partiler ve örgütler nezdinde
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AKP hiçbir partinin yapmaya
cesaret edemeyece¤i ﬂeyleri yap›yordu. Mesela, generalleri gözalt›na al›p tutukluyor, Uzanlar,
Do¤anlar gibi tekelci burjuvaziye sald›r›yordu. AKP iktidar›,
oligarﬂi içi iktidar savaﬂ›nda hemen herkesi sindirmek için çeﬂitli ad›mlar att›.
AKP bütün olarak program›n› uygularken, TAYAD bu 8 y›l
boyunca, AKP’yi en fazla rahats›z eden örgütlülüklerin baﬂ›nda
geliyordu.
8 y›l boyunca TAYAD yürüttü¤ü
kampanyalarla, çeﬂitli faaliyetlerle
yaratt›¤› direniﬂlerle AKP’yi teﬂhir
etti. AKP’nin sald›r›lar› karﬂ›s›nda
geri ad›m atmayan TAYAD,
AKP’nin gerici-faﬂist bir parti ve
iktidar oldu¤u bilinciyle hareket etti.
Tecrite karﬂ› sürdürdükleri mücadeleden baﬂlayarak, bir çok alanda mücadele yürüttü TAYAD.
Bir çok kesimin AKP’nin “ reform yalan›” ile baﬂ›n›n döndü¤ü
koﬂullarda TAYAD, baﬂta tecrit sorunu olmak üzere, AKP’ye karﬂ›
mücadelesini sürdürdü.

AKP iktidar› sald›rd›,
çünkü; hapishanelerdeki
yüzünü aç›¤a ç›karan
TAYAD’d›r
AKP çeﬂitli manevralarla kendisine yedekledi¤i kesimleri de kullanarak “ d e m o k r a s i h a v a r i s i ” kesilirken, karﬂ›s›nda ciddi, kendi içinde kararl› bir düzen içi muhalefet de
yoktu.
Demokrasi mücadelesi yürütmesi gereken ilerici, sol güçlerin bir
k›sm› bu iﬂi AKP’ye havale etmiﬂ,
AKP’den demokrasi bekler olmuﬂlard›.

Diyebiliriz ki, AKP ile yürütülen
en ciddi çat›ﬂma F Tipi Hapishaneler üzerinden yürüyen çat›ﬂmayd›.
AKP’nin tecrit politikas›nda ›srar
etmesi, tecriti sürdürmesi sonucunda direniﬂin hedefinde de AKP vard› art›k.
Bu anlamda AKP, iktidar olur olmaz, en ciddi, en kararl› muhalefeti,
ölümüne süren büyük direniﬂ nezdinde yaﬂad›. Ve bu çat›ﬂma y›llara
yay›larak sürdü.
“‹ﬂbirlikçi AKP” ile baﬂlayan
onlarca slogan üretildi bu dönemde.
Bu ayn› zamanda AKP’ye karﬂ› yürütülen mücadelenin zenginli¤ini,
kararl›l›¤›n› da anlatmaktad›r. Bu
y›llar boyunca AKP’nin karﬂ›laﬂt›¤›
en ciddi muhalefetlerden birini yürüten TAYAD, onlarca mücadele biçimini devreye sokarak, tecrite karﬂ› mücadelede ›srarl› oldu.
AKP’nin içerde ve d›ﬂar›da sürdürdü¤ü sald›r›lara ve manevralara
karﬂ› TAYAD tecrite karﬂ› mücadelede geri ad›m atmad›. Ki, bu y›llar
boyunca bir çok kesim tecriti gündemlerinden ç›karm›ﬂ, TAYAD’›
mücadelede tek baﬂ›na b›rakm›ﬂt›.
AKP en baﬂta tecrite karﬂ› verilen mücadele ile ciddi bir biçimde
teﬂhir olmuﬂ, demokrasi maskesi
y›rt›lm›ﬂt›. Nitekim, AKP, halk›n ve
devrimcilerin mücadelesi karﬂ›s›nda
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ilk ciddi yenilgisini de bu direniﬂte ald›.
AKP’nin tecrite son vermek
yerine tecritte ›srar etmesi, daha
fazla ﬂehit ve daha çok gazi verilmesine yol açt›. Bu AKP önüne
daha çok tabut b›rak›lmas›, AKP
den daha çok hesap sorulmas› demekti.
Her ölüm, geçmiﬂi çal›n›p sakat b›rak›lm›ﬂ her tutsak, AKP
önüne b›rak›lan her tabut, AKP’yi
biraz daha köﬂeye s›k›ﬂt›rd›, daha
çok teﬂhir etti.
Bu dönemde Ankara’da yarat›lan Abdi ‹pekçi Park› direniﬂini de,
TAYAD’l›lar›n kararl›l›¤›n› ve fedakarl›¤›n› yans›tmas› bak›m›ndan
özel olarak hat›rlatmak gerekir. Y›llarca sürdürülen bu direniﬂle Ankara’n›n merkezinde gerçekler anlat›ld›. AKP teﬂhir edildi.
TAYAD’l›lar›n Ankara yürüyüﬂleri de bu sürecin önemli eylemlerindendir. Ankara’ya giden TAYAD’l›lar her seferinde tecrite karﬂ›
mücadele konusunda daha bilenmiﬂ
olarak döndüler.
Yine bu ›srarl› mücadele hatt›
AKP’nin yüzünü aç›¤a ç›karm›ﬂt›r.

AKP iktidar› sald›rd›,
ç ü n k ü ; TAYAD’l›lar A K P
önlerindeydi
AKP iktidar›n›n 8 y›l› boyunca
TAYAD’l›lar, onlarca kez birçok ﬂehirde AKP önlerinde eylemler yapt›lar. Yeri geldi tecrit ve iﬂkence ile
ilgili haz›rlad›klar› dosyalar› ile
AKP önlerine, AKP il baﬂkanl›klar›na giderek AKP’den tecritin, sald›r›lar›n ve hak gasplar›n›n hesab›n›
sordular..
Öyle zamanlar oldu ki, AKP’nin
oldu¤u,
kimsenin
“revaçta”
AKP’ye laf söyletmedi¤i zamanlarda AKP önlerinde oturma eylemi
yapt› TAYAD’l›lar. Tecritin ve tecritte ﬂehit düﬂen tutsaklar›n hesab›n›
sordular.
Bu y›llar boyunca AKP önünde
TAYAD’l›lar›n hesap soran sloganlar›, tecritin kald›r›lmas›n› isteyen

tabutlarla yolu trafi¤e kapatt›lar. ‹ﬂte tam o anda da
AKP’nin polisi ortaya ç›kt›.
Önce tabutlar› tekmelediler.
Ard›ndan kitleye ateﬂ aç›ld›.
TAYAD’l›lar üzerlerine ateﬂ
açan polisin üzerine yürüdüler.
AKP’nin polisi tecritin
katletti¤i devrimcilerin sem20 Ekim 2008’de TAYAD’l›lar›n
bolik tabutlar›n›n taﬂ›nmas›tabutlu eyleminde slah çeken polis na bile tahammül edememiﬂ,
sald›rm›ﬂt›.
ça¤r›lar› vard›.
Yine o gün, Türkiye’nin dört bir
Kuﬂkusuz bu durumu AKP hiç
yan›ndan; Adana’dan, Malatya’dan,
“normal” karﬂ›lamad›. Bir hak araAntakya’dan, Ankara’dan, Merma eylemi olarak görmedi. O nesin’den, Dersim’den, ayn› ses, ayn›
denle de TAYAD’l›lara karﬂ› hep
ça¤r›lar duyuldu.
düﬂmanca tav›r al›p, sald›rd›lar.
‹stisnas›z bütün AKP eylemleAKP iktidar› sald›rd›
rinde AKP önlerinde AKP’nin poliçünkü; hasta tutsaklar
sinin ola¤anüstü güvenlik önlemleri
mücadelesinde TAYAD’l›lar
vard›. AKP’nin polisi y›¤›nak yaparak, TAYAD’l›lara gözda¤› vermeye
vard›
çal›ﬂt›.
AKP iktidar› halka karﬂ› sürdürBir çok kez TAYAD’l›lar AKP
dü¤ü savaﬂ› hapishaneler cephesinönlerinde AKP’nin polisinin sald›r›de tutsaklar üzerinden yürüttü. Bir
s›na u¤rad›lar.. ‹ﬂkence gördüler,
yandan tecritte ›srar ederken, bir
gözalt›na al›nd›lar. Silahlarla ateﬂ
yandan da sessiz imha politikas› ile
aç›ld› TAYAD’l›lara.
onlarca hasta tutsa¤› katletti.
20 Ekim TAYAD’l›lar aç›s›ndan
Tecritin sonuçlar›n›n somut olabir çok aç›dan önemliydi. E v l a t l a rak görüldü¤ü alan belki de ölüm s›r›n›n önderli¤inde gerçekleﬂen ve
n›r›na getirilmiﬂ onlarca tutsakt›.
122 ﬂehidin verildi¤i büyük direniÖzellikle Adli T›p’ta da kadrolaﬂﬂin y›ldönümüydü.
mas›n› tamamlayan AKP, buray› da
t›kayarak hasta tutsaklar›n tecrit
20 Ekim 2008 günü, direniﬂin
hücrelerinde birer-ikiﬂer katledily›ldönümünde,TAYAD’l›lar AKP’ye
mesini h›zland›rd›.
10 saatlik sohbet hakk› konusunda
verdikleri sözleri hat›rlatmak için
Bu durum tecritin görünmeyen
yüzüydü
gittiler.
Ancak TAYAD’›n hasta tutsaklaBunun için 2 dosya haz›rlam›ﬂr› sahiplenen bir mücadeleyi örgütlard›. Bunlardan birisi TECR‹T ile
lemesi ile AKP bu alanda da ciddi
ilgili, di¤eri ise E n g i n Ç e b e r ie ilbir muhalefet ile karﬂ›laﬂacak, gergiliydi.
çek yüzü görülecekti.
‹stanbul AKP il binas› önüne giÖzellikle Güler Zere’nin tecritte
den TAYAD’l›lar, k›z›l bantlar› ve
gün
gün katledilmeye çal›ﬂ›lmas›
beyaz baﬂörtüleriyle orada taleplerikarﬂ›s›nda
Güler Zere’nin özgürlüni tekrar hayk›rd›lar. AKP’liler TA¤ü
için
örgütlenen
özgürlük kamYAD’l›lar› içeri almad›lar. Kap›lar›
panyas› AKP’nin beklemedi¤i bir
kapat›p TAYAD’l›lara yukardan baetki yaratacakt›.
kan AKP’lilerden biri aﬂa¤› inerek
dosyalar› ald›lar.
AKP’nin TAYAD’a düﬂmanl›¤›Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
n›n alt›nda Güler Zere ve hasta tutTAYAD’l›lar yanlar›nda getirdikleri
saklar için sürdürülen mücadele de
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vard›r.
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› ile noktalanacak olan
bu süreçte Güler Zere ve hasta
tutsaklar mücadelesi çok geniﬂ
bir çevreye duyurulabildi.
Edirne’den Kars’a kadar
bir çok ilde aylarca Güler Zere’nin özgürlü¤ü için eylemler
yap›ld›. Meydanlar Güler Zere’ye özgürlük sloganlar› ile
ç›nlad›. AKP önlerinde oturma
eylemleri yap›ld›. Yine bu süreçte, TAYAD’l›lar hasta tutsaklar mücadelesinde yeni
mevziler de yaratt›lar. Güler
Zere’nin kald›¤› A d a n a ’ d a k i
Balçal› Hastahanesi’nin bahçesinde t›pk› daha önce Ankara Abdi ‹pekçi park›nda yaratt›klar› gibi
bir mevzi yaratt›lar.
Hastane bahçesinde aylarca süren bir oturma eylemi örgütleyerek,
Güler Zere’nin sesini taﬂ›d›lar herkese. AKP’yi, tecriti, hasta tutsaklar› ve sessiz imha politikalar›n› anlatt›lar.
Yine bu dönem yarat›lan mevzilerden birisi de ‹ s t a n b u l Ta k sim’deki kitlesel yürüyüﬂ eylemleriydi. Her hafta cuma günü Güler
Zere ve hasta tutsaklar için yap›lan
yürüyüﬂe binlerce kiﬂi kat›ld›.
Böylece bir yeni mevzi daha kazan›larak, AKP’nin sessiz imha politikas› karﬂ›s›nda ciddi bir mücadele verilebildi. AKP, Güler Zere ve
hasta tutsaklar mücadelesi ile bir
kez daha ciddi bir muhalefet ile karﬂ›laﬂacak ve tecritte ›srar eden politikalar› teﬂhir olacakt›.
Bu sürecin mücadele aç›s›ndan
kazan›mlar›ndan biri de AKP’nin
kadrolaﬂmas›n›n oldu¤u halk düﬂman› ‹ s t a n b u l Adli T › p K u r u m u’nun gerçek niteli¤inin aç›¤a ç›kar›lmas›yd›.
Adli T›p önünde baﬂlat›lan eylem ile günlerce kuﬂat›lan Adli
T›p’›n nas›l bir halk düﬂman› örgüt
oldu¤u herkese gösterildi.
Halk düﬂmanlar›n›, katil ve iﬂkencecileri, sap›klar› kurtaran Adli
T›p, onlarca hasta tutsa¤a sa¤lam

miﬂtir. TAYAD öncülü¤ünde
bu mücadele bugün de sürmektedir.

AKP iktidar› sald›rd›,
çünkü; linç sald›r›lar›n › t e r s i n e ç e v i re re k
b o ﬂa ç› ka rd › TAYAD

AKP il binas›n› önüne tabut
b›rakma eylemi

TAYAD MARﬁI
kurakt› toprak gökyüzü karanl›k
bizler suskun birer ana babayd›k
eylül zindanlar›ndaki ça¤r›yla
uyand›k korkulu düﬂten uyand›k
direniﬂ boy att›kça zindanlarda
dayand›k zulüm kap›s›na dayand›k
ses verdik evlatlar›n hayk›r›ﬂ›na
y›kt›k korku kalelerini y›kt›k
tutsakl›k zinciri k›r›l›ncaya dek
omuz omuzay›z yürek yüre¤e
onurumuz karanfillerimizle
yürüyoruz meydanlar› inleterek

raporlar› vererek ya da hapishanede
kalabilir raporlar› vererek, onlarca
tutsa¤›n katlinden de sorumluydu.
Adli T›p önündeki oturma eylemi, orada gerçekleﬂtirilen eylemler
ile AKP’nin gerici-faﬂist kadrolaﬂmas› ciddi bir biçimde teﬂhir olmuﬂtur.
Bu süreç, Güler Zere’nin özgürlü¤üne kavuﬂturulmas› ile sonuçlanm›ﬂt›r. ‹ﬂte AKP bu sonucu ve bu
mücadeleyi hazmedememiﬂ, TAYAD’a bu nedenle sald›rm›ﬂt›r.
Güler Zere’nin tahliye olmas›na
karﬂ›n TAYAD hasta tutsaklar mücadelesini sürdürmeye devam et-

AKP’nin halk› ve devrimcileri sindirmek için gündeme
getirdi¤i linçler,, TAYAD’l›lar›n direniﬂleri ve kararl›l›klar›
sonucunda AKP’nin teﬂhir oldu¤u sald›r›lara dönüﬂtü..
‹lk defa Tr a b z o n’da TAYAD’l›lara karﬂ› örgütlenen
linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda TAYAD’l›lar geri ad›m atmad›lar. Sinmeyip, bu sald›r›lar›n üzerine gittiler. Trabzon’da linç sald›r›s› ihtimaline ra¤men aç›klama yapt›lar, yine
bildiri da¤›tt›lar.
Halka linççileri anlatan TAYAD’l›lar linç sald›r›lar›n›n hemen
arkas›ndan yine alanlara ç›kt›lar.
Kuﬂkusuz TAYAD’l›lar sadece
linç sald›r›lar› ile Trabzon’da karﬂ›laﬂmad›lar. Sonra da bu sald›r›lar
devam etti. Mahkeme için gittikleri
Erzurum’da yaﬂad›lar ayn› sald›r›lar.
Ancak hemen her linç sald›r›s›nda oldu¤u gibi burada da tav›rlar›
de¤iﬂmedi. Linç sald›r›lar›n› boﬂa
ç›karacak bir kararl›l›k sergilemeye
devam ettiler.
H›zla yay›lan, yayg›nlaﬂt›r›lan
linçler ile sonuç almaya çal›ﬂan
AKP, bu alanda da beklemedi¤i bir
direniﬂle karﬂ›laﬂt›. Bir kez daha
oyunlar›n› bozan TAYAD’l›lar›n kararl›l›¤› idi. AKP’nin linç politakalar› karﬂ›s›nda da TAYAD’l›lar vard›.
Nitekim TAYAD’›n linçler karﬂ›s›ndaki tavr› bir çok kesim için örnekte oldu.
Bir kez daha AKP’nin karﬂ›s›nda
TAYAD vard›. Bir kez daha
AKP’nin sald›r›lar› boﬂa ç›kar›lm›ﬂ,
linç sald›r›lar› AKP’yi vuran bir silah olmuﬂtu.
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1984’den 2000’e
suskunlu¤un ortas›ndaki ses:

TAYAD
BÖLÜM:2

TECR‹T
ve

TAYAD
“ Bizler analar, eﬂler, kardeﬂler
o la ra k c a n›m ›z d a n ç o k s e vd i¤ im iz
yak›nlar›m›z›n gözümüzün önünde
y a v a ﬂ y a v a ﬂ e r i y e r e k öl me l e r i n e i z i n
vermeyece¤iz” diyordu Gülsüman
ve ﬁenay ölüme yatarken.
Yaz› dizimizin birinci bölümünde TAYAD’›n, oligarﬂinin hapishaneler politikas›n› bozma kararl›l›¤›n› k›sa kesitlerle anlatm›ﬂt›k. Bahsetti¤imiz TAYAD’›n kararl›l›¤› bu
kararl›l›kt›r. Ölümüne bir kararl›l›kt›r; ölümüne bir sahiplenmedir.
Gülsümanlar’›n, Cananlar’›n,
Zehralar’›n ölüme yatmas› bu sahiplenmenin en güçlü ifadesiydi.
Oligarﬂi, gelece¤ini, tutsaklar›n
ve ard›s›ra tüm devrimcilerin teslim
al›nmas›na, bunun için de tecr itin
ne olursa olsun uygulanmas›na
ba¤lam›ﬂt›. 19 Aral›k’ta 28 tutsa¤›
bunun için katlettiler ve devam›ndaki süreçte, içeride ve d›ﬂar›da,
kopkoyu bir sansür, kopkoyu bir
tecrit uygulad›lar. Asl›nda ilk kez
yaﬂanm›yordu böylesi karanl›klar...
Mesela 1984’ün Türkiyesi’nde de
ayn› koyu karanl›klar vard›.
Yaz› dizimizin ikinci bölümüne
karanl›¤›n kopkoyu oldu¤u bu kesitleri anlatarak devam ediyoruz.

“ K u l l a n › l d › k , a l d a t › l d › k . A nl a ﬂ› l ›y or ki , he r ﬂ ey pl a nl an m› ﬂ, ha z› r lanm›ﬂ. Biz de birer araç olarak
kullan›lm›ﬂ›z” diyordu TBMM
‹nsan
Haklar›
‹nceleme
Komisyonu Üyesi Mehmet Bekaro¤lu 19 Aral›k katliam›n›n
hemen ertesinde, 20 Aral›k’ta
yapt›¤› aç›klamada.
Kullan›lm›ﬂlard›. Hem de 28
tutsa¤›n katledildi¤i katliamda
“birer araç olarak” kullan›lm›ﬂlard›.
Ölüm orucu direniﬂinin
ölüm s›n›r›na yaklaﬂm›ﬂ olmas›n›n
bask›s› ve F Tiplerine karﬂ› büyüyen
mücadele karﬂ›s›nda Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk “ortak mutabak at s a ¤ la n a n a k a d ar F Tiplerini
erteledik” diyerek bir manevra yapm›ﬂt›.
Ancak bu aç›klama tam bir aldatmacayd›. Çünkü hiçbir somut ad›m at›lmam›ﬂt›. Tam tersine tecritin haber yap›lmas›na iliﬂkin bas›na
sansür getirilmiﬂ, d›ﬂar›da tecrite
karﬂ› yap›lan tüm eylemlere polis
vahﬂice sald›r›p tam bir terör estiriyordu. Bir yerde tecrit politikalar›
19 Aral›k öncesinden devreye sokulmuﬂtu. Adalet Bakan› “Ölüm
orucunu b›rak›n” ça¤r›s› yap›yordu.
Bu ça¤r›ya sorunun çözümü için görüﬂmelere kat›lan ayd›nlar, sendika
ve meslek örgütü temsilcileri de kat›ld›.
Devrimci tutsaklar ve TAYAD’l›lar “Bu, sizi kand›rmaya yönelik bir ad›m... Erteliyorlar. Bizi
ölüm orucundan vazgeçirince konuyu kamuoyunun gündeminden düﬂürür, F Tiplerini açarlar” diye uyarm›ﬂt›.
Yap›lan “direniﬂi b›rak›n ça¤r› lar›”, halk nezdinde ve ayd›nlar
sanki “ i k n a ” olmayan, sorunu çö-

zümsüz b›rakan tutuklularm›ﬂ gibi
bir havan›n do¤mas›na katk›da bulunuyordu.
Oysa, Haklar ve Özgürlükler
Platformu katliamdan bir gün önce
“ b › r a k › n ” ça¤r›lar› üzerine yapt›¤›
aç›klamada, “b›rak›n demek, bugün de¤i ls e ya r›n kat li a m deme k tir” demekteydi. Ve bu aç›klaman›n
yap›ld›¤› gece sabaha karﬂ› oligarﬂi
20 hapishaneye sald›r›p 28 tutsa¤›
katletti.
Devrimciler, TAYAD’l›lar kanmad›lar, aldanmad›lar. Tüm halk›
uyard›lar. Çünkü onlar devleti çok
iyi tan›yorlard›. 12 Eylül’den tan›yorlard›, iﬂkencelerden, infazlardan
tan›yorlard›, 84 Ölüm Oruçlar›ndan,
Buca, Ümraniye, Ulucanlar hapishanelerinden tan›yorlard›.
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Tecrit sald›r›s› katliam
öncesinden baﬂlad›
F Tipleri sadece tutsaklar için
de¤il, tüm halk›n sindirilmesi için
bir sald›r›yd›. Reformizm zaten tecrite karﬂ› mücadelede yoktu. Bu sald›r›larla birlikte, tecrite karﬂ› yap›lan eylemlere verdikleri deste¤i de
çektiler. Katliam sonras›nda oligarﬂi
“ t e c r i t ” diyen en küçük bir sese bile sald›r›yordu art›k.
‹ktidar, hapishanelere yapt›¤›
sald›r›n›n benzerini d›ﬂar›da baﬂta
TAYAD olmak üzere tecrit politikalar›na karﬂ› ç›kan herkese yöneltti.
Tarih 21 Aral›k’t›. Ümraniye Hapishanesi’nde iﬂ makineleri hapishane
duvarlar›n› y›kmaya devam ederken
ellerinde balyozlarla, beton k›rma
makinesiyle,
yüzlerce
polis
TAYAD’›n Taksim’deki ölüm orucunun sürdü¤ü binas›n› sard›. Hapishanelerdeki gibi “teslim olun”
diyorlard›. Ayn› evlatlar› gibi onlar-
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12 Eylül karanl›¤›n›n ortas›ndaki ses
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da barikatlarla karﬂ›lad›lar kan emicileri. Kap›lar›, duvarlar› balyozlarla, kazmalarla, beton k›rma makinas›yla y›karak girebildiler ancak içeri. Ölüm orucu ve açl›k grevindeki
aileler ve TAYAD’da kim var kim
yok, herkes yaka paça gözalt›na
al›nd›.
23 Aral›k’ta ‹çiﬂleri Bakan› Sadettin Tantan, tüm TV kanallar›nda
canl› yay›nlanan konuﬂmas›nda,
TAYAD, TÖDEF, Ö¤renci Meclisleri, Haklar ve Özgürlükler Platformu, ‹dil Kültür Merkezi, Halk›n
Hukuk Bürosu gibi demokratik kurumlar›, Yaﬂad›¤›m›z Vatan, Ülkemizde Gençlik, Memur Gerçe¤i, Tav›r, ‹ﬂçi Hareketi dergilerini, “ ö r g ü t ü n y a n k u r u l u ﬂ l a r › ” olarak gösterip, sald›r› talimat›n› verdi.
Talimatla birlikte sözü geçen bütün
kurumlar bas›ld›. Ankara Tutuklu
Aileleri Bülteni ve Ege TAYAD’tan
onlarca kiﬂi gözalt›na al›n›p tutukland›. 3 Ocak 2001’de Bursa ‹HD
ﬁubesi’nde açl›k grevi ve ölüm orucu yapan TAYAD’l› ailelerden Hülya ﬁimﬂek’in de aralar›nda bulundu¤u onlarca kiﬂi gözalt›na al›n›p
10 kiﬂi tutukland›.
Polisler taraf›ndan TAYAD’›n
Genel Merkezi mühürlendi. TAYAD’l›lar 3 Ocak’ta yapt›klar› aç›klamada ﬂöyle diyorlard›: “Ne oldu?
Direniﬂimiz bitti mi? Hay›r. Evlatla r › m › z i çi n , ev l a tl a r › m › z g i b i d i r e niyoruz, D‹RENECE⁄‹Z.”

Bu s ald›r›lar› a ncak
TAYAD gö¤üsleyebilirdi
TAYAD bürolar› bas›l›yor
TAYAD’l›lar gözalt›na al›n›p tutuklanmaya devam ediyordu. Evlatlar›n›n morglarda kömürleﬂmiﬂ cesetleri... Hastanelerde yaral› tutsaklar, F
Tiplerinde en aﬂa¤›l›k iﬂkenceler...
Kopkoyu bir tecrit, kopkoyu bir
sansür. Katliam›n ilk bir kaç gününden sonra TAYAD d›ﬂ›nda hiç kimse kalmad› meydanlarda.
TAYAD, F Tiplerinin önündeydi: “Bizi de katledin” diyordu.
TAYAD, hastane önlerinde yaral› tutsaklara kan yetiﬂtiriyordu. Adli
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“... O¤ullar›m›z, k›zlar›m›z için,
devrimci tutsaklar için yürüyorduk.
Açl›k grevini yetkililere duyurmak için yürüyorduk. ‹nsanlar dönüp dönüp bize bak›yordu. ... Tören
yerinde bulananlar çelenkteki yaz›y› okuyunca mosmor oldular. Apar
topar ekipler ça¤r›ld›. Beyo¤lu Emniyet Amirli¤i’ne götürüldük...
Gayrettepe’de kap›da bekliyorlard›;
merakla, ﬂaﬂk›nl›kla, öfkeyle... Bu
kez ‘teröristlerin’ kendileri de¤il,
analar›, eﬂleri, a¤abeyleri geliyordu.
Küfürler ettiler, tekmelediler, yumruklad›lar ve ba¤›rd›lar öfkeyle:
‘Tüm iste¤iniz ol du. Bütün dünya ya duyurdunuz , herkes i a ya¤a kal d›rd›n›z.’ ‹ﬂte o zaman, eylemimizin önemini ve büyüklü¤ünü daha
iyi anlad›k.
***
Nezarethaneye indirildik. Gözalt› boyunca, eylemimizin nedenini
anlatt›k hep. Gözalt› süresi, evlatlar›m›z›n gördü¤ü iﬂkenceyi hat›rlatt›
bize. Onlar›n yaﬂad›klar›n› bir bir
hissettik orada. ‹ﬂkenceyi, iﬂkencecileri daha iyi tan›d›k. Toplam 13
gün kald›k. Sonunda Selimiye’ye
gönderdiler. Ama burada daha fazla
bekletmeden Metris yoluna koyulduk.
Metris’e girmek bambaﬂka bir
duygu oldu bizim için. Evlatlar›m›za daha yak›nd›k art›k. Onlar açl›k
grevinde oldu¤u için, biz de açl›k
grevi yapmaya karar verdik. Bizi
açl›k grevindeki k›zlar›m›z›n üstünT›p morgunda kömürleﬂmiﬂ cesetleri teﬂhis ediyordu. “Bizi de yak›n”
diye hayk›r›yordu katillerin yüzüne.
Bir onlar vard› sokaklarda. Kendilerine “sol, sosyalist, komünist,
emekten yana” diyen partiler yoktu.
Bu s›fatlar› taﬂ›yan dernekler, sendikalar yoktu.
Gazi’de evlatlar›n›n tabutlar›n›
omuzlarken bir halk vard›.
Yalan, demagoji, gözalt›lar, tutuklamalarla birlikte, kopkoyu bir
sansür ve tecrit kuﬂatmas›n›n içinde
tek baﬂ›nayd› TAYAD...

deki ko¤uﬂa koymuﬂlard›. Haberleﬂtik, konuﬂtuk.
Tutsaklar
olay›
duyduklar›nda, mücadelede ayn› yeri paylaﬂman›n gururuyla,
kimlerin yak›nlar›
oldu¤umuzu ö¤renmeye çal›ﬂ›yorlard›. Biz de onlara soruyorduk.
Hastaneye kimler gitmiﬂti’ Açl›k
grevi ölüm orucuna dönüﬂtürülmüﬂ
müydü?’ Bir onlar soruyordu, bir
biz...
Türküler söylüyoruz burada. Say›m için düzene girmeyince, cezaevi müdürü ve Binbaﬂ› Muzaffer Akkaya ﬂöyle bir bak›p gidiyorlar. Sinirli... Cezaevini protestodan geldi¤imiz için de öfkeli. Dokuz gün
Metris’te kald›k ve serbest b›rak›ld›k. O s›ralar bas›na uygulanan yay›n yasa¤› sürüyordu.
Ve bizim eylemimizden söz edilmesi engellenmiﬂti. Bizi TV’ye ç›karmad›lar... Teﬂhir etmediler... Resim çekip haber yapmad›lar. Suçlular› yakalad›k diyebilirlerdi oysa...
Ama kamuoyu soracakt› mutlaka:
‘ A n a l a r d a m › t e r ö r i s t o l d u ? ’’
Herhalde bunu göze alamam›ﬂlard›.”
(12 Eylül, Tutsak Aileleri ve
TAYAD, Syf. 32-33)
ﬁu sat›rlar TAYAD’›n 7 y›ll›k direniﬂ sürecindeki prati¤inin o günden ilan edilmesidir: “‹lk kez yaﬂa m›yoruz bunlar›. Yirmi y›ld›r, 12
Eylül’ün ilk günlerinden bu yana
tutuklu aileleri olarak onlarca,
yüz l erc e ke z a yn › sa l d› r› la ra ma ruz
kald›k. Bu ülkede, i nsanl›k tarihi nin en meﬂru hakk› olan D‹REN ME HAKKI’n›n bir hak oldu¤unu,
meﬂru oldu¤unu göste rinceye ka dar da direnece¤iz. Ama evimizde,
ama sokakta, ama hapishane kap› lar›nda... Nerede olursa, ama aç l›kla , a ma susmayara k, gerçekleri
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anlatarak, ama fiili...
Her türlü direniﬂ b içimi ni kullanarak D‹RENECE⁄‹Z.”

dürüyorsunuz” diye katillerin surat›na hayk›rd›lar.

Tutsak aileleri tek
baﬂlar›na o lmad›klar›n› g ördüler
12 Eylül faﬂizmini yaﬂayarak tan›d›lar. “Ateﬂ
düﬂtü¤ü yeri yakar, bir baﬂ›m›za ne
yapabiliriz ki” diyorlard› ilk günlerde. Oysa bir baﬂ›na de¤ildi evlatlar›,
binlerceydi faﬂizmin zindanlar›nda.
'82'nin sonlar›nda bir bayram
günü Metris'in önünde “ G ö r ü ﬂ
yok!” dedi zalimler. Oysa getirdikleri yiyecekleri de biraz önce toplam›ﬂlard› çocuklar›n›za verece¤iz diye. “Yiyecek almak yasak” deyip,
tüm yiyecekleri kar›ﬂt›r›p ezip att›lar önlerine. Zulüm hiçe saym›ﬂt›
onlar›, aﬂa¤›lam›ﬂt›. Hapishane
önünden öfkeyle ayr›ld›lar. Ertesi
gün Adliyeye suç duyurusunda bulunmak için Selimiye'de topland›klar›nda 2000 kiﬂiydiler. Bu eylem
cunta sonras›n›n en kitlesel protestosuydu. Tutsak aileleri tek baﬂlar›na olmad›klar›n› gördüler.

Zulme k arﬂ› b irleﬂtiler
1984 Nisan›’yd›. Devrimci tutuklular üzerlerindeki bask›lara, sald›r›lara, teslim alma politikas›na
karﬂ› bedenlerini açl›¤a yat›rm›ﬂlard›. O ne zulümdü ki evlatlar›n›n
ölüme gitmesine neden oluyordu.
Ac›lar›n› yüreklerine gömüp
gözyaﬂlar›n› içlerine ak›tt›lar. Evlat-

lar› gün gün ölüme giderken onlar
boﬂ duramazd›. Durmad›lar: Öfke lerini birleﬂtirip kol kola girdiler,
75 gün süren ölüm orucu direniﬂi
boyunca evlatlar› gibi dire n d i l e r.
Devrimci tutuklular›n can bedeli
ölüme meydan okuyuﬂunu tüm ülkeye ve tüm dünyaya taﬂ›yan aileler
oldu.
Hiç b›kmadan, usanmadan, ›srarla yetkili kurumlara, kiﬂilere gittiler. Ayd›nlar› duyarl› olmaya ça¤›rd›lar. Telgraf, dilekçe, aç›klama... D›ﬂar›da yapt›klar› her eylem
o günün koﬂullar›nda bir ilkti. Onlar
bunu düﬂünmüyorlard› bile. Düﬂündükleri tek ﬂey evlatlar›n›n gün gün
eriyen bedenleriydi. Aileler her ﬂeyi
göze alm›ﬂlard›.

12 Eylül sonras›nda ilk
oturma e ylemi:
TAYAD’l›lar Çankaya
Köﬂkü ö nünde
1984 y›l›nda Çankaya Köﬂkü’nün önünde orada oturma eylemi yapt›lar. Çocuklar› hapishanelerde hakl› davalar› için bedel ödüyorlard›, onlar da gerekirse bedel ödemeye haz›rd›lar. “Çocuklar›m›z› öl-

17 tutsak TAYAD’l›dan biri: Bayram ﬁAH‹N
56 yaﬂ›nda memur emeklisi.
O¤lu Gökçe'yi mücadelede ﬂehit
verdi.. 1231 gün süren Abdi ‹pekçi
Park› direniﬂinin ve “Güler Zere ve
Hasta Tutsaklara Özgürlük” kampanyas›n›n emekçilerindendir.
Ankaral›lar’›n bildi¤i ad›yla
Bayram Amca, hapishane kap›lar›yla tan›ﬂt›¤› günden bu yana devrimci tutsaklar› hiç bir zaman yal-

n›z b›rakmad›. Tutsak yak›n› olmas› 95 y›l›nda o¤lu Gökçe ve bir o¤lunun daha tutsak düﬂmesiyle baﬂlad›. O günlerden beri Bayram Amca, her zaman mücadelenin içinde
olmuﬂ, o¤luna da destek olmuﬂtur.
20 Mart 2002 tarihinde ise o¤lu
Gökçe ﬁahin, Ünye k›rsal›nda ﬂehit
düﬂtü. Gökçe ﬂehit düﬂtükten sonra
her zaman için gururla söyledi¤i bir

12 Eylül sonras› Taksim’de de ilk eylemi aileler yapt›. Taksim An›t›na yürüyerek, “Cezaevleri düzeltilsin, ölüm
o r u c u n a s o n ” yaz›l› siyah bir çelenk b›rakt›lar.
Burada polis taraf›ndan
gözalt›na al›nd›lar. ‹ﬂkence gördüler. Gözalt› sonras› yine evlatlar›n›n
yan›ndayd›lar, onlarla birlikte direnmeye devam ettiler. Tüm bask›lara, hakaretlere, iﬂkencelere ra¤men hastane ve hapishane önlerinden ayr›lmad›lar. Geceli gündüzlü,
yar› aç yar› tok, uykusuz beklediler.
‘84 Ölüm Orucu eyleminde dört
canlar›n› ﬂehit verdiler. Onurla, gururla, bir o kadarda ac›yla, öfkeyle
ﬂehitlerini sahiplendiler. ﬁehit düﬂen dört can aileler aç›s›ndan çok
ö¤retici oldu. Tutuklu ailelerinin
mücadele mevzisi olan TAYAD gerçek anlamda bu dönemde ﬂekillendi. Tek tek, yaln›z olmaktan ç›km›ﬂ
örgütlü aileler vard› art›k. Ailelerdeki bu de¤iﬂim ve bilinçlenmeyle 3
ﬁubat 1986’da TAYAD resmi ola r a k k u r u l d u . TAYAD, 12 Eylül
sonras› mücadelede özel bir yeri
olan önemli bir örgütlülüktü. Kuruluﬂ aﬂamas›nda bir çok keyfi engeller ç›kar›ld›. Kurulmas› istenmedi.
Bask› ve sald›r›lara u¤rad›. Kundakland›. Ama TAYAD örgütlülü¤ünü korudu.
( D e v am E d ec ek )
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ﬂey vard›r ki Bayram Amca’n›n, asl›nda tüm duygular›n› da özetlemektedir. O hep gururla söyledi¤i
gibi, Gökçe' nin babas›d›r... Gökçe'
nin, sesini, solu¤unu ve dahas› bayra¤›n› taﬂ›yand›r.... Bu duygularla
her zaman devrimci tutsaklar›n sesi- solu¤u olma çabas› ve mücadelesi içinde olmuﬂtur. Hasta tutsaklara bunun için sahip ç›km›ﬂt›r ve tam
da bunlardan dolay› tutuklanm›ﬂt›r...
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Ankara’da gözalt›na al›n›p b›rak›lanlar anlat›yor:

“Güler Zere eylemlerine kat›ld›n›z
o zaman örgüt üyesisiniz”
Î Kameralar› k apat›p
iﬂkenceyle üst aramas›

Î Yata¤a kelepçeleyerek a ramak

Î ‹ﬂbirlikçilik teklifi
Yürüyüﬂ: Ne zaman ve nas›l gözalt›na al›nd›n›z? Gözalt›nda yaﬂad›klar›n›z› anlat›r m›s›n›z?

“ Mahir Çayanlar› anmak
bu ülkede suç ”
B a h t i y a r Do¤ruyol:
15 Haziran 2010 Sal›
sabah› saat 6.30 gibi
ailemle kald›¤›m ev,
Ankara polisi taraf›ndan bas›ld›. Toplam 89 kiﬂiydiler ve aralar›nda otomatik silahl›
olanlar› vard›. Ortam›
terörize etmek için neredeyse bütün dairelerin zillerine bas›p aramaya eﬂlik etmelerini istemiﬂler. Evde bana ait
olmayan müzik cd' lerine, video kasetlerine el koydular. Hatta daha önce okuldan bir arkadaﬂ›m›n bana
yazd›¤› bir mektubu bile al›p “delil”
olarak kullanm›ﬂlar.
Ailemin tepkisini almamak için
evde iyi polisi oynad›lar ama Adli
T›p’tan sonra ﬂubeye götürdüklerinde iﬂkenceci yüzlerini gösterdiler.
Onursuzca üst aramas› yapmalar›n›
kabul etmeyince sald›r›p yere yat›rd›lar ve öyle arad›lar. Yine gözalt›
süresi boyunca psikolojik ve fiziksel iﬂkenceleri devam etti. Hukuksuzca gözalt›na almalar› yetmiyormuﬂ gibi daha önce parmak izi kayd›m›n olmas›na ra¤men tekrar almak istediler. Kabul etmeyince de
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iﬂkence ile ald›lar. Bir ara hücreden
hücreye seslenip türküler, marﬂlar
söylememizden rahats›z olup kap›
mazgallar›n› kapatt›lar ama tepki
gösterince tekrar geri açmak zorunda kald›lar. Türkülerimize ve marﬂlar›m›za bile tahammül edemediklerini görebiliyoruz buradan.
Dört günlük gözalt› süresinden
sonra savc›l›¤a ç›kar›ld›k. Burada 6
kiﬂi b›rak›ld›. Tutuklama talebiyle
mahkemeye sevkedilen 23 kiﬂiden
de 15 kiﬂiyi hukuksuz bir ﬂekilde tutuklad›lar. Ki tutuklananlar aras›nda
ciddi sa¤l›k sorunlar› yaﬂayan TAYAD'l› ana babalar›m›z var.

Yürüyüﬂ: Yap›lan bu operasyonu ve
tutuklamalar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
D o ¤ r u y o l : Gözalt› gerekçelerine
bakt›¤›m›z zaman çok aç›k bir ﬂekilde bu ülkede ne demokrasiden ne
adaletten bahsedilemeyece¤ini görebiliriz. Yani ba¤›ms›zl›k, demok rasi, sosyalizm için mücadele ver m i ﬂ M a h i r Ç a y a n l a r ’› a n m a k bu
ülkede suç olabiliyor. Bugün Güler
Zere'yi duymayan kalmad›. Her
hafta Güler Zere ve di¤er hasta tutsaklar için yap›lan eylemlere onlarca demokratik kitle örgütü, binlerce
insan kat›ld›. Bu sahiplenme karﬂ›s›nda AKP iktidar› Güler Zere’yi b›rakmak zorunda kald›. “ Güler Zere
e yl e m l e r i n e k a t › l d › n › z , o z a m a n ö r güt üyesisiniz” diyorlar.

“Meﬂru ve hakl› oldu¤unu
bilmek insana çok büyük
gü ç ve r iy o r”
Yürüyüﬂ: Ne zaman ve nas›l gözalt›na al›nd›n›z? Gözalt›nda yaﬂad›klar›n›z› anlat›r m›s›n›z?
B u r a k Aksoy:15 Haziran 2010 Sa-

l› günü saat 06.00'da evime gelen
Ankara polisi taraf›ndan kardeﬂim
Özden' le birlikte gözalt›na al›nd›m.
Ev aramas›nda, üst aramas› yapmak
istediler. Ben de “zaten gidince yapacaks›n›z, burada araman›za gerek
yok” deyip kabul etmedim. Kardeﬂim Özden ve beni yata¤a kelepçe leyere k a r a m a k istediler.
Evden al›nd›ktan sonra ilk önce
Adli T›p'a daha sonra da Terörle
Mücadele ﬁubesi’ne götürüldük.
Gözalt›ndayken iﬂkenceye maruz
k a l d › k . Gerek evlerden götürülürken gerekse de üst aramalar›nda ve
parmak izi iﬂlemleri s›ras›nda Ankara polisi iﬂkenceci yüzünü bir kez
daha göstermiﬂ oldu. Ar a m a y a p › l m›ﬂ olmas›na ra¤men kameralar›
k a p a t › p t e k r a r d ö v e re k ü s t a r a m a s › y a p t › l a r. Zorla parmak izi ald›lar.
Üç gün gözalt›nda kald›ktan
sonra dördüncü gün savc›l›¤a ç›kar›ld›k. Çünkü biliyorduk ki; gayri
meﬂru olan biz de¤il onlard›. M e ﬂ r u
olan bizdik, hakl› olan bizdik.
Hakl› oldu¤unu bilmek, do¤ru
olan› bilmek ve o yolda yürüme k
i nsana çok büyük güç veriyor.

“ güya yasakl› cd'lerden
de 6 y›l daha yataca¤›m›
söylediler ”
Yürüyüﬂ: Ne zaman ve neden gözalt›na al›nd›n›z? Gözalt›nda yaﬂad›klar›n›z› anlat›r m›s›n›z?
H a k a n Temiz: 15 Haziran 2010 Sal› günü
saat 06.10' da eve gelen 9-10 polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›m.
Evin her köﬂesini didik
didik arad›lar. Evde
bulunan cd, dvd, Yürü-
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17 tutsak TAYAD’l›dan biri:

Zeynep YAYLA
panyas›n›n emekçilerindendir.

TAYAD'l› Zeynep YAYLA
50 yaﬂ›nda iﬂçi. ‹lerlemiﬂ yaﬂ›na ra¤men hem çal›ﬂ›p hem tutuklu o¤lu
Emrah için mücadele etmektedir. Sosyal- ‹ﬂ üyesidir. 1231 gün süren Abdi
‹pekçi Park› direniﬂinin ve Güler Zere
ve Hasta Tutsaklara Özgürlük” kamyüﬂ ve Tav›r dergilerini ald›lar. Ve
ﬂahsi dosyamda bulunan, askerlik
terhis belgemi alm›ﬂlar. Bir de
G r u p Yo r u m H a r b i y e k o n s e r i n i
a l m › ﬂ l a r. Gözalt› süresinin üçüncü
günü avukatlarla görüﬂecektim ve
beni “ avukat›n seni bekliyor” diye
sorgu odas›na ald›lar. Beni kand›rm›ﬂlar. Birisi, bana yüklenen güya
suç dosyas›n› önüme sert bir ﬂekilde
b›rakt›. Ve bu dosyadan 6 y›l h a p i s
yata ca¤› m› , ayr›ca, güya yasakl›
cd'lerden de 6 y›l daha yataca¤›m›
söylediler.
‹ﬂbirlikçilik teklif ettiler.
Benim iyi biri oldu¤umu, beni
iyi tan›d›klar›n›, teknolojiyi iyi kulland›klar›n›, onlara çal›ﬂ›rsam dosyam› yok edeceklerini, her ay hesab›ma para yat›racaklar›n› söylediler.
“ ‹ﬂsizlik, çol uk çocuk filan düﬂün müyor mus u n ? B a k a r k a d a ﬂ l a r › n ›
tut uk la ma y a c a ¤ ›z . B iz i m z a te n e li m i zd e k ay › t , f o t o ¤ r a f v a r b i z e ç al › ﬂ .
7 y›l boﬂu boﬂuna yat ma. ‹dilcan
Kültür Merkezi ’ne gider oradan
haberler verirsin. Paran olur. Ailene d e i ﬂ buldum ça l› ﬂ› yorum de r sin. Bu saatten sonra seni içlerine
almazlar. Bunu iyi düﬂün.” dediler.
Ve hücreye götürüldüm. Saat 2.30
ve 05.00 civar›nda tekrar tekrar geldiler ve avukat›m›n beni ça¤›rd›¤›-

O sadece ilkokulu bitirebilmiﬂ,
geçimini sa¤lamak için çocuklu¤undan beri çal›ﬂmak zorunda kalan,
Anadolu'daki milyonlarca s›radan
emekçi kad›ndan biriydi on y›l öncesine kadar. S›radan yaﬂam› iki o¤lunun da önce devrimcilikle sonra da
hapishanelerle tan›ﬂmas›yla çok de¤iﬂti Zeynep Ana'n›n... Sömürüsünden zaten çok iyi tan›d›¤› faﬂizmi
bask› ve iﬂkenceleriyle iyice tan›d›.
Evlatlar›n›n mücadelesinin hakl›l›¤›ndan ald›¤› güçle bir süre sonra art›k o da faﬂizmin karﬂ›s›nda mücadelede yerini ald›. Sadece bir tutuklu
anas› olmas›n›n d›ﬂ›nda, kah sendika
iﬂyeri temsilcisi olarak, kah sendikan›, eksik belgeler oldu¤unu söylediler. Ben kabul etmedim. Bir baﬂkas›
daha geldi. O da, dosyada eksiklikler oldu¤unu söyledi. Kabul etmedim. Tekrar gelmediler.

Zere’yi yasad›ﬂ› bir ﬂekilde
ölüme mahkum ettiler. Bu
suç ortada dururken ...
Yürüyüﬂ: Yap›lan bu operasyonu ve
tutuklamalar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
M u r a t K o r k u t: Yap›lan operasyon
tamamen hukuksuzdur, keyfidir.
Aylar önce yap›lan demokratik yasal bas›n aç›klamalar› operasyon
gerekçesi yap›lm›ﬂt›r. Sabah›n erken saatlerinde evlerin, yasal derneklerin bas›lmas›n›n, “Örgütü çökerttik” havas› yaratmaktan, tutuklamalara meﬂruluk kazand›rmak istemekten baﬂka nas›l bir aç›klamas›
olabilir? Ki biz gözalt›ndayken gazetelere? “Büyük operasyon” ﬂeklinde haberler yap›lm›ﬂ.
Güler Zere' ye özgürlük” eylemleri tüm dünyada yank›s›n› bulan ve onbinlerce kiﬂinin sahiplendi¤i bir konu olmuﬂtur. Kanser hastas› Güler Zere’yi yasad›ﬂ› bir ﬂekil-

n›n yönetim kurulunda yeralarak, kah haklar
ve özgürlükler mücadelesinin en
önünde yeralarak: ama yaﬂam›n›n
bütününde mücadelenin içindedir O.
Zeynep ana faﬂizmin O'na ve onun
gibi milyonlara biçti¤i çaresizlik,
umutsuzluk ve kaderine raz› olmay›
reddetti¤i için tutuklanm›ﬂt›r. Sadece
ilkokulu bitirebilmiﬂ olmas› karﬂ›s›nda bile hiç çaresizlik hissetmedi.
Öyle ki okuyan-yazan pek ço¤umuzdan daha fazla kitap okudu¤unun ﬂahidi çoktur. Ve abart›s›z bir gerçektir
ki, Zeynep Anan›n mektup yazmad›¤› hapishane -ve neredeyse tutsakyok gibidir. Ve iﬂte bugün, onun hapishanelere binbir emekle yazd›¤›
mektuplar› bizim ona yazma ve yollama günümüzdür...
de ölüme mahkum etmiﬂlerdir. Bu
suç ortada dururken, Güler Zere'nin
öldürülmesine karﬂ› ç›kanlara terör
estiriliyor.
Mahir Çayan dünyaya malolmuﬂ
bir insand›r. Milyonlarca insan›n
gönlünde yaﬂayan bir devrimcidir.
Onun anmas›na kat›lmay› suç gibi
göstermeye çal›ﬂ›yorlar. Anmaya
kat›lmak suç de¤ildir.

Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010

‹ncirlik Üssü Türkiye'nin ba¤›ml› oldu¤unun simgelerindendir. Katil, tecavüzcü ABD askerlerinin inidir. Onun kapat›lmas›n› istemek bu
ülkede yaﬂayan her onurlu insan
için en meﬂru taleplerden biridir.
Tüm bu meﬂru yasal etkinliklere
kat›lmay› suç gibi göstermek esas
olarak suçtur.
Bize yap›lan bu sald›r›yla, insanlar›, demokratik haklar›n› kullanamaz hale getirmek istiyorlar.
Operasyon konusu yap›lan etkinlikler madem yasad›ﬂ›yd› nas›l
aylarca bu eylemler yap›ld›? Madem yaﬂad›ﬂ›d›r, kat›lan binlerce kiﬂi neden tutuklanm›yor? Tutuklananlar aras›nda yaﬂl›lar ve hastalar
vard›r. Bunun ad› adaletsizliktir, hukuksuzluktur, zulümdür.
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8 ‹LDE HESAP SORMAK ‹Ç‹N AKP ÖNÜNDEYD‹K!
TUTUKLU TAYAD’LILAR SERBEST BIRAKILSIN!
17 TAYAD’l›ya Özgürlük!
Adana, Antalya, Bursa, Hatay,
Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Malatya...
8 ﬂehirde TAYAD’l›lar 17 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› için
AKP önündelerdi. TAYAD’l›lar,
pankartlar›, sloganlar› ile AKP önlerinde aç›klama yap›p, oturma eylemi yapt›lar.. AKP’den 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›n›n hesab›n› sormak için AKP önündelerdi
TAYAD’l›lar.
8 ﬂehirde AKP önünde yap›lan
eylemde tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› istendi. TAYAD’›n
tecrit alt›ndaki tutsaklar› sahiplenmesini hazmedemeyen AKP iktidar› “ben yapt›m, oldu” diyerek,
sald›r›lar›n› meﬂrulaﬂt›ramaz.
Korkular› büyüktü 17 TAYAD’l›y› tutuklatanlar›n. AKP önüne neredeyse tüm polisleri y›¤m›ﬂlard›. AKP’nin polisi bu korkuyla
TAYAD’l›lar› AKP binalar›ndan
uzak tutmaya çal›ﬂt›.
Bir kez daha gözalt›na al›nsalar-
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da, tutuklasalarda TAYAD’l›lar›n
mücadelesini engelleyemeyece¤ini
AKP iktidar›na gösterdi TAYAD’l›lar. AKP’nin TAYAD’› susturamayaca¤›, hasta tutsaklar› sahiplenmelerine engel olam›yaca¤›n› AKP
önlerinden ilan ettiler.

‹ s t a n b u l : ‹stanbul-Sütlüce’de 6
Temmuz günü, “Hasta Tutsaklar›
Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat›lmak Suç” yaz›l› pankart
ve dövizleriyle AKP il binas›n›n
önünde eylem yapt›lar. “Tutuklanan
TAYAD’l›lara Özgürlük, Devrimcileri Anmak Suç De¤ildir” yazan önlükleri giyen TAYAD’l›lar, “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Adalet
‹stiyoruz” sloganlar›n› att›lar. Eylemde TAYAD’l› Aileler ad›na Lerzan Caner bir aç›klama yapt›.
“Bizi hep göreceksiniz. Çünkü
biz hakl› ve meﬂruyuz. Gücümüz

buradan geliyor” denilen aç›klaman›n ard›ndan bir saat boyunca oturma eylemi yap›ld›.
Oturma eylemi boyunca; “Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Özgür Tutsak,
Çavbella” marﬂlar› söylendi.

A n k a r a : 6 Temmuz günü yap›lan
eylemde polis AKP’ye giden tüm
yollar› Kocatepe Camii’nde asker
cenazesi olmas› gerekçesiyle kapad›.
TAYAD'l› Aileler cenaze bitene
kadar bekletildikten sonra AKP il
binas›na do¤ru yürüdüler.
Eylemde okunan aç›klamada;
herkesi TAYAD'› sahiplenmeye ve
mücadeleyi büyütmeye ça¤›rd›lar.
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart›n
aç›ld›¤› eylemde 45 dakika AKP
önünde oturuldu.
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Eylemde “Tutuklanan TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n!, Mahir Çayan'› Anmak Suç De¤ildir!
Güler Zere'yi Anmak Suç De¤ildir!” sloganlar› at›ld› ve marﬂlar
söylendi.

mek Serbest Cenazelerine Kat›lmak
Suç Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n” pankart›n› taﬂ›d›lar. Eylemde “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun”, “Gözalt›lar, Bask›lar,
Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.

‹ z m i r : 6 Temmuz’da ‹zmir AKP ‹l
binas› önünde yap›lan eylemde
aç›klamay› TAYAD’l›lar ad›na Fatma Alan yapt›. Alan okudu¤u aç›klamada; hasta tutsaklar›n, tecrit alt›nda katledilmesine karﬂ› yap›lan
eylemlere kat›lman›n, kanser hastas› devrimci tutsak Güler Zere'nin
cenazesine kat›lman›n, Mahir Çayan'›n mezar› baﬂ›nda anma yapman›n suç olmad›¤›n› söyledi. Yap›lan aç›klamadan sonra AKP önünde
oturma eylemi yap›ld›. Oturma
eyleminin ard›ndan TAYAD’l›
Aileler Konak Eski Sümerbank
önünde tutuklu TAYAD’l›lar serbest
b›rak›l›ncaya kadar, her gün sabah
10.00 ile akﬂam 22.00 aras› oturma
eylemlerini sürdüreceklerini duyurdular.

A d a n a: 6 Temmuz’da TAYAD’l›
Aileler tutuklanan TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas› için AKP il binas› önünde eylem yapt›lar. Aç›klaman›n ard›ndan bir saatlik oturma
eylemi yapan TAYAD’l› Aileler
“Hasta Tutsaklar› Tecritte ÖldürADANA

M a l a t y a: 6 Temmuz'da Malatya
AKP il binas› önünde yap›lan eylemde “Mahir Çayan’› Anmak Güler Zereleri Sahiplenmek Suç De¤ildir!
Tutuklanan TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›. “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Güler Zere Onurumuzdur, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz ” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde okunan aç›klamada “TAYAD'l›lar›n yan›nda olmak, zulmün karﬂ›s›nda olmakt›r. Suskun kalmak, zalime
cesaret vermektir." dedi. Bir saatlik
oturma eyleminin ard›ndan eylem
sona erdi.
A n t a l y a : Tutuklanan 17 TAYAD’l› için Antalya’da Muratpaﬂa
AKP önünde oturma eylemi yap›ld›.
7 Temmuz’da yap›lan ve bir saat süren oturma eyleminde aç›klamay›
okuyan ‹zzet Günay “Bu tutuklamalar, hak ve özgürlük mücadelesi
verenlerin meﬂrulu¤una sald›r›d›r”
dedi.

Eylemin ard›ndan K›ﬂlahan
Meydan›’na gidilerek akﬂama kadar
süren oturma eylemi yap›ld›. Oturma eyleminde halka “TAYAD” anlat›ld› ve 170 imza topland›.

B u r s a : 6 Temmuz’da Fomara
Meydan› AKP il binas› önünde TAYAD’l› Aileler taraf›ndan “Mahir’leri Güler’leri Katletmek Serbest, Sahiplenmek Suç, Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›larak bir saatlik bir oturma
eylemi yap›ld›. Eylemde yap›lan
aç›klamada “AKP iktidar›, AKP iktidar›n›n amac› hak alma mücadelesini engellemektir. Buna izin vermemeliyiz, hakl› ve meﬂru olan biziz” denildi.
H a t a y: 5 Temmuz’da Halk Cephesi taraf›ndan ‹stanbul, ‹zmir ve
Ankara’da yaﬂanan tutuklanmalar›
protesto etmek için AKP’nin önünde aç›klama ve 1 saatlik oturma eylemi yap›ld›. “Güler Zere’nin Cenazesine Kat›lmak, Mahir Çayan’›
Anmak Suç De¤ildir Tutuklanan
TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde “AKP
onlarca Güler Zere’leri tecrit alt›nda
katledecek, suç olmayacak, Güler
Zere’leri sahiplenmek suç say›lacak. Buna izin vermeyelim” denildi.
Oturma eylemi s›ras›nda halka

Say›: 224
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Oturma eyleminin 15. gününde
eylemlerini sürdüren TAYAD’l›lar
halkla sohbet ettiler, tutuklanma gerekçelerinin düzenin kendi hukukunda bile suç say›lmad›¤›n›
anlatt›lar. Her gün yüzlerce imza
toplayan TAYAD’l›lar tecrite karﬂ›
mücadelenin her koﬂulda sürece¤ini
anlatt›lar.
bildiri da¤›t›ld› ve “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ› söylendi.

‹stanbul-Galatasaray Lisesi
Önünde Oturma Eylemi
Sürüyor

Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010

‹stanbul’da Galatasaray Lisesi
önünde oturma eylemi yapan TAYAD’l› Aileler, eylemlerinin 10. gününde "Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n" önlükleri giyerek
herkese zulme karﬂ› sesini yükseltme ça¤r›s› yapt›lar ve 875 imza toplad›lar. ‹mza föylerini ‹ngilizceye
de çeviren TAYAD'l›lar turistlere ve
Sosyal Forum için dünyan›n de¤iﬂik
yerlerinden gelenlere tecriti anlatt›lar ve onlardan imza ald›lar. Ayn›
gün 250 kiﬂilik faﬂist bir grup Galatasaray Lisesi önünden Taksim
Tramvay Dura¤›'na yürüyüﬂ yapt›lar, TAYAD'l›lar› taciz etmeye çal›ﬂan faﬂistler karﬂ›lar›nda kararl› TAYAD'l›lar› gördüler ve amaçlar›na
ulaﬂmad›lar.

ANTALYA
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Sar›gazi'de ‹mza Masas›
Sar›gazi'de tutuklu TAYAD'l›lar
için imza masas› aç›ld›. Bir çok insan›n gelerek "bizde sizi destekliyoruz, iﬂkenceye de, tecrite de karﬂ›y›z" demesi TAYAD'l›lar› bu halk›n
asla yaln›z b›rakmayaca¤›n› bir kez
daha göstermiﬂ oldu.
Sar›gazi'de TAYAD'l›lar için
aç›lan masa hergün aç›lmaya devam
edecek...

TAYA D ’ l › l a r a M ek t u p
G ö n d e r elim
8 Temmuz günü Ba¤c›lar Tranvay önünde toplanan Halk Cepheliler “Güler Zere’nin Cenazesine Kat›lmak,Mahir Çayan’› Anmak Suç
De¤ildir Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pankart›yla eylem yapt›lar.
Eylemde aç›klamay› okuyan Sibel
K›rlang›ç “Yapt›¤›m›z her ﬂey hakl›
ve meﬂrudur” dedi.

A n k a r a : Tu t u k l a n a n
TAYAD’l›lar S e r b e s t
B›rak›ls›n
Ankara'da TAYAD'l› Aileler, tutuklanan 17 TAYAD'l› için 6-8
Temmuz aras› imza masas› açt›.
Yüksel Caddesi’nde aç›lan imza
masas›nda 772 imza topland›. Yaklaﬂ›k 3500 bildiri da¤›t›ld›.

Avc›lar ’d a ‹mza M asas ›
Avc›lar Marmara Caddesi’nde 3
Temmuz’da AKP iktidar›n›n hukuksuz bir ﬂekilde tutuklad›¤› 17 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› için
imza masas› aç›ld›. “AKP’nin Hukukunda Zulmetmek Serbest, Zulme Karﬂ› Ç›kmak Suçtur!” pankart›n›n as›ld›¤› imza masas›nda 90 tane imza topland›. Masada TAYAD’l›larla dayan›ﬂmak için 8 kiﬂi
kart yazd›, 400 tane de bildiri da¤›t›ld›.

Adana’da Bildiri Da¤›t›m›
Adana’da 3 Temmuz’da Çakmak Caddesi-Kültür Soka¤› önünde
tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest, Cenazelerine Kat›lmak
Suç! Tutuklanan TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n!” denilen bildirilerde
demokratik haklar›n kullan›lmas›n›n
suç olmad›¤› ve TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› istendi.

BURSA

TECR‹TE SON DEMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z

Badegül Gönül

(Ev han›m›, 40 yaﬂ›nda. Kand›ra 2 No’lu F
TipiHapishanesi’nde
tutsak Müslüm Gönül’
ün annesi)

“Tecrit
Sürüyor...”
* ‹çerde tecrit sürüyor. ‹çerde
sadece üç kiﬂi var. Üç arkadaﬂ sadece birbirini görebiliyorlar. Havaland›rmada ya da baﬂka yerlerde bir
araya gelemiyorlar baﬂkalar›yla.
‹çerde saz çald›, türkü söyledi
diye 6 gün hücre cezas› ald› o¤lum.
Daha öncesinde de havaland›rmada
arkadaﬂlar›yla yüksek sesle konuﬂtular diye ceza alm›ﬂlard›.
‹dare yüksek sesle pop müzik
dinletiyor ama o¤lum yüksek sesle
konuﬂuyor diye ceza al›yor. Yemek
sorunlar› var cezaevlerinde. Çürü-

Tutsak yak›nlar›
tecriti anlat›yor
meye yüz tutmuﬂ sebze ve meyveler veriliyor. Ama idarenin yemekleri yenilebilecek gibi de¤il. Posta
sorun oluyor mektuplar bir aydan
önce gitmiyor.
Bizim en büyük sorunumuz yoldu. Araç bulamad›¤›m›z için görüﬂe
gidemiyorduk, para s›k›nt› oluyor.
Bir de görüﬂ saatlerini çok de¤iﬂtiriyorlar.
Mesela terlik varsa, ayakkab›
varsa ç›kar›yoruz, kemer varsa ç›kar›yoruz. El detektörleriyle ar›yorlar. Birkaç aramadan geçiyoruz. El
ﬂemas›n› al›yorlar girerken de ç›karken de. Ama k›z›m abisine k›r
çiçekleri toplam›ﬂt› onlar› görüﬂe
almad›lar.
Türkü sevdiklerini bildikleri kiﬂilere pop müzik dinletiyorlar son

ses. Saz almak serbest dediler. Biz
de saz al›p o¤luma götürdük. Bu
kez saz çald›, türkü söyledi diye ceza vermiﬂler.
Kapal› görüﬂe gidiyoruz. Çift
katl› camlar, kocaman kal›n parmakl›klar var. Tepende bir ›ﬂ›k. Sözde
görüﬂ yap›yorsun ama karﬂ›dakini
hiç göremiyorsun. O¤lumu göremiyorum bu da bana çok dokunuyor.
Bir de dikkatimi çeken bir ﬂey.
Telefonlar›n dinlendi¤i. Ben o¤lumla telefonda bir ﬂey konuﬂuyorum mesela. Gelecek hafta, görüﬂle
ilgili. Mutlaka konuﬂtu¤umuz ﬂey
engelleniyor.
Gözlerinde miyop olmuﬂ. Hücresi 3 metrekare. Havaland›rmada o
kadar.
O¤lum 5 ayda 2 ay görüﬂ cezas›
ald›, 1 ay telefon mektup cezas› ald›. Aç›k görüﬂ cezas› bitti telefon
mektup cezas› baﬂlad›. Bu ceza da
bitince s›rada 6 gün hücre cezas›
var. ‹ﬂte böyle bir ceza uygulan›rken di¤eri s›ras›n› bekliyor.
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Yürüyüﬂ
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K › y m e t E re n l e r
(Kuaför,, 37 yaﬂ›nda. Bolu F Tipi Hapishanesinde
tutsak Nurettin Erenler’in kardeﬂi)

“Kürtçe
konuﬂtu diye
görüﬂmesi
kesiliyor...”
* Evet tecrit sürüyor. En basitinden sürekli cezalar geliyor. Mektup, iletiﬂim cezalar›, art› doktor
sevklerinde, telefon görüﬂmelerinde sorunlar ç›kar›l›yor.. Bizler görüﬂlere giderken bask›lara maruz
kal›yoruz. Tecriti çok boyutlu olarak yaﬂ›yoruz. Aile olarak, tutsak
olarak çeﬂitli ﬂekillerde yaﬂan›yor.
* Her ﬂeyden önce psikolojik

Tutsak yak›nlar›
tecriti anlat›yor
olarak etkiliyor, tutsak yak›nlar›
olarak üzülüyoruz tabi. Bask›lara
maruz kal›yoruz, sinirleniyoruz,
yak›nlar›m›za yap›lan bask›lardan
dolay› moralimiz bozuluyor. Bir
kere her ﬂeyden önce birçok rahats›zl›klar› oluyor. Ruhen ve fiziken
etkileri oluyor. Abimde birebir fiziken rahats›zl›klara rastlamad›m
ama di¤er tutsaklarda rastlad›m,
duydum. Ama daha çok psikolojiyi
bozmaya yönelik bir uygulama.
Hücre de¤iﬂtirmenin nedenlerini
düﬂününce de sonuçlar ç›karabiliyoruz. En baﬂta aran›rken, üst aramas› yap›l›rken sorunlar yaﬂ›yoruz.
‹nsano¤luna yak›ﬂmayan ﬂekilde
arama yapmaya çal›ﬂ›yorlar. Uygunsuz aramadan kaynakl›, onur-

suz aramaya karﬂ› ç›kt›¤›m için gözalt›na al›nm›ﬂt›m.
Aileleri y›ld›rmaya yönelik bask› yap›yorlar. Görüﬂ günleri ayr›,
görüﬂ saatleri ayr› tutsaklar›n. Aileleri de birbirinden uzaklaﬂt›rmaya
çal›ﬂ›yorlar. Yani aileleri de tecrit
ediyorlar.
Aileler kendi dillerini konuﬂmakta sorunlar yaﬂ›yor. Benim annem Türkçe’yi çok iyi bilmiyor.
Görüﬂte Kürtçe konuﬂuyor a¤abeyimle. Kürtçe konuﬂtu diye görüﬂmesi kesiliyor. Görüﬂmesi kesiliyor
yani düﬂünebiliyor musunuz? O¤luyla nas›l konuﬂacak? Kendi diliyle konuﬂam›yor.
* Tecritin en çarp›c› yan› tutsaklara tretman uygulanmak isteniyor.
‹nsanlar›n ruh halini bozmaya yönelik. Tecrit koﬂullar›ndan bu yana
intiharlar›n say›s› art›yor. Tabi siyasi tutsaklar olarak bu boyutu az yaﬂan›yor. Ama ister istemez insanlar› etkiliyor.

TAYAD’LILARI TECR‹TDE YALNIZ BIRAKMAYACA⁄IZ
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“Bu kurumda kararlar bilimsel k›stasta
de¤il, siyasi amaçlarla verilmektedir”
Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010

Hasta
tutsaklar›n
serbest
b›rak›lmas› için yap›lan eylemler
sürüyor. Geçti¤imiz hafta boyunca
‹stanbul, Ankara ve Adana’da
yap›lan eylemlerle hasta tutsaklara
özgürlük istendi.

‹ s t a n b u l : Aylard›r süren “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” eylemine her cuma günü oldu¤u gibi, bu
cuma da devam edildi. Tramvay dura¤›nda toplanan devrimci demokratik kurumlar, örgütler, siyasi partiler ellerinde dövizleri ve Abdullah
Akçay’›n resimleri ile “hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n” pankart›yla
yürüyüﬂe geçtiler. ‹stiklal Caddesi’nde bir oturma eylemi yap›p Çavbella marﬂ›n› söyleyen kitle, Galatasaray Lisesi’ne do¤ru tekrar yürüyüﬂe geçti. Yürüyüﬂ boyunca; “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Abdullah Akçay Serbest B›rak›ls›n,
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganlar› at›ld›. Galatasaray Lisesi
önünde aç›klamay› okuyan Ömer
Aç›k; Abdullah Akçay’›n kanser oldu¤unu ve son günlerini ailesi ile
geçirmek istedi¤ini fakat raporun
Adli T›p kurumunda bekledi¤ini
söyledi. Aç›k, “Adli T›p iktidar›n
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çamaﬂ›r makinas›d›r, iktidar›n politikalar›na s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Bu
kurumda kararlar bilimsel k›stasta
de¤il, siyasi amaçlarla verilmektedir” dedi. Eyleme 60 kiﬂi kat›ld›.

A n k a r a : 10 Temmuz günü Yüksel Caddesi’nde bir çok devrimci
demokrat kurumun kat›ld›¤› eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart ve hasta tutsaklar›n isminin oldu¤u pano taﬂ›nd›. Eylemde okunan aç›klamada; tecritin
devam etti¤i, daha insani yaﬂam
standart› diye
reklam› yap›lan
F tiplerinin daha
çok can ald›¤›na,
tecrit devam ettikçe tecrite karﬂ›
mücadelenin de
devam edece¤ine de¤indi.
A d a n a : 3 Temmuz’da bir araya
gelen demokratik kitle örgütleri
hasta tutsaklar
için eylem yapt›lar. “Hasta Tut-

saklar Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n açald›¤› eylemde aç›klamay›
Mehmet B›ld›rc›n okudu.
B›ld›rc›n a¤›r hasta tutsaklar›n
derhal serbest b›rak›lmas›n›, ölen
her hasta tutsaktan AKP iktidar›n›n
sorumlu olaca¤›n› söylerek, her Cumartesi ‹nönü Park›’nda hasta tuksaklara sahip ç›kmaya devam edeceklerini söyledi.
Aç›klaman›n ard›ndan beﬂ dakikal›k oturma eylemi yap›ld›.

ADANA

TECR‹TE SON DEMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z

T›p, Abdullah Akçay için “yap›lacak bir
ﬂey yok” diyor

AKP ‹ktidar› TECR‹TTE
KATLETMEKTE ISRAR
ED‹YOR!
u Okmeydan› E¤itim ve
Araﬂt›rma H astanesi
kanser hastas› t utuklu
Abdullah AKÇAY
hakk›nda “ tedaviye y an›t
vermedi¤i” r aporu v erdi.
Ama h ala t utuluyor...
u 24 A¤ustos’ta kan
kanseri teﬂhisi konuluyor;
Ancak ALTI AY SONRA
ﬁubat a y›nda Adli T ›p
Kurumu’na s evk e diliyor.
u Adli T ›p’tan r aporu,
21 May›s’ta ç›k›yor..
u Rapor B‹R AY SONRA
postaya veriliyor..
u AKP, G üler Zere’yi
katletti¤i gibi A bdullah
AKÇAY’› da katlediyor.
‹MHA SÜRÜYOR!
Abdullah Akçay... 17 yaﬂ›nda.
14 yaﬂ›nda hapishaneye ilk ad›m›n›
atm›ﬂ. 108 y›l ceza vermiﬂler.
Kanser ve doktorlar, “ a r t › k y a p a c a k b i r ﬂey yok” diyorlar. Abdullah Akçay ölümü bekliyor o izbe
bordumda!..
Ailesinin onca giriﬂimine, doktor
raporlar›na, art›k yaﬂam›n›n son günlerini yaﬂamas›na, hasta tutsaklar eyleminde durumunun dile getirilmesine karﬂ›n serbest b›rakm›yorlar.
Tedavi olmak için de¤il, son
günlerini ailesinin, çok sevdi¤i yak›nlar›n›n yan›nda geçirmesine izin

vermiyorlar.
‹zin vermeyenlerin baﬂ›nda Adli T›p geliyor!
Abdullah Akçay’› ad›m ad›m
ölüme götüren hastal›¤›n belirtileri
hapishanede görülmesine karﬂ›n, tedavi edilmiyor.
Yata¤›ndan kalkamayacak bir
duruma geliyor. Kimsenin k›l› k›p›rdam›yor... A¤r›lar içinde k›vran›yor, tek bir hap vermiyorlar. Doktor,
revir yüzü görmüyor Abdullah Akçay hapishanede.
Ve art›k kanser tüm bünyeyi sard›¤›nda, yapacak bir ﬂey kalmad›¤›nda hastaneye götürülüyor. Bugün geç kal›nd›¤› içen art›k vücut
tedaviye cevap vermiyor...
Abdullah Akçay gün gün ölüyor... Daha do¤rusu ÖLDÜRÜLÜYOR!
***

A b d u l l a h Akçay’›n
b a b a s › A h m e t Akçay
anlat›yor
Yürüyüﬂ: Abdullah Akçay'›n sa¤l›k durumu hakk›nda bilgi verirmisiniz?
Ahmet Akçay: Abdullah’›n
sa¤l›k durumundan dolay› art›k
a¤›r ilaçlar verilmiyor. K em ot era pi
zaten bitmiﬂ. 11 ayd›r yat›yor h a st anede cevap vermedi tedaviye.
Doktorun bana söyledi¤ini ben
söylüyorum; “E¤er bu çocuk mahkum olmasayd› biz bunu taburcu etmiﬂtik. Taburcu ederdik çünkü ﬂimdi
yap›lacak bir ﬂey kalmad›” dedi.
Yani tüm ilaçlara ra¤men cevap
verilmedi diyor. O yüzden bu çocu¤un ﬂu anda evinde olmas› laz›m.
‹ﬂte morali yerinde olmas› laz›m.
Ne bileyim iﬂte çocu¤un az bir

ömrü kalm›ﬂ.

Y ü r üy ü ﬂ : Abdullah Akçay'›n
hastal›¤› ne zaman ve nas›l ortaya
ç›kt›? Nas›l bir tedavi uyguland› bu
süre içinde?
Ahmet Akçay: Cezaevinde yatal› iki sene olmuﬂtu. Görüﬂüne gittim “ b a b a h a s t a y › m”dedi.
O¤lum dedim “ sen revire ç›km›yor musun?”. “Biz ç›k›yoruz ama
götürmüyorlar” dedi. Yani sonunda
öyle bir hastalan›yor ki, yerinden k›p›rdayacak hali yok. Kalk›p su içemi yor. Ko¤uﬂtaki arkadaﬂlar› su getiriyorlar, lavaboya gitti¤inde arkadaﬂlar›n›n yard›m›yla gidiyor.
Öyle bir duruma geliyor ki k›p›rdamayacak hale geliyor. A bd ul l a h’›
doktor K a rt a l H a s t a ne s i ne götürüyor. Oradaki doktor subaya geri hapishaneye götürülmemesini,
durumunun çok a¤›r
ve acil oldu¤unu söylüyor.
Subay ise, “ﬂimdi çok iﬂimiz var
ben onu sonra geri
getiririm” diyerek
geri götürüyor. Bir
hafta sonra art›k konuﬂamayacak hale geliyor.
Abdullah’›n hastal›¤›n›n teﬂhisi
için 3-4 ay geçiyor. O çoktan diyor
hastayd›m a m a e n s o n a r t › k y a t a ¤ a d ü ﬂ ü y o r. O n d a n s o n r a h a s t a n e y e g ö t ü r ü y o r l a r. Kartal Hastanesi; “bende yer yok, yatak yok” diyor. Çapa T›p Fakültesi’ne götürüyorlar yer yok, Cerrahpaﬂa T›p
Fakültesine, Haseki Hastanesi’ne
ve en son buraya Okmeydan› E¤itim
ve Araﬂt›rma Hastanesi’ne getiriyorlar.

TAYAD’LILARI TECR‹TDE YALNIZ BIRAKMAYACA⁄IZ
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Y ü r ü y ü ﬂ : Abdullah Akçay'›n
hastal›¤› ortaya ç›kt›ktan sonra siz
ailesi olarak ne gibi giriﬂimlerde bulundunuz?
Ahmet Akçay: Cezaevinde bir
a¤r› kesici bile vermemiﬂler. Hatta
çocuk; “ b e n b a ¤ › r › y o r d u m a ¤ l › y o r d u m . Ne olur bana bir a¤r› kesici verin ayakta duram›yorum.” diye. Karn› ﬂiﬂmiﬂ, dalak ﬂiﬂmiﬂ o
durumda buraya gelinceye kadar
bir ilaç bile vermediler. Buraya
geldi¤i zaman kontrol alt›na ald›lar
ama art›k çok geçti.
Bu çocuk cezaevine düﬂtü¤ünde
zaten 14 yaﬂ›nda. Bu zaten üç senedir cezaevinde yat›yor. Bunun cezas›na bak›yorum 108 sene vermiﬂler.
Hiçbir ﬂey anlam›yorum, niye b›rakm›yorlar bilmiyorum. Çünkü hastal›¤› belli, raporunda belli. Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan, Baﬂbakan Yard›mc›s›, Adalet Bakan› tüm yetkililere beﬂer beﬂer dilekçe gönderdim.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’la da
Bülent Ar›nç’la da, Burhan Kuzu’yla da görüﬂtüm. Yani tüm yetkililere derdimizi anlatt›k. Niye b›rakm›yorlar onu bende bilmiyorum.
Dedi¤im gibi tüm yetkililere baﬂ
vurduk ve doktorlardan rapor ald›k.
Sa¤l›k kurumundan rapor ald›k, Adli T›p Kurumu’na gönderdik. O Adli T›p Kurumu’ndan demek ki b›rak
m›yorlar.
Y ü r ü y ü ﬂ : Peki ne gibi cevaplar
ald›n›z?
Ahmet Akçay: Cevab›n› avukatlar biliyor ben onu net olarak
bilmiyorum. Demek ki bunlar hastanede kalmas›n› uygun görüyorlar.
Halbuki d o k t o r l a r d i y o r d a h a b u
ç o c u ¤ a y a p › l a c a k b i r ﬂey yok.
Tüm ilaçlar› vermiﬂiz 11 a y d › r
h a s t a n e d e y a t › y o r.
Y ü r ü y ü ﬂ : Kanser hastal›¤›n›n
son aﬂamas›nda m›?
Ahmet Akçay: Son aﬂamas›nda. ‹ki tane doktoru var d a h a y a p › l a c a k b i r ﬂey yok diyorlar.
Y ü r ü y ü ﬂ : Abdullah Akçay hastanede nas›l bir ortamda kal›yor?
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Ahmet Akçay: Kald›¤› yer öyle
bir kötü ki... Bodrum. Zemin kat 4
metre karelik bir yer. Hava alm›yor
zaten. 11 a y d › r b u r a d a g ü n e ﬂ y ü z ü
g ö r m ü y o r. ﬁimdi kald›¤› yerde
ufak bir pencere var. O pencerede
hava alm›yor. Pencere arkas›nda 45 metrelik duvar var. Abdullah istiyor ki arkadaﬂlar›n› görsün, kardeﬂini görsün, iﬂte aileden biri geldi mi
ziyaretçi olarak kendisini görsün istiyor. O malesef olam›yor ancak
savc›n›n iziniyle olmas› gerekiyor.
Yemekte çok s›k›nt› çekiyoruz.
Çünkü yemek yiyemiyor kanserden
dolay›. Ancak iyi beslenmesi gerekiyor, temiz yemekler yemesi gerekiyor. Hastane yemeklerini de yiyemiyor. Ev yemekleri yemesi gerekiyor o da engelleniyor.
Y ü r ü y ü ﬂ : Peki siz kaç gün de
bir görüﬂebiliyorsunuz? ‹htiyaçlar›
nas›l karﬂ›lan›yor?
Ahmet Akçay: Ben onun refakatçisiyim, onun yan›nda kal›yorum. Bazen hastanede bulunmayan
ilaçlar vard›r onu ben d›ﬂardan al›yorum.
Y ü r ü y ü ﬂ : Doktor ev yemekleri
getirin demiﬂti. Ev yemekleri verebiliyor musunuz?
A h m e t Akçay : Yeme¤i asker
içeri alm›yor. Doktor als›n diyor.
Doktordan Baﬂhekimden ka¤›t ald›m. D›ﬂar›dan yemek almaya uygundur. Fakat savc›l›k bunu kabul
etmiyor, “böyle bir ﬂey tüzü¤ümüzde yok” diyor.
Yaln›z ben bu Ergenekoncular bu
büyükler acaba ayn› yeme¤i mi yiyor
onu merak ediyorum. Hastane yeme¤i mi yiyorlar onu ben merak ediyorum ve onu da ben takip edece¤im.
Y ü r ü y ü ﬂ : Kimseye bir ça¤r›n›z
olacak m›?
Ahmet Akçay: Tek bir iste¤imiz
çocu¤umuzu bize versinler. Arkadaﬂlar›n›n yan›nda, annenin, baban›n, kardeﬂinin, ablas›n›n yan›nda
yaﬂas›n. Ya n i a z b i r ö m r ü d e k a l s a
ailesinin yan›nda son günlerini
ge çi rsi n.

Bu dört duvar bir ortam da sa¤l›ks›z bir ortamda… ﬁimdi çocuk
can› yemek istiyor, yemek götürüyorum engelleniyor di¤er yemekleri
yiyemiyor, can› bir ﬂey istiyor veremiyorum.
Bu kanser ya, bundan kötü bir
hastal›k yok ya. Savc›s› da biliyor,
Baﬂbakan› da, biliyor Cumhurbaﬂkan› da biliyor, hepsine de dilekçemizi gönderdik, raporla beraber
gönderdik bunlar›.
Y ü r ü y ü ﬂ : Abdullah’›n ﬂuan ki
durumu, psikolojisi nas›l?
Ahmet Akçay: Psikolojisi iyi.
Birkaç defa televizyonda, gazetede
ç›kt›, kanser oldu¤unu biliyor.
Kendisi de “Siz bana moral veriyorsunuz ben anl›yorum biliyorum.
Bende kendime moral veriyorum
ben de mücadele ediyorum, yani
kendi kendime bu hastal›¤› yenece¤im d›ﬂar› ç›kaca¤›m ama bu son
zamanlarda bir s›k›nt› hissediyorum. Keﬂke ben kardeﬂlerimin yan›nda evde olsayd›m. Öleceksem
kardeﬂlerimin yan›nda öleyim” dedi.
Devletten, ﬂimdiye kadar b i r
y e t k i l i d e n b i r h a b e r gelmedi .
Ya ﬂ i md i b u ç oc uk b u d ö rt du v a r aras›nda, bu bodrumda can
verse ben bu ülkeyi, bu devleti na s›l sevece¤im? Ya benim çocu¤um
göz göre göre ölüyor.
14 yaﬂ›nda nas›l cezaevine ko yuyorsunuz, 14 yaﬂ›nda nas›l bu
k a d a r cezay› veriyorsunuz. ﬁimdi
hastanede ayr› bir iﬂkence görüyor.
ﬁimdi ölmek üzere...
Y ü r ü y ü ﬂ : Abdullah’›n Hasta
tutsaklar eylemlerinden haberi varm›? Ona moral veriyor mu?
Ahmet Akçay: Haberi var. Ona
çok büyük bir destek oluyor çok büyük bir moral buluyor. Zaten gitti¤imiz de hep onu konuﬂuyor. Buradan
hepsine de tek tek teﬂekür ediyor.
Hem bize hem Abdullaha moral
destek veriyor.
Ha ﬂimdi geldi¤imde de röportaj
yapaca¤›m› söyledim çok çok selam
söyle dedi.
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Bu nas›l bir ahlakt›r?
Rize Belediye Baﬂkan› Halil Bak›rc›: linçci, emek düﬂman› ahlaks›z...
Ad›n› bundan 5 y›l önce bir
linçci olarak ﬂu sözleri ile duyurdu:
E ¤ e r o n l a r (TAYAD’l›lar)
“E
oldu¤unu bilsem, inip ben de
v u r u r d u m . . . H a l k › m › z g e r eken cevab› verdi. Gelirlerse
ç ok fa rkl › ol ur. Bir d a h a k o l a y
k u r t u l a m a z l a r.”
AKP’li Belediye Baﬂkan›
halk düﬂman› B a k › r c›, linçi
aç›ktan savundu¤u bu aç›klamas›n›, Rize’de 2 ölüm orucu ﬂehidinin mezarlar›n› ziyaret etmek isteyen TAYAD'l›lara karﬂ› 2 Kas›m
2005 günü gerçekleﬂtirilen linç sald›r›s›n›n ard›ndan yapt›.
Linçci Rize Belediye Baﬂkan›
H a l i l B a k › rc›’n›n linç ettirmeye çal›ﬂt›¤› TAYAD’l›lar, Rize Belediyesi
önünde sald›r›ya u¤rad›lar..
TAYAD’l›lara yönelik linç sald›r›s›n›n örgütlenmesinde, linççilerin
taﬂ›nmas›nda, Halil Bak›rc› birinci
dereceden rol oynad›. Linç sald›r›s›nda AKP’liler, MHP’liler ve ‹stanbul Gazi Mahallesi’ndeki katliamda yer alm›ﬂ katil Adem Albayraklar hep birlikte yer ald›lar.
Kuﬂkusuz onun halka düﬂmanl›¤›
sadece TAYAD’l›lara yönelik linç

bu nas›l bir kafad›r?
B i r k e ll e av c ›s ›
Eski Bakanlardan ve Özal’l›
ANAP döneminin Baﬂbakan Yard›mc›s› E k re m P a k d e m i r l i , “ K ü r t
s o r u n u n u n ç ö z ü m ü ” ad› alt›nda
kelle avc›l›¤›n› savunmaktad›r.
PKK'li teslim edene para ve“P
r elim” ﬂeklindeki “öneri”si ile yeni
linçleri önermektedir.
P a k d e m i r l i , Zaman gazetesine
yapt›¤› aç›klamada, “Savaﬂa aktar›lan bütçenin yar›s›n›n” P K K'li getirenlere verildi¤i takdirde “sorunun
çözülece¤i” ni iddia ederek, bu yön-

sald›r›s› ile s›n›rl› de¤ildi. Rize Belediyesi’nde çal›ﬂan emekçilere bask›
yaparak, kendi gibi düﬂünen emekçi
düﬂman› sendikalara üye olmalar›n›
dayatt›. Emekçileri zorlad›, sendika
de¤iﬂtirmeleri için bask› yapt›.
Bir linçci, bir emek düﬂman›, bir
ahlaks›z olan H a l i l B a k › rc›, bu kez
de “herkes ikinci eﬂleri Do¤u'dan
als›n” diyerek, hem ikinci, üçüncü,
dördüncü evlili¤i savunuyor hem de
Kürt k›zlar›n›n kuma getirilmesini
isteyen pespaye bir ahlaks›zl›k sergiliyordu. “Bu bölgelerden evlilik
ve h›s›ml›klar› art›rarak, devletin
de teﬂvikiyle önümüzdeki 30 y›l gibi
bir sürede yaﬂanan sorunlar›n aza
inece¤ine ve çözülece¤ine inan›yoHas›m ol rum’’ diyordu Bak›rc›. “H
ma H›s›m ol” diyerek, Kürt sorunutemle P K K'nin ortadan kald›r›labilece¤ini savunmaktad›r..
Bu nas›l bir k a f a d › r ? Kürt halk›n› 87 y›ld›r katlederek, ulusal kimli¤ini inkar ederek, sonuç alacaklar›n› sand›lar. Bugün ise kelle avc›l›¤›
ile “sorunun çözülece¤i” türü deli
saçmas› düﬂünceleri çözüm diye dile
getiriyorlar.
Kürt halk›n›n ulusal haklar›n› tan›mak, kendi kaderini tayin etme
hakk›n› savunmak yerine, asarak
katlederek sonuç almaya çal›ﬂt›lar.
Kelle avc›l›¤›n› çözüm diye dile
getirmek, yeni katliamlar› da savunmak demektir. Bu demektir ki, daha
çok katliam olsun!

nun kuma al›narak çözülece¤ini
iddia etmektedir Bak›rc›.
Bu nas›l bir ahlakt›r? Bu nas›l bir kafad›r?
Halil Bak›rc›, aç›ktan ahlaks›zl›¤› savunmakta, kad›nlar› ve
Kürt halk›n› aﬂa¤›lamaktad›r.
Kürt k›zlar›na biçti¤i misyon,
ise “ k u m a” olmay› kabullenmeleridir.
Kuﬂkusuz bu konuda Halil
B a k › rc› gibi düﬂünen onlarca
AKP’li vard›r. H a l i l B a k› rc› bu konuda tek de¤ildir. Bugün Bak›rc›’y›
eleﬂtirmeleri, göstermelik de olsa
müfettiﬂ gönderip “iinceleme” yapt›rmalar›, farkl› düﬂündükleri anlam›na gelmemektedir.
Osmanl› k›l›ç zoruyla ele geçirdi¤i topraklar›n üzerinde yaﬂayan
halk› ganimet olarak görmüﬂtür.
Kad›nlar ve genç k›zlar ya pazarlarda sat›lm›ﬂ ya da hediye olarak Padiﬂah›n, vezirlerin, beylerin, a¤alar›n haremine kapat›lm›ﬂt›r.
Osmanl›n›n ele geçirdi¤i ülkelerin halklar›na reva gördü¤ü düzen
buydu. ‹ﬂte 700 y›l sonra B a k › rc› da
atalar› Osmanl›lar gibi harem kurmay› düﬂlemekte, bunu ahlak›zca
da 72 milyon halk›n gözüne bakarak söylemektedirler.
Halil Bak›rc›, savundu¤u bu düﬂünceleri ile aç›kça 2 konuda; hem
kad›n sorununda hem de Kürt sorununda nas›l bir kafa taﬂ›d›klar›n› ortaya koymuﬂtur.
B u g ü n e k a d a r y a ﬂ a n a n l a r gösterdi ki, dincili¤in de ﬂovenizmin d e d e m o k r a t l › ¤ › y o k t u r. O nedenle
bu düﬂünceleri savunanlar hiçbir zaman demokrat olmad›lar. Halil Ba k › rc › l a r ’›n, halklara sayg›s› yoktur.
Kürt halk›n›n k›s›rlaﬂt›r›lmas›n› savunanlar, MGK’da ald›klar› kararlarla kaç çocuk yap›laca¤›na bile
karar verdiler... Bu kafa yap›s›ndan
her türlü ›rkç› düﬂüncelerin, her
türlü ahlaks›z önerilerin ç›kmas›
normaldir
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Halk›n
Hukuk
Bürosu
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Ferhat Gerçek Davas› Üzerine Röportaj:

“Adalet aray›ﬂ›m›z duruﬂma
salonlar›na hapsedilemez”

Yürüyüﬂ: Ferhat Gerçek davas›
ﬂu an hangi aﬂamada? ﬁu ana kadar ne tür geliﬂmeler oldu? Bu konuda bilgi verir misiniz?
H H B : Ferhat Gerçek Davas› ﬂu
an YARGILAMAMA halini yaﬂ›yor. Bir taraftan duruﬂmalara getiri lemeyen san›k polisler, di¤er yandan beklenen ve bir türlü cevab›
gelmeyen yaz›lar nedeniyle davan›n
sürüncemede kald›¤›n› söyleyebiliriz. Uzun bir süredir mahkeme davan›n esas›na girip delil de¤erlendirmesi yapam›yor, daha do¤rusu
y a p m › y o r. Çünkü bunu yapacak
hakim yok. ‹ki celsedir Bak›rköy
Adalet Komisyonu , davaya bakacak hakimi d u r u ﬂ m a n › n s a b a h › nda be l i rl i yor. Haliyle bu önemli davaya gelen hakim dosyay› hiç bilmedi¤inden talepleri de¤erlendirmeyip duruﬂmay› ileri bir tarihe ertelemekle yetiniyor. Bu noktada, b›rak›n›z adil bir yarg›lanmay›, usüle
uygun bir yarg›laman›n dahi bulundu¤u söylenemez.
Ferhat Gerçek’in 7 Ekim 2007
tarihinde Yenibosna’da polis taraf›ndan infaz edilmek istenmesine
iliﬂkin aç›lan soruﬂturma, delillerin
toplanmamas› hatta varolan delillerin yok edilmesiyle geçti. At›ﬂ mesafesinin ve ﬂeklinin belirlenmesini
sa¤layacak olan Ferhat Gerçek’in
üstünde bulunan k a n l › t i ﬂ ö r t ü k a yb e d i l d i. Keﬂif yap›lmad›, polis tel sizlerinin dökümleri istenmedi,
kamera görüntülerine el konulm a d › . Bu durum aç›lan dava sürecinde de devam ediyor. Bir taraftan
talepler reddediliyor, di¤er taraftan
talepleri de¤erlendirecek hakim dahi bulunam›yor.
Sonuç olarak; bir davay› daha
cezas›zl›k güvencesine almaya çal›ﬂ›yorlar
Yürüyüﬂ: Davaya iliﬂkin olarak,
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iki ﬂey dikkat çekiyor, birincisi talepleriniz kabul edilmiyor, ikincisi
s›k s›k mahkeme heyetleri de¤iﬂiyor? Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
H H B : Bu davada yaﬂad›klar›m›z, takip etti¤imiz di¤er infaz dosyalar›nda yaﬂad›klar›m›zla ayn›d›r.
Bu nedenle yaﬂan›lanlar salt soruﬂturmay› sürdüren savc›n›n, davaya
bakan hakimin kötü niyetinden, hukuk tan›mazl›¤›ndan ya da “ak›l ve
vicdan zay›fl›¤›ndan” kaynaklanm›yor. Nas›l sokak ortas›nda infaz etme bir devlet politikas› haline gelmiﬂ ise, infaz eden o polis ve kamu
görevlilerinin b e r a a t e t t i r i l m e s i de
devlet politikas›n›n bir parças›d›r.
Tabi bu politika hayata geçirilirken
en basit hukuk kurallar› dahi ihlal
edilir, en do¤al haklar›n›z dahi yok
say›l›r.
Bu nedenler 19 Aral›k 2000 tarihinde gerçekleﬂtirilen hapishaneler
katliam›na iliﬂkin aç›lan dava ile
Ferhat Gerçek davas›n› benzer k›l›yor. Orada da dava boyunca onlarca
hakim de¤iﬂti, bu dava da o yönde
ilerliyor. Burada hukuken bir benzerlik yok, ancak d i renen ve katle denlerin ayn› olmas› bu davalar›
benzer k›l›yor. Elbette, yarg›n›n ba¤›ms›z ve tarafs›z olmad›¤› gerçe¤ini de aç›¤a ç›kararak.
Yürüyüﬂ: Mahkeme heyetlerinin
s›k s›k de¤iﬂti¤i bu davada hukuktan, adaletten söz edilebilir mi? ‹ﬂlemeyen, iﬂletilmeyen bir hukuktan
nas›l bir sonuç beklenebilir?
H H B : En basit hukuk kurallar›n›n ihlal edildi¤i yerde hukuktan
bahsedemezsiniz. ﬁüphesiz, adalet
sadece yürürlükte bulunan hukuk
kurallar›n›n uygulanmas›yla elde
edilemez o hukuk kurallar›n›n niteli¤ine de bakmak zorunday›z. Ancak b›rak›n›z adaleti kendi hukuku-

nu dahi uygulamayan bir sistemle
karﬂ› karﬂ›yay›z. Burada beklenen
sonuç katillerin cezaland›r›lmas›
de¤il aklanmas›d›r. O nedenle diyoruz ki, a d a l e t a r a y › ﬂ › m › z d u r u ﬂ m a
salonlar›na hapsedilemez. Adaleti
aramaya ve u¤runda mücadele etmeye devam etmeliyiz.

Yürüyüﬂ: Ferhat Gerçek davas›
bundan sonraki aﬂamalar›nda da
böyle mi yürüyecek? Kabul edilmeyen talepler, aylar sonraya at›lan
duruﬂmalar ve s›k de¤iﬂen heyetler... Bu konuda belirtece¤iniz bir
ﬂey var m›?
H H B : Ferhat Gerçek davas›
bundan sonra da böyle devam edecektir. Bir tarafta adaletsiz b›rakmaya çal›ﬂanlar di¤er taraftan ise adalet için mücadele edenler olacakt›r.
Kuﬂkusuz adaletsiz b›rakmaya çal›ﬂanlar, her seferinde yeni bir yöntemle kah tiﬂört kaybederek kah yeni bir hakimle karﬂ›m›za ç›kacakt›r.
Buna teslim olma niyetinde de¤iliz.
Biz taleplerimizin yerine getirilmesi noktas›ndaki ›srar›m›z› sürdürmeye devam edece¤iz. Hukuksuzluklar› teﬂhir edece¤iz. As›l olarak d uruﬂma salonuna havale etmedi¤imiz bir anlay›ﬂla, adalet istemeye
devam edece¤iz.
Yürüyüﬂ: Ferhat Gerçek davas›
aç›s›ndan ayr›ca sizin dikkat çekece¤iniz, belirtece¤iniz bir konu var
m›?
H H B : Ferhat Gerçek, Yürüyüﬂ
dergisi da¤›t›rken katledilmeye çal›ﬂ›ld›. Aradan 3 y›l geçmesine ra¤men onu infaz etmeye çal›ﬂan polisler tutuklanmad›lar. Bugün beraat
ettirilmeye çal›ﬂ›l›yorlar. Bu aç›k
adaletsizlik karﬂ›s›nda b a ﬂ t a a v uk a t l a r o l m a k ü z e re h a l k › m › z › m ü cadele etmeye ve davay› sahiplen meye ça¤›r›yoruz.
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Av. Selçuk Koza¤açl› ile katliamc› Ali Suat Ertosun’un
açt›¤› hakaret davas› üzerine yapt›¤›m›z röportaj:

“Bizim görevimiz halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n
unutulmamas›n› ve sorumlular›n cezaland›r›lmas›n› sa¤lamak”
Yürüyüﬂ: Hakk›n›z da aç›lan dava hakk›nda bilgi
verir misiniz?
Av. Selçuk Koza¤açl›: Ça¤daﬂ
Hukukçular Derne¤i hapishaneler
katliam›n› takip eden 2001 y›l›ndan
baﬂlayarak, her y›ldönümünde bir
dizi eylem ve etkinlik gerçekleﬂtirmektedir.
Elbette y›lda bir anmayla yetinmiyoruz, davalar› takip ediyoruz,
yeni ﬂikayetler ve raporlar haz›rl›yoruz.
Ancak y›ldönümü anmalar› katliam›n teﬂhiri ve sorumlular›n haketti¤i cezaya çarpt›r›lmas› için son
derece önemsedi¤imiz etkinliklerdir.
Aç›lan davalar, Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel Merkezi' nin,
taraf›mdan okunan 2009 y›l› b a s › n
aç›klamas› üzerine benim hakk›mda aç›lm›ﬂt›r.
Dönemin Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Ali Suat ERTOSUN,
" h a k a re t " s u ç u n d a n c e z a l a n d › r › l mam› ve 25.000 T L t a z m i n a t ödememi istemektedir.

Yürüyüﬂ: Katledenlerin, katliam
emirleri verenlerin yarg›lanmas›
gerekirken, katliama karﬂ› ç›kan siz
yarg›lan›yorsunuz? Bu durumu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Koza¤açl›: Zamanaﬂ›m›na, cezas›zl›¤a terkedilmiﬂ iﬂkence ve katliam davalar›na yabanc› de¤iliz.
Bizim görevimiz halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n unutulmamas›n› ve
sorumlular›n er veya geç cezaland›r›lmas›n› sa¤lamak için elimizden
geleni kesintisiz olarak yapmak.
Elbette katledenler aç›s›ndan da
bir kesintisizlik söz konusu. Bir hükümet döneminde yap›lan iﬂi di¤er

hükümetler de sahiplenip faillerini
koruma alt›na al›yorlar. Mevcut hükümet de cezaevi katliamlar›n›n sorumlular›n›n ortaya ç›kar›lmas› için
hiç bir çaba göstermedi¤i gibi faillerin gizlenmesi ve cezas›z kalma s› için ciddi bir gayret gösteriyor.
Biz A. Suat ERTOSUN' un bugün büründü¤ü kal›n dokunulmazl›k z›rh›nda ciddi sorumlulu¤u bulunan hükümetin, hakim ve savc›larla
aralar›ndaki iç çat›ﬂmay› önemsemiyoruz.
Mesele halka karﬂ› suçlar›n faillerini cezaland›rmak ve teﬂhir
etmek olunca h a l k › n a v u k a t l a r ›n›n yarg›lanmas› konusunda hiç
sorunsuz iﬂbirli¤i yapabildiklerini
g ö r ü y o r u z . Katliama karﬂ› ç›kanlar›n yarg›lanmas›, b u m ü c a d e l e n i n
hakl›l›¤› gösterdi¤i kadar, h i ç a ra
vermeden ve topyekün sürdürülmesi gerekti¤ini de bir kez daha ortaya koyuyor.

Yürüyüﬂ: Cezaland›r›lman›z› isteyen Ali Suat Ertosun, bu tür davalar açt›rarak 19-22 Aral›k katliam›nda oynad›¤› rolü de¤iﬂtirebilir
mi? Dava açt›rarak kendisini aklayaca¤›n› m› düﬂünüyor Ertosun?
Koza¤açl›: Baz› mahkeme kararlar›n›n kiﬂilerin yaﬂamlar›n› zorlaﬂt›rd›¤› veya kolaylaﬂt›rd›¤› görülmüﬂtür. Ancak halk düﬂmanlar›n›n
mahkeme karar› ile, yasa ile, dokunulmazl›k ile kendilerini unutturabildi¤i bir örnek yoktur. ‹ktidarda

Hiç bir bedel, dava,
tazminat arkadaﬂlar›m›z›n,
kardeﬂlerimizin,
yoldaﬂlar›m›z›n
katledilmesinin faillerini
bizlere
unutturamayacakt›r.

olduklar› dönemlerde kendilerini
belli ölçüde gizleme ve koruma
ﬂans›na sahip olsalar bile insanl›k
tarihi karﬂ›s›nda
bu süreler an kadar k›sad›r.
Hiç bir bedel,
Halk düﬂmanlar›n›n
dava, tazminat arkadaﬂlar›m›z›n, mahkeme karar› ile,
kardeﬂlerimizin,
yasa ile, dokunulyoldaﬂlar›m›z›n
katledilmesinin mazl›k ile kendilerini
faillerini bizlere
unutturabildi¤i bir
unutturamayacakörnek yoktur
t›r. Elbette daha
onurlu bir yaﬂam
için mücadele verenler bir gün halka karﬂ› iﬂlenen tüm suçlar›n hesaSay›: 224
b›n›n sorulmas›n› tüm faillerin gerYürüyüﬂ
çek anlam›yla adalet önünde hesap
11 Temmuz
vermesini sa¤layacaklard›r.
2010

Yürüyüﬂ: Davaya iliﬂkin sizin
ayr›ca belirtmek istedi¤iniz bir konu var m›?
Koza¤açl›: Bizim için bu dava,
bütün hapishaneler tarihinin, tecrite
karﬂ› mücadelenin, tecritin ve katliamlar›n yeniden gündeme getirilmesi vesilesidir. Bizler bu davada
san›k veya daval› olarak de¤il, tan›k
ve davac› olarak haz›r bulunaca¤›z.
Bizim aç›m›zdan bu önemli ve
tarihsel bir f›rsatt›r ve her davan›n
her duruﬂmas›n› katledilen arkadaﬂlar›m›z›n hesab›n› sormak, devam
etmekte olan tecrit ve kabul edilemez hükümet politikalar›n›n teﬂhiri
için araç olarak kullanaca¤›z.
Utanmas› ve saklanmas› gerekenler dava açmaya çekinmiyorsa,
biz zaten katledilen arkadaﬂlar›m›z›
temsilen orada bulunmaktan hiç bir
s›k›nt› duymuyoruz. Davay› da onlar›n de¤il bizim kabul ediyoruz.
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Düzen ‹slamc›l›¤›na göre: Sivas’ta
herkes var bir ﬂeriatç›lar yok!
Çorum’da komplo var, faﬂistler yok!

Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010

Amerikanc› Fethullah Gülen’in yay›n organ› Z a m a n gazetesi, yaﬂanm›ﬂ tarihi çarp›tmaya
devam ediyor. Z a m a n
uzun süredir, halka karﬂ›
gerçekleﬂtirilen katliamlar› çarp›tma konusunda
sinsice yay›nlar yap›yor.
Bu kez de, Sivas ve Çorum katliamlar›n›n y›ldönümlerinde ayn› politikay› sürdürdü.
Öylesine ahlaks›z ve sinsiler ki,
“bbiz söylemiyoruz, baﬂkalar› söyl ü y o r” diyerek, hep “istedikleri gibi konuﬂacak”, istedikleri gibi yorumlayacak, istedikleri gibi mesajlar verecek baﬂkalar›n› konuﬂturuyorlar.
Z a m a n gazetesinin formülü ﬂu;
tahrif et, sonra çarp›t›lm›ﬂ bilgiler
üzerinden istedi¤in gibi yorumla!

Sivas katliamc›lar›n›n as›l
avukat› Zaman’d›r
Sivas katliam›n›n 17. y›l›nda
Amerikanc› Fetullah Gülen’in yay›n organ› Z a m a n gazetesi bu kez,
Sivas‘ta Alevi halk› yakan katillerden birinin avukat›n› konuﬂturdu.
“...Dindar kesimde Aziz Nesin’in çevirdi¤i ﬁeytan Ayetleri kitab›na tepki var. ”
“... ama olay günü devlet dairelerine hiçbir zarar gelmedi¤ini,
devletin meﬂru kolluk güçlerinin
burnunun bile kanamad›¤›n›“
“Mad›mak Oteli’nin yak›lmas›
ile Dan›ﬂtay’a yönelik 2006 y›l›ndaki sald›r›n›n birbirine benzedi¤ini”... iddia ediyordu avukat müsvettesi. (Avukat Muhammet Emin
Özkan, Zaman, 2 Temmuz 2010)
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Katliam› aç›ktan savunan yukardaki pasajlara bir bak›n! Aziz Nesin, ‹slamc›lar›n hoﬂuna gitmeyen
bir kitab›n çevirisini yapt› diye katli vaciptir diyor. “Aziz Nesin, Müslümanlar› tahrik etmiﬂti!”.ﬁeriatç›lar, katliam›n gerekçesi olarak y›llarca hep bunun arkas›na s›¤›nd›lar.
Zaman gazetesi Av. Özkan’› konuﬂturmaya devam ediyor. Katliam
günü, d e vl e t d a i relerine “zz a r a r ve rilmedi¤ini”, “ppolise, askere” za r a r verilmedi¤ini” söylüyor. Ya kime zarar verilmiﬂ, Alevi halka..
Z a m a n aç›kça diyor ki, “Devlet
kurumlar›na, askere ve polise zarar
verilmemiﬂ, Alevileri de katletmek
serbesttir” ... Sivas katliam›n›n peﬂine düﬂmeyin, de¤mez diyor Zaman gazetesi.
Alevi halk›n katledilmesini aç›kça meﬂru gören bu ahlaks›z ve adaletsiz anlay›ﬂ, bugüne kadar katliam› k›nayan, mahkum eden tek bir
aç›klama yapmad›.
Tersine, böyle köylü kurnazl›klar› ile “birilerini” konuﬂturarak,
sanki o görüﬂler sadece aç›klayana
aitmiﬂ gibi yazarak, Mad›mak’› hep
savundu.
Zaman’›n nas›l bir katliam savunucusu oldu¤u bu aç›klama ile bir
kez daha ortaya ç›km›ﬂt›r. Katlia-

m›n 17. y›l›nda, katliam
günü böyle yaz›lar yay›nlamak katilliklerinin belgesidir.
Z a m a n Sivas katliam›n›n savunucusudur.
Mad›mak düzen ‹slamc›l›¤›n›n beynindedir. Aradan
geçen 17 y›lda Mad›mak’›
k›nayan tek bir aç›klamalar›, özürleri, kullan›ld›klar›na dair bir özeleﬂtirileri yoktur.
Halen, Mad›mak Oteli’nin yak›lmas› ile Dan›ﬂtay sald›r›s› aras›nda
ba¤ kurarak, katliamdaki rollerini,
bir maﬂa olarak kullan›lmalar›n› gizlemeye çal›ﬂ›yorlar.
Zaman’a göre, Mad›mak’ yakanlar içinde “çeteler”, “provokatörler”, “Ergenekoncular” olabilir.
Ama bir tek ﬂeriatç›lar, gerici-faﬂistler yoktur.
Z a m a n , 2008 y›l›nda Sivas’ta
anmalar›n öncesinde demokratik kurumlar›n kap›lar›na gericiler, düzen
‹slamc›lar› taraf›ndan“ 2 Temmuz
M ü s l ü m a l a r › n b a y r a m › d › r ” yaz›lar› as›lmas›n› haber bile yapmad›.
Baz› ‹slamc› kesimler, Sivas katYaﬂas›n ﬁanl› Sivas K›ya liam›n› “Y
m›m›z” diyerek bir bayram günü
olarak ilan edip, sahiplenmektedir.
Ve nedense Zaman bunlar›n hiçbirini görmüyor?
Mad›mak yak›lmadan 2 gün önce Sivas’ta ﬂeriatç›lar taraf›ndan da¤›t›lan bildiride, katliama ça¤r› yap›lm›ﬂt›:
“ ‹ m a n e d e n l e r Allah yolunda
s a v a ﬂ › r l a r. K a f i r l e r de tagut [ﬂeyt a n ] y o l u n d a s a v a ﬂ › r l a r. O halde
ﬂeytan›n dostlar›yla savaﬂ›n... Ga lip gelecek olanlar, ﬂüphesiz ki Al l a h t a r a f t a r › o l a n l a r d › r.”
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Bu ça¤r›larla benzini döktüler,
Mad›mak’a “Allah, Allah” nidalar›
ile sald›rd›lar.
Z a m a n , Sivas katliam›n›n 17. y›l›nda hala ayn› sald›r›y› sürdürüyor.

Çorum katliam›nda komplo
aramay›n!.. Komplo yok
faﬂist katliam var!
Çorum’da günler öncesinden
planlanan katliam ad›m ad›m böyle
örgütlendi. 30 y›l önce, günlere yay›larak gerçekleﬂtirilen katliamda 57
kiﬂi katledildi. Yüzlerce ilerici, demokrat, Alevi halktan insanlar yaraland›. Katlettiklerini iﬂkence ederek,
yakarak katletti sivil faﬂistler.
Faﬂist katliam›n haz›rl›klar› günler öncesinden baﬂlad›. ‹ldeki çeﬂitli
resmi kurumlara faﬂist kadrolar
atand›. Demokrat olarak bilinen kamu emekçileri sürgün edildi. Sivil
faﬂist MHP'lilere yayg›n biçimde silah ruhsat› verildi.
K›sacas› sivil faﬂistlerin gerçekleﬂtirdi¤i katliamda devlet vard›.
Ortada bir komplo yok, faﬂist katliam vard›r.
Bu gerçe¤e karﬂ›n Amerikanc›
Fethullahç› Z a m a n gazetesi,gerçekleri ﬂöyle çarp›t›yordu.
“... mezhep çat›ﬂmalar›yla zirveye t›rmanan Çorum olaylar›nda”
(Zaman, 5 Temmuz 2010)
Zaman’a göre, Çorum’da faﬂist
katliam yok, sadece “olaylardan”
ibaret bir “mezhep çat›ﬂmas›” var.
Peki bu “olaylar›” kim ç›karm›ﬂ?“Mezhep çat›ﬂmalar›”n› kim
örgütlemiﬂ?
Bu sorular›n cevab›n› bu kez,
Çorum katliam›n› yaﬂad›¤› idida
edilen Avukat Sad›k Eral’›

Yürüyüﬂte

Tek Yol

yaﬂad›¤›n› iddia eden

birini

Tek yol; sorulacak hesab› devrim
mücadelesiyle birleﬂtirmektir
1 May›s 1977’de, Maraﬂ’ta, Çorum’da, 16 Mart’ta, Sivas’ta, Gazi’de ve daha birçok kitle katliam›nda, faﬂist katiller ve katliam›
örgütleyenler yarg›lanmad›.
Yap›lan göstermelik bir kaç yarg›lama d›ﬂ›nda aç›lm›ﬂ dava, ceza
alan faﬂist katil yok gibidir. Aç›lm›ﬂ
olanlar ile de halk›n gözünü boyamaya çal›ﬂt›lar. Hepsi bu kadar!..
Diyelim ki, 20, 30, 50 faﬂist katil mahkeme önüne ç›kart›ld›. Halk›n nezdinde adalet yerini bulmuﬂ
olur muydu?
Kuﬂkusuz olmazd›. Katliamdan
sorumlu emniyet müdürleri, kaymakamlar, valiler, içiﬂleri bakan›, alay
komutan› ve di¤erleri... Bunlar› da
eklesek yarg›lananlar›n içine, adalet
yerini bulmuﬂ olur muydu?
Tek baﬂ›na bunlar›n yarg›lanmas› ile de adalet gerçekleﬂmezdi.
Ama elbette bu katiller yarg›lanmal›, katliamlar soruﬂturulmal›d›r.
Bugünler de y›ldönümü anmalar›n› yaﬂad›¤›m›z Sivas’›, Ço r u m’u düﬂünün! Ç o r u m ’da halka
yaﬂat›lan katliam, bir kaç katil ile
aç›klanabilir mi? “...köprüsü civar›nda ﬂoför Ali Gündo¤du ile tarla
sahibi R›za Ayvaz’›n kollar› kesilmiﬂ,
kafa derisi yüzülmüﬂ cesetleri ile;
Selman ESER'in kafas› kesilmiﬂ,
ayaklar›ndan as›lm›ﬂ cesedini bulurlar..."

Bu katliamlar›n sorumlusu olarak, sadece “üç-beﬂ sivil faﬂistin”
mahkeme önüne ç›kar›lmas› adalet
talebimizi aç›k ki, karﬂ›lamaz.
Ç o r u m ’un, Sivas ’›n, E n g i n
Ç e b e r’in, 12 Te m m u z’un, katledilen h a s t a t d u t s a k l a r › n ve daha onlarca katliam›n hesab›n›, emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› mücadeleyle bütünleﬂtirmedi¤imiz sürece,
adalet özlemimiz, temelsiz kalacakt›r.
Katliamlar›n, halka yaﬂat›lan
onca ac›n›n, dökülen onca kan›n
hesab›n› ancak böyle sorabilir, adalet özlemini böyle gerçekleﬂtirebiliriz.
Aksi durumda ya aç›lmayan davalar peﬂinde bo¤ulur ya da bir kaç
katilin göstermelik olarak cezaland›r›lmas›n› yeterli görür, adalet talebimizin karﬂ›land›¤›n› düﬂünürüz.
Düzenin mahkemelerine böyle
bir iﬂlev yüklemek, eksik bir kavray›ﬂ olacakt›r. Hem de adaleti bu
mahkemelerden beklemek yan›lt›c›d›r.
Katliamlar›n, iﬂkencelerin, diri
diri yak›lan insanlar›m›z›n, açl›¤›m›z›n, yoksullu¤umuzun hesab›n› ancak düzene karﬂ› sürdürdü¤ümüz
mücadele ile sorabiliriz. Bu bir bak›ma katliamlar›n, iﬂkencelerin sorumlusu olan düzenden hesap sormak,
adalet talebinde ›srar etmektir.

konuﬂturarak, onun söyledikler sahiplenerek, ﬂu baﬂl›kla veriyor:
Çorum’da sa¤c› ve solcular
“Ç
ayn› silahtan ç›kan kurﬂunla öld ü r ü l d ü . ” (Zaman, 5 Temmuz
2010)
Peki kim öldürdü bunlar›?.. ‹ﬂte
oras› Zaman’a göre “belirsiz”dir.
Bu baﬂl›k Çorum’daki faﬂist katlia-

m› belirsizleﬂtiren, faﬂistlerin ve
devletin rolünü kompo teorileri ilegizleyen bir baﬂl›kt›r.Oligarﬂi, halk›
sindirmek, kitle pasifikasyonu yaratmak için böyle onlarca katliam›
gerçekleﬂtiridi. Bunun için de, islamc›lar› , sivil faﬂistleri kulland›.
Zaman iﬂte bu gerçekleri gizlemeye, katilleri aklamaya çal›ﬂ›yor.
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Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010
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Gizli görüﬂme, ‹srail’in talebi de¤il,

Amerika’n›n talimat›d›r
Siyonizmle aç›k ya da
gizli her türlü i ttifak v e
iliﬂki halk düﬂmanl›¤›d›r

Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010
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D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu ile ‹srail Ticaret Bakan› Ben
Eliezer’in 29 Haziran’da Brüksel’de gizlice görüﬂtü¤ü aç›¤a
ç›km›ﬂt›. AKP iktidar› ‹srail konusunda bir ay boyunca o kadar çok
esip gürlemiﬂti ki, bugün yapt›klar›n› aç›klayamaz durumda.
Biz de baﬂ›ndan itibaren demiﬂtik
ki; AKP iktidar›, ikiyüzlüdür, sahtekard›r. Söyledikleriyle yapt›klar› asla
ayn› de¤ildir. Tüm esip gürlemelerine ra¤men ‹srail’e tav›r alamazlar.
Hiçbir anlaﬂmay› iptal edemezler. ‹srail’le iliﬂkileri kesemezler.
Kesemezler çünkü; o iliﬂkiler
emperyalizmden ba¤›ms›z kurulan
iliﬂkiler de¤ildir.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Davuto¤lu ile
‹srail Ticaret Bakan› Eliezer’in
Brüksel’de gizlice görüﬂmeleri bunu bir kez daha göstermiﬂtir.
Halk› kand›rmak için ‹srail’e
karﬂ› bir iﬂbirlikçinin boyunu aﬂan o
kadar çok laf ettiler... ﬂimdi de
tükürdüklerini yalay›p gizli gizli
görüﬂme yap›yorlar.
Neyi sakl›yorsunuz halktan? Hani ‹srail “Bebek katili”ydi? Ne oldu? ‹srail de¤iﬂti mi?
Baﬂbakan Erdo¤an kendini eleﬂtirenleri “‹srail’in a¤z›ndan konuﬂmak”la suçluyordu.
Brüksel’deki görüﬂme aç›¤a
ç›kand›r. Ya ç›kmayanlar? AKP
aç›klayabilir mi? Halk› kand›rmak
için bu yalanlar› söylerken ‹srail’le
hangi gizli iliﬂkileri sürdürüyordunuz?
Aç›klayamazlar! AKP, yalan
söylemeye devam edecektir.
Halktan gizlenen bu görüﬂme
“s›z›nca”, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› sözcüsü diyor ki: “Görüﬂme talebi ‹s ra il’ d en g e ld i. Gö r üﬂm ed e T ür k iy e
‹sr ail’ d en öz ür d ile mesi ni iste di . ”

Suçüstü yakalanman›n telaﬂ› ile
yalana devam ediyorlar.

Gizli diplomasi
halk d üﬂman› i ktidarlar›n
yöntemidir
AKP, Mavi Marmara olay›ndan
sonra Arap dünyas›nda kendini, “‹srail’e posta koyan” bir iktidar olarak gösterip, Orta Do¤u’nun liderli¤ine soyunmuﬂtu. Ancak, ilk günlerin ﬂovu bittikten sonra iﬂbirlikçili¤in duvar›na çarpt›. Amerika’n›n izni, onay› olmadan, arkas›na Amerika’n›n gücünü almadan hiçbir yerin
lideri olamazd›.
‹srail ve Türkiye Amerika’n›n bölge politikalar›ndaki iﬂbirlikçileridir.
Amerika bölgedeki politikalar›n› ço¤unlukla bu iki iﬂbirlikçisi üzerinden
yürütmektedir. ‹ki iﬂbirlikçinin kendi
aralar›ndaki çeliﬂkiler, Amerikan politikalar›n›n önünde engel olacak düzeyde çat›ﬂmalara dönüﬂemez. Bundan dolay›d›r ki, AKP, ‹srail’le olan
ne ekonomik, ne siyasi, ne de askeri
anlaﬂmalar› iptal edemez. Nitekim bu
süreçte de –görünürdeki tüm çat›ﬂmaya, keskinli¤e ra¤men– Türkiye ‹srail
aras›ndaki ekonomik, askeri iliﬂkilerde temel bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
Buna ra¤men Amerika do¤rudan
müdahale etmiﬂ ve iki iﬂbirlikçinin
kendi aras›ndaki dalaﬂa son vermelerini istemiﬂtir.
Talimatlar› ald›ktan sonra Erdo¤an’›n söylemleri de de¤iﬂti. “Bebek katili” demekten vazgeçip “ ‹s rail ile iliﬂkileri normale döndür me k, olumlu s ürec e s okma k g ere kir!” demeye baﬂlad›.
Ne de¤iﬂmiﬂti? ‹srail bebek katili olmaktan vaz m› geçmiﬂti de, iliﬂkileri normalleﬂtirmekten söz ediyor Erdo¤an?
De¤iﬂen bir ﬂey yoktur. ‹srail’le
gizli gürüﬂmeler yap›l›rken ‹srail
Gazze’de halk›n tepesine bomba
ya¤d›rmaya devam ediyordu.

Davuto¤lu
gerçe¤i
‘efsane’
de¤il,
kopkoyu bir
iﬂbirlikçiliktir.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, iﬂbirlikçili¤i gizlemek için
ç›rp›n›yor. Bas›n›n “gizli görüﬂmeyi
Obama’n›n iste¤i üzerine mi yapt›n›z” sorusuna; “Kendi politikam›z›
uygular kimse den te lki n a lmay› z”
diyor. Ancak sözlerinin hiçbir inand›r›c›l›¤› yok.
‹ki ülke yöneticileri aras›ndaki
“özür dilersin”, “dilemem” tart›ﬂmalar› sürerken, ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Sözcüsü Philip Crowley, 'Son haft al ar v e ay l a r d a, i k i ü l k e ar a s › n d a
va r ol an ç at l ak la r › n on ar › l m a s› nda
yard›mc› olabilece¤ini umdu¤umuz
bu tür diyaloglar› destekliyoruz' diyerek görüﬂmelerin sürdürülmesini
istiyor. Amerika’n›n bu iste¤inin d›ﬂ›ndaki tart›ﬂmalar›n, iki ülke halk›n›
kand›rman›n ötesinde bir anlam›
yoktur. Gerçekte olan gizli gizli “diyaloglar›n” s ü r d ü ¤ ü d ü r.
Amerika’n›n arkas›nda olmad›¤›
Davuto¤lu, sünepe bir Davuto¤ludur. Son bir kaç hafta içindeki Davuto¤lu’na bak›n: Davuto¤lu “efsanesi” sönüverdi de¤il mi?

Kim y aratt›
Davuto¤lu efsanesini?
Ahmet Davuto¤lu, D›ﬂiﬂleri Bakan› oldu¤u ilk günden itibaren Ortado¤u’dan Afrika ülkelerine, Kafkaslar’dan Balkanlar’a yo¤un bir
koﬂuﬂturmaca içine girdi. Her gün
burjuva gazetelerin köﬂelerinde övgüler diziliyordu ona. Öyle abart›lmaktayd› ki, sanki kendi baﬂ›na, büyük dehas›yla tüm Ortdado¤u’yu
yeniden ﬂekillendiriyordu... Ortado¤u’nun, Balkanlar’›n çehresi de¤iﬂecekti. Onun d›ﬂ politika “stratejisyenli¤i”nde Türkiye Ortado¤u’nun,
Balkanlar’›n lideri olacakt›... Osmanl›, Davuto¤lu’yla geri dönüyor-
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du... vs. vs.
Davuto¤lu, “ O r t a d o ¤ u b i z d e n
s o r u l u r ” havalar›ndayd›. Oysa, Davuto¤lu gerçe¤i, k o p k o y u b i r i ﬂ b i rlikçiliktir.
“Üç k›tada at koﬂturan Osmanl›” aldatmacas› da, emperyalizme
mutlak ba¤›ml›l›¤›, iﬂbirlikçili¤i
örtbas etmek içindi sadece.
Davuto¤lu AKP’nin baﬂ›ndan
beri “ak›l hocal›¤›n›” yapanlardan
birisidir. Tescilli Amerikanc›d›r. 1
Mart teskeresinden dolay› Amerika’y› küstürdüklerinde yeniden aralar›n› düzeltmek için ‹srail’in kap›s›na koﬂturdu. Tayyip Erdo¤an’›
“ d e l i k t e n s ü p ü r m e y i n ” politikas›n›n da mimarlar›ndand›r.
ﬁimdi ‹srail’le bozulan iliﬂkileri
düzeltmek için, Amerika’ya koﬂturdu. Davuto¤lu “efsanesi”, böylesine
rezil bir iﬂbirlikçiliktir. Ortado¤u’da
da Afrika’da da Kafkaslar’da da
Balkanlar’da da Amerika’n›n politikalar› çerçevesinde, Amerika’n›n
memuru gibi koﬂturmuﬂtur. Osmanl›c›l›¤› da ‹slamc›l›¤› da ancak Amerika’ya hizmet etti¤i sürece geçerlidir. Kendine özgü projeleri olabilir,
ama kendine özgü hiçbir politikas›
yoktur. Türkiye Cumhuriyeti D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, emperyalizmi ve oligarﬂinin politikalar›n› ve ç›karlar›n›
savunma makam›d›r, baﬂka türlü
kimseyi oturtmazlar ona. Davuto¤lu

Ölüm Mangalar›n›n ﬁefi
Kolombiya Seçimlerini
Kazand›
Alvaro Uribe rejiminin savunma bakan› ve insanl›¤a karﬂ› iﬂlenen suçlar ﬂefi Juan Manuel Santos
Haziran 2010 Kolombiya seçimlerini "kazand›". Amerika’n›n burjuva medyas› bunu demokratikleﬂmenin zaferi olarak kutlad›lar.
Santos'un Savunma Bakanl›¤›
yapt›¤› dönemde ço¤unlukla k›rsal
kesimden olan 2 milyondan fazla
yoksul bölgelerinden at›ld› ve yak›n
ülkelere ya da ﬂehirlerdeki gecekondulara sürgün edildi. 30.000 kiﬂilik
paramiliter birlikler 20.000'den fazla
insan› öldürdü.

“efsanesi”nin yapt›¤› da sadece ve
sadece budur; bunun ötesi hikayedir.

tu¤rul Özkök ile sohbetleri, Hürriyet, 1 Temmuz 2010) anlat›p, düzene
güvence vermeye çal›ﬂ›yordu.

Düzen ‹slamc›l›¤›
riyakard›r

Neden bu kadar çabuk çark ettiler? Çünkü ‹slamc›lar›n anlay›ﬂ›nda
emperyalizm olgusu yoktur. “H›ristiyan Bat›l› güçler” vard›r. Emperyalizmi halklar›n düﬂman› olarak
görmezler. Bugün için Amerika’yla
çat›ﬂma halinde olan “radikal ‹slamc›” gruplar dahil, ‹slamc›lar›n tarihlerinde emperyalizmle iﬂbirli¤i vard›r. Sosyalizme, ilerici, devrimci
mücadeleye karﬂ› emperyalizmle
birlikte oluﬂturduklar› “Yeﬂil Kuﬂak”lar vard›r.

‹srail’in Mavi Marmara’da 9 kiﬂiyi katletmesi üzerine, Yürüyüﬂ’ün
220. say›s›nda “Düzen ‹slamc›l›¤›,
‘ d i n k ar d eﬂ le r in i ’ d e s a v u n a m a z ! ”
diyerek özet olarak ﬂunlar› demiﬂtik:
“Meﬂruluklar›n› savunamayan l a r, kendilerini burjuvazinin s›n›rlar›na hapsedenler hiçbir davan›n
sonuna kadar savunucusu olamaz l a r... Emperyalizmin ve iﬂbirlikçi
iktidarlar›n icazeti içinde hareket
e tmek, ‹sl amc› l› ¤›n bugün e n yay g›n özelliklerinden biridir. Düzen
‹slamc›l›¤›, iﬂbirlikçi iktidarlarla
aç›ktan çat›ﬂma koﬂullar›n›n orta ya ç›kt›¤› noktada , Müslüma nla r›
savunabi lecek bir cüret ve kararl› l › ¤ › d a g ös t e r e me z . ”
Nitekim daha Mavi Marmara gemisinde öldürülenlerin kanlar› kurumadan ‹nsan Hak ve Hürriyetleri ‹nsani Yard›m Vakf› (‹HH) Baﬂkan›
Bülent Y›ld›r›m da, A K P gibi çark
etti. Y›ld›r›m, burjuva gazeteleri dolaﬂ›p, asl›nda kendilerinin Yahudi cemaatleriyle iliﬂki kurmak istediklerini, ‹srail halk›na karﬂ› olmad›klar›n›,
terörist olmad›klar›n›, ﬂeriatç› Sudan’› bile eleﬂtirdiklerini (Bkz, E r-

Bugün bir kesim ‹slamc› örgütler,
en az›ndan emperyalist iﬂgallere karﬂ› direnirken, bir k›sm› Irak’ta, Ortado¤u’nun bütününde, Afganistan’da
emperyalizmle uzlaﬂma ve iﬂbirli¤i
halindedir. Ve bu kesimlere yönelik
ciddi bir sorgulama da yoktur.
Düzen ‹slamc›l›¤› zaman zaman
Avrupa’ya, Amerika’ya karﬂ› dönemsel “ç›k›ﬂlar” yapabilir. Ancak
bu ç›k›ﬂlar; öze dair de¤ildir. Emperyalist politikalar›n temeline karﬂ› de¤ildir. O yüzden de en keskin
ç›k›ﬂlardan en gerici uzlaﬂmalara
geçmesi an meselesidir. Mavi Marmara sonras› geliﬂmeler bunun en
somut örne¤idir.

‹ngiltere’de binlerce
iﬂçi soka¤a at›lacak!

Romanya’da memur
k›y›m›

Geçti¤imiz günlerde emperyalist Almanya ve Fransa’da emekçilere yönelik hak gasplar› gündeme
gelmiﬂti.

Ekonomik krizden en çok etkilenen Balkan ülkelerinden Romanya’da hükümet, 59 bin memurun
iﬂten ç›kar›lmas›na karar verdi.
Romanya Baﬂbakan› Emil Boc,
iﬂten ç›kar›lacak olan yaklaﬂ›k 60
bin memurun 30 bininin bakanl›klardan, di¤er 30 bine yak›n memurun ise yerel yönetimlerde çal›ﬂanlardan oluﬂaca¤›n› söyledi. Hükümet, bütçe aç›¤›n›n azalt›labilmesi
için KDV’yi yüzde 19’dan yüzde
25’e ç›kard›. Romanya’da hükümetin kemer s›kma politikalar›
geçti¤imiz günlerde birçok eylemle protesto edilmiﬂti.

Benzer sald›r›lar bugün ‹ngiltere oligarﬂisi taraf›ndan da uygulamaya sokuldu. ‹ngiltere Ekonomi
ve Finans Bakanl›¤› taraf›ndan
aç›klanan ekonomik paketin uygulamaya girmesiyle kamu ve özel
sektörde çal›ﬂan 1.3 milyon emekçi iﬂten at›lacak.
Yine bütçe aç›¤›n› kapatmak
ad›na, tüm yük iﬂçilerin ve kamu
çal›ﬂanlar›n›n üzerine y›k›l›yor.
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Devrim ‹ ç‹n

DEVR‹MC‹ O KUL

niz. Bu tamamen o çal›ﬂmaya hangi bak›ﬂ
aç›s›n›n
yön
verdi¤ine ba¤l›d›r. Meselenin
bu yönüne dersimizin ileriki
bölümünde tekrar dönece¤iz. ﬁimdilik bu kadar›n›
belirtmiﬂ olal›m.
Dayan›ﬂmay› örgütlemek birbirine ba¤l› iki aç›dan zorunluluktur;
halk›n yaﬂad›¤› her sorun bizi ilgilendirir ve etkiler. Devrim, zaten bu
sorunlar›n hepsine çözüm üretme
iste¤imizin ve idealimizin ifadesidir. ‹kincisi, bunlara mevcut koﬂullar içinde asgari anlamda çözüm
bulmaya çal›ﬂmak da bir görevdir.
Ve üçüncüsü, halk›m›za yoksulluk

Ders: Dayan›ﬂmay›
Örgütlemek
Sevgili arkadaﬂlar merhaba.
Devrimci okulun bugünkü dersinde,
dayan›ﬂma konusu var. Halk içinde,
yoksullar içinde dayan›ﬂmay› nas›l
örgütleyece¤iz, bunu yaparken nas›l
bir anlay›ﬂa sahip olaca¤›z.

 Dayan›ﬂmay›
ö r g ü t l e me k , n e d e n b i r g ö rev
ve zorunluluktur?
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Halk geçinmek zorundad›r. Her
gün yemek yemek zorundad›r. Giyinmek zorundad›r. Açl›¤›n yoksullu¤un bu boyutlarda
oldu¤u bir ülkede, en
yoksullara gidildikçe,
halk›n dayan›ﬂmas›n›
örgütlemek zorunlulu¤u
önümüze daha somut
bir görev olarak ç›kacakt›r.
Açl›¤a, evsizli¤e, giyecek bulamamaya çözümler üretmek zorunluluktur. Bunlar aﬂevleri
olur, ortak mutfaklar olur, ortak çamaﬂ›rhaneler olur, halk›n bir çok ﬂekilde dayan›ﬂmas› olur... Bu konuya, “bu yöntemler halk› asalakl›¤a
al›ﬂt›r›yor” diye karﬂ› ç›k›lamaz.
Bunlar “ reformist yöntemler, devrimden uzaklaﬂt›r›r!” diye bak›lamaz. Sorun bütün bunlar›n nas›l ele
al›nd›¤›ndad›r...
Bu tür çal›ﬂmalar, kendili¤inden
reformist veya kendili¤inden devrimci de¤ildir.
Evet, bu ve benzeri her çal›ﬂma,
kendi içinden reformizmi de üretebilir. E¤er siz onu do¤ru bir anlay›ﬂla ele almazsan›z, orada düzen içi
çözüm beklentilerini de büyütmüﬂ
olabilirsiniz. Ama tersi de mümkün.
Yani orada devrimi de büyütebilirsi-

mamakt›r, hayat›n kolayl›klar›ndan
yararlanamamakt›r, sosyal, kültürel
faaliyetlerden uzak kalmakt›r, tatil,
seyahat gibi haklardan yararlanamamakt›r... O halde, tüm bunlar› ﬂu
veya bu ﬂekilde karﬂ›lamak, en yoksullar içinde çal›ﬂma yapan, onlar›
düzene karﬂ› mücadeleye kanalize
etmeye çal›ﬂan devrimcilerin de
gündeminde olacakt›r.
Açl›k önemli bir sorundur. Kitleleri aç b›rakan politikalar, potansiyel olarak sosyal patlamalar›n da
zeminini yaratm›ﬂ olurlar. Kitleleri
aç b›rakan burjuvazi de bunu bilir.
Açl›k, ‹SYANA da kap› aralar,
YOZLAﬁMAYA da. Açl›k düzen
için potansiyel bir tehlikedir bu
yüzden. Ve bu anlamda da açl›¤›,
s a d a k a l a r l a ve bask›yla ve demagojiyle bast›rmak ister. Devrimciler
ise, açl›k sorununa devrimci bir aç›dan bakarlar; bir
yandan açl›¤a karﬂ› halk›n
dayan›ﬂmas›n› örgütlerken,
açl›¤›n öfkesini devrime
yönlendirirler.
Düzen, açl›¤› “tehlike”
olmaktan ç›karmak için,
“Fak Fuk Fon”, belediyeler,
Emekli Sand›¤›, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, vak›flar, tarikatlar gibi bir çok kurum
arac›l›¤›yla “yard›m” faaliyetlerini yayg›nlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Bunlar bir yerde yoksullu¤un yarataca¤› hoﬂnutsuzlu¤u, öfkeyi törpüleme araçlar›d›r. “ Devlet yardımı
ile yaﬂayanların sayısındaki artıﬂ,
bir yan›yla yoksullu¤un ulaﬂt›¤› seviyeyi gösterirken, di¤er yandan
düzenin yoksullu¤un do¤uraca¤›
tepkileri nötralize etme politikas›na
ne kadar a¤›rl›k verdi¤ini de gösteriyor. ”
“Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay›
Teﬂvik Fonu”ndan yard›m alanlar›n
y›llara göre dökümünde bu art›ﬂ say›s›, 1997’de 2 milyon 348 bin kiﬂi
iken, bu say› 1999’da 4 milyon 619
bin kiﬂiye, 2000’de 5.9 milyon kiﬂiye, 2001’de ise, 13 milyona ulaﬂm›ﬂt›r. 2004 rakamlar› 19 milyon
m u hkiﬂinin ﬂu veya bu biçimde “m

Halk›n her
türlü sorunu
mücadelenin
sorunudur
sorununun çözümünün devrimden
geçti¤ini göstermek, yoksullar› örgütlemek ve devrime kanalize etmek için de bu çal›ﬂmalar› yapmak
zorunludur.

 Yoksulluk karﬂ›s›nda
düzenin ve devrimin bak›ﬂ›
nedir?
Yoksullu¤un artt›¤›, açl›¤›n yayg›nlaﬂt›¤› koﬂullarda, yoksullar›n
örgütlenmesi nas›l olacak?
Yo k s u l l u k n e d i r ? ‹ﬂsizliktir, açl›kt›r, evsizliktir, okuyamamakt›r,
sa¤l›k hizmetlerinden yararlanamamakt›r, güvencesizliktir, yeterli bir
ﬂekilde giyinememektir, k›ﬂ›n ›s›na-
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t a ç” durumda oldu¤unu orsiyahlar›n derin ve
taya koyuyor.
yayg›n yoksullu¤u
Açl›¤a, evsizli¤e, giyecek bulamamaya
vard›r.
Özellikle ‹slamc› kesimçözümler üretmek zorunluluktur. Bunlar
aﬂevleri olur, ortak mutfaklar olur, ortak
ler, vak›flar ve di¤er örgütçamaﬂ›rhaneler olur, halk›n bir çok ﬂekilde
lenmeleri arac›l›¤›yla en
Kara
dayan›ﬂmas› olur... Bu konuya, “bu yöntemler
yoksullara yönelik “yarPanterler’in
halk› asalakl›¤a al›ﬂt›r›yor” diye karﬂ›
d›m”lar›n baﬂta gelen örgütörne¤i neleri
ç›k›lamaz. Bunlar “reformist yöntemler,
leyicileri aras›ndad›r. Bunu
içeriyor?
devrimden uzaklaﬂt›r›r!” diye bak›lamaz. Sorun
ayn› zamanda bir örgütlenbütün bunlar›n nas›l ele al›nd›¤›ndad›r...
me arac› ve seçim çal›ﬂmas›
Mumia Ebu-Ceolarak kullanmaktad›rlar.
mal’in kitab›ndan akGerek Refah Partisi, gerekse
tar›yoruz:
AKP ve tarikatlar, bu konuyal dayan›ﬂmay› örgütleyerek to“1968 y›l› geldi¤inde Seattle ﬂuda ciddi olarak kurumlaﬂm›ﬂlard›r.
lumsal yaﬂam›n bütününü etkilemebesi 'Çocuklar ‹çin Bedava KahBunlar›n Ramazan aylar›nda iftar
ye ve yönlendirmeye çal›ﬂ›yorlar.
valt› Program›'n› baﬂlatm›ﬂt›. Panvesilesiyle yoksullara yönelik çal›ﬂFakat emin olun ki, bunu yaparken
terler (ço¤unlukla kendilerini desmalar›, sadece bir “ﬂov” de¤il, kende örnek ald›klar› yer, yine soldur,
tekleyen yerel esnaftan) yiyecek topdi cephelerinden bir kitle çal›ﬂmas›solun dünya çap›nda bu konuda yaluyor, gerekli personeli biraraya ged›r. Planl› ve siyasald›r. “Düzenin
ratt›¤› tecrübe ve birikimlerdir. O
tirip mahalle çocuklar›na kahvalt›
çeﬂitli biçimlerde organize etti¤i bu
yüzden biz, mesela Hamas’tan, Hizhaz›rl›yorlard›. S›radan bir kahval“yard›m” yöntemleri, yoksulluk sobullah’tan de¤il, halklar›n ulusal ve
t›, pek lüks bir ﬂey de¤ilse de kar›n
sosyal kurtuluﬂ tarihlerine ve tecrürununu çözmeyece¤i için düzenin
doyururdu ve çocuklar›n ço¤unun
belerinden ö¤renece¤iz.
derdine derman olmas›, yoksullukevinde bulaca¤›ndan çok daha faztan do¤an “tehlikeyi” bertaraf etÇal›ﬂmam›z›n içinde bir çok üllas›yd›. ... Toplum içinde kabul görmesi mümkün de¤ildir ama, devrim- keden örnekler verece¤iz. Ama esas
mesi ve Parti taraf›ndan desteklenci mücadele zay›f kald›kça, bu ve
olarak önce bir örne¤i ayr›nt›l› olamesi üzerine, Genel Sekreter Seale,
benzeri yöntemler düzeni uzun süre
rak aktarmak istiyoruz. Bu örne¤i,
1969'da her ﬂube ve büronun bir
rahatlatabilir.” (Kurtuluﬂ Yolumuz,
Amerika’dan, K a r a P a n t e r l e r P a rkahvalt› program› haz›rlamas› taliﬁubat 2005, say›: 2)
tisi’nin çal›ﬂmalar›ndan verece¤iz.
mat›n› verdi. Çocuklar için Bedava
Yoksullu¤a karﬂ› Çin’de, Afrika ülDemek ki, düzenin rahatlamaK ah v al t › P r o g ra m ›, bütün Parti
kelerinde, Asya’da ulusal ve sosyal
mas› için, yoksullar› örgütlemek,
programlar› aras›nda en popüleriykurtuluﬂ hareketleri taraf›ndan geaçl›¤›n, yoksullu¤un karﬂ›s›nda
di.”
liﬂtirilen birçok çal›ﬂma ve örgütkendi çözümlerimizi, örgütlenme ve
Cemal, bu kahvalt› program›n›n,
lenme biçimi var; ama bu konuda
dayan›ﬂma modellerimizi ortaya
Kara
Panterler’i, yani partinin bu
Amerika’da yap›lan bir çal›ﬂma elkoymak durumunday›z.
çal›ﬂmada
görev alan militanlar›n›
bette daha çarp›c›. Öyle ya, söz koda
çok
olumlu
biçimde etkiledi¤ini,
nusu ülke, refah ve tüketim toplumu
Dayan›ﬂmada h angi
militanlar›n
bu
çal›ﬂma içinde “ne
olarak bilinir, böyle bir ülkede nas›l
u¤runa
çal›ﬂt›klar›n›n
somut örneoluyor da yoksullukla ilgili bu tarz
örneklere, anlay›ﬂlara
de
belirtiyor.
¤ini
gördüklerini”
bir çal›ﬂma yap›l›yor?
bakmal›y›z?
Cemal, program›n as›l sonuçlar›Elbette buna benzer baﬂka örBu soruya cevap olarak önce ﬂun›
ise
ﬂöyle anlatmaya devam edinekler de var. Ancak hepsine birden
na dikkat çekmek isteriz. Bugün bu
yor:
de¤inmek, hepsine daha yüzeysel
tarz bir yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma,
bir tarzda de¤inmeyi getirece¤inden
“Kahvalt› program›n›n baﬂar›s›
daha çok ‹slamc›larla birlikte an›l›tek bir örne¤i ayr›nt›l› bir ﬂekilde iﬂParti'nin baﬂar›s›yd› ve bu prograyor olsa da gerçekte dünya halklar›lemeyi tercih ettik bu dersimizde.
m›n popülerli¤i, ülke çap›nda bün›n mücadelesinde solun bu konuda
Ki bu dersin devam›nda, di¤er öryümemizi sa¤lad›. Parti'nin büyüzengin deneyimleri vard›r... ‹slamneklere de yine k›sa k›sa de¤inecemesiyle birlikte, ele ald›¤› topluluk
c›lar, fitre, zekat, sadaka anlam›nda
¤iz.
programlar›n›n say›s› da artt›.
bu konuda bir gelene¤e sahiptirler;
1971'e gelindi¤inde, Parti on tane
ama o da gerçek anlamda bir dayaBirazdan görece¤imiz gibi, Kara
farkl› topluluk program›n› uygulan›ﬂmaya denk düﬂmez. Özellikle soPanterler’in yoksullara yönelik bu
maya baﬂlam›ﬂt›.”
lun en yoksullara ulaﬂamad›¤› koçal›ﬂmas›, adeta temel çal›ﬂma ve
ﬂullarda, ‹slamc›lar bu alan› dolduEvet, bu çal›ﬂman›n baﬂar›s› üzekitleselleﬂme zeminleri haline gelirarak yeni yöntemler ve örgütlenrine, Kara Panterler, kendi yoksul
yor. Çünkü Amerikan toplumunun o
meler geliﬂtirdiler. Ekonomik, soshalklar›n›n yoksullu¤una karﬂ› daparlak vitrininin ard›ndan özellikle
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yan›ﬂma temelinde baﬂka çal›ﬂmalar da yapmaya baﬂlad›lar. Bunlar›n
baz›lar› ﬂunlard›:

Ekonomik dayan›ﬂma dernekleri, aﬂevleri,
çeﬂitli biçimlerde sa¤l›k hizmetleri, okuma
kurslar›, ortak tüketim örgütlenmeleri,
okuma-yazma kampanyalar›, çevreyi, do¤ay›, halk›n temiz bir yerde yaﬂama hakk›n›
korumaya dönük örgütlenmeler, gerici törelere karﬂ› mücadele amaçl› örgütlenmeler,
uyuﬂturucuya karﬂ› örgütlenmeler,
bunlar›n hepsi, halk›n dayan›ﬂmas›n›n
biçimleri olabilirler.

“Halk›n
Ücretsiz
T›bbi Araﬂt›rma Sa¤l›k
Klini¤i, Bedava Giyecek Program›, Cezaevl e r i n e Ü c re t s i z O t o b ü s
P r o g r a m › , Polislerin
Topluluklarca Kontrolü,
Topluluklararas› Gençlik Enstitüleri, Anemi A r a ﬂ t › r m a Vakf›, Bedava Mesken Kooperatifi Program›,
Bedava Ay a k k a b › P rogram›, Bedava Ambulans Servisi, Ücretsiz
Yiyecek Programlar›...”
Elbette her yerde bunlar›n hepsi
uygulanam›yordu. Ama üçü, “bedava kahvalt›, klinik ve bedava giyecek programlar›”, partinin hemen
tüm birimlerinde uygulan›yordu.
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Bunlar›n kimi elbette ülkeye,
oraya özgündür, ama kimileri de
yoksullar için her yerde sorundur ve
her yerde geçerlidir. Mesela, Ceza e v l e r i n e Ü c re t s i z O t o b ü s P ro g r a m›, düzene karﬂ› mücadele eden ve
tutsaklar veren her halk için bir sorundur... Mesela Bedava Ay a k k a b ›
P rogram›, yoksullar için hep sorun
de¤il mi?

 B u p r o g r a m l a r neye
hizmet ediyordu?
Bu tür bir kitle çal›ﬂmas›n›n hayata geçirildi¤i her yerde oldu¤u gibi, bu çal›ﬂman›n neye hizmet edece¤i orada da tart›ﬂma konusuydu.
Kara Panterler örgütünün önderlerinden Newton, bunlar› ' h a y a t t a
k a l m a p ro g r a m l a r › ' olarak tan›ml›yordu. ﬁöyle diyordu
“Biz bunlara devrime kadar hayatta kalma programlar› diyorduk,
‹nsanlara, bilinçlilikleri artana kadar yard›m etmek amaçlan›yordu ki,
bu da yeni bir Amerika yaratmak için
yap›lacak devrimin ilk ad›m›yd›... hayatta kalma programlar› ... Kendi
baﬂlar›na toplumsal koﬂullar› de¤iﬂtirmezler, ama koﬂullar de¤iﬂene kadar hayat kurtaran araçlard›r.”
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Sorun elbette sadece “kar›n doyurmak” de¤ildi. Çünkü mevcut
sistem de¤iﬂmedikçe, gerçek anlamda kar›nlar›n da doyurulmas›
mümkün de¤ildi. Bu anlamdad›r ki,
her dayan›ﬂma çal›ﬂmas›, örgütlenmesi ayn› zamanda siyasald›r. Öyle
olmal›d›r. Kara Panterler için de öyleydi:
“Bu programlar kesinlikle siya sal nitelikliydi ve halk›n siyasal
bilincini yükseltip insanlar›n radikalleﬂtirilmesini amaçlamakt a y d › l a r.”
Fakat bir dayan›ﬂma çal›ﬂmas›,
elbette sadece siyasal niteli¤iyle görülemez. Dersimizin en baﬂ›nda belirtti¤imiz gibi, halk doymak, geçinmek zorundad›r, hayat›n› bir biçimiyle sürdürmek zorundad›r ve biz,
bu zorunlulu¤u görmezden gelemeyiz. Newton da ﬂöyle diyor bu
noktada: “Siyah insanlar›n ço¤u
her zaman hayat›n temel ihtiyaçlar›na gömülü halde yaﬂamaktad›rlar.
(Mahir Çayan’›n “günlük maiﬂet
derdi, içinde kaybolan” deyimini hat›rlayal›m) Bu nedenle insanlar politikan›n gerçek tan›m›n›n gayet iyi
bilincindedirler; politika, kiﬂilerin
ve gruplar›n öncelikle temel ihtiyaçlar›n› tatmin etme istekleridir:
yiyecek, mesken, giyecek ve kendileri ve sevdikleri için güvenlik.”

 Hangi sorunlar
dayan›ﬂma örgütlenmeleri
çerçevesinde ele al›nmal›?
Buna en özet biçimde ﬂu cevab›
verelim: Halk›n yaﬂad›¤› tüm sorunlar, o bölgede mücadele eden, örgütlenme yapan devrimcilerin de

sorunudur. Bu anlamda dayan›ﬂma örgütlenmeleri de halk›n ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmad›¤› her sorunda geçerlidir.
Fransa, Portekiz ve ‹spanya sömürgecili¤ine, ard›ndan
Fas’›n iﬂgaline karﬂ› mücadele
eden Bat› Sahra halk›n›n önderi Polisario (Saguit el Hamra ve Rio de Ora'nun Kurtuluﬂu ‹çin Halk Cephesi) da, bu
aç›dan çarp›c› örnekler ortaya koymuﬂ bir örgütlenmeydi.
En temel örgütlenme, H a l k K o miteleri idi. Halk Komiteleri içinde
Ekonomik Komite, E¤itim Komitesi, Sa¤l›k Komitesi, Su Komitesi
gibi örgütlenmeler vard›.
Su Komiteleri, halk›n sorunu
neyse, ulusal ve sosyal bir kurtuluﬂ
hareketinin o soruna el atmak zorunda oldu¤unun tipik bir örne¤idir.
Belli baﬂka bir ülkede yoktur böyle
bir komite. Ama çölün ortas›ndaki
Bat› Sahra’da su büyük sorundu ve
ﬂu veya bu düzeyde çözülmeliydi,
gelece¤e ertelenemezdi...
Halk örgütlenmelerinde, bu tarz
halk›n ve devrimin belli sorunlar›n›
çözmeye yönelik örgütlenmelerde,
esas olan, ihtiyac› do¤ru tespit etmektir. Bu ihtiyaçlar son derece
farkl›d›r.
Mesela, Çin’de Dikiﬂ ve Ya m a
Birlikleri gibi bir örgütlenme oluﬂturulmuﬂtur. Genç k›zlar ve yaﬂl›
kad›nlardan oluﬂan söz konusu birlikler, K›z›l Ordu’daki gerillalar›n
elbiselerini, ayakkab›lar›n› ve üniformalar›n› dikip yamalamakla görevliydiler. Belki baﬂka bir ülkede
yoktur böyle bir örgütlenme. Belki
Vietnam hariç, hiçbir ülkede de zaten gerilla gücü, o kadar büyük say›lara ulaﬂmam›ﬂt›r, ama burada
dikkat çekmek istedi¤imiz, bütün
bu örgütlenmelerin, hayat›n çeﬂitli
yönlerine yönelik müdahalelerin ihtiyaçlar temelinde belirlendi¤idir.
Ekonomik dayan›ﬂma dernekleri, aﬂevleri, çeﬂitli biçimlerde sa¤l›k
hizmetleri, okuma kurslar›, ortak tüketim örgütlenmeleri, okuma-yazma kampanyalar›, çevreyi, do¤ay›,
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Elbette burada önemli olan, her türlü
bask›lar, yasaklar alt›nda, imkans›zl›klar alt›nda, bu tür derneklerin, özgün amaç ne
olursa olsun, esas olan bunlar arac›l›¤›yla
halk›n birli¤inin sa¤lanmas›, halk›n
dayan›ﬂma duygusunun güçlendirilmesi,
bu tür pratiklerle halk›n çeﬂitli kesimlerinin
birbirine güveninin artt›r›lmas›na hizmet
etmiﬂlerdir.

halk›n temiz bir yerde yaﬂama
hakk›n› korumaya dönük örgütlenmeler, gerici törelere
karﬂ› mücadele amaçl› örgütlenmeler, uyuﬂturucuya karﬂ›
örgütlenmeler, bunlar›n hepsi,
halk›n dayan›ﬂmas›n›n biçimleri olabilirler.
Mesela Vietnam’da devrimcilerin önderli¤inde kurulan Ce n a z e K a l d › r m a D e r n e k l e r i vard›,
yoksulluktan dolay›, insanlar cenazelerini kald›ramaz haldeydiler ve
bu dernekler, buna karﬂ›, cenaze
masraflar›n› bölgedeki tüm halk›n
katk›s›yla birlikte karﬂ›lamak için
kurulmuﬂtu.
Vietnam’da yaral›lara bakmak,
o¤lunu k›z›n› savaﬂta kaybetmiﬂ
yaﬂl›larla dayan›ﬂma içinde olmak
amac›yla kurulan A s k e r A n a l a r ›
Ö r g ü t ü , mücadele içinde bedel
ödeyenlerle dayan›ﬂman›n güzel bir
örne¤i olarak an›labilir burada.
Angola’da Mahalle ve Köy Kur u l l a r ›’n›n yan›s›ra bizim ele ald›¤›m›z çal›ﬂmalar aç›s›ndan özgün
Sa¤l›k Servisi Merkezleri”
olarak “S
vard›. Bu örgütlenmeler, birinci olarak yoksul halk›n temel sa¤l›k sorunlar›n› çözmeye çal›ﬂ›yor, bunun
için halk› e¤itiyor, koruyucu t›p konusunda bilgilendiriyor, hatta “halk
t›bb›” çerçevesinde basit iﬂleri görebilecek sa¤l›k elemanlar› yetiﬂtirilmesini sa¤l›yordu. Bu merkezlerin
bir di¤er iﬂlevi de gerillan›n sa¤l›k
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakt›.
Elbette burada önemli olan, her
türlü bask›lar, yasaklar alt›nda, imkans›zl›klar alt›nda, bu tür derneklerin, özgün amaç ne olursa olsun,
esas olan bunlar arac›l›¤›yla h a l k › n
birli¤inin sa¤lanmas›, halk›n dayan›ﬂma duygusunun güçlendirilmesi,
bu tür pratiklerle halk›n çeﬂitli kesimlerinin birbirine güveninin artt›r›lmas›na hizmet etmiﬂlerdir. Ve
kuﬂkusuz bu örgütlenmeler ve bunlar arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar, ayn› zamanda ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ hareketlerinin, devrimci örgütlenmelerin kitlelerle ba¤
kurdu¤u zeminlerdir.

 Örgütlenmeler, hayat›n
h e r alan›n› kucaklamal›;
mücadele ve örgütlenme
boﬂlu¤u affetmez!
Hayat›n her alan›n› kucaklama
anlam›nda özellikle Filistin taban
örgütlenmeleri oldukça özgün ve
örnektir. Burada da taban örgütlenmelerinin bir yan›, bir görevi gerilla
olarak, milis gücü olarak ‹srail iﬂgalcili¤ine karﬂ› askeri mücadeleyi
sürdürmektir. Bir di¤er yan› ise ekonomik, sosyal, kültürel her yan›yla
hayat› örgütlemektir. Halk›n ekonomik, günlük, ihtiyaçlar›n› karﬂ›lam a k t › r. Bu amaçla kurulan komitelerden baz›lar› ﬂunlard›r: Kad›n Komiteleri, Tar›m Komiteleri, Beslenme Komiteleri, ‹lk Yard›m Komiteleri, Ticaret Komiteleri, Enformasyon Komiteleri, Destek Komiteleri,
Gözlem Komiteleri, Demirci Komiteleri, Nöbetçi Komiteleri, Gönüllü
‹ﬂ Komiteleri, Araﬂt›rma, Soruﬂturma Komiteleri.. Hepsinin görevi ayr›yd›. Mesela bunlardan iﬂlevi hemen anlaﬂ›lmayacak olanlardan Demirci Komiteleri’nin görevi ﬂuydu:
“Sürekli olarak ‹srail devriyelerinin
a rd›ndan gezer. Bu devriyelerin k›rd›¤› kepenk, kilit, kap›lar› an›nda
onar›r. Ya da mühürlenmiﬂ kap›lar›n mührünü bozar. ”
Bu komiteler daha bir çok iﬂi
üstlenmiﬂlerdir:
Mesela, ‹srail iﬂgalcilerinin kepenk kapatma eylemlerinde zorla açt›¤› dükkanlardan mal çal›nmas›n›
önlemek, birinin görevidir. Mesela,
gözalt›na al›nan çocuklarla ilgilenmek bir baﬂka komitenin görevidir.
Baz› komiteler, do¤rudan halk›n
yeme içme sorununu çözmeye çal›ﬂ›r; her ne olursa olsun topra¤›n iﬂlenmesini sa¤lamak, tavuk baﬂta ol-

mak üzere kümes hayvanlar› yetiﬂtirmektir
onlar›n görevi. Baﬂka
komiteler, seyyar sat›ﬂ
merkezleri
yapmak,
o¤ullar› veya k›zlar› feda eylemlerine, gerilla
eylemlerine kat›ld›¤›
için evleri y›k›lan ailelere, imece yoluyla ortaklaﬂa ev yapmak... gibi görevler üstlenmiﬂlerdir.
Görüldü¤ü gibi, hayat›n içindeki
her sorun ﬂu veya bu biçimde çözülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.

 Halka hangi
ö r g ü t l e n m e l e r i ö n e r ece¤ iz?
Ayn› konuya önümüzdeki derste
de devam edece¤iz. Dünya halklar›n›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelelerinden baﬂka örnekler verece¤iz. Ancak bu bölümü tamamlamadan önce ﬂunu da belirtelim.
ﬁunu biliriz: Öncülük, önce ö¤renebilmektir. Burada ele ald›¤›m›z
konuda özellikle böyledir. Söz konusu olan, halk›n en yaﬂamsal sorunlar›na yönelik örgütlenmeler ve
organizasyonlar oldu¤una göre, bu
konuda halk›n önerilerini, düﬂüncelerini almak, zorunludur.
Mesela, semtteki yoksul, belki
bir çok gün okula kahvalt› yapmadan gitmek zorunda kalan ö¤renci
çocuklar›m›z için neler yapabiliriz?
Mesela, yoksul halk›n sa¤l›k sorunu
için neler yapabiliriz? Daha ucuza
doymak, daha ucuza giyinebilmek
için ne yap›labilir, en yoksun durumdakilerimiz için neler yapabiliriz... Tüm bu konularda kafam›zda
çeﬂitli örnekler, tecrübelerimizden
gelen biçimler olabilir. Ama do¤rusu yine böyle bir çal›ﬂmaya yönelece¤imizde bunu halkla birlikte ﬂekillendirmektir.
Gelecek dersimizde bu sohbetimize devam etmek üzere, ﬂimdilik
hoﬂçakal›n.
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(*) Al›nt›lar, Kara Panterler Partisi
üyelerinden ve halen Amerika’da tutsak
olan Mumia Ebu-Cemal’in “B‹Z ÖZGÜRLÜK ‹ST‹YORUZ, Kara Panterler Partisi'nde Geçen Bir Hayat” adl› kitab›ndand›r.

TAYAD’LILARI TECR‹TDE YALNIZ BIRAKMAYACA⁄IZ

33

15 S O R U D A

sinin “Vatandaﬂlar aras›nda eﬂitli¤i ve özgürlü¤ü gerçekleﬂtiren bir
yönetim biçimi” oldu¤u
ﬂeklindeki tan›m, demokrasiyi ifade etmez.
Bilgi Tarihten, bilimden,
Çünkü
hiçbir demokrasi bu
önderlerimizden, geleneklerimizden
güçtür ö¤rendiklerimizle
tan›mdaki
gibi de¤ildir. Yine
güçlenece¤iz
soyut tan›mdaki “halk›n kendi kendisini yönetmesi” diye
Demokrasi nedir?
geçen özellik de, burjuva demokrasisinde hiç rastlanmayan
Demokrasi, Yunanca bir kelime
bir durumdur.
olup “demos” (halk) ve “krotos”
Fakat ﬂunu rahatl›kla söyleyebiliriz;
(egemenlik) kelimelerinin birhangi demokrasi olursa olsun
leﬂmesiyle oluﬂmuﬂtur. K›saca
–ister burjuva demokrasisi, ister
“halk›n egemenli¤i”dir. “Halk›n
de halk demokrasisi- hiçbirinde
kendi kendisini yönetmesidir”
“tam özgürlük, tam eﬂitlik”
diye de tan›mlan›r.
yoktur. Çünkü s›n›flar ortadan
Ancak bu tan›mlar demokrasiyi ankalkmam›ﬂken bu mümkün de
latmak için yeterli de¤ildir. Çünde¤ildir.
kü s›n›fl› toplumlarda, s›n›flardan ba¤›ms›z demokrasi olamaz.

Demokrasi

1-)

4-) Devletten ba¤›ms›z bir
2-)
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D em okr a si i l k ne z ama n v e
nerede uyguland›?
Demokrasi ilk olarak kelime kökeninden de anlaﬂ›laca¤› gibi, Milattan önce 8. yüzy›lda Atina’da
Antik Yunan sitelerinde uyguland›. Halk›n, site yönetimine iliﬂkin
kararlara kat›lmas› ﬂeklinde ortaya ç›kt›. Ancak bu demokrasi s›n›rs›z ve s›n›fs›z, yani “ h e r k e s
için” de¤ildi. Sitenin ço¤unlu¤unu oluﬂturan köleler d›ﬂlanm›ﬂt›
bu demokraside. “Halk” diye adland›r›lanlar, sadece özgür yurttaﬂlard›. Dolay›s›yla Antik Yunan’›n demokrasisi de s›n›fsald›.
Bu demokrasi köle sahiplerinin
demokrasisi idi.
Bu durum di¤er toplumlarda da hep
böyle sürdü. Demokrasi hep “birilerinin –belli bir s›n›f›n– demokrasi”si oldu. Buna “s›n›f demokrasisi” de denilmektedir.

3-) “Saf”, “soyut” bir demokras i d e n sö z e d i l e b i l i r m i ?
Demokrasiye hep bir s›n›f›n egemenli¤i damgas›n› vurmuﬂtur.
Bu yan›yla saf ve soyut demokrasiden bahsedilemez. Demokra-

34

demokrasi olur mu?
Devlet, “bir s›n›f›n baﬂka bir s›n›f
ü zerin d e tah ak kü m ara c›”d›r.
“Bir devlet biçimi” olan demokrasi de zorun örgütlenmiﬂ hali
olarak, b i r s ›n› f› n baﬂ ka bi r s› n › f ü z e r i n d e t a h a k k ü m ü d ü r.
Bu yan›yla devletten ba¤›ms›z
demokrasi olamaz.
H e r d e m o k r a s i b i r d i k t a t ö r l ü k t ü r.
Demokrasi bahsinde kavranmas›
gereken temel halka budur. Burjuva demokrasisinde de, halk demokrasisinde de (sosyalist demokrasi) bu durum de¤iﬂmez.

5-)

Burjuva demokrasisi nedir?

Burjuva demokrasisi, burjuvalar
için demokrasi, sömürülen proleterya ve di¤er emekçi halklar
için ise diktatörlüktür.
Burjuva demokrasisi, burjuva diktatörlü¤ünün bir biçimidir. Temel
olarak burjuvalar için demokrasi, sömürülen proletarya ve di¤er
emekçi halklar için ise diktatörlüktür.
Demokrasi ile diktatörlük aras›nda
çeliﬂen bir yan yoktur. Tersine
demokrasi, diktatörlü¤ü içeren

bir yönetim biçimidir.

6-) Bir ülkede çok partinin,
ge nel oy hak k›n ›n ol mas › ,
demokrasinin oldu¤u anlam›na
m› ge li r?
Çok parti ve genel oy hakk›, demokrasinin mutlak göst ergesi
de¤ildir. Bizim gibi emperyalizme ba¤›ml›, oligarﬂik diktatörlü¤ün oldu¤u, faﬂizmle yönetilen
bir ülkede bile parlamento vard›r. 4-5 y›lda bir yap›lan seçimler de vard›r; fakat bunlar, demokrasinin oldu¤u anlam›na
gelmez. Tam tersi bunlar›n varl›¤› faﬂizmi gizlemek içindir.
Yine emperyalist ülkelerde parlamentonun varl›¤›, seçimler ve
çok parti olmas› da halk›n kendi
kendini yönetti¤i anlam›na gelmez. ‹stisnas›z tüm partiler emperyalist tekellerin ç›kar› için
oradad›r. ‹ster oy hakk›, ister çok
parti olsun, bunlar burjuvazinin
halk› kendine yedeklemek, kitleleri düzen içinde tutmak, düze ni n meﬂruiyetini sa¤lamak için
birer araçt›rlar. Di¤er yandan bu
yolla sistemleri tehlike alt›nda
de¤ildir. Bir çok mekanizmas›
ile sistemlerini güvence alt›na
alm›ﬂlard›r. E¤er ki sistemleri
tehlike alt›na girerse, faﬂizme
b a ﬂ v u r m a k t a n geri durmazlar.

7-) Tekelleﬂme (emperyalizm)
d önem i ile bir likte b urju va d e mokr asisi na s›l ﬂekil a lm›ﬂt› r?
Emperyalizm öncesi tüm burjuvalar
için uygulanan burjuva demokrasisi, tekelleﬂme (emperyalizm) dönemiyle birlikte ortadan kalkm›ﬂt›r. Yerine art›k mali-oligarﬂinin
diktatörlü¤ü gelmiﬂtir. Ekonomiden, siyasete, her alanda tekellerin
ç›karlar› ve talepleri geçerlidir.

8-) Halk demokrasisi nedir?
Halk demokrasisi, ço¤unlu¤un iktidar›d›r. Yani iktidarda iﬂçiler,
köylüler, tüm emekçiler vard›r.
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Söz, yetki, karar sahibi halkt›r.
Bu yan›yla ço¤unlu¤un, eski sömürücü az›nl›k (burjuvazi) üzerinde hegemonyas›d›r halk demokrasisi.
Halk demokrasisini, sosyalist demokrasiden ay›ran “Çin Seddi”
yoktur aralar›nda. Halk iktidar›
da, sosyalist iktidar da; bu iki
devrim de birbiri içine geçmiﬂ ve
kesintisiz sürer.
Halk demokrasisiyle, sosyalist demokrasi bu anlamda çeﬂitli noktalarda ortak özellikler gösterir.
Halk demokrasisi, özünde sosyalist demokrasidir.

9-)

Halk demokrasisind e halk
yön etime n as›l k at›l›r?
Devrimci halk iktidar›nda, halk demokrasisinde, halk bulunduklar›
her alanda örgütlüdür. Yönetime
meclisler arac›l›¤›yla aktif olarak
kat›l›rlar. Halk›n söz ve karar
hakk› her koﬂul ve düzeyde geçerlidir. Halk Anayasas› Tasla¤›Madde 13’de bu durum ﬂu ﬂekilde ifade edilir; “(...) Halk, yerel,
bölgesel, mesleki her düzeyde
meclislerde örgütlenerek ülke yönetimi, ekonomisi, politikas› hakk›nda politika üretimine, kararlar
al›nmas›, uygulanmas›na ve denetlemesi süreçlerine kat›l›r.”

10-) Halk demokrasisinde seçimler n as›l oluyor? Proletarya
Partisi’nin rolü nedir?
Halk demokrasisinde, halk›n yönetime kat›l›m› 4-5 y›lda bir yap›lan seçimlere indirgenemez.
Halk, yönetime kat›lma yetkisini
yerel-merkezi düzeyde sürekli
kullan›r. Ayr›ca halk›n bulundu¤u alanda seçti¤i vekilleri geri
çekme hakk› da vard›r.
Anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrimin ertesinde kurulacak olan
Devrimci Halk ‹ktidar›’nda, devrime kat›lan parti ve gruplar da
güçleri oran›nda temsil edilirler.
Bu yan›yla Devrimci Halk ‹ktidar›’nda, devrimi yapan Marksist-

Leninist parti d›ﬂ›nda, emperyalizm ve oligarﬂi ile çeliﬂen di¤er
grup ve partiler de olabilir.
Proleterya partisinin görevi kesintisiz devrimi sürdürüp, sosyalist
devrime do¤ru gitmektir.

11-) Demokrasi mutlak bir ﬂekild e kalacak m ›, yo ksa zaman ›
gelince ortadan kalkacak m›?
S›n›flar bir bask› ve tahakküm arac›
olan devletler ortadan kalkmadan, komünist toplum kurulmadan, tam bir demokrasi, özgürlük ve eﬂitlikten söz edilemez.
S›n›flar›n ortadan kalkmas›yla üzerinde diktatörlük uygulanacak
bir s›n›f kalmayaca¤› için devlet
ve bir devlet biçimi olan demokrasi de sönmeye baﬂlayacakt›r.
Lenin’in deyimiyle “(...) Ancak
ve ancak o zaman gerçekten
tam, gerçekten hiçbir istisna tan›mayan bir demokrasi olanakl›
duruma gelecek ve uygulanacakt›r.” (Devlet ve ‹htilal)

12-) Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤›
yerd e demokrasi olur mu?
Ba¤›ms›zl›k olmadan, demokrasi de
olamaz. Bunda önemli iki neden
vard›r. Birincisi; ülkeyi yönetme iradesi emperyalizmdedir. ‹ster aç›k iﬂgal olsun, ister gizli iﬂgal, bu durum de¤iﬂmez. ‹kinci si: bu ülkelerde halk›n yönetime
kat›lmas› diye bir ﬂey söz konusu dahi de¤ildir. Bu iki örnek bizim gibi emperyalizme ba¤›ml›,
oligarﬂik diktatörlük ve onun siyasi yönetim biçimi olan faﬂizmle yönetilen ülkelerde daha somut gözükür. Bu ülkelerde demokrasiden söz edilemez dahi.

13-) Demokrasi mücadelesinin
önemi nedir?
Sosyalist ülkeler d›ﬂ›ndaki tüm ülke
halklar›, emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin bask›s› alt›ndad›r.
Demokrasi mücadelesi bu yan›yla çok önemlidir. Tüm bu bask›-

lara, sald›r›lara karﬂ› direnmek,
hak ve özgürlükler için mücadeleye sevketmek ve ba¤›ms›z, demokratik bir ülke kurmak için
mücadele vermek, halklar›n özgürlü¤ü için olmazsa olmazd›r.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi devrim mücadelesidir.

14-) Bugünün dünyas›nda AB
ya d a A B D , d ü n y a h a l k l a r › n a
demokrasi götürebilir mi?
ABD emperyalizmi Irak ve Afganistan’› iﬂgal ederken “demokrasi ve
özgürlük” götürece¤i iddias›ndayd›. Çok geçmeden bunun nas›l
bir demokrasi ve özgürlük oldu¤u
anlaﬂ›ld›. Irak’ta, Afganistan’da
milyonlarca insan ABD emperyalizmi taraf›ndan katledildi.
AB demokrasisi ise en iyi demokrasi
olarak pazarlan›yor. Özellikle ülkemizde küçük-burjuva ayd›nlar,
kimi sol ve reformist kesimler taraf›ndan AB demokrasisi göklere
ç›kar›l›yor. “AB’ye girelim, sömürü olsa da hiç de¤ilse demokrasi de olur.” diye düﬂünülüyor.
Ne ABD ne de AB emperyalizmi
halklara demokrasi ve özgürlük
götüremez. Onlar ancak ve ancak kan, gözyaﬂ›, katliam ve sömürü götürürler.
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15-) Halk için demokrasiye
ul aﬂmak iç in ne yap› lmal› d› r?
Gerçek bir halk demokrasisi emperyalizmin alternatifi olan sosyalizmdedir. Sosyalizmde halk, demokrasi oyununun bir figüran›
de¤il, gerçek sahibi ve uygulay›c›s› olacakt›r. Kendi kendini yönetecek, söz ve karar hakk›na sahip olacakt›r. Bu yan›yla halk
demokrasisinde halk, ba¤›ms›zl›k, demokrasinin güvencesi olacakt›r. “Tart›ﬂan, her düzeyde
karar alan ve her düzeyde örgütlenmiﬂ bir halk, demokrasinin
de, ba¤›ms›zl›¤›n da en büyük
güvencesidir. ” (Halk Anayasas›
Tasla¤›)
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Adalet!
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‘’7 Ekim 2008 günü yap›lan say›mda, san›klar Nihat K›z›lkaya, Selahattin Apayd›n ve Sami Ergazi’nin
tekme tokat ve yumrukla Çeber’in
baﬂ ve boyun bölgesine çok say›da
vurdu¤u, olay sonras›nda Çeber’in
hareketsiz kald›¤›, düzensiz nefes
al›p verdi¤i...”
Yukar›daki anlat›m, ‹ s t a n b u l
B a k › r kö y 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin E n g i n Ç e b e r davas›n›n karar›ndan sonra haz›rlad›¤› 80 sayfal›k
gerekçeli karar›ndan al›nm›ﬂt›r.
G e re k ç e l i k a r a r a ç › k ç a d i y o r
k i : “Görevlerini yapmad›lar, iﬂkence suçu iﬂlediler”... ‹ﬂkencenin nas›l
ve kimler taraf›ndan yap›ld›¤›n› –üst
sorumlular› perdeleyerek– uzun
uzun anlat›yor gerekçeli karar.
Aylard›r anlatt›¤›m›z iﬂkence
gerçe¤i, bu karar ile resmileﬂmiﬂ oldu. Bir bak›ma herkesin bildi¤i bir
gerçekti kabul edilen.

Suç Aç›k; Peki Ceza?...
SUÇ A Ç I K... ‹ﬂkence ile katledilen bir devrimci... Devrimci oldu¤u, bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele etti¤i için katlettiler Engin
Çeber’i...
Peki iﬂkence suçunun karﬂ›l›¤›nda verilen ceza için ne demeli?
“‹ﬂkence konusunda bugüne kadarki en yüksek ceza verildi” diye
yazd› bas›n!
Birincisi; Bunda davan›n sahiplenilmesinin, ›srarla adalet istenmenin önemli bir pay› vard›r.
‹kincisi; Davan›n baﬂ›ndan beri
devlet kurumlar›n›n katilleri korumak için att›klar› her ad›m boﬂa ç›kar›ld›. Buna ra¤men, iﬂkencecileri korumak için son ana kadar u¤raﬂt›lar.
Üçüncüsü; “Bugüne kadarki
en yüksek ceza” verildi diye yazd›
bas›n. Dava aralar›nda bir doktor olmak üzere, toplam 60 iﬂkenceci katil için aç›ld›. 3 baﬂgardiyan, b i r

Yarg›larken, Tutuklarken,
Sorguya Çekerken Kahramand›n›z;

ﬁimdi A¤l›yorsunuz!
Ergenekon davas›ndan tutuklu
Albay D u r s u n Ç i ç e k, mahkemede
ifade verirken, uzun uzun “kahramanl›klar›n›” anlat›p ard›ndan da
mahkeme kürsüsünde a¤lam›ﬂ...
D u r s u n Ç i ç e k y›llard›r tecrit alt›nda, hapishanede tutulan a¤›r hapis
cezalar› verilmiﬂ birisi de¤ildir.
Daha iki duruﬂma bile geçmeden
a¤lamaya baﬂlam›ﬂ, kendisini ac›nd›rmak için her tür k›l›¤a girmiﬂtir.
Ergenekon davas› nedeniyle F Tiplerinde tutuklu bulunan halk düﬂmanlar›n›n hemen hepsi ayn› durumdad›r.
Halka y›llarca zulüm uygulayanlar, iﬂkence, katliam ve infaz emirleri verenler, hücrelerde iki gün do¤ru-düzgün
yatmay› bile becerememiﬂlerdir!
Ki, hemen hepsi F T i p l e r i n i n
aç›lmas›n› hararetle savunmuﬂ, aç›lmas› için de canla baﬂla çal›ﬂm›ﬂlar-
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d›r. Ve hepsi, iﬂkencelerle, infazlarla,
katliamlarla halka karﬂ› savaﬂ›n sürdürücüleriydiler.
Dünün “kahramanlar›”, bir emirleriyle “ortal›¤› kas›p kavuranlar”, kan
dökenler, hücrelerde ve üç ayl›k tutsakl›kta, sus-pus olmuﬂlar, hastal›klar›n›,
yaﬂl›l›klar›n› hat›rlar olmuﬂlard›r.
Ya hastal›k numaras› ile kapa¤› hastanelere atm›ﬂ ya da mahkemelerde
kendilerini ac›nd›rarak, türlü oyunlarla
d›ﬂar› ç›kmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Oysa yan› baﬂlar›nda; tam 10 y›l d › r, ka t l i a m s a l d› r› l a r › na , t ec r i t e,
bask›lara, hastal›klara, sessiz imha
p o l i t i k a l a r › n a k a r ﬂ › d i re n e n d e v r i m c i t u t s a k l a r v a r d › r.
Gitmeli ve F Tipi hapishanelerde
herhangi bir Cepheli tutsa¤›n hücresinin kap›s›n› çalmal›lar. Ve tecrit hücrelerinde nas›l “y›llarca boyun e¤emeden

ikinci müdür toplam 4 iﬂkenceci ka til Engin Çeber’i katletmekten sorumlu tutuldu.
Örne¤in 13 iﬂkenceci polisten sadece 3 iﬂkenceci polis, göstermelik
cezalar ald›lar ve tutuklanmad›lar.
‹ﬂkence yapan jandarmalar›n kamera görüntüleri vard›. Suçlar› sabit
olmas›na karﬂ›n hiçbiri ceza almad›.
Dördüncüsü; “bugüne kadarki
en yüksek ceza” verildi. Peki sonras› ne olacak? As›l soru bugün budur.
Daha önceki iﬂkence ve katliam
davalar›ndan biliyoruz ki, iﬂkencecileri koruyan iktidarlar; türlü manevralar
ile katillerini kurtarmaya çal›ﬂacakt›r.
Engin Çeber iﬂkence ile katledildi. Suç sabit ama bu cezalar›n ayn›
kalaca¤›n›n garantisi ne?
Hangi hukuk bunu garanti alt›na
alacakt›r? Daha önce onlarca iﬂkenceci ceza almaktan kolayl›kla kurtar›ld›. Zira yarg› onlar›n yarg›s›d›r...

yat›l›r” görmeli, ö¤renmeliler...

Önce Kendi Zulmünüze
Karﬂ› Ç›kacaks›n›z! Sonra
Ö ¤ re n e b i l i r s e n i z , Z u l m e
D i r e n m e y i Ö ¤ r ene ce ksiniz !. .
Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i
Genel Baﬂkan› Tansel Çölaﬂan, Erzincan ﬂubelerinin polis taraf›ndan
aranmas›na tepki göstermiﬂ.
Ard›ndan da, “Telefonum dinleniyor, mektup yaz›n” deyip eklemiﬂ:
“Gözda¤› veriliyor”...
Kuﬂkusuz polis bu yöntemleri ilk
defa kullanm›yor. Bu yöntemler her iktidar döneminde devrimcilere, ilericilere, yurtseverlere karﬂ› kullan›ld› hep.
Unutmay›n ki, “Sizinkiler” bu
yöntemleri halka karﬂ› çok kulland›lar. E¤er gericili¤in gözda¤›na karﬂ›
ç›kacaksan›z, korkmayacaks›n›z, bedelleri göze alacaks›n›z.
Ama önce kendiniz zalimlerle göbek ba¤lar›n› kesebilirseniz, keseceksiniz. Ve sonra da zulme karﬂ› ç›kmay› ö¤reneceksiniz...

TECR‹TE SON DEMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z

Avrupa Sosyal Forumu
Sona Erdi
1-4 Temmuz günleri ‹stanbul’da
yap›lan Avrupa Sosyal Forumu kapsam›nda seminerlerin yan›nda; yürüyüﬂ, eylem ve konserlerle tamamland›.
‹TÜ Maçka ve Gümüﬂsuyu kampuslar›nda yap›lan seminerler aras›nda Halk Cephesinin konuﬂmac›
olarak bulundu¤u seminerlerin yan›
s›ra TAYAD, Gençlik Federasyonu,
Devrimci Memur Hareketi, ‹dil
Kültür Merkezi ve Okmeydan›
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin
de konuﬂmac› olarak bulundu¤u seminerler yap›ld›.
Forumun ikinci günü olan 2
Temmuz günü yap›lan Anti-Emperyalist A¤’›n; Kapitalist Kriz, Halklar›n Direniﬂi, Devrimci Alternatifler baﬂl›kl› seminerde Halk Cephesi
ad›na Remzi Uçucu’da bir konuﬂma
yapt›.
Ayn› gün TAYAD’›n Siyasi Tutsaklar konulu semineri oldu. Ayr›ca

‹dil Kültür Merkezi ve Gençlik Federasyonu’nun s›rayla Kültürel
Yozlaﬂma ve Türkiye’de E¤itim
Sistemi konulu seminerleri yap›ld›.
Akﬂam yap›lan Kara Listeler ve
Avrupa’da Siyasi Tutsaklar konulu
seminer de Halk Cephesi, Avrupa
TAYAD ad›na yap›lan konuﬂmalar›n yan› s›ra Yunanistan’dan bir konuﬂmac› ve Bask bölgesinden Avukat Iratze Urizar birer konuﬂma
yapt›lar.
Kara Listeler ile ilgili Halk Cephesi ad›na konuﬂma yapan Remzi
Uçucu; ilk yay›nlanan listede Devrimci Sol’un dünya çap›nda en büyük tehdidi oluﬂturan güçlerin ilk
s›ralar›nda yer ald›¤›n› belirtti. Uçucu “meﬂru bulmasak da emperyalistlerin kara listelerinde olmay›
onur sayar›z” dedi.
Bask bölgesi avukat› Iratze Urizar Kara Listeler’i ve buna ba¤l›
olarakta siyasi tutsaklar› anlatt›.
Yunanistan’dan kat›lan konuﬂmac› ise ülkesinde son dönemde
yükselen mücadele deneyimlerini
anlatt›.
Avrupa TAYAD ad›na yap›lan
konuﬂmada yeni terör yasalar›ndan
ve a¤›r tecrit koﬂullar›ndan bahsedildi.
2 Temmuz günü seminerler bittikten sonra Tekel iﬂçilerine polisin
sald›rmas›n› protesto etmek için

ASF bileﬂenleriyle yürüyüﬂ yap›ld›.
3 Temmuz günü “Bar›nma Hakk› ve Çöküﬂ Döneminde Kentlerimizi,Topra¤›m›z›, Konutlar›m›z›
Nas›l Talep Edece¤iz?” baﬂl›kl› semineri verildi.
Reclaiming Spaces (Almanya),
No-Vox (Fransa), ‹MECE-Toplumun ﬁehircilik Hareketi, Bir Umut,
Toz-Der ve Okmeydan› Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i ad›na Cengiz
Karakaﬂ seminerde konuﬂma yapt›lar. Soru cevap ﬂeklinde geçen seminerde canl› tart›ﬂmalar yaﬂand›.
Ayn› saatlerde Devrimci Memur
Hareketi’nin “Eme¤in Avrupas›”
Yan›lsamas› ve Avrupa'da ‹ﬂçi ve
Kamu Sektörü Sendikalar› konulu
semineri yap›ld›.
Günün en fazla ilgi gören semineri akﬂam yap›lan Anti Emperyalist Meclis Emperyalizme ve Kapitalizme Karﬂ› Halklar›n Birli¤i baﬂl›kl› seminer oldu. Halk Cephesi
ad›na yap›lan konuﬂmada THKPC’nin Elrom’u cezaland›rmas›na,
Devrimci Sol’un anti-emperyalist
eylemlerine ve Halk Cephesi’nin
kampanyalar›na de¤inildi.
3 Temmuz günü Osmanbey'den
Taksim'e ASF bileﬂenleri yürüyüﬂ
düzenledi her kurumun kendi pankart›yla kat›ld›¤› yürüyüﬂte Halk
Cepheliler; “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kahrolsun Emperyalizim Yaﬂas›n Sosyalizm” sloganlar›n›
att›lar.
Yürüyüﬂün
ard›ndan Mezapotamya Kültür
Merkezi’nin müzik grubu ve Bandistan›n konseriyle eylem sona erdi.
4 Temmuz günü Forumun final
oturumu yap›ld›. Söz almak isteyen
temsilciler kürsüye ç›karak önerilerini sundular. Halk Cephesi ad›na
yap›lan konuﬂmada, sonuç bildiri
metninde emperyalist iﬂgal alt›nda
bulunan Afganistan, Irak ve Filistin
isminin de bulunmas›, ayr›ca dünyada emperyalizme karﬂ› mücadele
etti¤i için pek çok devrimcinin bir
çok ülkede tecrit duvarlar› aras›nda
kald›¤› belirtilerek, bildirge de tecrite de yer verilmesi gerekti¤i önerildi.
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2 TEMMUZ KATL‹AMINI
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Sivas katliam›n›n y›ldönümü
katledilenler yap›lan eylemlerle
an›ld›.
Katledilenler için 2 Temmuz günü katliam›n yaﬂand›¤› Sivas Mad›mak Oteli önünde bir anma yap›ld›.
Ali Baba Mahallesi Cemevi önünde
Anadolu’nun birçok bölgesinden
gelenler, çeﬂitli döviz ve pankartlar›yla Mad›mak Oteli’nin önüne
do¤ru yürüyüﬂe geçtiler.
Devrimci Alevi Komitesi kortejinin en önünde Sivas’ta yak›lan
canlar›n resimlerinin oldu¤u ve üzerinde “ Sivas ﬁehitleri Ölümsüzdür”
yazan bir pankart taﬂ›nd›. “Kerbela’da Hüseyin Dersim'de Seyit R›za
Sivas’ta Pir Sultan›z", "Aleviyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" pankartlar›n›n› da aç›ld›¤› kortejde ayr›ca k›rm›z› flamalar da taﬂ›nd›. Yürüyüﬂ
boyunca ve otel önüne ulaﬂt›klar›nda da "Mad›mak Oteli Müze Olacak", "Aleviyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "Sivas’›n Iﬂ›¤› Sönmeyecek",
"Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar› at›ld›.
Mad›mak Oteli önünde araç üzerinden çeﬂitli Alevi Bektaﬂi Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri’nden yöneticiler konuﬂmalar yaparak “Mad›mak Oteli müze
olana kadar binlerle buraya gelmeye devam edece¤iz ve katliam›

unutmayaca¤›z unutturmayaca¤›z”
dediler. Aç›klamalar›n ard›ndan miting sona erdi.

Si bel Yalç › n P a rk › ’ n d a
Anm a
Sivas ﬂehitleri için 3 Temmuz
akﬂam› ‹stanbul’da, Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’nda bir program
yap›ld›.
Halk Cephesinin yapt›¤› program, “17 y›l önce Temmuz s›ca¤›nda
diri diri yak›lan 33 can›m›z için, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm yolunda serden geçenler için, ‘dönen
dönsün ben dönmezem yolumdan’
diyenler için” sözleriyle baﬂlad›.
Parktaki amfi tiyatronun duvarlar›na Sivas ﬂehitlerinin resimlerinin oldu¤u pankart›n yan› s›ra Halk
Cephesi imzal› “Sivas ﬁehitleri
Ölümsüzdür Unutmad›k Unutturmayaca¤›z.” pankart› ile “Yolumuz
Kerbala’n›n Yoludur…” yaz›l› pankartlar as›ld›. “Sivas ﬁehitleri
Ölümsüzdür, Sivas ﬁehitlerini
Unutmad›k, Unutturmayaca¤›z,
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar› at›lan anmada
Kibar Aslan, Zeynel Aba ve Vedat
Baran sahne al›rken; Sivas-Hafik’e
ba¤l› Çakmak Köyü Semah Ekibi
ve Tiyatro Simurg’da oyunuyla yer-

lerini ald›.
Halk Cephesi ad›na yap›lan konuﬂmada “Tarihimizi unutmayacak,
zalimlere, yakanlara, katledenlere
karﬂ› mücadele edece¤iz” denildi.
Bin kiﬂinin kat›ld›¤› anma Tiyatro Simurg’un “Sivas Yand› Kaç Y›l
Oldu” oyunuyla, Vedat Baran ve
Zeynel Aba’n›n türküleriyle devam
etti.
‹stanbul’da mahallelerde yap›lan
eylem ve programlarla Sivas katliam›n›n unutulmayaca¤› gösterildi.
4 Temmuz günü ‹ k i tel li’de 1000
kiﬂinin kat›ld›¤› bir anma yap›ld›.
Halk Cephesi’nin yapt›¤› anmada
“Sivas’› anmak düzenin teslim alma
politikalar›na karﬂ› bir tav›r bir direniﬂtir” denildi. Anmaya türküleriyle
Nurettin Güleç, Seyfi Yerlikaya ve
Vedat Gündo¤du kat›ld›. ‹zleyiciler
aras›nda bulunan Anadolu K›zlar›
Grubu’da kendi talepleri üzerine
sahneye ç›kt›lar.
G ü l s u y u - G ü len s u
Mahallesi’nde katledilenler için meﬂaleli
yürüyüﬂ yap›ld›. 4 Temmuz günü
Devrimci Alevi Komitesi taraf›ndan
yap›lan eylemde ''2 Temmuz’da Sivasta 19 Aral›k'ta Hapishanelerde
Diri Diri Yakanlar ‹ﬂbirlikçi ‹ktidarlard›r” yazan bir pankart aç›ld›.
Polisin 3 otobüs çevik, panzerler
ve akreplerle bekledi¤i eylemde
mahalle halk›ndan baz›lar› korteje
dahil olarak, baz›lar› da alk›ﬂlarla
eyleme destek verdiler.
Yürüyüﬂün ard›ndan bir aç›klama yap›ld› ve Gülensu Park›’na yüründü. Burada Sivas katliam›yla ilgili bir sinevizyon gösterimi yap›ld›ktan sonra eylem sloganlarla
marﬂlarla bitirildi.
Avc› l a r’da 25 Haziran günü Tokat Mahallesi Tokat Gökköy Derne¤i'nde Sivas katliam›yla ilgili sinevizyon gösterimi oldu.

A d a n a : S i vas’› Unut m a d › k
Adana’n›n Narl›ca Mahallesi’nde Sivas Katliam›n›n 17. y›l›nda
bir anma yap›ld›. ‹lk olarak sahneye
Ali Dede ile Ozan Turabi ç›kt›lar.
Ozan Turabi’nin Alevi deyiﬂlerin-
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den söyledi¤i türkülerin aras›nda
Ali Dede Sivas katliam› ile ilgili bir
konuﬂma yapt›.
Seyhan Sosyal Kültür ve Sanat
Derne¤i Baﬂkan› Güray Çetinkaya
yapt›¤› konuﬂmada “Sivas 17 y›ld›r
ac›m›zd›r. As›l olarak onlar›n yok
etmek istedi¤i Alevili¤in asi, baﬂ e¤meyen yan›yd›.” dedi.
Senarist-Tiyatrocu, Yusuf Kenan
Üçer’de Sivas üzerine haz›rlad›¤›
sinevizyon sunumunu yapt›. Programda son olarak sahneye R›fat H›n›s ç›kt›.

M a l a tya’da 2 Tem m u z
Ey le mi
Malatya’da 1 Temmuz’da 2
Temmuz Sivas katliam›n› anmak ve
Sivas’a ça¤r› yapmak için meﬂaleli
yürüyüﬂ düzenlendi.
“Sivas Katliam›n› Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z” yaz›l› pankart›n
aç›ld›¤› ve “Sivas ﬁehitleri Ölümsüzdür, Katiller Halka Hesap Verecek” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde; “Mad›mak Oteli’ni müzeye çevirmeyerek, katliam›n izlerini yok
etmeye çal›ﬂ›yorlar” denildi.
PSAKD, ESP, BDP, EMEP,
ÖDP, EDP, KESK ve Devrimci Alevi Komitesi’nin ortak düzenledi¤i
yürüyüﬂe 300 kiﬂi kat›ld›.
S a m s u n’da, Karadeniz Haklar

Derne¤i’nde 4 Temmuz’da bir anma
yap›ld›. Anmada “Sivas’› Anmak”
baﬂl›kl›; Sivas’› anman›n zalime boyun e¤memek oldu¤una de¤inildi.
Metnin ard›ndan katliama iliﬂkin ﬂiirler okundu. Samsun’lu sanatç› Ercan Ayd›n’da saz› ve türküleriyle
programa kat›ld›.

“ ‹ ns a nlar ›m›z› Ya k a n Ateﬂ
‹çi miz d e d i r ”
Dersim’de Devrimci Alevi Komitesi 1 Temmuz’da Dersim yeralt›
çarﬂ›s› üzerinde Sivas ﬂehitlerini anma program› yapt›.
100 kiﬂinin kat›ld›¤› programda,
“Ateﬂe Semah Duranlar” resim sergisi aç›ld›. Resim sergisiyle birlikte,
kurulan ses sisteminden ise sürekli
olarak Alevi deyiﬂleri ve o gün Sivas'ta hayat›n› kaybetmiﬂ olan Hasret Gültekin ve Nesimi Çimen gibi
sanatç›lar›n seslendirdi¤i türküler
çal›nd›.
Devrimci Alevi Komitesi ad›na
bir aç›klama yapan Sercan Zülal,
“‹nsanlar›m›z› yakan ateﬂ içimizdedir hala. Fakat Mad›mak bizim için
yaln›z ac›lar›m›z de¤il sorulacak
hesab›m›zd›r! Pir Sultanlar gibi dövüﬂerek, Mad›maktakiler gibi ölümlere meydan okuyarak, Gazi halk›
gibi direnerek yürüyelim canlar...”
dedi.

Do¤ançay’da Anma ve
Lokma Da¤›t›m›
‹zmir Do¤ançay Mahallesi’nde,
Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i taraf›ndan Sivas’ta
diri diri yak›larak katledilen 33 can
an›s›na lokma da¤›t›m› ve anma yap›ld›.
4 Temmuz günü dernek binas›
önünde lokma da¤›t›ld›. ‹zmir polisi
lokma da¤›t›m›nda bile mahalleyi
abluka alt›na ald› ve gözda¤› vermeye çal›ﬂt›.
6 Temmuz günü Yukar› Çeﬂme
Meydan’da yap›lan anmaya 100 kiﬂi kat›ld›. Anma Çi¤li PSAKD semah erkan› ile baﬂlad›. Do¤ançay
Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i ad›na yap›lan konuﬂmada ise
“Maraﬂ’ta, Çorum’da , Sivas’ta ,
Gazi’de katleden hep devlet olmuﬂtur ve Kerbela’dan bugüne katleden
zihniyet hep ayn› zihniyettir" denildi. Programa Çi¤li PSAKD tiyatro
ekibinin “Bugün Günlerden Sivas”
adl› oyunuyla devam edildi. Son
olarak Baran Tuncel sahneye ç›kt›
ve türkülerini Sivas`ta katledilen
canlar için söyledi.
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Katliamla ilgili Tr a kya Kül t ü r
M e r k e zi de yaz›l› bir aç›klama
yaparak katliam› k›nad› .

Gazi’de H›rs›zl›¤a Karﬂ› Devriye ve Yaz›lamalar Halk Kitapl›¤›’nda Polis
‹stanbul Gazi Mahallesi'nde h›rsap Soraca¤›z" yaz›lamalar› yap›l- Keyfiyeti
s›zl›k kampanyas› Cepheliler'in gece devriyeleri ve yaz›lamalar›yla
devam ediyor. Gecekondu halk›n›n
yaﬂad›¤› Mezarl›k bölgesine ve Gazi'nin çeﬂitli yerlerine "H›rs›zl›k
Yapmak Suçtur", "H›rs›zlardan He-

d›.
Cepheliler geceleri devriye atarak, mahallenin güvenli¤ini almaya
devam ediyorlar. Gece geç saatte
Mezarl›k bölgesinde devriye s›ras›nda ﬂüpheli bir arac›n yan›na yaklaﬂan Cepheliler, araçta fuhuﬂ yap›ld›¤›n› görerek müdahale ettiler.
Fuhuﬂ yapanlar›n sorgusu s›ras›nda
Gazi d›ﬂ›ndan geldikleri ö¤renildi.
Cepheliler Gazi'nin bedellerle kazan›ld›¤›n›, bu mahallede ﬂehitlerinin yatt›¤›n›, fuhuﬂ yapman›n suç
oldu¤unu söylediler. Fuhuﬂ yapanlar dövülerek cezaland›r›ld› ve mahalle d›ﬂ›na at›ld›lar.

‹stanbul Okmeydan›’da bulunan Okmeydan› Halk Kitapl›¤›’nda polis keyfiyeti yaﬂand›. 8 Temmuz günü kitapl›¤a
gelen bir sivil polis orada bulunan Ercan Kutlu'ya hiçbir gerekçe belirtmeden
"kimlik tespiti" yapaca¤›n› söyleyerek
tehdit ve hakaretlerde bulundu.
Polisin Kutlu'ya sald›rmas› üzerine
mahalle esnaf› polise müdahale etti ve
polis kitapl›ktan ç›kar›ld›. Sivil polis ard›ndan yeni polis ekiplerini ça¤›rd›. Gelen ekipler Kutlu'yu gözalt›na almak istedi. Ercan Kutlu'ya tehdit ve hakaretlerini
sürdüren polisler; avukat ve mahallenin
gençlerinin gelmesiyle hukuksuzlu¤unu,
keyfiyetini daha fazla sürdüremedi.
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Öğretmenimiz
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Biz devrimciyiz.
Önce kiﬂi düzeyinde hepimiz
yaﬂam›n tüm alanlar›nda, cephemizin tüm alan ve birimlerinde ortaya ç›kan olumsuzluklarla savaﬂmal›y›z.
Basit, önemsiz, s›radan dememeliyiz.
Çevremizde olup biten, e¤ri
duran her ﬂeyle savaﬂmal›y›z.
Kiﬂi düzeyinde ya da yaﬂam›n bütününde ortaya ç›kan
olumsuzluklar›, zaaflar› ortadan
kald›rma çabas›n› tüm insanlar›m›za taﬂ›mal›y›z.
Ve e¤itime dönüﬂtürmeliyiz.
E¤er bunu yapmazsak her
olumsuzluk h›zla meﬂrulaﬂ›r.
Tüm sorunlar›m›z›n
kayna¤›nda e¤itimsizlik
vard›r.
Yani devrimci bir
mant›kla düﬂünmeme
söz konusudur. Bu nedenle karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlar›n çözüm araçlar›ndan biri tart›ﬂma, eleﬂtiriözeleﬂtiri olurken di¤er araç ise,
e¤itimle devrimci mant›¤› oturtmakt›r.
Devrimci mant›k kazan›lmad›¤›nda; devrimcide tüm devrimci faaliyetlerinin ruhsuzlaﬂmas› kaç›n›lmaz bir tehlike olarak karﬂ›m›za ç›kar.
Devrimci buna izin vermemelidir.
Cephemizin bir hukuku, adaleti vard›r.
Hukukumuz ve adaletimizin
iﬂletilmedi¤i bir yerde çürüme
ve yozlaﬂma kaç›n›lmazd›r.
Çürümenin, yozlaﬂman›n oldu¤u yerde de halka, ﬂehitlerimize ve cepheye ba¤l›l›ktan, iktidar
perspektifinden bahsedilemez.

Çürüme ve yozlaﬂma yanl›ﬂlarla savaﬂmama ile baﬂlar.
Çürüme ve yozlaﬂma yanl›ﬂlarla uzlaﬂma ile boyutlan›r.
Her düzeyde sorunumuzun
çözüm yeri yine bizizdir.
Bunun d›ﬂ›nda;
Kafadarlar bulmak,
ilgisiz insanlarla özel paylaﬂ›mlara girmek,
dedikoduculuk yapmak,
küsmek ya da kendi iç dünyas›nda incir çekirde¤ini doldurmaz tak›nt›lardan, subjektivizmden kurgu dünyalar› kurmak çözüm de¤il, çözümsüzlük
istemektir.
Devrimi de¤il, düzeni istemektir... Bu sahte dünyay› ›srarla dayatmak, "hoﬂgörüyle"
ya da "ne halin varsa gör" man-

MUTLAKA EZMEL‹Y‹Z!
E⁄ER B‹Z EZMEZSEK O
YANLIﬁLAR B‹Z‹ EZER.
Hayata ve iliﬂkilerimize eleﬂtirel bakmal›y›z elbette, ama
yaln›zca olumsuzluklar› de¤il,
ayn› zamanda olumluluklar› da
görmeliyiz.
Kiﬂinin çabalar›n›, samimiyetini, aç›kl›¤›n› gözard› etmemeliyiz.
Yanl›ﬂlar› söylemek ve bu
yanl›ﬂlarla mücadele etmek her
ﬂeyden önce dostluk ve yoldaﬂl›kt›r.
Hatalar› ve yanl›ﬂlar› söylemek cesaret k›r›c› de¤ildir, böyle düﬂünülemez.
Tersine geliﬂtirici, yenileyicidir.
Güçlüklerin, zorluklar›n aﬂ›lmas›na yard›mc› olur.
Yanl›ﬂ yapan devrimci yanl›ﬂ›n› düzeltmez
mi? Yanl›ﬂ›nda ›srar
eden bir devrimci geliﬂir
mi, geliﬂtirici olur mu?
Olamaz, düzeltmelidir.
Diyelim söyledik her
gördü¤ümüz yanl›ﬂ› en
fazla ne olur?
Bu konuda karﬂ›m›za
ç›kacak olas› tavr›lar;
küsmek veya kibirli, haval›
davranmak veya surat asmak...
olabilir.
Bunlara teslim olmamal› ve
›srarla yanl›ﬂ›n üzerine gitmeliyiz.
Hiçbir yanl›ﬂ do¤ru ﬂekilde
savunulamaz.
Bundan emin olduktan sonra
yanl›ﬂlarla savaﬂ biraz daha kolaylaﬂ›r.
Devrimci bulundu¤u alanda,
çal›ﬂt›¤› birimde her ﬂeyde ve
her yerde adaletlidir. Adaletli olmak, temiz olmakt›r.
Devrimcinin kendisi için baﬂka, baﬂkalar› için baﬂka ölçütleri ve standartlar› yoktur.
Halk, adaleti bizim iliﬂkileri-

YANLIﬁLARLA YA
SAVAﬁACAKSIN YA
UZLAﬁACAKSIN
t›¤›yla ele al›namaz.
Herhangi bir arkadaﬂ›m›z›n
yapt›¤› bir yanl›ﬂ› gördü¤ümüzde k›yas›ya eleﬂtirmeliyiz ama
elimizi de omzunda hissettirmeliyiz bu arkadaﬂ›m›za.
Bu yanl›ﬂ›, eksi¤i düzeltmek
için hiçbir emekten, çabadan,
enerjiden kaç›nmayaca¤›m›z›
hissettirmeli, anlatmal›y›z.
Ancak bu çaban›n suistimal
edilmesine, kullan›lmas›na da
izin vermemeliyiz.
Verilmemelidir. Bu her Cepheli aç›s›ndan; yaln›zca ideolojik-politik bir görev de¤il, ayn›
zamanda ahlaki, vicdani bir sorumluluktur.
Evet, bu yanl›ﬂlar›, eksikleri
söylemeli, anlatmal›, tart›ﬂmal›
ve EZMEL‹Y‹Z.
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mizde, yaﬂam›m›zda, mücadelemizde görecektir.
Düzenle olan en büyük
fark› adaletimizle yaﬂayacakt›r. Bunu canl› olarak
görüp yaﬂamad›¤› yerde,
devrime ve devrimcilere
karﬂ› güvensizleﬂecektir.
Devrimi biz temsil ediyoruz.
‘96 Ölüm Orucu ﬂehidimiz ‹dil'in dedi¤i gibi
"devri m bizi z".
Halk› devrim için örgütleyeceksek, devrimin ve
bizim alternatif oldu¤umuzu ispatlayabilmeliyiz.
Adaletimizin en temel
ölçüsü, devrimimizin temiz kalmas›d›r.
Onu kirleten her ﬂey
adaletsizliktir.
Devrimci insan saf ve
temiz insand›r.
Onun saf ve temiz oluﬂu
hakl›l›¤› ve meﬂrulu¤udur.
Bu noktada her birimiz
Cephemizin, devrimin ç›karlar›n› temel alarak gördü¤ümüz hiçbir yanl›ﬂ›
meﬂrulaﬂt›rmamal›y›z.
Gördü¤ü, bildi¤i yanl›ﬂla savaﬂmayanlar da en
az o yanl›ﬂlar› yapanlar
kadar suçludur.
Her gördü¤ümüz yanl›ﬂ
ile savaﬂmal›y›z.
Ya savaﬂacaks›n ya uzlaﬂacaks›n.
Uzlaﬂan çürür.

Savaﬂan
Kelimeler
D›ﬂ yard›m...
“Maliye Bakan›’ndan müjde;
ekonomide canlanma olacak. Amerika 8 milyar dolar ‘d›ﬂ yard›m’ sözü
v er d i. ”
“Ç ift ç iy e müj de , Dü nya B ank as ›
ta r›m a d e st ek iç in 3 mily a r do lar
y a rd › m s ö z ü v e r d i” .
1945’lerden beri Amerika’n›n,
Avrupa’n›n, Dünya Bankas›’n›n,
IMF’nin ﬂu kadar, bu kadar “yard›m”
yapaca¤›n›n “müjdesi” verilir.
Ama ne hikmetse bu müjdeli haberlerden, ne iﬂçimizin, ne esnaf›m›z›n, ne köylümüzün yüzü gülmüﬂtür.
Tam tersine “müjdeli” haberlerle
birlikte borçlu do¤an çocuklardan ve
hatta torunlardan bahsedilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Peki nas›l bir ﬂeydir ki bu “d›ﬂ
y a r d › m ” , müjdelerle haber verilen
bir ﬂey, bizden a l › p g ö t ü r ü y o r ?
‹ﬂte iﬂin “s›rr›” da burada.
Kelimelerin savaﬂ› burada...
Burjuvazi hiçbir kavram› boﬂu boﬂuna, durduk yerde üretmiyor.
Y›llard›r bilinçli-bilinçsiz kullan›lan kelimelerden birisidir “d›ﬂ yard›m”.
Bir durup düﬂünelim; her ﬂeyin
parayla al›n›p sat›ld›¤›, “baban›n
o¤ula güvenmedi¤i” ve karﬂ›l›ks›z bir
ﬂey yapmad›¤› kapitalist sistemde kapitalist-emperyalist devletler, kurumlar bize ni ye ya rd› m yaps ›n?
Elbette yapmazlar.
Yapm›yorlar da... Ortada bir yard›m yok. “D›ﬂ yard›m” denilen ﬂey:
B O R Ç L A N D I R M A D I R.
Aile bütçemizi ele alal›m: 50 mil-

yar borcumuz var, 100 milyar daha
borçlanmak zorunda kal›yorsak bu
bir müjde midir? De¤ildir elbette.
1945’lerden beri de “d›ﬂ yard›m”
diye yap›lan budur.
Emperyalistler “yard›m”, “kredi”
ad› alt›nda yüz milyarlarca dolar
borçland›rd›lar ülkeyi. Bu yard›m de¤il, apaç›k bir soygundur. Hem de ba¤›ms›zl›¤› yok eden, ülkemizi emperyalizmin yeni-sömürgesi haline getiren bir soygundur. Halk›m›z›n eme¤inin büyük bir bölümü “d›ﬂ yard›m”
ad› alt›nda verilen borçlar›n faizini
ödemek için harcanmaktad›r.
Ancak iﬂbirlikçi oligarﬂinin temsilcileri Menderesler’den Erdo¤anlar’a kadar hepsi bu soygunu “d›ﬂ
yard›m” ad› alt›nda gizlemiﬂlerdir.
Bu kelimeyle;
Birincisi; ülkemizin, halk›n borçland›r›larak sömürülmesi gizleniyor.
‹kincisi; emperyalist ülkeler, bizi
sömüren ülkeler de¤il de, yoksul,
‘geri kalm›ﬂ’ bizim gibi ülkelere yard›m yapan, iyilik sever ülkeler olarak
gösteriliyor. Yani tepki göstermemiz
gereken kan emici emperyalist devletleri sevmemiz , yard› m ya p› yorl ar
diye minnet duymam›z isteniyor.
Ü ç ü n c ü s ü ; Ülkemizi Amerika’n›n, Avrupa’n›n sömürgesi haline
getiren, torunlar›m›z›n bile borçla
do¤mas›na neden olan iktidarlar iﬂbirlikçili¤ini gizliyor.
2009 y›l› itibariyle toplam d›ﬂ borcu 247,1 milyar dolarla Türkiye dünyada, dıﬂ borç s›ralamas›nda 7'nci
sırada yer al›yor.
“D›ﬂ yard›m” kelimesi alt›nda
gizlenen;
EMPERYAL‹ST SÖMÜRÜ’dür.
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Savaﬂan büyür.
Büyümeliyiz.
Cephe her alanda büyüyen, geliﬂen bir halk
hareketidir.
Bu büyümeyi engellemek suçtur.

Karanfiller Kültür Merkezi'nde
Çocuklara Film Gösterimi
‹stanbul Ba¤c›lar’da, Karanfiller Kültür Merkezi yapt›¤› film
gösterimlerine devam ediyor. 4 Temmuz günü 35 çocukla beraber
Buz Devri 3 filmi izletildi. Ayr›ca Kültür Merkezi'nde çocuklara
Yaban O¤lak kitab› da okunmaya baﬂlad›.
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12 Temmuz
Bir çok hareketi tarihten silecek büyüklükte operasyonlar
yaﬂad›k. 1991
y›l›n›n 12 Temmuz’unda yaﬂad›¤›m›z operasyon da onlardan
biriydi. Hareketin önder kadrolar›ndan, yönetici kadrolar›ndan bir ço¤unu kaybettik
bir gecede. ‹lk kez bu kadar
büyük bir bedeli ayn› anda
ödüyorduk. Önderimizin dedi¤i gibi, tüm tecrübemize
ra¤men, belki savaﬂ gerçe¤ini ilk o gün, o kadar aç›k ve
ç›plak görüyorduk.
Onu gördü¤ümüz andan itibaren o gerçekten hiç kaçmad›k. Ve e¤er, bir hareket olarak
yenilmezlik kazand›ysak, nedenlerinden biri de buydu.
U¤rad›¤›m›z her büyük
katliam›, büyük bir direniﬂe
çevirdik. Ve her birinden yolumuzu ayd›nlatan sözler ve
sloganlar kald› tarihe. “Bize
Ö l ü m Yo k ” tu 12 Temmuz’un sözü.
Ölümsüzlük neydi peki?
Ölümsüzlük tarihte yaﬂamakt›.
Ölümsüzlük, u¤runa can›m›z› verdi¤imiz örgütümüzün, ideolojimizin
yaﬂamas›yd›. Ölümsüzlük, u¤runa
can›m›z› verdi¤imiz ideal do¤rultusunda ilerleyiﬂin sürdürülmesiydi...
‹ﬂte böyle oldu¤u içindir ki, kendili¤inden ölümsüzlük, kendili¤inden yenilmezlik yoktur. Yerlerini
dolduramazsak, üretkenli¤i sa¤layamaz, kadrolaﬂamazsak, o iddiay›,
cüreti yaﬂatamazsak, yenilgi ve yok
oluﬂ kap›dad›r...
“Bize ölüm yok”, bir sonuç de¤il,
bizim gerçekleﬂtirmemiz gereken bir
görevdir. Bu nedenledir ki, 12 Temmuz’un sözünün –Bize Ölüm
Yok’un– yan›na bir söz daha konulmuﬂtur: “Yoldaﬂlar Bizi Aﬂ›n!”
S›n›flar mücadelesinde kendili¤inden olumlu sonuçlar yoktur.
Kendili¤inden yarat›lm›ﬂ gelenekler

ﬂunu söyleriz:
Bunu baﬂarabilmek göründü¤ü kadar kolay de¤il.
Bir gecede
onar onar öldük. 17 Nisan’da bir gecede Merkez Komitemizi kaybettik. 12 Temmuz’da, bir
sald›r›da askeri komitemizi
kaybettik. ﬁehirde, da¤larda
onlarca savaﬂç›y›, onlarca
yönetici kadroyu ﬂehit verdik peﬂ peﬂe... Düﬂman bizi,
cenazelerimizi kald›ramaz
hale getirmek istedi... Büyük bir iradeyle yaralar›m›z›
sar›p kalkt›k aya¤a.
Tarihte eﬂi görülmemiﬂ
bir ihanet yaﬂad›k. Görülmemiﬂ bir deﬂifrasyona u¤rad›k... Az rastlan›r bir kuﬂatma geldi arkas›ndan. Düﬂman›n, ihanetin kuﬂatmas›na, soldan bir kuﬂatma da
eklenmiﬂti. 12 Temmuzlar’›,
17 Nisanlar’› atlatm›ﬂt›k
ama “bu sefer iﬂleri tamam”
diye düﬂündü bir ço¤u. Tamam olmad›. Bir sene sonra alanlarda herkes bizi “Devrim Y ü r ü y ü ﬂ ü m ü z S ü r ü y o r ” pankart› arkas›ndaki kitleselli¤imiz ve kararl›l›¤›m›zla
gördü.
Yeniden aya¤a kalkt›k. Büyük
bir direniﬂe, büyük bir çat›ﬂmaya
girdik on sene önce. En de¤erlilerimizden, en iyilerimizden, en cüretlilerimizden, kadrolar›m›zdan yüz
(100) ﬂehit verdik. “Bu kadar kayba
de¤er mi!” diye ortal›¤› buland›rd›
kimileri. “Bu kadar kadro kayb›yla
yeniden aya¤a kalkabilir miyiz?”
diye sordu hareketimize gönülden
ba¤l› militanlar›m›z ve taraftarlar›m›z. Do¤ruydu çok kadro, savaﬂç›
kaybediyorduk, güç kaybediyorduk,
fakat tam olarak görülmeyen ﬂuydu;
büyük bir güç de kazan›yorduk. Bu
güç ç›plak olarak görünmüyordu
belki henüz. Belki fiziksel bir varl›¤a dönüﬂüp meydanlar› doldurmuyordu. Ama o günler de gelecekti.

Ölümsüzlük,
Çoğalabilmektir!

Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010
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yoktur. Olumlu her ﬂey için, gelenekler oluﬂturmak, de¤erler yaratmak için, büyük bir emek sarfetmek, büyük sab›r göstermek, cüret
etmek, bedel ödemek gerekmiﬂtir.
Bu emek harcand›¤›, bu sab›r ve
cüret gösterildi¤i, bu bedel ödendi¤i
için, bugün biz, böyle bir tarihin sahibiyizdir.
Bir devrimci veya halktan biri,
“bu kadar darbeye, kay›ba ra¤men
hala ayakta kalmay›, bu kadar kitlesel olabilmeyi, bir ﬂey olmam›ﬂ gibi
devam edebilmeyi nas›l baﬂarabiliyorsunuz?” diye sordu¤unda, gerçekten de verece¤imiz cevapta, s›r
olan hiçbir ﬂey yoktur. S›r olan bir
ﬂey varsa, e¤er, asl›nda hiçbir ﬂeyin
s›r olmad›¤›d›r. S›n›flar mücadelesinde s›r yoktur.
Bilinmeyecek, görülmeyecek,
anlaﬂ›lmayacak bir ﬂey yoktur. Fakat yukar›daki gibi bir soruya muhatap oldu¤umuzda, yine de önce

TECR‹TE SON DEMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z

Çünkü hepsi büyük bir buzda¤› gibi büyüyorlard› tarihin derinliklerinde. O buzda¤› bugün ﬂu veya bu biçimde kendini
gösterdi¤inde ﬂaﬂ›r›yor bir ço¤u.
Özellikle de 12 Temmuzlar’da, 17
Nisanlar’da, 19 Aral›klar’da “ölüm
ilan›m›z›” verenlerin, “art›k bir daha belimizi do¤rultamayaca¤›m›z”
hükmünde bulunanlar›n ﬂaﬂk›nl›¤›
daha büyüktür. Onlar asl›nda sadece
ölümlere bak›p, savaﬂ›n ideolojik,
politik boyutlar›n› görmeyenlerdir.
Teori yaparken, teoriyi ayaklar alt›nda çi¤neyenlerdir. Bu buzda¤› n›n alt›nda, yenilgilerde inkar
edilmeyen, sosy alist sistem y›k› l › rk e n d a h i t e r ke di l m e y e n ideolojimizin gücü vard›.
Bizim için herﬂey çok netti. Ç o k
öldük, çünkü çok savaﬂt›k, çok di r e n d i k . ﬁimdiden söyleyebiliriz;
daha çok ölece¤iz, çünkü çok daha
büyük savaﬂlar verecek, çok daha
büyük direniﬂlerden geçece¤iz.
Sahip oldu¤u, savundu¤u de¤erler için gözünü bile k›rpmadan ölen,
kahramanl›¤› s›radanlaﬂt›ran ve kitleselleﬂtiren ﬂehitlerimiz yenilmezleﬂtirmiﬂtir bu hareketi. Onlar›n

Çok öldük, çünkü
ç o k s a v a ﬂ t › k , ç o k d i re n d i k .
ﬁimdiden söyleyebiliriz;
daha çok ölece¤iz, çünkü çok
daha büyük savaﬂlar
v e re c e k , ç o k d a h a b ü y ü k
d i reniﬂler den geçece¤iz .
emekleri, ödedikleri bedeller birleﬂti, birleﬂti, tarihin derinliklerindeki o
buzda¤›n› büyüttü... Ölümleriyle
inanç taﬂ›d›lar inançs›zlara. Umutsuzlara umut oldular. U¤runda ölünebilecek idealler oldu¤unu göstererek burjuvazinin pespaye teorilerini
paramparça ettiler. O pespaye teorilerin etkisi alt›nda olan kesimlerin
devrime ak›ﬂ›n›n yolunu açt›lar...
‹ﬂte o noktadan sonra görev, kurtuluﬂ bayra¤›n› onlardan devralanlar›nd›. Biliyorduk, ölümsüzlük, ço¤ a l a b i l m e k t i r ; birken iki, ikiyken
dört, dörtten sekiz... olabilmektir;
ö l ü m s ü z l ü k , k a d ro l a ﬂ a b i l m e k t i r.
Tarihin ak›ﬂ›n›n yönünü biliriz ama
h›z›n› kestiremeyiz. Bunu baﬂarabilmek, bazen uzun zamanlara yay›-

l›r, bazen her ﬂey çok daha
k›sa bir zaman dilimi içinde
olup biter. Onun bir yan› tarihin
nesnelli¤idir. Ama di¤er yan›nda bizim ideolojimiz, kararl›l›¤›m›z, cüretimiz, eme¤imiz vard›r... H›zl› veya yavaﬂ, ama her geliﬂme mutlak
emek üzerinde ﬂekillenir.
“Bize ölüm yok”un karﬂ›l›¤›,
ideolojik ve örgütsel görevlerimizdir. Onlar hangi güçle direndiler,
hangi güçle at›l›mlar› gerçekleﬂtirdiler ve hangi güçle ﬂehit düﬂtülerse, biz de öyle direnecek ve savaﬂaca¤›z; biz de ilk ad›m olarak o güce
sahip olaca¤›z. Hayat›n her alan›nda ço¤alaca¤›z, kadrolaﬂaca¤›z,
Ö m e r l e r, Yüceller, ‹lçiler, ‹ b r a h i m l e r, Nazmiler, Bilaller, H a s a nl a r, Z e y n e p E d a l a r, Cavitler ola ca¤›z, Niyaziler o l m a k i ç i n , d a h a
ç ok ç a l› ﬂ a ca ¤› z . ..
‹ﬂte bunu baﬂard›¤›m›z ölçüde
bize ölüm yoktur; bunu baﬂard›¤›m›z ölçüde onlar› aﬂm›ﬂ, yeni at›l›mlar›n önünü açm›ﬂ olaca¤›z. Bunu baﬂard›¤›m›z ölçüde, buzda¤›
yavaﬂ yavaﬂ su üstüne ç›k›p, devrim
yürüyüﬂümüzü büyük ve güçlü bir

Halklar›n birli¤i
emperyalizmi yenecek
Eyüp Baﬂ Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ› Halklar›n Birli¤i
Sempozyumu’nda al›nan karar
gere¤i Emperyalizmin Dünyadaki
Askeri Varl›¤›na Karﬂ› çeﬂitli ülkelerde 12 Temmuz günü eylemler yap›lacak.
Ülkemizdeki eylem, Sar›yer ‹stinye’deki Amerikan Konsoloslu¤u önünde yap›lacakt›r.
Amerikan›n ülkemizdeki askeri
varl›¤›na karﬂ› ç›kmak için herkesi Amerikan konsoloslu¤u önünde
yapaca¤›m›z eyleme ça¤›r›yoruz.

Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010

Ça¤r›
12 Temmuz
Katliam›
Anmas›

Eyüp Baﬂ Emperyalist
Sald›rganl›¤a Karﬂ› Halklar›n
Tarih:11
Birli¤i Sempozyumu
Temmuz
TAR‹H 12 Temmuz Pazartesi

Pazar

Yer: Karaca
Ahmet Mezarl›¤›
SAAT: 13.00
Ana Giriﬂ Kap›s›
Yer: Amerikan Konsoloslu¤u
Toplanma
Önü
Saati:14.30

HALK CEPHES‹

HALK CEPHES‹
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H›rs›zl›k eme¤i çalmakt›r
“H
Çal›ﬂan›n hakk›n› elinden
almakt›r, onursuzluktur.”
uuu

Yoksul çaresiz
halk›m›z, Gençler;
J H›rs›zl›k yoksullu¤un
çaresi de¤ildir. H›rs›zl›k halk›n kültürüne yabanc› düzenin yoz kültürüdür.
Çalmay›n!

J Çald›¤›n mallar kap›
Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010

komﬂunuzun, sizin gibi yoksul halk›n mal›d›r. Yoksullu¤un bireysel çözümü yoktur!
Çaresiz de¤ilsiniz:

J Yoksullu¤un çözümü
h›rs›zl›k de¤il, dayan›ﬂmad›r;
halk›n dayan›ﬂmas›n› örgütleyelim!
Düzenin yoz kültürü h›rs›zl›kla,
çeteleﬂme, ahlaks›zl›kla, uyuﬂturucuyla, alkolle, fuhuﬂla... halk› kuﬂat›yor.
Yoksullukla birlikte artan h›rs›zl›k ise mahallelerimizde halk› en
çok rahats›z eden ﬂeylerden birisidir. H›rs›zl›k, mahallelerimizde halk
aras›ndaki dayan›ﬂmay›, halk›n birbirine güvenini yok eden önemli nedenlerden birisidir.
Gazi Halk Cephesi’nin Gazi Mahallesinde h›rs›zl›¤a karﬂ› baﬂlatt›¤›
kampanya üzerine görüﬂtük. Gazi
Halk Cepheliler ve kampanyaya aktif olarak kat›lan Gazi halk›ndan kiﬂiler kampanyan›n amac›n› ve yapt›klar› çal›ﬂmalar› anlatt›lar.
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M e s u t Ta ﬂ g ü l ü k
(21 yaﬂ›nda, ö¤renci)
Gazi
Mahallesi’nde gün geçtikçe
h›rs›zl›¤›n artmas›yla
bizlerde mahalle sakinleri
olarak bu durumdan çok rahats›z olduk. Mahallede bulunan devrimci
arkadaﬂlarla birlikte h›rs›zlar› mahalleden kovmak için bir kampanya
baﬂlatt›k. Bu kampanyayla birlikte
mahallede yozlaﬂmaya ve çeteleﬂmeye de izin vermeyece¤iz.
Öncelikle esnaflar› dolaﬂ›yoruz.
Kahvelerde konuﬂmalar yaparak
bildiriler da¤›t›yoruz. Bununla birlikte mahalle halk›yla bir araya gelerek h›rs›zlar› mahaleden kovaca¤›z.
Kampanyam›z mahalle halk› taraf›ndan olumlu karﬂ›land›. Mahalle
halk›yla bir çok ﬂeyin yap›laca¤›n›
ve yozlaﬂman›n önüne geçilece¤ini
düﬂünüyorum.
Bu kampanya da eme¤i geçen
herkese teﬂekür ederim. Bu mücadele sonunda mahallemiz tertemiz
olacak devrimciler sayesinde.

uuu
Murat Ördekçi
(33 yaﬂ›nda, Matbaac›)
Bu son süreçte h›rs›zl›k, çeteleﬂme, yozlaﬂma baﬂl› baﬂ›na bir iﬂ
olmaya baﬂlad›. Emekçi Gazi halk› bundan
çok tedirgindi. H e r g ü n b i r k a ç y e r
soyuluyor. ‹nsanlar bundan çok rahats›z ve tepkili. Bundan dolay› bir
kampanya baﬂlatt›k h›rs›zl›¤a karﬂ›.
H›rs›zl›¤›n bir yozlaﬂma oldu¤unu, insanlar›n eme¤inin çal›nmamas› gerekti¤ini, bunun bir suç, onursuz bir yaﬂam oldu¤unu anlat›yoruz. Bu konuda panel, seminer ve
benzeri toplant›lar yaparak halk›
bilgilendiriyoruz. Halk›m›z kam-

panyay› çok iyi karﬂ›lad› ve
sürmesini istiyor.
‹nsanlar›n çal›ﬂmamas›,
haz›r yaﬂam, asalakça bir yaﬂam tarz› seçmesiyle gelen
bir tarz. Bunda tabi ki düzenin büyük pay› var. Düzen
insanlar› yozlaﬂt›r›yor. Ancak düzen yozlaﬂt›r›yor diye yozlaﬂma, h›rs›zl›k meﬂrulaﬂt›r›lamaz.
H›rs›zl›¤a karﬂ›, düzenin yozlaﬂt›rmas›na karﬂ› çözüm; ö r g ü t l ü h a r e k e t e t m e k t i r.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelemiz
sürecek. Gazi’nin bir halk meclisi
k ü l t ü r ü v a r d › r. ‹nsanlar›n onursuz
yaﬂamaktan vazgeçmelerini istiyoruz.

uuu
E fo Day›
( M e h m e t Yücetepe)
(51 yaﬂ›nda, ﬂöför)
Halktan, esnaftan h›rs›zl›¤a karﬂ› çok büyük
tepki var. Bu kampanya
ile ilgili halkla toplant›lar yapt›k Halk Cephesi
olarak. Halktan büyük
destek al›yoruz. Bu konudaki bilgilendirme toplant›lar›m›z sürüyor.
Toplant›larda h›rs›zl›¤a karﬂ› nas›l
mücadele edece¤imizi konuﬂup tart›ﬂ›yoruz.
Perﬂembe ve cuma günleri
P a z a r yerlerini dolaﬂ›yoruz.
Bunun da faydalar›n› gördük.
H›rs›zl›k onursuzluktur, ﬂerefsizliktir. Yozlaﬂman›n getirdi¤i
bir ﬂeydir.
Gazi’de neden h›rs›zl›k yap›l›yor. Çünkü Gazi önemli bir mahalledir. Devlet Gazi’yi bölmek için
yozlaﬂmay› bizzat destekliyor. Mahallemizin yozlaﬂmas›n› istiyor. Ancak biz buna izin vermeyece¤iz, Bu
kampanya Gazi halk› ve esnaf›yla
b e r a b e r s ü recek önümüzdeki günlerde halkla birlikte Halk Cephesi
öncülü¤ünde b ü y ü k b i r y ü r ü y ü ﬂ
y a p a c a ¤ › z.
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M u s t a f a K a n d ö k e r (34
yaﬂ›nda, Esnaf)
Gazi Mahallesi’nde, ﬂu
anki aç›lan kampanya h›rs›l›¤a karﬂ› aç›lan bir kampanya.
Gazi halk›n›n yozlaﬂmaya
rahats›zl›¤›ndan dolay› aç›ld›. Gerekliydi, mahallenin
sorunlar›na el at›lmas› gerekiyordu
art›k.
Halk toplant›s› yap›ld›. Herkes
görüﬂlerini, düﬂüncelerini belirtti.
Mahalle esnaf› ve halkla görüﬂüldü,
konuﬂuldu. Bu konuda rahats›zl›¤›
olanlar rahats›zl›klar›n› anlatt›. Görüﬂlerini sundular.
H›rs›zl›k eme¤i çalmakt›r. Ça l › ﬂ a n › n h a k k › n › e l i nd e n a l m a kt › r,
a y r › c a b i r o n u r s u z l u k t u r. ‹nsan ne
için yaﬂar? Onuru için yaﬂar. Bundan dolay› halk›m›z h›rs›zl›¤a karﬂ›d›r.
Gazi Mahallesi’nde h›rs›zl›¤›n bilinçli ve destekli olarak yap›ld›¤›n›
düﬂünüyoruz. Mesala burada yakalanan h›rs›zlara bak›yoruz Bunlar›n büyük ço¤unlu¤u Gazi’nin insanlar› de¤il, d›ﬂar›dan gelen insanlar bunlar.

uuu
E b r u Ataﬂ (19 yaﬂ›nda, ö¤renci)
Bugün Gazi Mahallesi’nde yozlaﬂman›n getirmiﬂ oldu¤u h›rs›zl›k,
çeteleﬂme gibi bir çok ﬂey bar›nmakta. Bundan dolay› halktan ve
esnaftan çok ﬂikayet gelmeye baﬂlad›. Sürekli h›rs›zlar evlere ve dükkanlara giriyordu. Bizim yan binaya
bile girdiler. ﬁimdi bakt›¤›m›zda
Gazi Mahallesi gibi bir yerde insanlar›n can güvenli¤i diye bir ﬂey kalmad›. Biz de bir karar alarak h›rs›zl›¤a karﬂ› kampanyam›z› baﬂlatt›k.
H›rs›zl›¤a karﬂ› çal›ﬂmalar›m›zda afiﬂlemeler yapt›k. Sultan Dü¤ün
Salonu’nda bir halk toplaplant›m›z
oldu. Burada insanlar buna biz de
destek veririz diyerek h›rs›zl›ktan
çektikleri s›k›nt›lar› dile getirdiler.
Yani ﬂimdiye kadar yapt›klar›m›z
bir ön çal›ﬂmayd›. Çal›ﬂmalar›m›z
sürüyor.
Kampanyam›z halk taraf›ndan

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Akdeniz’de yazlar› çok s›cak
geçen bir ilimizin sokaklar›n› gezenlerin dikkatini ilk çekecek ﬂeylerden biri; parmakl›ks›z pencere,
parmakl›ks›z balkon olmad›¤›d›r.
Tablo, ülkemizin hemen tüm bölgelerinde de ayn›d›r.
Hemen tüm evlerin pencereleri,
balkonlar›, kap›lar› parmakl›klarla
kapat›lm›ﬂt›r. Halk›n h›rs›zl›¤a karﬂ›
buldu¤u geçici bir “öö nl e m di r” bu.
Halk böylece parmakl›klar sayesinde yaz›n kavurucu s›ca¤›nda evinin kap›s›n›, balkonunu aç›k b›rakabilmektedir.
Büyüklerimiz “bbiz eskiden ka p › l a r › m › z a ç › k y a t a r d › k ” diye anlat›rlar. Kap›lara kilit üstüne kilit
vurulmas›, onlar›n gemiﬂteki komﬂuluk anlay›ﬂlar›na, esnafl›k anlay›ﬂlar›na denk düﬂmez çünkü.
H›rs›zl›k halk›n de¤erlerine
y a b a n c › d › r. Halk›n de¤erlerine ve
kültürüne yabanc› olan h›rs›zl›k,
bugün yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Kap›baca kilitlenmeden kimse kendini
güvende hissetmez olmuﬂtur.
Halk›n de¤erleri içinde, komﬂusunun “bir parça eﬂyas›na”, “bir
küçük bilezi¤ine”, “çok zor günler
için ayr›lm›ﬂ 100 lira”s›na göz dikmek yoktur.
Halk›n de¤erleri içinde, her gün
yüzüne bakt›¤›, al›ﬂ-veriﬂ yapt›¤›
bir bakkal dükkan›ndan, “üç kuruﬂ
çalmak” yoktur.
Halk›n de¤erleri içinde, emekli
maaﬂ› ile yaﬂayan komﬂusunun üç
ayl›k “emekli maaﬂ›n›” çalmak

yoktur.
Tersine, halk›n de¤erleri, h›rs›zl›¤›n kötü bir ﬂey oldu¤unu söyler.
De¤il çalmak, komﬂumuzun, köﬂedeki bakkal›n her ﬂeyini, bizimmiﬂ
gibi korumak vard›r halk›n kültüründe.
Peki çalan kimdir? Kimdir
h›rs›zlar?
Hiç uza¤a gitmeye gerek yoktur.
Onlar da “ bizim çocuklar› m›z” d›r!.. Komﬂumuzun o¤lu, bir
akrabam›z, selam verdi¤imiz komﬂumuz, mahallemizin bir insan›...
Düzen, bir yandan insanlar›
yoksullaﬂt›r›rken, bir yandan da
çalman›n, ç›rpman›n yolunu açm›ﬂt›r. Çünkü oligarﬂi, iﬂsiz, yaﬂam›n›
sürdüremeyecek duruma getirdi¤i
milyonlarca insan› aç b›rakmakla
yetinmez, onlar› düﬂkünleﬂtirmeye,
yozlaﬂt›rmaya da çal›ﬂ›r.
Çalmay›, h›rs›zl›¤› normal bir
ﬂey haline getiren düzenin polisi,
mafyas›, çeteleri ile bu kez de yoksul çocuklar›n› çeteleﬂtirmiﬂ, yüzlerce h›rs›zl›k çetesi kurmuﬂlard›r.
H›rs›zl›¤a karﬂ› elbette önlemler
almal›y›z. Halk olarak çaresiz de¤iliz. Mahallemizde, soka¤›m›zda
önlemlerimiz olmal›. H›rs›zlar› kazanmak için de anlatmal›y›z.
Çocuklar›m›z› düzenin kültürü
ile de¤il, h a l k › n k ü l t ü r ü ile yetiﬂtirmeliyiz. Uyuﬂturucuya, h›rs›zl›¤a, alkole karﬂ› mücadele eden devrimcileri tan›mal› çocuklar›m›z.
Kiﬂilikli, vatansever çocuklar olmas›n› istiyorsak, devrimcilerin ol d u k l a r › d e r n e k l e re g it me li , de v r i m c i k ü l t ü r ü almal›d›r çocuklar›m›z.

çok olumlu karﬂ›land›. Geç bile kal›nd›¤›n› söyleyerek Halk Cephesi’nin buna bir el atmas› gerekti¤ini
düﬂünüyorlard› zaten.
H›rs›zl›k yapmak onursuzluktur.
Kimse anas›n›n karn›nda h›rs›z olarak do¤muyor, bu yozlaﬂman›n getirmiﬂ oldu¤u bir ﬂeydir. Yani bir ﬂeyin kolay›na kaçmakt›r. Kolay para

kazanarak eme¤i sömürüyorlar.
Bunda iﬂsizli¤in de önemli bir
p ay › ol du ¤un u düﬂünüyorum.
Son olarak Gazi Mahallesi’ndeki
halk›n duyarl›l›¤›n› ve bize desteklerinin devam›n› istiyoruz. Her türlü
yozlaﬂmaya, h›rs›zl›¤a karﬂ› mücadelemiz örgütlü bir ﬂekilde sürüyor
ve sürdürece¤iz.

H›rs›zl›k
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

DÜZEN SEND‹KACILI⁄INA
VER‹LECEK CEVAP ÖRGÜTLÜ
OLMALIDIR!

Geçti¤imiz hafta içinde bir grup Tekel
iﬂçisi, Ankara’da, direniﬂi tasfiye eden
Türk-‹ﬂ Genel Merkezi'ne karﬂ› tepkilerini ifade
eden bir eylem gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›lar. Türk-‹ﬂ
Genel Merkezi'ne girmeye çal›ﬂan iﬂçiler, sendikac›lar›n polisi ça¤›rmas›yla d›ﬂar› at›ld›lar ve gözalt›na al›nd›lar.
Benzer bir geliﬂme de Gaziantep'te yaﬂand›.
Çemen Tekstil iﬂçileri, yetki sürecinde iﬂçilere sahip ç›kmamakla suçlad›klar› ve yetkiyi Öz ‹plik ‹ﬂ
Sendikas›'na kapt›rmaktan sorumlu tuttuklar›
D‹SK/Tekstil Sendikas›'n›n Gaziantep ﬁubesi'ni
bast›lar.

Bunun en bariz örne¤ini 78 gün süren Ankara'daki Tekel direniﬂi s›ras›nda yaﬂad›k. Dan›ﬂtay
karar›ndan sonra sökülen çad›rlar, verilen sözler
ve tasfiye edilen bir direniﬂ... Zonguldak'tan SEKA'ya, oradan da Tekel'e kadar uzanan devlet güdümlü sendikal anlay›ﬂla ilk defa karﬂ›laﬂm›yoruz.
Ve sonras›nda da yine karﬂ›laﬂaca¤›m›z› biliyoruz.

E¤er kendi taban örgütlülüklerimizi kurar, kendi kararlar›m›z› kendimiz al›r ve iﬂçi önderlerimizi
kendimiz yarat›rsak mücadeleden sonuç alabiliriz.
Aksi taktirde mücadelemizin 'kaderi' iﬂbirlikçi sendika a¤alar›n›n iki duda¤› aras›nda kal›r. Ve bizler
bu sendika a¤alar›n›n yapt›klar›n› eleﬂtirmekten
öteye geçememiﬂ oluruz. Bugün solun genelinde
varolan durum budur. Sendikal çal›ﬂmay› ve mücadeleyi iﬂbirlikçi, sendika a¤alar›n›n eleﬂtirisiyle,
onlar›n yanl›ﬂlar›n› ‘mahkum etmeyle’ s›n›rlayan
bir tarz. Bu tarz sorumlulu¤umuzu ortadan kald›rmaz. Bu tarzla devrimci görevlerimizi yerine getirmiﬂ olmay›z. Eleﬂtiri, alternatifi yaratmayla bütünleﬂmelidir.

Ta ki biz iﬂyerlerinde kendi komitelerimizi kurana ve tabandan oluﬂturulan örgütlülüklerimizle
sendikal bürokrasiyi alaﬂa¤› edene kadar. Bir iﬂyerinde sendikal› olmakla, iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçilerin
say›s›n›n yar›s›ndan bir fazlas›n› sendikal› yap›nca
bitmiﬂ olmuyor. As›l o zaman örgütlenme yeni
baﬂlam›ﬂ oluyor. Burada örgütlenmeden ne anlad›¤›m›za, örgütlenmeye ne kadar önem atfetti¤imize
bakmak gerekiyor.

O halde çözüm, kendi ba¤›ms›z faaliyetimizi
güçlendirmek, iﬂçilerin, emekçilere kendi kararlar›n› kendilerinin alacaklar›, insiyatiflerini aç›¤a ç›karacaklar› örgütlenmeler oluﬂturmalar›n› sa¤lamakt›r. Geçmiﬂten bugüne büyük direniﬂler bu ﬂekilde
yarat›lm›ﬂt›r; emekçilere güvenmek, onlar›n sahiplenmelerini, yarat›c›l›klar›n›, dinamizmlerini aç›¤a
ç›karacak örgütlülükler yaratmak, devrimci bir iﬂçi
mücadelesi için at›lmas› gereken ad›mlardand›r.

Kuﬂkusuz iﬂçilerin, mücadelenin önünde engel
olan, direniﬂleri satan, iﬂçilerin iradesini yok sayan
iﬂbirlikçi sar› sendika a¤alar›na gösterdikleri tepki
hakl›d›r. Ancak bu tepki örgütlü, iradi ve sonuç al›c› olmal›d›r. Devrimci, ilerici iﬂçiler bunu gözetmelidirler.
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Bir iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçilere s›n›f bilincini vermedi¤imiz zaman o iﬂyerindeki sendikal örgütlülük, tek baﬂ›na iﬂçileri politikleﬂtiren, mücadeleye
kanalize eden bir rol oynayamaz. Yapt›¤›n›z mücadele, 12 Eylül sonras›ndaki ço¤u grevde, direniﬂte
oldu¤u gibi ekonomik taleplerin d›ﬂ›na ç›kmaz/ç›kamaz. Ama s›n›f bilinci ile donanm›ﬂ bir iﬂçi s›n›f›n›n direniﬂlerindeki talepler ekonomik taleplerin
d›ﬂ›nda siyasi gündeme de dönük olur. Ve e¤er bir
sendika, direniﬂimizi tasfiye etmek isterse karﬂ›s›nda iﬂçileri bulur.

‹plik-‹ﬂ Sendikas›’na kapt›rd›¤› ge-rekçesiyle daha önce uyard›klar›
D‹SK/Tekstil Sendikas› Gaziantep
ﬁubesi’ni bast›lar. Sendikay› basan
iﬂçiler, sendika Genel Sekreteri Mu-zaffer Subaﬂ›’y› bulamay›nca sendi-kay› kullan›lamaz hale getirdiler.
Yetki sürecinde ilk önce
D‹SK/Tekstil Sendikas›’na üye olan
ancak patronun bask›lar› sonucu Öz
‹plik-‹ﬂ Sendikas›’na üye olmaya
zorlanan iﬂçiler daha önce de Öz ‹p-lik-‹ﬂ Sendikas›’n› basm›ﬂlard›.

ASSAN G›da’da ‹ﬂçi K›y›m›
Kibar Holding’e ba¤l› Susurluk’ta
bulunan Assan G›da’da iﬂten at›lan iﬂ-çilerin say›s›n›n 41’e ulaﬂmas› üzeri-ne Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› taraf›ndan
‹stanbul Karaköy’de bir bas›n aç›kla-mas› düzenlendi. Kibar Holding
önünde yap›lan bas›n aç›klamas›nda
konuﬂan Türk-‹ﬂ 1. Bölge Temsilcisi
Faruk Büyükkucak, iﬂyerinde sendi-kal örgütlenmenin önündeki engelle-rin kald›r›lmas›n› ve iﬂten at›lan iﬂçi-lerin geri al›nmas›n› istedi.

TECR‹TE SON DEMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z

Malatya’da ‹ﬂten Ç›kar›lan
Çorap ‹ﬂçilerinden Eylem
Malatya'da 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde
bulunan Sisumi Çorap Fabrikas›’n›n iﬂçileri, iﬂten ç›ka-r›lmalar› üzerine eylem yapt›lar. E¤itim-Sen Malatya
ﬁubesi önünde toplanan iﬂçiler, taﬂ›d›klar› pankartla
Emeksiz Caddesi'ndeki AKP ‹l Binas› önüne kadar yü-rüdüler.
‹ﬂçiler ad›na konuﬂan R›za Ero¤lu, fabrikada haks›z--

Kuzey K›br›s’ta Grev
Kuzey K›br›s'ta 34 sendikan›n ortak
karar›yla, K›br›s Türk Hava Yollar›'n›n bir
bölümünün sat›lmas›n› ve kriz nedeniyle
maaﬂ kesintilerini protesto etmek için
uyar› grevi yap›ld›. 5 Temmuz günü
yap›lan grevde meclise yürümek isteyen
iﬂçilerin önü polis taraf›ndan kesildi ve
yürüyüﬂe izin verilmedi.
Burada yap›lan konuﬂmalarda bu gre-vin hükümete uyar› oldu¤unu, taleplerin
kabul edilmemesi durumunda süresiz gre-ve gidilece¤i aç›kland›.
Eylemde, AKP’yi protesto eden slo-ganlar at›ld›. “An-kara Ne Paran›
Ne Paketini ‹ste-miyoruz”, “Fer-man
AKP’nin
Da¤lar Bizimdir”
yaz›l› pankart ve
dövizler aç›ld›.

Koﬂuyolu Kalp
Hastanesi’nde Zafer
‹stanbul Kartal Koﬂuyolu Kalp Hasta-nesi’nde iﬂten at›lan 4 taﬂeron iﬂçisi iﬂe
geri al›nd›. 27 May›s tarihinde 4-C’ye ve
taﬂeron sistemine karﬂ› hastane önünde
bas›n aç›klamas› yapan iﬂçiler 28 May›s
tarihinde iﬂten at›lm›ﬂlard›. 8 Haziran’da
hastane önünde direniﬂe baﬂlayan iﬂçile-rin direniﬂi kazan›mla sonuçland›.

l›¤a ve hukuksuzlu¤a maruz kald›klar›n›, ancak evlerini
geçindirebilmek için bu hukuksuzluklara boyun e¤dik-lerini ifade ederek, “‹ﬂverenimiz 30 Haziran’da iplik ol-mad›¤› bahanesiyle bizleri izne ay›rd›. ‹ﬂçilerin fabrika-dan ayr›l›ﬂ›n› f›rsat bilen iﬂverenler, makineleri sökerek
fabrikay› boﬂaltm›ﬂlar. ‹ﬂçilerin 3-4 ayd›r maaﬂlar›n›, k›-dem tazminatlar›n› ödemeden yang›ndan mal kaç›r›rca-s›na kaçmaya çal›ﬂan bu iﬂverenlere 'dur' diyecek yetki-liler olmas› gerekmez mi?” dedi.
Eylemin ard›ndan fabrikaya giden iﬂçiler çoraplar›n
yüklendi¤i pikap›n d›ﬂar› ç›kart›lmas›n› engelledi.
Arac›n önüne etten duvar ören iﬂçilere jandarma engel
olmaya çal›ﬂsa da baﬂaramad›. Rütbeli bir jandarma
iﬂçileri silah çekerek da¤›tmak istedi. “Pikab› ç›kartma-yaca¤›z” “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”sloganlar›n›
atan iﬂçiler geri çekilmeyince pikap geri çekilmek zo-runda kald›. Eyleme E¤itim-Sen, Halk Cephesi ve
ÖDP destek verdi. Eylemin ard›ndan iﬂçiler fabrika
önünde nöbet tutmaya baﬂlad›lar.

TERMO Makina’da
Sendika Düﬂmanl›¤›
Düzce Organize Sanayi Böl-gesi'nde bulunan Termo Maki-na'da sendikal çal›ﬂma yapt›kla-r› için iﬂten at›lan 50 iﬂçi için
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas› ve
iﬂçilerin yapmak istedi¤i yürü-yüﬂe jandarma sald›rd›.
Düzce merkeze yürümek is-teyen iﬂçilerinin önüne barikat
kuran jandarma aralar›nda Bir--

leﬂik Metal ‹ﬂ Sendikas› Genel
Baﬂkan› Adnan Serdaro¤lu'nun
da bulundu¤u 3 sendikac›y› gö-zalt›na ald›.
‹ﬂçilerin direniﬂi sonucu gö-zalt›na al›nan sendikac›lar ser-best b›rak›ld›
ve jandarman›n
kurdu¤u bari-kat kald›r›larak
iﬂçiler Düzce
merkeze yürü-yüﬂlerine de-vam ettiler.

Beykoz Belediyesi’nde
Grev Karar› As›ld›
‹stanbul Beykoz Belediyesi'nde
toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinin
t›kanmas› üzerine Genel-‹ﬂ ‹stanbul
Anadolu Yakas› 2 No’lu ﬁube üyesi
iﬂçiler, belediye binas›na grev karar›
ast›.
28 Haziran’da belediyenin garaj›
önünde toplanan iﬂçiler Beykoz Be-lediyesi'ne yürüdü. “Genel Grev Ge-nel Direniﬂ, 'Toplu Sözleﬂme Hakk›-m›z Söke Söke Al›r›z, ‹ﬂçiyiz Hakl›-y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla bele-diye önüne gelen iﬂçiler, grev karar›-n› belediyeye ast›. ﬁube Baﬂkan›
Nevzat Karataﬂ bir konuﬂma yapa-rak, belediyenin uzlaﬂmaz tutumuyla
görüﬂmeleri t›kad›¤›n› ifade etti.

UPS Kargo’da
Patron ‹ﬂçilere
Ateﬂ Etti
UPS Kargo’da sendikal
örgütlenme çal›ﬂmalar› s›ra-s›nda iﬂten at›lan TÜMT‹S
üyesi iﬂçilerin direniﬂi iﬂye-ri önünde devam ediyor. ‹z-mir’de sendikaya üye olan 5
iﬂçiyi sendikadan istifa et-meleri için notere götüren
taﬂeron Erka ﬂirketinin pat-ronu Ayhan Karaman, no-terde sendikal› olan ve iﬂten
at›lan iﬂçilerin buna karﬂ›
ç›kmas› sonucu iﬂçilere ateﬂ
etti. Yaralanan›n olmad›¤›
sald›r› sonras› iﬂçiler pat-rondan ﬂikayetçi oldular.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
"Burjuvazi, katletti içimizden
ik isin i,
bu i ki öl ü ö lm eye n öl üms üzd ür!
B ur ju vaz i , ka vga ya dav et et t i
bizi.
Davetleri kabulü müzdür!
B iz na s › l b ili rs e k h e p b ir a ¤ ›z dan gülmesini,
b il i r i z ö y l e c e y a ﬂ a m a s › n › ö l m e si ni .
Hepimiz - birimiz için, birimiz hepimiz için."

kendinden
baﬂkas›n› düﬂünmeyen, esas›nda
kendini de düﬂünme yetisine sahip
olmayan günü birlik yaﬂayan, edilgen, tüketim kültürünün ﬂekillendirdi¤i bir gençlik...
Gençlik aç›s›ndan en fazla örneklerinin yaﬂand›¤› yer ise bilindi¤i gibi okullard›r. Yaz tatilinin yaklaﬂmas›yla bütün üniversitelerin panolar› okullar›n kendi düzenledi¤i
tatil afiﬂleriyle dolu. O afiﬂlere bir

r›ya ulaﬂ›yor. Düﬂünmemizi engelliyorlar, birlikteli¤imizi engelliyorlar,
üretmemizi engelliyorlar.
Gençlik, halk›m›z›n yar›na dair
umudunu temsil eder.
Gençlik, kendisine sunulan haz›r
yoz, paket tatil programlar›n› kabul
etmemelidir.
Gençlik düﬂünen, üreten, yaratan
olmal›d›r.
Gençlik; düzenin yoz kültürünün
karﬂ›s›nda alternatifiniz var. Birlikte
üretelim, birlikte yaratal›m diyoruz.
Nas›l bir tatil yapaca¤›m›za
kendimiz karar verelim.

DÜZEN‹N E⁄LENCE
ANLAYIﬁI YOZ
KÜLTÜRE H‹ZMET
EDER
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Topraktan, ateﬂten ve demirden hayat› yaratanlar›n ﬂairi söylüyor bu sözleri: Naz›m
Hikmet.
S›kça de¤indi¤imiz bir konu yozlaﬂma. Karamsar bir
tablo çizmek de¤il elbette amac›m›z. Ancak özellikle düzenin
gençlik politikas›, bu konu
üzerinde ›srarla durmam›z› gerekli k›l›yor.
Gençli¤in yozlaﬂt›r›lmas› düzen
taraf›ndan çok sistemli bir politikayla sürdürülüyor. Sistemin istisnas›z gençli¤e iliﬂkin tüm politikalar›n›n baﬂ›nda kapitalist, burjuva
yoz kültürle yetiﬂtirilmesi vard›r.
Bize, benim istedi¤im gibi yaﬂayacaks›n, benim istedi¤im gibi düﬂüneceksin, benim istedi¤im gibi konuﬂacak, espri yapacak, e¤leneceksin diyor. ‹stedi¤i; bireyci, bencil,

daha bak›n: Nas›l bir tatil yapaca¤›n›za bile onlar karar veriyor. Paket
paket sizin için haz›rlanm›ﬂ tatil
programlar› var. Senden istenen sadece para vermen ve onlar›n haz›rlad›¤› yoz e¤lence anlay›ﬂ›na kendini b›rakman!..
Birlikte üretmek, birlikte düﬂünmek yok, yarat›c›l›k yok, kolektivizm yok. Sana sunulan paket paket
e¤lence programlar›, okul partileri,
tatil turlar›... Yozlaﬂma böyle baﬂa-

Tatil yapmak, gülmek, e¤lenmek, dinlenmek hakk›m›zd›r elbette. Ama bu dünyadan
ba¤›n› koparmak demek de¤ildir. ‹çip içip kendini bilmez
hale gelmek demek de¤ildir.
Kendimizi yaln›zl›¤a vurmak
da de¤ildir. Hep birlikte yaﬂamay›, ortak sofralar kurup yemeyi, ortak halaylar kurup
çekmeyi örgütlemeliyiz.
Düzen gençli¤i yozlaﬂt›rmak
için her gün onlarca araç üretiyor.
Düzenin sald›r›lar›na, gençli¤imizi
yozlaﬂt›rmas›n›n önüne kendi alternatiflerimizle geçebiliriz.
Yaz kamp›m›z, düzenin yoz tatil
anlay›ﬂ›n›n karﬂ›s›nda güçlü bir alternatiftir. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için, ortak bir yaﬂam
örgütleyelim.

Sen misin yolsuzlu¤u
ihbar eden!

Köylerde 18 bin okul
kapat›ld›

Üniversitede 10 trilyonluk yolsuzlu¤u ihbar eden hoca hem profesörlü¤ünden oldu, hem de üniversiteden at›ld›. Yozgat Bozok
Üniversitesi’nde yaﬂanan yolsuzluklar› ihbar eden ö¤retim üyesinin
profesörlük unvan› elinden al›nd›. Bu da yetmedi üniversite ile iliﬂi¤i kesildi. Bu olay hakk›nda Doç, Dr. Zafer Acar ﬂöyle dedi: “Üniversitede göreve baﬂlad›ktan sonra baz› al›mlarda sorunlar gördüm. Düﬂünün ö¤renciler için verilen günlük 2.5 liral›k yemek deste¤i için yemek firmas› ile anlaﬂ›p, fazladan fiﬂ kesmiﬂler. Bu ﬂekilde günde 7 bin lira doland›rm›ﬂlar. Bu ﬂikayet sonras›, unvan›m
elimden al›nd› ve okuldan at›ld›m. Her ﬂey aç›k ortada.”

Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu,
" K ö y l e r d e o k u l ih t i ya c › k a lm a d ›, ç ü n k ü
ö¤renci yok. Yaklaﬂ›k 18 bin okul, bu nede nl e e ¤i t i m - ö¤ r et i m i n d ›ﬂ › na ç ›k ar › l d› "
dedi. Çubukçu, k›rsaldan kente göç nedeniyle köylerde e¤itim görecek çocuk nüfusunun düﬂtü¤üne iﬂaret ederek, illerde imar
planlamalar› yap›l›rken, gelecekteki e¤itim-ö¤retim ihtiyac› düﬂünülerek baz› yerlerin okul yeri olarak ayr›ld›¤›n› belirtti.
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Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
Ankara Üniversitesi’nde bundan
sonra yeni bir uygulama baﬂl›yor.
Üniversiteyi yeni kazanan ö¤renciler için haz›rlanan bu program “üniversiteye uyum” program›. Programla amaçlanan üniversiteyi yeni
kazanm›ﬂ ö¤rencilerin yeni çevrelerine kolayca al›ﬂmas› ve
uyum sa¤lamas›.
Bu program çerçevesinde
ö¤rencilere önce An›tkabir gezdiriliyor. Sonra içki içebildikleri yoz partiler düzenleniyor. Birde üniversitede devrimci ö¤rencilerin bulundu¤u fakülteleri gösterip
bunlar terörist, yan›n›za gelip konuﬂmaya çal›ﬂ›rlar konuﬂmay›n, bulaﬂmay›n deyip devrimcileri tan›mayan ö¤rencileri devrimcilerden
uzaklaﬂt›r›yorlar.
Bu program›n ad› da u y u m
p ro g r a m › oluyor. Evet, bu program
elbette ki uyum program› ama düzene, onun ahlak›na, insan iliﬂkisine
ideolojisine uyum program›.

Bu tarz programlar ya da daha
farkl› çeﬂitli yöntemler üniversite
ö¤rencileri üzerinde senelerden beri
deneniyor. Amaçlar› istedikleri bencil, yoz, kendinden baﬂkas›n› düﬂünmeyen, “etliye sütlüye” kar›ﬂ-

Ö⁄RENC‹LER NEYE
UYUM SA⁄LAYACAK
mayan ö¤renciler yetiﬂtirmek. Yani
bu düzen için büyük tehlike oluﬂturan gençli¤i ideolojik olarak ele geçirmek. Bu tarz programlarda bunun için bir araçt›r.
Devrimciler “terörist” olarak
gösterililiyor, yoz partiler düzenleniyor, An›tkabir ziyareti ﬂart koﬂuluyor. Ve bir dayatma daha bu programa kat›lmayan ö¤renciler mezun
olam›yorlar.
Düzen büyüyen mücadelenin

korkusundan vurabilece¤i her türlü
yönteme baﬂvuruyor. Bu yöntemlerden en güçlüsü ise ideolojik olarak
insanlar›n içine girmesi oluyor. Uygulanan tüm bu programlar gençli¤i
kontrol alt›na almak, zapt etmek,
yozlaﬂt›rmak ve bu haliyle istenilen
bireyler yaratmak için profesyonelce haz›rlan›yor. Burjuva ideolojisinin ö¤renciler üzerindeki
hâkimiyeti böylece kat kat art›yor.
ﬁu biliniyor ki y›llard›r yürütülen hiçbir psikolojik savaﬂ mücadelenin önüne geçemedi. Bu
gün amaçlanan budur. Ö¤renciler
yozlaﬂt›r›l›p devrimcilerden uzak
tutulmak istenmektedir.
Ö¤rencilerin okula uyum sa¤lamas› de¤il düzene uyum sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. Üniversitelerde
ö¤rencilere karﬂ› uygulanan bu yöntemler karﬂ›s›nda ideolojik mücadele vermeliyiz. Çünkü karﬂ›m›zdaki
düﬂman bizi engellemek için her
türlü yöntemi kullan›yor.

Say›: 224
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Edirne Gençlik
Derne¤i: Polis terörü
mücadelemizi
engelleyemez
Edirne Gençlik Derne¤i, üyelerine yönelik polisin uygulad›¤› keyfi
tehdit ve tacize
iliﬂkin
yaz›l›
aç›klama yay›nlad›.
Aç›klamada, iki
sivil polisin yurda girip Gökhan
AYTAÇ isimli üyelerini tehdit etti¤ini ve yurttaki ö¤rencileri k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›¤›na de¤inildi. Polisin
bu oyunlar›n›n ilk olmad›¤›n›,
Dev-Gençlilerin verdi¤i mücadeleden korktuklar›n› ve bundan dolay›
da gençli¤e sald›rd›¤› belirtildi. Polisin terör ve sald›r›lar›n›n Gençlik
Derne¤i’nin mücadelesini engelleyemeyece¤i belirtildi.

Resul Gür
iﬂkence ile
katledildi

Yüksekova’da polisin z›rhl›
arac›n›n çarpt›¤› 12 yaﬂ›ndaki
çocuk öldü
Do¤u ve Güneydo¤u’da polis panzerleri,
z›rhl› araçlar› bugüne kadar çocuklar›n üzerine
sürülerek çocuklara çarparak, bir ço¤unun ölümüne ve sakat kalmas›na neden oldu.
Yüksekova-Van karayolunda karﬂ›dan karﬂ›ya geçmeye çal›ﬂan 12 yaﬂ›ndaki Turgut Gezer,
bir polis z›rhl› arac›n›n çarpmas› sonucu yaralanm›ﬂ, hastaneye kald›r›lm›ﬂt›.
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi Araﬂt›rma
Hastanesi’nde yo¤un bak›mda tutulan Turgut
Gezer, 3 Temmuz günü yaﬂam›n› yitirdi.

30 Haziran’da ‹stanbul Güneﬂli’de
gözalt›na al›nd›ktan sonra
Baﬂakﬂehir
Polis Karakolu’na götürülen Resul Gür’ün cenazesi, “intihar etti” denilerek ailesine teslim edildi.
I¤d›rl› olan Resul
Gür’ün, ‹stanbul’da inﬂaatlarda çal›ﬂt›¤› belirtildi.
Resul Gür’ün Adli
T›p Kurumu taraf›ndan
haz›rlanan ön ölüm raporu da iﬂkence ile katledildi¤ini kan›tlad›. Raporda iﬂkence izlerine
rastland›¤› yer ald›.
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Avrupa’da
Stammheim Davas›n›n
Son Duruﬂmalar› Baﬂlad›
2006 y›l›nda Almanya'da birçok ev ve demokratik
kurumlar›n bas›lmas›yla tutuklanan ve 4 y›ld›r Stammheim Hapishanesi’nde bulunan Ahmet Düzgün Yüksel
ve Devrim Güler'in karar duruﬂmalar› baﬂlad›.
6 Temmuz günü Stammheim'da baﬂlayan davada,
Ahmet Düzgün Yüksel ve Devrim Güler'in avukatlar›
teker teker söz alarak, müvekillerinin haklar›ndaki iddalarda bulunan çarp›kl›¤a dikkat çektiler ve tahliyelerini
talep ettiler.
Daha sonra Ahmet Düzgün Yüksel savunmas›n› okumaya baﬂlad›. Savunmas›nda verdi¤i örneklerle davan›n

Almanya ve Belçika’da
Halk Sofras› Pikni¤i
Say›: 224
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Almanya’da Hamburg Halk
Cepheliler, 4 Temmuz günü düzenledikleri "Halk Sofras› Pikni¤i"nde
buluﬂtular.
Hamburg Ojendorf Park›nda
yap›lan piknikte müzik ve ﬂiir dinletisinin ard›ndan k›sa bir konuﬂma
yap›ld›.
Özellikle Almanya'da yarg›lanan
devrimci tutsaklar›n davalar›na ve
son olarak da Türkiye'de tutuklanan
TAYAD'l›lara de¤inilen konuﬂmada, direnen ve mücadele edenlerin
sahiplenilmesi gerekti¤i, TAYAD'l›lar›n direnenlerin, halklar›n onuru
oldu¤u belirtildi. Pikni¤e yaklaﬂ›k
100 kiﬂi kat›ld›.
Belçika Anadolu Halk Kültür
Araﬂt›rma Derne¤i de (BAHKEM),
Liege ﬂehrinde, 4 Temmuz günü
Halk sofras› pikni¤i düzenledi.
Piknikte yap›lan konuﬂmalarda
2 Temmuz Sivas katliam› hat›rlat›ld›. Bugün hala Sivas katliam›n›n
faillerinin iktidarda oldu¤u; hala insanlar›n diri diri yak›ld›¤›; 16 yaﬂ›ndaki gençlerin dergi satarken s›rt›ndan vuruldu¤u anlat›lan piknikte
halaylar çekildi ve türküler söylendi. Pikni¤e 70 kiﬂi kat›ld›.

gayri hukuki niteli¤ine dikkat çekti. Savunma esnas›nda federal savc›l›¤›n gayri
ciddi hareketleri izleyenlerin dikkatini çekti. Saat
17.30'a kadar süren duruﬂma 8 Temmuz tarihine ertelendi.
Mahkemeye verilen arada, mahkemenin de bulundu¤u hapisahane binas› önünde bir eylem yap›ld›.
Eylemde "Politik Tutsaklara Özgürlük" ve "Tayad Komite" pankartlar› aç›ld›. Tayad Komite temsilcisi bir
aç›klama yaparak; 129 davalar›n›n ortak noktalar›na
dikkat çekerek, devrimci tutsaklar› sahiplenme ça¤r›s›nda bulundu. Eylem, halay ve sloganlarla sona erdi.
Mahkemeye 70 kiﬂi kat›ld›.
8 Temmuz günü devam eden duruﬂmada Ahmet
Düzgün Yüksel savunmas›n› okumaya devam etti.
Savunmas›nda dava ile ilgili hukuksuzlu¤u teﬂhir ederek
Türkiye’de yaﬂanan iﬂkencelere kendi müvekkilleri
üzerinden örnekler verdi. Saat 18.30’da Ahmet Düzgün
Yüksel’in savunmas›n›n bitmesiyle mahkeme son buldu.

Fransa’da 1. NAKSE
Dostluk Pikni¤i
Fransa'da, 27 Haziran günü,
Nancy ﬂehir ç›k›ﬂ›nda bulunan LA
HAYE orman›nda, 1. Nancy Anadolu Kültür ve Sanat Evi (NAKSE)
dostluk pikni¤i düzenlendi.
Birincisi düzenlenen dostluk

Avusturya- ‹nnsbruck'ta
2 Temmuz Anmas›
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta katledilenler 4 Temmuz günü
Avusturya'n›n Innsbruck kentinde
an›ld›lar.
Innsbruck Anadolu Kültür Merkezi'nin düzenledi¤i anmada Innsbruck AKM üyelerinden Gülay ve
Grup Umuda Ça¤r› halk türkülerin-

Avusturya Viyana
Grup Yorum ile Söyleﬂi
2 Temmuz günü Anadolu Federasyonu Avusturya ve Yeﬂiller partisinin ortaklaﬂa düzenledi¤i bir
söyleﬂide Grup Yorum Viyana Üniversitesi'nde sevenleriyle bir araya

pikni¤inin aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda
NAKSE’nin çal›ﬂmalar› anlat›ld› ve
“tüm bu çal›ﬂmalar, dilimiz, kültürümüz ve de¤erlerimizle entegre olmak için. Asimilasyona karﬂ› ç›kmak ve eﬂitli¤i savunmak için” denildi. TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n›n da istenildi¤i konuﬂman›n ard›ndan piknik program›na devam edildi. Pikni¤e 80 kiﬂi kat›ld›.
den oluﬂan bir dinleti sundular.
Dinletinin ard›ndan 2 Temmuz
'93 konulu bir sinevizyon gösterildi.
Program daha sonra Devrimci Alevi
Komitesi temsilcisinin okudu¤u
aç›klamayla devam etti.
Anma, verilen aran›n ard›ndan
Grup Yorum'un verdi¤i konserle devam etti. Grup Yorum'un birçok dilde söyledi¤i ﬂark› ve türkülerinin ard›ndan program sona erdi. Programa 380 kiﬂi kat›ld›.
geldi.
Saat 18.00 itibariyle baﬂlayan
söyleﬂide Grup Yorum üyelerine müzikten politikaya, stadyum konserinden yeni kaset çal›ﬂmalar›na kadar
bir çok konuda sorular yöneltildi.
2 saat süren söyleﬂi Grup Yorum'un verdi¤i k›sa bir dinleti ile
sona erdi.
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Avrupa’da TAYAD’l›lara
Özgürlük Eylemleri
A l m a n y a - H a m b u r g : Hamburg
Halk Cepheliler, Ankara ve ‹zmir'de
tutuklanan 17 TAYAD'l›yla dayan›ﬂmak ve haks›z tutuklamalar› protesto etmek için Türkiye Hamburg
Konsoloslu¤u önündeydi.
1 Temmuz günü yap›lan eylemde Almanca olarak "TAYAD'l› Tutsaklara Özgürlük" yazan bir pankart
ve dövizler açt›lar. "Tutuklanan TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n",
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur"
sloganlar›n› atan Halk Cepheliler,
aç›klaman›n ard›ndan açacaklar›
imza masas›na ça¤r› yapt›lar..
Hamburg Halk Cepheliler, Ankara ve ‹zmir'de tutuklanan 17 TAYAD'l› ile dayan›ﬂmak amac›yla bir
stant açt›.

LONDRA

3 Temmuz günü Hamburg-Altona semtinde bilgilendirme stand›
açan Halk Cepheliler, Türkçe ve Almanca bildiri da¤›t›p, Türkiye
Hükümeti Adalet Bakanl›¤› ve
TBMM'ye gönderilmek üzere imza
toplad›lar.

Fransa-Nancy: TAYAD'l›lar› sahiplenmek ve tutuklananlar›n serbest
b›rak›lmas›n› talep etmek için,
Avrupa’da yap›lan eylemlerden bir
di¤eri de Fransa’da yap›ld›. NAKSE
(Nancy Anadolu Kültür ve Sanat Evi)
TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için imza kampanyas› baﬂlatt›lar.

‹ n g i l t e re: ‹ngiltere'nin baﬂkenti
Londra'da TAYAD'l›lar›n serbest b›-

HAMBURG
rak›lmas› için imza topland› ve bildiri da¤›t›ld›.
4 Temmuz günü, DAY-MER
(Kürt Türk Dayan›ﬂma Merkezi)'nin
her y›l geleneksel olarak düzenlemiﬂ olduklar› Kültür ve Sanat Festivali'ne kat›lan Halk Cepheliler
stand açt›lar.
Say›: 224

AVRUPA’dakiB‹Z
Alevi oldu¤umuzu, Kürt oldu¤umuzu, inançlar›m›z›, düﬂüncelerimizi bask›lara ra¤men ifade etmekte zorlanm›yoruz.
Geçmiﬂte inançlar›m›z›, milliyetimizi, düﬂüncelerimizi ifade ederken zorlan›yor, kimimiz ise sakl›yorduk.
Bugün saklam›yorsak, kayg› duymuyorsak verilen mücadelelerin sonucudur. Tüm bunlar için devrimciler, ilericiler, yurtseverler az›msanmayacak bedeller ödediler.
Daha düne kadar ülkemizde
yasakl› olan ulusal kimlikler,
inançlar Avrupa'da ifade edilebilir, örgütlenebilir durumda idi.
Bu tablo hem Avrupa'daki hem
ülkedeki halk›m›z için Avrupa'n›n
özgürlükler diyar› oldu¤u düﬂüncesini güçlendiriyordu. Sonra daha iyi
anlaﬂ›ld› ki, Avrupa emperyalistlerinin ülkelerinde bize tan›d›klar› “ ö rgütlenme hakk›”, “özgürlük” Türkiye ile çeliﬂkilerinin durumuna, ç›kar ortakl›klar›na ba¤l›d›r. K›sacas›
Avrupa emperyalistleri ç›karlar› ne-

yi gerektiriyorsa onu yapm›ﬂt›r, yapmaya da devam edecektir.
Bu aç›dan bir zamanlar devrimci-demokrat insanlar›n gidip geldi¤i, hatta bizzat kültürel çal›ﬂmalar›
için belediyelerden destekler alabildi¤i derneklerin bugün polis bask›s› alt›nda olmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Bilinmelidir ki, egemen s›n›flar
nerede olursa olsun devrimci dü-

Meﬂrulu¤umuz
tarihimizde ve halk
olmam›zdad›r
ﬂünceleri sansürleyebilirler, devrimcileri tecrit edebilirler.
Bu emperyalizm ile dünya halklar› aras›ndaki çat›ﬂman›n sonucudur.
Ancak en tehlikeli olan› halk›n kendi
cephesindeki kendi kendini tecrittir.
Emperyalizmin sald›r›lar› olarak biçimlenen sansür ve tecrit bizde bir bi-
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linç, direnme gücü yarat›r. Ancak
kendini sansür ve tecrit etmek; içten
içe kemiren bir asalak misali insan›
çürütür, yok eder.
‹nançlar›m›z, düﬂüncelerimiz,
haklar›m›z için bedel ödeyen onlarca tutsa¤m›z var. Onlar, ayn› zamanda bizler için de bedel ödüyorlar.
Bugün inançlar›m›z› yerine getirebiliyor, de¤erlerimizi yaﬂayabiliyorsak bunu onlara borçluyuz.
Emperyalistler onlar› bizden
tecrit etmek için her yönteme
baﬂvuruyor. Sahiplenmezsek,
üzerinde ki bask›lar daha da ço¤alacakt›r.
Haklar›m›z, gelece¤imiz için
mücadele eden tutsak devrimcileri sahiplenece¤iz. Hayata yön veren bilimsel ve tarihsel gerçekler
var ise; ki varl›¤› onlarca bedelle
kan›tlanm›ﬂt›r, o zaman devrimcilere sahip ç›kmadan, devrimci mevzilere sahip ç›kmadan Avrupan›n tan›d›¤› “özgürlük alanlar›” geniﬂleyemeyece¤i gibi, giderek daralacak
ve yok olacakt›r.
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KAÇAK ülke!
Tar›m Bakan› Mehdi Eker
aç›klam›ﬂ: Ülkemizde y›lda 1,1
milyon ton k›rm›z› et kesiliyormuﬂ ve b u n u n y a r › d a n f a z l a s ›
kaçak imiﬂ.
Elbette ilk anda akla, bu aç›klamay› yapan ﬂahsa peki sen
bostan korkulu¤umusun demek
geliyor.
Ama mesele onunla s›n›rl›
de¤il. Bu ülkede o kadar çok ﬂey
kaçak göçek ki... Yürüyüﬂ sayfalar›ndan derledi¤imiz ﬂu bir kaç
rakam, tabloyu gösterecek:
- Valilik aç›klam›ﬂt›: ‹stanbul’daki binalar›n yüzde 60’›
RUHSAT S I Z’d›r.
- Resmi aç›klamalara göre,
‹stanbul Beykoz'daki binalar›n
yüzde 93'ü ruhsats›z.
- ‹stanbul Davutpaﬂa’da bir

maytap ve havai fiﬂek
imalathanesindeki patlamada 21 insan›m›z›n
ölmesi üzerine ö¤renmiﬂtik ki,
ﬂehirdeki hemen t ü m m a y t a p
imalathaneleri ruhsats›z!
- AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in ‹stanbul’un göbe¤inde inﬂa etti¤i 10 katl› yeralt› merkezinin de ruhsats›z oldu¤u aç›¤a ç›km›ﬂt›.
- Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ne göre, ülkemizdeki trafik
kazalar›nda yüzde 96.5 sürücüler
suçlu; ancak sürücü e¤itimini
denetleyen bir mekanizma yoktu!
- Ülkemizdeki 1087 maden den, sadece 35’i kurma iznine,
sadece 218’i de iﬂletme belgesine sahip; ötekiler, yani, 734 maden, ruhsats›z!
Kurtuluﬂ savaﬂ› sürecini bilmesek, ülkemizin kuruluﬂu da
kaçak diyece¤iz ama neyse ki,
çat›ﬂa çat›ﬂa kuruldu bu ülke!
Ruhsat› savaﬂla al›nd›.

AND!
«Avrupal›lar› bu ülkeden kovmak için yard›m etmezsem and›m beni öldürsün.»
«Avrupal›lardan örgütümüze bir bilgi vermek üzere rüﬂvet al›rsam and›m beni öldürsün»
«Bir düﬂman›n kafas›n› getirmekle görevlendirilir ve bunu baﬂaramazsam and›m
beni öldürsün»
«Avrupal›lar›n çalabilece¤im bütün eﬂyalar›n› çalamazsam and›m beni öldürsün»
«Amac›m›za ihanet edenleri öldürece¤im,
and içerim.»

Kenya’n›n ba¤›ms›zl›k savaﬂ›na önderlik eden «Kikuyu ve
Halk Birli¤i»nin and metni.

Standart?!
Tutuklan›p Sincan Hapishanesi’ne gönderilen rüﬂvetçi, doland›r›c› Ankara Emniyet
Müdürü Orhan Özdemir, tutuklan›r tutuklanmaz gene rahats›zlanm›ﬂ, hastaneye kald›r›lm›ﬂ. Ne kadar da nazl›lar, ne kadar da canlar› k›ymetli!..
ﬁu sa¤l›k sisteminin de onlar için eksiksiz
çal›ﬂmas› dikkat çekici. Devrimci tutsaklar,
aylarca gidemiyorlar o hastanelere... -

Üfürükçü
kadrosu
F
Tiplerinde
d ü ﬂ l e re
sansür!

TRT’nin ayl›k
Tele-Vizyon dergisi,
ald›¤› bir falc›ya
Baykal, K›l›çdaro¤lu
ve Tayyip de¤erlendirmesi yapt›rm›ﬂ.
Falc›lar demek
art›k kadrolu olmuﬂ.
S›ra üfürükçülerde,
muskac›larda, k›smet ba¤lay›c›lardad›r herhalde...
AKP d›ﬂ›nda kim
varsa, ba¤lay›versinler k›smetini; Tayyip
ömür boyu padiﬂah,
Abdullah ömür boyu
halife olsun tamam...
Falc›ya sorsunlar,
belki olur.

Boﬂ konuﬂmalara derin manalar
Abdullah Gül, Kürt sorununda yine
bir laf etmiﬂ, demiﬂ ki: “Terörle mücadelede yeni dönem söz konusu... Bu konuda önemli mesafelerin al›nmakta oldu¤unu burada söylemek isterim. Ama
bu konular›n detaylar›n› do¤rusu bas›nla konuﬂmay› da çok do¤ru bulmam”. (8
Temmuz 2010, Sabah)
Bundan önceki demeci “aç›l›m baﬂl›yor” diye tercüme edilmiﬂti ve 13 ay› aﬂk›n bir süre ne demek istedi¤i tart›ﬂ›ld›,
ama bir türlü anlaﬂ›lamad›... ﬁimdi de yeni bir tart›ﬂma baﬂl›yor, san›r›z bu “aç›l›m
kapand›” diye tart›ﬂ›lacak ve fakat, yine
neleri kastetti¤i pek anlaﬂ›lmayacak.
Çünkü asl›nda zaten bir ﬂey söylemiyor AKP’liler. Konuﬂuyorlar sadece!
Birileri de o boﬂ konuﬂmalara derin
manalar yüklemeye çal›ﬂ›yor, olan bu..

Bunlar›n lokmas› da, h›rkas› da
biraz farkl›!
Kayseri’ye yeni bir üniversite aç›l›yor; ad› da Abdullah Gül Üniversitesi
olacakm›ﬂ.
Asl›nda ﬂu Atatürk heykellerinin yerine de kendi heykellerini dikebilseler ne
kadar iyi olacak ama iﬂte, o da kolay de¤il.
ﬁimdilik üniversite ad›yla yetinecekler; sonra da “bir lokma bir h›rka” diye
riyakarca masallar anlatmaya devam
edecekler.
Tayyip de, Riksos villalar›nda anlat›yormuﬂ bir lokma bir h›rka hikayelerini..

Amerikan özgürlü¤ünün
s›n›rlar›
CNN’nin 20 y›ll›k editörü, Ortado¤u
sorumlusu Octavia Nasr, internette geçti¤imiz hafta ölen ﬁii lider Fadlallah’›
öven bir kaç sat›r yaz›nca, iﬂten at›lm›ﬂ.
‹ﬂte böyle: Kapitalizmi övebilirsin,
burjuva politikac›lar›, ﬂark›c›lar› övebilirsin, sap›klar›, Berlusconi gibi ahlaks›zlar› övebilirsin, o zaman baﬂ›na hiçbir
ﬂey gelmez.
O övgüler, “özgürlüklere” girer...
Ama bir gün emperyalizmle savaﬂan birini överseniz, özgürlüklerin s›n›r› orada
bitiverir.

YÜRÜYÜﬁ B‹Z‹M
SES‹M‹Z...
‹ s t a n b u l B a ¤ c › l a r : Yeni Mahalle’de Halk Cepheliler Ferhat’›n
felç b›rak›lmas›n›, Engin’in katledilmesini halka anlatmak için bir
eylem düzenledi.
4 Temmuz’da Halk Cepheliler
önlüklerini, ﬂapkalar›n› giyerek ve
“Ferhatlar’›n, Enginler’in Sesi
Yürüyüﬂ Susturulamaz” yazan
pankartlar›n› açarak aç›klama
metnini okudular. Metinde “Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine omuz verenlerin sesidir Yürüyüﬂ. Halk›n ac›lar›n›, umutlar›n›, sevinçlerini, yaﬂad›¤› bask›lar›n hayk›r›ﬂ›d›r Yürüyüﬂ. Hasta tutsaklar›n tabutlar›n› birer birer kald›rmaktansa, kelepçelerin kollar›m›za tak›lmas›ndan çekinmeyiz diyenlerin sesidir.” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan dergi
da¤›t›m›na geçildi. Yap›lan konuﬂmalar eﬂli¤inde 70 dergi halka
ulaﬂt›r›l›ld›.
Ç a ¤ l a y a n : Halk Cepheliler
4 Temmuz’da Ça¤layan Dere
Meydan›’nda “Enginler’in Ferhatlar›n Sesi Yürüyüﬂ Susturulamaz”
yaz›l› pankart açarak eylem yapt›lar.
“Yürüyüﬂ Dergisi Susturulamaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde “AKP’nin hukukunda zulmetmek serbest, zulme karﬂ› ç›kmak
suçtur. Tutuklanan TAYAD’l›lara
sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz herkesi…” denildi.
Eylemin ard›ndan yap›lan dergi da¤›t›m›nda 50 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
B u r s a : 4 Temmuz günü Teleferik Meydan› ve Ak Ça¤layan
Mahallesi’nde toplu Yürüyüﬂ dergisi tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Teleferik Meydan› ve Ak Ça¤layan Mahallesi’nde yap›lan dergi

‹ S TANBUL / BA⁄CILAR

‹ S TANBUL / ÇA⁄LAYAN
sat›ﬂ›nda AKP’nin hukuksuzlu¤u,
faﬂistli¤i halka teﬂhir edilirken,
dört ilde yaﬂanan tutuklamalar ve
sebepleri halka anlat›ld›.
Mahir’leri, Güler Zere’leri katledenlerin serbest dolaﬂt›¤› ceza
almad›¤› fakat onlar› sahiplenenlerin tutukland›¤›, iﬂkencelerden
geçirildi¤i ve evlerine bask›nlar
yap›ld›¤› anlat›larak halka bilgi
verildi.
Yürüyüﬂ dergisi okurlar› Teleferik Meydan›’nda sat›ﬂa baﬂlad›ktan birkaç dakika sonra polisler
gelerek “bu dergi yasal m›, izni
var m›, neden önlüklerde burada
sat›ﬂ yap›yorsunuz” gibi sözlerle
taciz etmeye çal›ﬂt›lar ve kimlik
kontrolü yapt›lar.
Buna karﬂ›l›k Yürüyüﬂ dergisi
okurlar› “bizi al›koymaya hakk›n›z yok, bu sizin kendi keyfi tutumunuzdur” diyerek dergi sat›ﬂ›na
devam ettiler.
‹ki buçuk saat süren dergi sat›ﬂ›nda toplam 25 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010

M e r s i n : 30 Haziran ve 1–2
Temmuz tarihlerinde Yürüyüﬂ
dergisinin tan›t›m ve sat›ﬂlar›na
Mersin’de devam edildi. 30 Haziran günü Yeniﬂehir ilçesine ba¤l›
45 Evler Mahallesi’nde 23 dergi
1ve 2 Temmuz tarihlerinde de
Çarﬂ› merkezinde ve Çilek Mahallesi’nde 27 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
7-8 Temmuz günleri yap›lan
dergi sat›ﬂ›nda ise 53 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
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Amerika’n›n ‘sahip ç›kt›¤›
her ﬂey’ Irak halk›n›nd›r
Keyfini süremeyeceksiniz

Say›: 224

Yürüyüﬂ
11 Temmuz
2010

ABD Baﬂkan Yard›mc›s› Joe Biden, Amerikan askerleriyle 4 Temmuz kutlamas›n› yapmak için Saddam Hüseyin’in El Fao adl› saray›n›
seçmiﬂ. Biden kutlaman›n Saddam’›n saray›nda yap›lmas›yla ilgili ﬂöyle diyor:
“ﬁu anda bir halka boyun e¤di ren bir diktatörün av köﬂkünde
o tu ru y or uz . O d ik tat ör b izi m sa hi p
ç›kt›¤›m›z her ﬂeye karﬂ›yd›. ﬁimdi
bu mermer saray›n ortas›nda biz
v a r ›z v e o n u n s a hi p ç › k t› ¤ › h e r ﬂ e y i
bir yalan haline getirdik. Bunun
ge rç e ¤ e dö nü ﬂm e si ni ç ok ke y ifli
buluyorum.”
Amerika’n›n sahip ç›kt›¤›, tekellerin ya¤ma arzusudur. A m e r i ka’n›n sahip ç›kt›¤›, burjuvazinin
pespaye tüketim kültürüdür. Amerika’n›n sahip ç›kt›¤› pespaye bencillik, bireycilik ve kozmopolitizm-

dir...
Biden o sarayda olmay› “çok keyifli buluyorum” diyor.
O “keyif” geçici bir keyiftir. Daha do¤rusu keyif de¤il, o keyfin alt›nda yatan korkudur korku...
“Diktatörün av köﬂkünde” korkusuzca durdu¤unuzu söyleyebiliyor musunuz? Nas›l güvenlik önlemleri alt›nda yapt›¤›n›z› da anlatsayd›n 4 Temmuz kutlamalar›n›...
Biden’in “keyf”i korkular›n›
gizlemenin ifadesidir.
Dünyan›n imparatoruydunuz.
Sizin düzeninize karﬂ› ç›kan Saddam’› ast›n›z. Ülkesini iﬂgal ettiniz.
Yerle bir ettiniz. Bir milyonun üzerinde Irakl›’y› katlettiniz. Saddam’›n saray›n›n üzerinde tepiniyorsunuz. Ama en büyük korkular›n›zdan birisi hala Saddam’d›r. Sad-

Emperyalizmle “bar›ﬂ”san›z da,
emperyalizm tecritten vazgeçmiyor
‹rlanda Maghaberry Hapishanesi’nde IRA tutsaklar›na bask›lar
sürüyor.
IRA tutsaklar› siyasi statülerini geri almak için bir süredir direniﬂteler. Hapishane idaresi ise sald›r›yor. IRA çözümü emperyalizmle “bar›ﬂmak”ta bulmuﬂtu.
Ancak emperyalistler siz “bar›ﬂsan›z”da bar›ﬂm›yor. Kendisini
düﬂman olarak görenleri unutmuyor. En küçük direnme dinamiklerini dahi yok edene kadar sald›r›yor.
‹rlanda’n›n Maghaberry Hapishanesi’ndeki IRA’l› tutsaklara
insanl›k d›ﬂ› yaﬂam koﬂullar› dayat›larak tutsaklar teslim al›nmaya çal›ﬂ›l›yor. Tutsaklar›n banyo,
tuvalet gibi zorunlu ihtiyaçlar›n›
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dahi gidermeleri mümkün olmuyor.
9 Haziran'da siyasi bir tutsak
ailesine, süt ve benzeri kutular›n›n art›k tutsaklara verilmedi¤ini
bildirdi. Haziran ay›nda gerçekleﬂtirilen bir protestoda tutsaklar
taraf›ndan hücrelerde tuvalet ve
lavabolar›n tahrip edildikten sonra, tutsaklar bu kutular› tuvalet ihtiyaçlar› için kullanm›ﬂlar ve hücre kap›s›n›n alt›ndan d›ﬂar›ya dökmüﬂler. D›ﬂk›y› ç›kartmak için
pencereyi kullanm›ﬂlar ancak gardiyanlar pencereleri kapatm›ﬂ.
Sular› kesmiﬂler. Bunlar faﬂist iktidarlar›n direnen devrimci yurtsever tutsaklar› teslim almak için
y›llard›r baﬂvurduklar› en aﬂa¤›l›k
yöntemlerdir.

dam’›n saray›nda “kutlama” yaparak kendinizi ispatlamaya çal›ﬂ›yorsunuz. Onca y›l sonra hala bu tür
gösterilere ihtiyaç duyuyorsunuz.
Saddam’›n Saray›ndan poz vererek
“güç” gösterisi yap›yorsunuz. O
mermer saray›n ortas›nda Saddam’›n hayalinden korkuyorsunuz.
Korkuyorsunuz çünkü Saddam’›
idam ettiniz ama teslim alamad› n›z. O saraydaki kutlamalar›n›z geçicidir. Saddam, Irak halk›d›r. Eninde sonunda gasp ettiklerinizi geri
alacakt›r.
Döktü¤ünüz yüzbinlerce Irakl›’n›n kan› size o “keyfi” yaﬂaman›za izin vermeyecek.
‹ﬂgalle ya¤malad›¤›n›z her ﬂeyi
Irak halk› bir gün geri alacak elinizden. ‹ﬂbirlikçileriniz de engel olamayacak buna.

Petrol tekelleri “çevre
felaketi” dinlemiyor
Meksika Körfezi’ndeki BP’ye ait
petrol platformundaki patlama ve s›z›nt›n›n ard›ndan Meksika Körfezi’nde
petrol arama ve ç›karman›n 6 ay ertelenmesini petrol tekelleri kabul etmedi.
Açt›klar› dava ile bu karar› iptal ettirdiler. Ve ﬂu an arama ve ç›karma yapan 33 platformda petrol ç›karmaya devam ediyorlar.
Kirlettikleri ve etkileri on y›llar sürecek olan “çevre felaketi” sürerken,
onlar kanl› dolarlar›n› ço¤altmak için
do¤ay›, denizleri öldürmeye, milyarlarca emekçinin
olan zenginlikleri talan
etmeye devam
ediyorlar.

TECR‹TE SON DEMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z

