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

info@yuruyus.com
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Bak›rköy Hapishanesi Önünde Açl›k Grevi:
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60-65 Yaﬂ›ndaki
Tutsak Yak›nlar›
Böyle Yürüyorsa, Herkes
Durup Düﬂünmelidir:

HAP‹SHANELERDE
NELER OLUYOR?

Ses olacaksan›z;
Türkan Albayraklar’›n,
Nagehan Kurtlar’›n
sesi olmal›s›n›z!

Okuma Tiyatrosu “Seven” (Yedi) adl› grup taraf›ndan
‹stanbul’da bir oyun sergileniyor. Oyun, dünyan›n 7 ülkesinden çeﬂitli konularda mücadele eden 7 kad›n› canland›r›yor.
Oyunu as›l sahneye koyan, ‹sveç Ulusal T i y a t rosu
Riksteatern. ‹sveç Ulusal Tiyatrosu, 2009’dan bu yana,
yaklaﬂ›k 40 yerde sahnelemiﬂ oyunu.
Oyun, sergilendi¤i her ülkede, o ülkenin sanatç›lar›,
ayd›nlar› taraf›ndan seslendiriliyor.
Oyunun ülkemizdeki sahneleniﬂinde ise, Kuzey ‹rlanda’dan, Kamboçya’dan, Guatemala’dan, Rusya’dan, Afganistan’dan, Pakistan’dan, Nijerya’dan kad›nlar›, Ece
Te m e l k u r a n , F e t h i ye Ç e t i n , L a l e M a n s u r, Füsun De m i re l , Z e y n e p E ron at , B el çim B i lg in E rd o ¤ an v e ﬁ ev val Sam seslendiriyorlar. Bu kad›nlar, genel olarak, düzen s›n›rlar› içinde mücadele eden kad›nlar..
*
Oyunun Amerika’daki sunumu ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›
Hill ary Clinton taraf›ndan yap›lm›ﬂ.
‹lerici, demokrat bir ayd›n, e¤er ki bir iﬂin içinde Amerikan emperyalizminin D›ﬂiﬂleri Bakan› varsa, orada her
ad›m›n› ihtiyatl› atmal›, her sözünü ihtiyatl› söylemelidir.
Hele ki o iﬂin içine kat›lmak söz konusu ise, bu noktada “B‹N DEFA D Üﬁ Ü N M EL‹D‹R ” demiyoruz. H‹Ç
DÜﬁÜNMEDEN REDDETMEL‹D‹R!
Amerikan emperyalizminin baﬂkanlar›n›n, bakanlar›n›n, tekelci ﬂirketlerinin halklar›n lehine herhangi bir ﬂey
yapma ihtimalleri, milyonda bir bile yoktur.
*
Mesela düﬂünün bu projenin içine 2.5 ay› aﬂk›n bir zamand›r direnen bir T ü r k a n A l b a y r a k ’ › koyarlar m›? 7
kad›ndan birini T ü r k a n A l b a y r a k yaparlar m›?

Ya p m a z l a r ! Ya p a m a z l a r ! . .
Çünkü T ü r k a n A l b a y r a k’› iﬂsiz b›rakan taﬂeronlaﬂt›rma, özelleﬂtirme politikalar› zaten emperyalistlerindir.
O zaman gerçek ayd›nlar, emperyalistlerin izin ve
onay verdi¤ini de¤il, emperyalistlerin iﬂsiz b›rakt›klar›n›n, emperyalizmin tecrit ettiklerinin ve emperyalizme karﬂ› direnen kad›nlar›n sesi olmal›d›r.
*
Bu projeyi yapanlar, tecritin kald›r›lmas› için ANKARA’ya yürüyen TAYAD’l›lar içinde olan ve günlerdir s›ca¤a, ya¤mura, uykusuzlu¤a yorgunlu¤a ald›rmaks›z›n
yürüyen N a g e h a n K u r t’u 7 kad›ndan biri yaparlar m›?
Ya p m a z l a r !
Çünkü N a g e h a n K u r t’un kald›r›lmas› için mücadele
etti¤i t e c r i t i n ak›l hocas› da, teﬂvikçisi de emperyalistlerdir. Hücre tipi hapishanelerin arkas›nda onlar vard›r.
*
Bu oyunda demokratik haklar› için mücadele etti¤i
için tutuklanan ve ﬂu anda Sincan Kad›n Hapishanesi’nde
tecrit alt›nda tutulan ve orada da tecrite karﬂ› direnen TAYAD’l› Zeynep Yayla’n›n sesine yer verebilirler mi?
Vermezler!
Zeynep Yayla’n›n bedeller ödeyerek sürdürdü¤ü mücadele ayn› zamanda emperyalistlerin hak ve özgürlükleri rafa kald›rd›¤› bir düzene karﬂ› oldu¤u için onun sesine
yer vermezler.
*
Biliyoruz, sayd›klar›m›za, sayacaklar›m›za ses olmak,
risklidir. Bedeller ödemeyi gerektirebilir.
A m a h a k l › y a , d i re n e n e s e s o l m a k , b u b e d e l e d e ¤ e r
b i r eylemdir zaten.
Direnen kad›nlar›n sesi olmak, o sesleri ço¤altmak gerekir. O sesleri ço¤altmaya her zamankinden daha fazla
ihtiyaç var. Ama bunu emperyalistlerin icazetine girmeden, onlara ra¤men yapmal›y›z.
Ancak o zaman bu seslerin bir anlam› olacakt›r... Ancak o zaman, direnene ses olan ayd›n, gerçek bir ayd›n
olacakt›r.
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Yitirdiklerimiz
1 Ekim - 7 Ekim
1975, Artvin-Hopa do¤umludur. 1990’da ‹stanbul Liseli
Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. En son silahl›
birliklerde görevliydi.

Hüsamettin C‹NER

Hollanda: 4 Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Hüsamettin C ‹NER

An›lar› Miras›m›z
Hüsamettin Ciner:

“‹ﬂkencede baﬂ e¤meyen bir direniﬂçi”
1956 Mardin Nusaybin do¤umluydu. Devrimci hareketin
yarat›lmas›nda yer alan kadrolardan biriydi. 2 Ekim
1980'de cuntaya karﬂ› gerçekleﬂtirilecek bir eylemin haz›rl›klar› s›ras›nda elinde bomba patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

R›dvan SANCAR

‹stanbul Serencebey’de 2 Ekim 1979’da faﬂistler taraf›ndan katledildi.

Ömer Faruk
BAYRAKTAR
1977 Hatay-Samanda¤ do¤umludur. Erdinç, devrimci hareketin saflar›na 1995’de kat›ld›.

Erdinç ARSLAN

5 Ekim 1999’da ölüm mangalar› taraf›ndan Adana Yüre¤ir’de bulundu¤u eve düzenlenen bask›nda katledildi¤inde,
silahl› birlikler üyesiydi. ‹nfazc›lar, ayn› operasyonda Murat
BEKTAﬁ adl›, devrimci hareketle ilgisi olmayan bir iﬂçiyi de
katlettiler.

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

F. Y›lmaz GÜVEN
1966 Dersim Pülümür do¤umludur. Demokratik ve illegal
çeﬂitli alanlarda görevler ald›.

‹smet GÜVENÇ

3 Ekim'de, ‹stanbul polisi taraf›ndan çal›ﬂt›¤› iﬂyerinden
gözalt›na al›nd›. Günlerce yo¤un iﬂkencelerden sonra 6
Ekim 1996’da baﬂ›ndan kurﬂunlanarak katledildi ve cesedi. Esenler'de bir inﬂaata b›rak›ld›.
1976 Tokat do¤umlu olan Ali R›za, 1993’de mücadeleye kat›ld›. 1997’de Karadeniz k›r silahl› birliklerinde yerald›.
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5 Ekim 2000’de, Ulucanlar katliam›n›n hesab›n› sormak için bir eylem haz›rl›¤›ndayken taﬂ›d›¤› bomban›n
patlamas› sonucu ‹stanbul-Harbiye'de ﬂehit düﬂtü.

“Bize bu dayan›lmaz ac›lar› yaﬂatanlardan,
halk›m›z› onbi nlerle katl edenlerden,
c e na z e le r im i z e bi l e ha y va n l e ﬂi m ua me le s i
yapanlardan hesap soraca¤›z.”

Ali R›za AKASLAN

7 Ekim 1999’da Tokat, Almus ‹lçesi Çamdal› Köyü yak›nlar›nda gerillayla oligarﬂinin askeri güçleri aras›nda ç›kan
çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Hüsamettin’in gitti¤i yerlerde onu sevmeyen, ona sayg› duymayan hemen hemen yoktur. Annem eve hiçbir arkadaﬂ›m› getirmemi istemezdi. Ama Hüsamettin bize gelince iﬂ baﬂka olurdu. Sar›lmalar, öpmeler, hizmette kusur
olmazd›. Bizim evin ikinci o¤luydu Hüsamettin. Bir kaç aile d›ﬂ›nda açamad›¤›
kap› yoktu. ‹lk tan›ﬂt›¤›m›z ailelerde biz
mesafeli, çekingen davran›rken, Hüsamettin
sanki y›llard›r evdekilerle dostmuﬂ gibi davran›r
konuﬂur, sohbet ederdi. Ve ne yapar eder o aileyle iliﬂkisini geliﬂtirir ve k›sa süre sonra, o evden birisi oluverirdi.
Hüsamettin yoldaﬂlar›na ba¤l› ve onlar için herﬂeyi yapacak kadar cesurdu. 1992’nin sonlar›nda Kay›plar Kampanyas› içerisinde Hacettepe Üniversitesi Hastanesi önünde eylem
vard›. Eylem bitti, tam da¤›l›rken bir sivil polis silah›n› çekerek, bir arkadaﬂa ateﬂ edecek gibi koﬂuyordu. ‹yice yaklaﬂt›¤›nda koﬂar durumda olan Hüsamettin arkas›n› dönüp arkadaﬂ›n›n üzerine kapakland› ve gözalt›na al›nd›.
Hüsamettin, iﬂkencede baﬂ e¤meyen bir direniﬂçiydi. Kaç
kez gözalt›na al›nd›ysa iﬂkenceden aln›n›n ak›yla ç›kt›. Düﬂman karﬂ›s›nda pervas›zd›, tereddüt, çekince gibi kayg›lar ondan çok uzakt›. Bir arkadaﬂ m› gözalt›na al›n›yor, ilk müdahale edenlerden birisi Hüsamettin olurdu. Toplu eylemlerde
ise, polisin ilk sald›rd›¤› insanlar›m›zdand›.
‹lk gözalt›na al›nd›¤›nda ask›ya al›r›z diye tehdit ediyorlar. Cevab› net; “Al›rsan›z al›n, size tek kelime dahi yok” deyip, kendisi ask›ya ald›klar› masan›n üzerine ç›k›yor. Gözalt›ndan ç›kt›ktan sonra “niye öyle yapt›n” diye soruldu¤unda
“onlardan m› korkacakt›m, ne yapabilirler ki” demiﬂti. ‹ﬂkenceciler de çok iyi biliyordu Hüsamettin’den tek kelime alamayacaklar›n›. Her DAL’a (Ankara’n›n iﬂkencehanesi) götürülüﬂü bir zafer, iﬂkenceciler için ise yenilgiydi.
Hüsamettin ﬂehitlerimize ba¤l›yd›. R›za Güneﬂer’in cenazesinde tek pankart onlar›nd›. Küçükesat ve Maltepe katliamlar› sonras› ﬂehitlerimizi lay›k›yla u¤urlayabilmek için koﬂturup durdu. Eylem planlar› yapt›. “Ankara’da görkemli bir
u¤urlama yapmal›y›z” diyordu. 12 Temmuz sonras› molotoflanan bankalarda, 16-17 Nisan sonras› as›lan pankartlarda,
duvarlara yaz›lan yaz›larda, Hüsamettin’in de imzas› vard›.
En büyük iste¤i bir savaﬂç› olmakt›. Sonunda iste¤ine kavuﬂup bir SPB savaﬂç›s› olarak ölümsüzleﬂti.
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Ça¤r› / ‹lan
MAHKEMEYE ÇA⁄RI
Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin
Tutuklanan Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz Serbest B›rak›ls›n
Tarih: 30 Eylül, Perﬂembe
Yer: Beﬂiktaﬂ 10. ACM ‹STANBUL
Saat: 10:45

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
MEHMET A⁄AR CEZALANDIRILSIN!
Tarih: 30 Eylül, Perﬂembe
Yer: 11. ACM ANKARA
Saat: 10:05

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
19-22 Aral›k Ümraniye
Hapishanesi Katliam Davas›
Tarih: 28 Eylül, Sal›
Yer: Üsküdar Adliyesi
Saat: 10.00

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
Gençlik Federasyonu Üyeleri
Serbest B›rak›ls›n
Tarih: 30 Eylül, Perﬂembe
Yer: Erzurum 2. ACM
Saat: 14.00

Beklemeyecek Alaca¤›z!
AYAD’l›lar yürüyorlar. Yüzlerce kilometrelik yolu, yaﬂl› ama
kararl› ad›mlar›yla aﬂ›yorlar...
Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler, anti-emperyalist mücadelede,
akademik demokratik mücadelede
tutsak verdikleri arkadaﬂlar› için
Bak›rköy Hapishanesi önünde açl›k
grevindeler. Eylemleriyle bask›lar›,
tutuklamalar›, belli yerlerden birinde bir bas›n aç›klamas›yla protesto
etme s›radanl›¤›n›n d›ﬂ›na ç›k›yorlar. Devrimci gençlik, tutuklamalar,
linç sald›r›lar›, polis terörü karﬂ›s›nda Dev-Genç gelene¤ini sürdürüyor... T ü r k a n A l b a y r a k , Paﬂabahçe
Devlet Hastanesi bahçesindeki direniﬂ çad›r›nda, Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nin gelene¤iyle, Abdi ‹pekçiler’in gelene¤iyle direniﬂini sürdürüyor. Yalvarm›yor, beklemiyor,
icazete s›¤›nm›yor, direniyor...
Ha l k Ce phe l il e r, gecekondu semtlerinde bir yandan polis iﬂgaline
karﬂ› barikatlarda mücadelede ediyorlar, bir yandan yozlaﬂmaya karﬂ›
kampanyalar düzenliyorlar... Yoksul
gecekondular› savunmak, Türkiye
devrimini savunmakt›r, Halk Cepheliler bu görevi üstleniyorlar...

T
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ir çok alanda, bir çok mevzide
birden sürdürülen bir mücadele
bu. Hangisine “bu, halk›n gündemi
de¤il” denilebilir? Kim, bunlar› yok
sayabilir? Bunlar› yok sayan›n siyasette, s›n›flar mücadelesinde bir iddias› olabilir mi?

B

yaklar› su toplam›ﬂ bir TAYAD’l›, yol arkadaﬂlar›n›n bir
süre minübüse binmesi önerisini
reddederek yürüyüﬂ kolunun en
önüne geçip yürümeye devam ediyor. ‹stanbul’dan yürüyüﬂe yar›m
günlük destek vermek için gelen bir
tutsak anas›, faﬂist sald›r› tehdidini
görünce, sizi böyle b›rak›p gidemem
diyerek orada kal›yor. Bu fedakarl›k, bu sahiplenme, unutulan, unutturulmaya çal›ﬂ›lan, burjuvazinin ve
onun soldaki uzant›lar›n›n küçümsedi¤i bir gelene¤in ifadesidir. Yürüyen, evet, fedakarl›kt›r, yürüyen

A
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sahiplenmedir, yürüyen tecrite ony›ld›r boyun e¤meme kararl›l›¤›d›r,
yürüyen cürettir, yürüyen emektir,
yürüyen sab›rd›r, yürüyen umuttur...
Yürüyen K A Z A N M A ‹ R A D E S ‹ ’ d i r. Kazanaca¤›z. TAYAD yürüyüﬂ koluna bakan, bundan bir kez
daha emin olur. TAYAD’l›lar›n coﬂku, inanç dolu gözleri söylüyor bunu bize. Yaﬂl› ayaklar›ndaki dinamizm ve kararl›l›k söylüyor. Hapishane önündeki Dev-Gençliler’in
coﬂkusunda görüyoruz kazanaca¤›m›z›n güvencesini.
AYAD’l›lar›n yürüyüﬂü, DevGençliler’in açl›k grevi, Albayrak’›n direniﬂi, gecekondularda sürdürülen mücadele ve kampanyalar;
her biri ülkemizdeki devrimci demokratik mücadele aç›s›ndan
önemli mücadelelerdir. Belki binler
yer alm›yor bu eylemlerde, fakat
politik önemleri tart›ﬂ›lmaz. Türkan
Albayrak’›n direniﬂine bak›n; tek
kiﬂilik bir direniﬂtir, ama iﬂten at›lanlara, kad›nlara, ayd›nlara moral
vermekte, güven vermektedir... Burada as›l güç, kaç kiﬂinin direndi¤inde de¤il, direnme kararl›l›¤›ndad›r... Ayn› kararl›l›k Ankara yolunda
da var, Bak›rköy Hapishanesi önünde de, Okmeydan›’nda kurulan barikatlarda da... Kuﬂku yok ki, devrimci ilerici siyasi hareketler, demokratik kitle örgütleri, ayd›nlar,
bilgilendikleri ölçüde, bu eylemlerin öneminin fark›ndad›rlar. Bu eylemlerin solun, devrimcilerin meﬂrulu¤unun yeniden kazan›lmas›nda
ve pekiﬂtirilmesinde oynad›¤› rolü
görmemek de mümkün de¤ildir.
Ancak düzen içi kayg›lar, korkular,
siyasi hareketler aç›s›ndan rekabetçilik, grupçuluk gibi bir çok neden,
bu direniﬂlerin çok daha geniﬂ kesimlerin deste¤iyle gerçekleﬂtirilmesine engel olmaktad›r.

T

akat biz yine de, bu eylemlerin,
direniﬂlerin, beyinlere, yüreklere, siyasi hareketlerin politikalar›na
izler b›rakt›¤›n› biliyoruz. Bugün
yaratt›¤›m›z etkilerin yar›n devri-

F

min kazan›mlar›na dönece¤i de bizim için aç›kt›r. Bu yüzdendir ki, ﬂu
veya bu alanda, yaln›z b›rak›ld›¤›m›z koﬂullarda da politikalar›m›z›,
ald›¤›m›z kararlar› hayata geçirmekte tereddüt göstermedik.
e düzen içi güçlere yasland›k,
ne d›ﬂ›m›zdaki di¤er sol güçlere güvenerek ç›kt›k yola. Biz, Nagehanlar’la, Fahrettinler’le, Türkanlar’la, Ferhatlar’la, Bernalar’la, Ali
Ekberler’le, Engin Çeberler’le, Sabolar’la, Gülsümanlar’la... yürütüyoruz kavgam›z›. Her yaﬂtan, her
milliyetten, her inançtan, her meslekten, her ﬂehirden, her yerden...
bir halk hareketi olarak yürütüyoruz. Haklar ve özgürlükler mücadelesinde kazan›mlar elde etmenin,
yeni mevziler kazanman›n, meﬂrulu¤umuzu pekiﬂtirmenin tek yolu du
budur...

N

urjuvazinin siyaset anlay›ﬂ›yla
bizim siyaset anlay›ﬂ›m›z farkl›d›r. Burjuvazinin düzeninde, siyaset,
bir grup profesyonel siyasetçinin tekelindedir; kararlar› onlar al›r, politikalar› onlar üretir, bu siyaset anlay›ﬂ›nda halka sadece oy vermek, veya referandumlarda evet ya da hay›r
demek b›rak›lm›ﬂt›r. Halk›n “siyaset
alan›” bununla s›n›rl›d›r.

B

alk›n siyaset arenas›ndan d›ﬂ l a n m › ﬂ oldu¤unu gizlemek
üzere de “sivil toplumculuk” olarak
adland›r›lan bir alan aç›lm›ﬂ ve toplumun çeﬂitli kesimlerine bu alan
içinde, düzene, sisteme dokunmamak kayd›yla siyaset yapmak “imkan›” tan›nm›ﬂt›r. (Düzen içi sol da
bu alanda siyaset yapmay› kabul
ederek, burjuvazinin halk› gerçek
anlamda siyasetten d›ﬂlamas›na ortak olmaktad›r.)
evrimin ve sosyalizmin siyaset
anlay›ﬂ›nda, halk, sadece kat› lan de¤il, yönetendir. S›n›flar mücadelesinin temel unsurudur. Üreten
ve yaratan o oldu¤u gibi, devrimlerin sahibi de odur. Devrimler kitlelerin eseridir. Marksist-Leninistler

H
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için bu sadece teorik bir do¤ru, hayat›n d›ﬂ›nda bir formülasyon de¤il,
günlük çal›ﬂma tarz›m›z›, kitlelerle
iliﬂkimizin niteli¤ini, nas›l düﬂünüp
nas›l çal›ﬂ›p nas›l mücadele edece¤imizi belirleyen temel bir gerçe¤imizdir.
alk› örgütlemeden, örgütlemeye çal›ﬂmadan kimse siyaset
yapamaz. Burjuvazi de dahildir buna. Burjuvazi de kendi meﬂrulu¤unu kitlelerin deste¤ini sa¤lamakta
bulur. Ancak burjuvazinin bekledi¤i
deste¤in niteli¤i, onun siyasete bak›ﬂ›na uygun olarak, oy vermeyi
esas alan bir destektir. Halk›, en fazla bir de mitinglere ça¤›r›rlar.

H

u anlay›ﬂ›n devam› olarak;
burjuvazi kitlelere, bekleyin
der, sabredin der, siz hiç merak etmeyin, biz sizin sorunlar›n›z› çözece¤iz der. Sizin sorunlar için
zahmet etmenize, kafa yorman›za,
eylemler yapman›za hiç gerek
yok, zaten sorunlar eylemlerle de¤il, “konuﬂarak” çözülür der.

B

iz diyoruz ki, haklar söke söke al›n›r. Biz diyoruz ki, istemek yetmez, almak gerekir. Almay› bilmek gerekir.

B

ir yanda 13 Eylül sabah› “12
Eylül’den hesap sormak” ad›na adliyelere koﬂanlar varken, bir
yanda yaﬂlar› 60’› aﬂm›ﬂ TAYAD’l›lar›n yüzlerce kilometrelik
yürüyüﬂü var... Bir yanda “Genç si viller” ﬂarlatanl›¤›yla ittifaklar kurup düzen gericili¤inin batakl›¤›na
gömülen reformizm var; bir yanda
gençli¤in anti-emperyalist eylemleri ve açl›k grevi var... Bir yanda k a d › n s o r u n u n u cinsel tacize, töre
ﬂiddetine indiren çarp›k yaklaﬂ›mlar
var, bir yanda Türkan Albayraklar’›n direniﬂi... Bir yanda burjuvazinin empoze etti¤i sapk›nl›klar›, alkolu, “ﬂans oyunlar›n›” meﬂrulaﬂt›ran bir çürüme, bir yanda yozlaﬂmaya karﬂ› kampanyalar... Bir yanda
burjuvaziyle ayn› a¤›zdan terörizm
demagojisi yapan, burjuvazinin etki
alan›nda taﬂ atmaya bile karﬂ› ç›kan
“ﬂiddet” karﬂ›tl›¤›, ve bir yanda
yoksul gecekondular›m›z› savunmak için kurulan barikatlar...

B

emen tüm alanlarda, tüm konularda, sorunu ele al›ﬂta, mücadelede bir farkl›l›k var. Tüm alanlarda iki farkl› tav›r, i k i fa r k l › t e rci h i n sonucudur. TAYAD’l›lar da
adalet istiyor; ama s›rtlar›n› AKP’ye yaslayarak de¤il, AKP’ye karﬂ›
mücadele ederek, AKP’nin yakas›na yap›ﬂarak... ‹ktidardan demokrasi bekleyenler, oligarﬂi içi iktidar
kavgalar›na taraf olanlar, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini geliﬂtiremezler. Faﬂizm koﬂullar›nda
demokratik mücadele de diﬂe diﬂ bir
mücadeledir, militanca bir ele al›ﬂ›
gerektirir ve yasall›k içinde dahi,
bedel ödemeyi gerektirir. Bunlar›
yerine getirmeyenler, demokratik

H

Düzene yaslanan, düzen
içinde erir gider. Faﬂizme
karﬂ› direnmeyen,
statükoculaﬂ›r, geriler, çürür ve
erir. Haklar ve özgürlükler,
bekleyerek kazan›lmaz, icazetle
kazan›lmaz. Bunlar s›n›flar
mücadelesinin do¤rular›d›r.
Öyleyse aç›k ki, tüm devrimci,
demokratik güçler aç›s›ndan,
direniﬂleri, birlikleri güçlendirmekten baﬂka bir yol yoktur.
mücadeleyi de sürdüremez ve hiç b i r k o n u d a h i ç b i r kazan›m elde
edemezler.
on on y›la bir bakal›m mesela,
demokrasiyi, AKP’nin ç›karaca¤› AB’ye uyum yasalar›ndan bekleyen ve buna göre politika belirleyenler, demokratik mücadelede
hangi direniﬂleri gerçekleﬂtirdiler,
hangi kazan›mlara imza att›lar?
Yoktur. Buna cevap olarak ﬂunu
yapt›k, ﬂunu gerçekleﬂtirdik diye
verebilecekleri tek bir örnek yoktur.
Düzen içi güçlere yaslanmak, onlar›n icazetini esas almak, zaten farkl› bir politikad›r. Bu politika, ayd›nlar›n, reformizmin bir kesimini son
referandumda AKP’yi desteklemeye kadar götürmüﬂtür. Ayd›n sorar,
sorgular. Kuﬂku duyar. Bu kadar ge-
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rici faﬂist televizyon kanal› nas›l
oluyor da, sosyalistlere, ilericilere
ekranlar›n›, sayfalar›n› bu kadar cömertçe aç›yorlar? ‹ki günde birden
demokratlaﬂt›lar m› bunlar? Ayd›n
bunlar› sorgulamaz m›? Bu ülkede
ony›llard›r iﬂkencelere karﬂ›, 12 Eylül’e karﬂ› mücadele eden kimdir?
Peki biz bu mücadeleyi verirken, bugün ekranlar›n›, sayfalar›n› 12 Eylül
zulmüne açanlar ne yap›yordu?
iz 12 Eylül’le ilgili, iﬂkencelere, infazlara, kay›plara karﬂ› eylemler yap›yorduk, polis bize sald›r›yordu ve ad› geçen tüm bu gerici
çevreler, polisi destekleyip bizi “ t e r ö r i s t ” diye suçlayan haberler yap›yorlard›. Peki ne oldu bunlara? Birden hidayete mi erdiler? Gerici Fethullahç›lar’a birden demokratl›k
vahiy mi geldi?

B

üzene yaslanan, düzen içinde
erir gider. Faﬂizme karﬂ› direnmeyen, statükoculaﬂ›r, geriler, çürür
ve erir. Haklar ve özgürlükler, bekleyerek kazan›lmaz, icazetle kazan›lmaz. Bunlar s›n›flar mücadelesinin do¤rular›d›r. Öyleyse aç›k ki,
tüm devrimci, demokratik güçler
aç›s›ndan, direniﬂleri, birlikleri güçlendirmekten baﬂka bir yol yoktur.
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urjuvazi taraf›ndan belirlenen
“Türkiye’nin gündemine” bak›n. Günlerdir “Mardin’deki defile
krizi”ni tart›ﬂt›r›yorlar. Burjuvazi
aras›nda ﬂu ﬂunu dedi, bu bunu dediyle halk›n beyinlerini dolduruyorlar. Ekranlarda AKP’li bakanlar, Cemil ‹pekçi gibiler, burjuvazinin kaﬂarlanm›ﬂ kalemﬂörleri cirit at›yor.
60-65 yaﬂ›ndaki onlarca insan›n Ankara yolunda yürüyüﬂü haber de¤il
onlar›n bas›n ve yay›n organlar›nda.
Bu gündeme mi tabi olaca¤›z? Kitlelerin beyinlerinin bu gündemlerle
doldurulmas›na seyirci mi kalaca¤›z? Haklar›m›z› AKP’den ya da
AB’den, akil adamlardan m› bekleyece¤iz?... Biz bunlar›n hepsine h ay › r cevab› veriyoruz. Beklemeyecek
alaca¤›z. Gerekti¤inde barikatlarda
dövüﬂerek, gerekti¤inde açl›klara yatarak ve h e r koﬂulda kazanma iradesi ve kararl›l›¤›yla mücadele edece¤iz. Olmas› gereken de budur.

B

5

TAYADLILAR ANKARA YÜRÜYÜﬁÜNE BAﬁLADI...
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TAYAD’l› Aileler 18 Eylül günü, tecrite son verilmesi, sohbet
hakk›n›n uygulanmas›, hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› ve tutuklu
TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›
talebiyle ‹stanbul’dan Ankara’ya
yürüyüﬂ baﬂlatt›lar.
Yürüyüﬂ baﬂlamadan önce Kartal Meydan›’nda toplanan TAYAD’l›lar “Tecritin Kald›r›lmas›,
Sohbet Hakk›n›n Uygulanmas›,
Tutsak TAYAD’l›lar›n Özgürlü¤ü,
Hapishanelerde Tecrit ve ‹ﬂkencenin Son Bulmas›, Hasta Tutsaklara
Özgürlük ‹çin Ankara’ya” yaz›l›
pankart açarak bir aç›klama yapt›lar.
TAYAD Baﬂkan› Avukat Behiç
Aﬂç›; hapishanelerin ülkemiz demokrasisinin aynas› oldu¤unu söyledi.
Aﬂç›; “‹ktidarlar söylemlerinde
demokratikleﬂtiklerini, haklar›n ve
özgürlüklerin geliﬂtirildi¤ini söyleyebilirler. Kuﬂkusuz iktidarlar ‘demokrasi’ getirdikçe bizim de hayat›m›z de¤iﬂmektedir. ‹ﬂkence artmakta, tecrit a¤›rlaﬂmaktad›r. ‹ﬂte bizi
yollara düﬂüren budur” dedi.
Okunan aç›klaman›n ard›ndan

o¤lu Bolu F Tipi Hapishanesi’nde
tutsak olan Fahrettin Keskin söz
alarak; "Sürgünler, zulüm, bask›lar
sürüyor" diyerek tip 1 ﬂeker hastas›
olan Ufuk Keskin’in sürgünler sonucu hem ilaçlar›n› alamad›¤›n›,
hem de uygulanmas› gereken diyetinin uygulanmad›¤›n› söyledi.
Ard›ndan o¤lu Tekirda¤ F Tipi’nde tutsak olan Melek Akgün konuﬂarak “Dört senedir tekli hücrede
kal›yor. 1 saat havaland›rmaya ç›kar›yorlar. 16 gündür eylemdeler. Havaland›rmadan içeri girmiyorlar ve
dövülerek al›n›yorlar. ‹çme sular›na
pis su kar›ﬂt›r›l›yor. A¤ustos’un s›ca¤›nda su verilmedi bir ay. Camlar› yok. Ben seni asm›yorum, böyle
diri diri gömüyorum diyorlar" dedi.
Eyleme Paﬂabahçe Hastanesi’nde direniﬂte olan Türkan Albayrak’ta destek vererek "TAYAD’l›
Aileler’in çocuklar› bizim için
hapishanedeler. Destekliyorum. Yürümesem de gönlüm onlarla” dedi.
D‹SK Emekli Sen’in de "Sohbet
Hakk› Uygulans›n" pankart›yla destek verdi¤i eylemde, "Tecrite Son”,
“Sohbet Hakk› Uygulans›n", "Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n", "Tu-

tuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n" sloganlar› at›ld›.
Sloganlar›n ard›ndan aç›klama
bitirildi ve TAYAD’l›lar Ankara’ya
do¤ru yürüyüﬂe baﬂlad›lar.

“ Y ür üyüﬂüm üz ü n
50. ki lo m e tr esin deyiz...”
TAYAD’l› Aileler yürüyüﬂlerinin ikinci günü olan 19 Eylül’de bir
aç›klama yay›nlayarak 50 kilometreyi geride b›rakt›klar›n› söylediler.
“Tecritin Kald›r›lmas›, Sohbet Hakk›n›n Uygulanmas›, Tutsak TAYAD’l›lar›n Özgürlü¤ü, Hapishanelerde Tecrit ve ‹ﬂkencenin Son Bulmas›, Hasta Tutsaklara Özgürlük

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

‹çin Ankara Yollar›nday›z” diyen
TAYAD’l›lar; yürüyüﬂ güzergahlar›n› E-5 karayolu olarak belirlediklerini söylediler.
Ailelerin hastal›klar› d›ﬂ›nda
yolculukta bir o ana kadar bir sorun
yaﬂamad›klar›n›n belirtildi¤i aç›klamada; “Bizi bu yaﬂ›m›zda yollara
düﬂüren TECR‹T’ in kald›r›lmas›
verilen sözlerin ve genelgenin uygulanmas› için 2000 y›l›ndan bu yana mücadele ediyoruz. Hapishanelerin yan› s›ra TAYAD’l› aileler
üzerindeki bask›da artarak devam
etmektedir. ﬁimdi bir yandan tutsaklar› hapishaneler aras›nda ve hapishane içinde sürgünlere gönderirken di¤er yandan da fiili sald›r›lara
baﬂlad›lar. Son iki ayda onlarca tutsak, hapishaneler aras›nda ve hapishane içinde sürgüne gönderildi. Bunun yan› s›ra iktidar tecrit içinde
tecrit uygulamaya çal›ﬂ›yor. Zaten
tecritte olan, bir ve üç kiﬂilik hücrelerde tuttu¤u tutsaklar› birbirlerinden tamamen kopartmak için sürekli yer de¤iﬂtiriyor.
Di¤er yandan 9 TAYAD'l›, 10
y›ld›r hapishanelerdeki tecrit zulmüne karﬂ› ç›kt›¤›ndan, hapishanede tedavisi engellendi¤inden yaﬂam›n› yitiren devrimci Güler Zere'nin cenazesine kat›lmak ve bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele
eden Mahir Çayan'› and›¤›ndan dolay› tutuklu bulunuyor.
Her türlü demokratik eylemi suç
sayan AKP iktidar› "TAYAD'l›lar›
tutuklar›m, hapse atar›m, sustururum" diye san›yorsa yan›l›yor. Ne
kadar sald›r›rsan›z sald›r›n bizi mücadelemizden vazgeçiremezsiniz”
denildi.

Yürüyüﬂ günlü¤ü...
B u gün 19 Ey l ü l P a z a r
Yaklaﬂ›k olarak yürüyüﬂümüzün 50. kilometresindeyiz. Yol kenar›nda tek s›ra halinde k›rm›z› önlüklerimiz, beyaz baﬂörtülerimiz ve
ﬂapkalar›m›z ile yürüyoruz.
Yaﬂ›m›z ve fiziki rahats›zl›klar›m›z elverdi¤i ölçüde yürüyor, zaman zaman da küçük molalar veriyoruz. Kendi rahats›zl›klar›m›z›n
yan› s›ra ayaklar›m›z da yürümeye
ba¤l› ödemler oluﬂmaya baﬂlad› ve
özellikle mola verdi¤imizde daha
çok hissediyoruz. Bunlara ra¤men
moralimiz çok yüksek. E-5 karayoluna girdi¤imizde var olan endiﬂelerimiz halk›n yo¤un ilgisi ile silinip gitti. Zaman zaman merkezi
yerlerden geçerken sokaktaki insanlar›n alk›ﬂlamas›n›n yan› s›ra,
yoldan geçen araçlar›n camlar›ndan sarkarak zafer iﬂareti yapanlar,
bizim gibi uzun yolcu olan t›r ﬂoförleri, motorcular. Tabi yolcular
ile birlikte selams›z geçmeyen
Gebze - Harem hatt› minibüslerini

de unutmamal›…
Yol boyunca nerede oldu¤umuz, nereye do¤ru gitti¤imiz ve en
önemlisi Ankara’ya ne kadar kald›¤› üzerine sohbetler ediyoruz. Zaman zaman ziyaretçilerimiz oluyor.
Yürüyüﬂü duyup bizim de katk›m›z
olsun diyenler. Giyecek-yiyecek,
ihtiyac›m›z oldu¤unu düﬂündükleri
ﬂeyleri getirip bir çay›m›z› içerek
destek oluyorlar tabi bunun için
molay› beklemek zorundalar.
Yorulsak da, genel olarak yolculu¤umuz keyifli geçiyor. 18 Eylül akﬂam›, 19 Aral›k katliam›nda
kardeﬂini kaybeden TAYAD’l› bir
ailemizde misafir olduk. 19 Eylül
sabah› 08.00 gibi de ‘yine düﬂtük
yollara’. Bu geceyi çad›rlar›m›zda
geçirmeyi planl›yoruz.
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TAYAD’l› l a r Ko caeli’de
Ad›m ad›m Ankara’ya yürüyen
TAYAD’l› Aileler, 20 Eylül günü
Kocaeli Körfez’den ‹zmit merkeze
yürüdüler. TAYAD’l›lar yol boyun-

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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aç›klaman›n ard›ndan ç›kt›lar yola… TAYAD'l› Aileler Onurdur,
Onurumuz! "Biz bu yola dönmek
için ç›kmad›k, biz zülme karﬂ› yürüyoruz, tecriti kald›raca¤›z!" diyorlar…
21 Eylül Sal› sabah› saat 9.00'da
haz›rlan›p Kocaeli merkezinde bulunan ‹nsan Haklar› An›t› önünde
bir araya TAYAD'l›lar ve onlar›
u¤urlamaya gelenler buradan yürüyüﬂlerine devam ettiler.
Bugün, 21 Eylül günü Kocaeli'nden ç›kt›lar yola. ‹ki defa ya¤murda ›sland›lar… yürürken k›yafetlerini de¤iﬂtirip devam ettiler…
ya¤murun alt›nda yürümek zor de¤il onlar için…
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ca bildiri da¤›t›p Ankara’ya yürüme
nedenlerini anlatt›lar.
Kocaeli’de yürüyüﬂ yolunda
“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n, Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› atan TAYAD’l›lar marﬂlarla ‹nsan Haklar›
Park›’na yürüdüler.
‹nsan Haklar› Park›’nda bir
aç›klama yapan TAYAD’l›lar tecrite karﬂ› mücadele etmekte kararl›
olduklar›n› vurgulad›lar.
TAYAD’l›
Aileler
ad›na
aç›klama yapan Semiha Eyilik;
“Her türlü demokratik eylemi suç
sayan AKP iktidar› "TAYAD'l›lar›
tutuklar›m, hapse atar›m, sustururum" diye san›yorsa yan›l›yor. Ne
kadar sald›r›rsan›z sald›r›n bizi mücadelemizden vazgeçiremezsiniz.
Tecrit hücresinde tutuklu olarak
tuttu¤unuz dokuz TAYAD'l›y› da,
hasta tutsaklar›m›z› da sizlerin ellerinizden alana, tecrit iﬂkencesi kalkana dek mücadelemiz devam edecek. Bugün de Ankara'ya yürüyoruz. Talebimiz hiç de¤iﬂmedi” dedi.
Eyilik’in ard›ndan aileler
çocuklar›n›n hapishane yaﬂad›klar›
bask› ve iﬂkenceleri anlatt›lar.
Çocuklar› için mücadelede kararl›
oldu¤unu vurgulayan TAYAD’l›lar;

“Biz çocuklar›m›z›n arkas›nda de¤il, önündeyiz. Onlar›n düﬂünceleri
bizim de düﬂüncemizdir” dediler.
Bildiri da¤›t›m›ndan sonra 1 saat E¤itim-Sen’de dinlenen TAYAD’l›lar kalacaklar› evlere da¤›ld›.

4. günlerinde TAYA D ' l › l a r
Eﬂme'ye ulaﬂt›
Önlerini görüyorlar: "tecriti
kald›raca¤›z" diyerek ad›m ad›m
yürüyorlar Ankara'ya… 100 kilometreyi geride b›rakt›lar… 18 Eylül'de ‹stanbul Kartal'da yapt›klar›

Elin alt›nda onlar ne ya¤murlar,
ne karlar, ne k›ﬂlar gördü geçirdi…
Giyindiler ya¤murluklar›n› ve yürüdüler. Eﬂme’ye ulaﬂt›lar. Eﬂme'de
verdikleri molan›n ard›ndan yola
devam eden TAYAD’l›lar›n Eﬂme’de, girdi¤i dinlenme tesisinin
sahibini polislerin tehdit etmesi sonucu yolda boﬂ bir alana çad›rlar›n›
kurdular. Burada bir kulübe sahibi
TAYAD’l›lar› geceyi geçirmeleri
için kulübesinde a¤›rlad›. Polisler
telefonla kulübenin sahibini de tehdit etmesine karﬂ›l›k kulübe sahibi
kendisinin davet etti¤ini ve kovmayaca¤›n› söyledi.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

5. gün tüm bask›lara
ra¤men yürüyüﬂ devam
ediyor
22 Eylül günü Eﬂme’den ayr›lan
TAYAD’l›lar Sakarya s›n›rlar› içerisinde yollar›na devam ettiler. Akﬂam konaklamak için bir tesise giren TAYAD’l›lar polisin engeliyle
karﬂ›laﬂt›lar. Devam›nda polisin
k›ﬂk›rtmas›yla bir grup faﬂist gelerek provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›.
Tüm yaﬂananlara ra¤men TAYAD’l›lar›n geceyi evlerinde geçirmesi için ›srar eden bir ailede ise
TAYAD’l›lar polisin tacizlerine
maruz kalmamas› için kalmad›lar.
Geceyi inﬂaat halinde bir tesisde
geçiren TAYAD’l›lar jandarma ve
polis ablukas› alt›ndayken yanlar›na gelen 16-17 yaﬂlar›ndaki bir
grup gençle kim olduklar› ve ne
yapt›klar› hakk›nda sohbet ettiler.

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

TAYAD'l› Ai lel e r H e n d e k ' e
y a k la ﬂ› y o r
Yürüyüﬂün 6. günü olan 23 Eylül
sabah› geceyi geçirdikleri Adapazar›’na 7 km uzakl›ktaki Gebeﬂ yak›n›nda bulunan benzin istasyonundan
saat 8.30’da ayr›lan TAYAD’l›lar
Düzce yönünde ilerlediler.
22 Eylül akﬂam› yaﬂad›klar›
keyfi uygulamalar ve planlanan sald›r› giriﬂimlerinin ard›ndan geceyi

Savaşan
Kelimeler
‹nad›na
“ ‹ n a d › n a . . . ” diye baﬂlayan
cümlelerle karﬂ›laﬂt›kça, anlat›lanlar›n eksik ve yanl›ﬂlarla dolu oldu¤unu daha iyi görebiliyoruz.
Reformizm taraf›ndan yayg›n
biçimde kullan›lan bu kavramla
birlikte “inad›na özgürlük”, “i n a d›na aﬂk” tan›mlamalar› karﬂ›m›za
ç›kt›.
Daha sonra taleplerde, sloganlarda, ajitasyonda s›kça karﬂ›m›za
ç›kt› Ard›ndan da “‹nad›na özgürlük”, “‹nad›na direniﬂ”, “ ‹ n a d › n a
...” diye baﬂlayan bir “ i n a d › n a” serisi geldi.
Ne demek “inad›na?”
Günlük konuﬂmalarda s›kça
kulland›klar› kavramlar› ço¤altmak
mümkün elbette. Ancak mant›k hep
“ ‹ n a d › n a . . .” kavram› üzerine kuruldu.
O zaman soral›m, neden inad› na?

Ayn› mant›k s›n›f savaﬂ›n›, direniﬂi “inatlaﬂmak” olarak de¤erlendirir. S›n›flar savaﬂ›nda hiç bir ﬂey
inat olsun diye yap›lamaz...
Oysa biz devrimciyiz. Mücadeleyi i n a t için yürütmüyoruz. Düzenin de¤iﬂmesi gerekti¤ine inand›¤›m›z için, sömürü ve talan›n ancak
bu düzen de¤iﬂti¤inde ortadan kalkaca¤›n› bildi¤imiz için mücadele
ediyoruz.U¤runa mücadele etti¤imiz bilimsel dünya görüﬂümüz sosyalizm de bize yön gösterirken,
yön veren bilimselliktir.
Yine hepimiz biliriz ki, s›n›f
mücadelesi inat u¤runa de¤il bir
amaç u¤runa yürütülür. Birilerine
k›zd›¤›m›z, burjuvaziye inat etti¤imiz için o köhnemiﬂ düzeni de¤iﬂtirmeye aday olmad›k. Ba¤›ms›z,
demokratik bir ülke için, yüzünü
görmedi¤imiz milyonlarca emekçi
için mücadele ediyoruz.
“‹nad›na mücadele...” demek,
o nedenle mücadelede bir kararl›l›¤›n, mücadelede bilimselli¤in ad›
de¤ildir. Tersine mücadeleyi gerçek

sakin geçiren TAYAD’l›lar, “bizi
hiçbir güç yolumuzdan döndüremez, tecriti kald›raca¤›z, bunun
için yürüyoruz” diyerek, kararl›l›klar›n› ifade ediyorlar.
Yürüyen otuz TAYAD’l›n›n içinde ayaklar› yaralananlar, ﬂiﬂenler oldu, “evlatlar›m›z›n ac›s›n›n yan›nda
bizimki ne ki” diyerek, de¤nekleriyle yürümeye devam ediyorlar.
Dün 45 km yürüyen ailelere
destek de onlara güç veriyor. Yol
kenar›nda yürüyen aileleleri gören
ﬂöförler durup sohbet ediyor, desteklerini sunuyor. Aileleri görünce
kamyonunu kenara park edip sohbet eden bir ﬂöfor “Kazanacaks›n›z,
biliyorum” diyerek gitti...
Saat 12.00’de ö¤le molas› verecek olan aileler E5 üzerinde ad›m
tecriti anlatarak Ankara’ya yürümeye devam ediyor.
özünden uzaklaﬂt›ran bir yaklaﬂ›md›r bu de¤erlendirme.
Nedir “inat”la anlat›lmak istenen? Israr m›? Kararl›l›k m›? Neden “inad›na isyan” denir?
‹nat olsun diye insanlar isyan
eder mi? ‹nat olsun diye aﬂ›k olur
mu? ‹nat olsun diye devrim yap›l›r
m›? ‹nat olsun diye özgürlük savunulur mu?
Yine “ ‹ n a d › n a . . . ” diyen bak›ﬂ
aç›s› siyasal mücadeleyi dejenere
etmekte, s›n›f mücadelesini elinin
tersi ile bir kenara itmektedir.
Bilinir ki, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› yürüttü¤ümüz mücadele iktidar hedefli bir mücadeledir. Baﬂka hiçbir biçimde aç›klanamaz.
Herﬂeye
bu
u¤urda
katlan›lmaktad›r.
S›n›f mücadelesi kelimelerle oynanacak, dejenere edilecek bir u¤raﬂ
de¤ildir. Herﬂeyden önce bir ciddiyet gerektirir. Bu anlamdad›r ki
“inad›na” tan›mlamas›, hem siyasal
mücadelenin kendisine hem de içeri¤ine uygun bir tan›mlama de¤ildir.
Tüm bu nedenlerden dolay›,
inat u¤runa, “inad›na de¤il ”, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
için mücadele etti¤imizin bilincinde olunmal›d›r.

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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Hapishanelerde AKP Zulmünün
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Yürüyüﬂ
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AKP sekiz y›ll›k iktidar boyunca
demokratikleﬂme maskesi alt›nda
katliam politikalar›n› sürdürdü. Bugün de ayn› riyakarl›k ve ayn› pervas›zl›kla sürdürmektedir.
Bunun en somut göstergesi
AKP’nin hapishanelerdeki tecrit
politikas›d›r.
AKP, kendisinden önceki DSPMHP-ANAP koalisyon hükümetinin hemen tüm politikalar›n› eleﬂtirmiﬂtir, fakat hapishanelerdeki politikalar›ndan hep övgüyle bahsetmiﬂtir. ‹ktidarlar› boyunca da DSPMHP-ANAP’›n uygulad›¤› tecrit ve
katliam politikalar›n› pervas›zca devam ettirmiﬂtir. AKP, direniﬂ sürerken zorla t›bbi müdahale iﬂkencesiyle onlarca tutsa¤› sakat b›rakt›.
Hapishanelerden peﬂ peﬂe direniﬂçilerin tabutlar ç›karken sansür politikalar›yla direniﬂi bo¤maya çal›ﬂt›.
Tecrit iﬂkencesiyle, fiili sald›r›larla,
keyfi uygulamalarla sald›r›rken tutsaklar›n direnme hakk›n› gasp etti.
Direnme hakk›n› korumak için tutsaklar bedenlerini tutuﬂturmak zorunda kald›. Hapishanelerden onlarca tabut ç›karken AKP, sanki hapishanelerde tecrit sorunu yokmuﬂ gibi
görmezlikten, duymazl›ktan geldi.
Tecrit ve sansürle direniﬂin sesini
bo¤maya çal›ﬂt›.

Tecritte 122 ﬂehit
AKP, tecritle katlediyor!
Kendisinden önceki iktidardan devrald›¤› tecrit
politikas›n› ayn› ﬂekilde sürdürdü.
F Tipi hapishanelerde ve d›ﬂar›da tecrite karﬂ› süren
direniﬂte 25 kiﬂiyi katletti.
Tecrit kendilerine yöneldi¤inde, kendilerine bir dava
aç›ld›¤›nda a¤lay›p s›zlayanlar, kendi yönetimlerindeki
hapishanelerde süren zulmü yok sayd›lar.
22 Ocak 2007’de Adalet Bakanl›¤›’n›n tecriti kabul eden
ve k›smen kald›ran 10 kiﬂiye haftada 10 saatlik sohbet
hakk› tan›yan genelge ile Büyük Direniﬂ’e son verildi.
AKP iktidar› 2007 y›l›ndan beri verdi¤i sözü tutmuyor.
Sohbet hakk›n› uygulam›yor. Tecrit politikalar›yla
hapishanelerde tutsaklar› katletmeye devam ediyor!

AKP sadece 25 tutsa¤›n
de¤il 122 insan›n katledilmesinden s orumludur
Büyük Direniﬂ’te AKP iktidar›
döneminde 25 tutsak katledildi. Fakat AKP iktidar› sadece 25 tutsaktan
de¤il, bütün bu politikalar›ndan dolay› 122 insan›m›z›n katledilmesinden de sorumludur.
AKP, Büyük Direniﬂ’in yedinci
y›l›nda tecrit politikalar›n› kabul etmiﬂti. O dönemin TBMM Baﬂkan›
olan Bülent Ar›nç; “ F Tipleri insa n i d e ¤ i l d i r ” demiﬂti. 22 Ocak
2007’de AKP iktidar› tecrit zulmünü kabul etti. Tecritte bir gedik olan
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10 tutsa¤›n haftada 10 saat bir araya
gelmesiyle koﬂulsuz “ s o h b e t h a k k › ” tan›yan 45/1 genelgesiyle ölüm
oruçlar› sona erdi. Fakat AKP iktidar› o günden beri çeﬂitli gerekçelerle genelgenin hükümlerini yerine
getirmedi. Halk› oyalad›lar. Tutsaklar› oyalad›lar. Fakat ayn› zamanda

tecrit politikalar›n› pervas›zca sürdürdüler. AKP yönetimi keyfi uygulamalarla tutsaklar›n en temel haklar›n› gasp etti. Bugün de tecrit politikalar›n› pervas›zca uyguluyor.
Taahhütlerini yerine getirmiyor.
Tecrit zulmüne karﬂ› mücadele etti¤i için TAYAD’l›lara sald›r›yor.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Rakamlar›
AKP, iﬂkencelerin, katliamlar›n
iktidar›d›r. ‹ktidara gelirken “iﬂkenceye s›f›r tolerans” dedi. Ama pratik
farkl› oldu. Aﬂa¤›da verece¤imiz rakamlar Adalet Bakanl›¤›’n›n kendi
rakamlar›d›r.
Engin Çeber’in 2008 y›l›nda
Metris Hapishanesi’nde iﬂkenceyle
katledilmesi Halk Cephesi’nin mücadelesi sonucunda halktan gizlenemedi. AKP iﬂkenceyi kabul etmek
zorunda kald›. Ancak buna ra¤men
AKP iktidar›, katillerini korumak
için elinden gelen çabay› sarf etti.
Bugün iﬂkence denildi¤inde ilk
akla gelen Engin Çeber oluyor.
AKP iktidar›n›n gerçek iﬂkence tablosu ile halka yans›yan aras›nda
da¤lar kadar fark vard›r. Bundan
dolay›d›r ki, AKP hala “demokratikleﬂme”
yalanlar›yla
halk›
aldatabiliyor.

‹ﬂte A KP iktidar›n›n
iﬂkenceci yüzü
Aﬂa¤›da aktard›¤›m›z rakamlar
AKP iktidar›n›n 2003-2009 y›llar›
döneminde iﬂkence görenlerin savc›l›klara yapt›¤› suç duyurular›n›n
ve bu suç duyurular› hakk›nda mahkemelerin verdi¤i kararlard›r.
2003-2009 y›llar› aras›nda 23
bin 539 kiﬂi çeﬂitli biçimlerde iﬂkenceye maruz kalmaktan dolay› 29
bin 511’i iﬂkenceci polis, toplam 34
bin 922 jandarma ve gardiyan hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu yap›lan iﬂkencecilerden 20 bin 32’si hakk›nda takipsizlik karar› verildi. 8 bin 415 iﬂkenceci hakk›nda kamu davas› aç›ld›.
Ancak AKP iktidar› iﬂkencecilerini korudu. 7 bin 548 iﬂkenceci beraat ettirildi. 34 bin 922 iﬂkenceci
hakk›nda yap›lan suç duyurusundan
sadece 484 iﬂkenceci hakk›nda hapis cezas› verildi. 569 iﬂkenceci
hakk›nda ise para cezas› verildi.
AKP iktidar›n›n iﬂkencecilerini
bu denli korumas›na ra¤men sadece

34 bin 922 iﬂkenceci
AKP, ‘iﬂkenceye s›f›r tolerans’ diye iktidara geldi.

Gerçek ﬂudur;
2003-2009 y›llar› aras›nda, iﬂkence yapmaktan
dolay› 34 bin 922 polis, jandarma ve gardiyan
hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.

AKP iﬂkencecileri korudu:
34 bin 922 iﬂkenceciden 20 bin 32'si hakk›nda
takipsizlik karar› verildi.
13 bin 732 iﬂkenceci hakk›nda 4 bin 508 dava aç›ld›
ve 7 bin 548 san›k beraat ettirildi.
484 iﬂkenceci hakk›nda iﬂkence yapmaktan hapis
cezas›, 569 iﬂkenceciye de para cezas› verildi.

bu mahkum olan 484 iﬂkenceci bile
“iﬂkenceye s›f›r tolerans” diyen
AKP iktidar›n›n gerçek yüzünü göstermektedir.
H a s t a t u t s a k l a r po litik as› is e,
AKP katliamc›l›¤›n›n ve iﬂkencecili¤inin en tipik, en karakteristik, en
somut kan›t›d›r.
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Kand›ra 1 Nolu F Tipi’ndeki tutsaklar›n hapishanelerdeki ölümlere
iliﬂkin Adalet Bakanl›¤›’na yazd›¤›
dilekçeye Adalet Bakanl›¤› Ceza ve
Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü'
nün verdi¤i cevap ﬂöyledir: “Son
o n y ›lda h apishan elerde 1 65 9 k iﬂi
öldü”
Sincan F Tipi Hapishanesi’nden

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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tutsaklar›n verdikleri dilekçede ölen
tutsaklar›n ölüm nedenlerini sorduklar› dilekçelerine Adalet Bakanl›¤›n›n verdi¤i cevap ﬂöyle: “Sordu¤unuz di¤er sorulara cevap vermek
zorunda olmad›¤›m›z için cevap
yazm›yoruz.”
Yazmay›n! Sessiz sedas›z katletmeye devam edin. Ne sakl›yorsunuz halktan? 1659 tutuklu neden öldü?
Kand›ra F Tipi’ndeki tutsaklar›n
2010 y›l›na iliﬂkin ölüm raporunun
istendi¤i dilekçeye verilen cevap
ﬂöyle: 2010 Ocak baﬂ›ndan A¤ustos
ay›na kadar 7 ay içinde 130 tutuklu
“eceliyle”, 23 tutuklu intihar ederek
bir kiﬂi de b›çakla olmak üzere toplam 154 tutuklu/hükümlü öldü.

Katliam›n ad› “ecel” mi
oldu?

Say›: 235
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26 Eylül
2010
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1659 tutuklu ve hükümlünün
ölümü ecel de¤il, katliamd›r.
Hasta tutsak Güler Zere’nin ölümü tüm ülkenin gözleri önünde gerçekleﬂti. F Tipleri aç›ld›¤› 2000 y›l›ndan beri tutsaklar a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutulmaktad›r. Tecrit hücrelerinde geçen 10 y›l içinde tutsaklarda tecritin neden oldu¤u çok ciddi sa¤l›k sorunlar› ortaya ç›km›ﬂt›r.
AKP iktidar› tutsaklar›n sa¤l›k sorunlar›yla ilgilenmiyor. Hatta tutsaklar›n hastaneye sevklerini yapmayarak tedavilerini engelliyor.
Tutsaklar›n sa¤l›k sorunlar›n›, tutsaklar› teslim alman›n bir arac› olarak kullan›yor.
Hapishanelerde tutsaklar ölüm
orucunda, intihar ederek ya da bir
baﬂkas› taraf›ndan öldürülmemiﬂse
ölen herkes için “eceliyle öldü” deniliyor. Hay›r, bu ecel de¤il. Bu bir
imhad›r. Bu katliamd›r.
AKP iktidar›, yasa hukuk tan›madan pervas›zca katlediyor tutsaklar›. Sonra “ecel” diyor.
Güler Zere’yi gözünüzün önüne
getirin. Ülkenin dört bir yan›nda
Güler Zere’nin tedavisinin yap›lmas› için özgürlü¤ü istenmesine ra¤men AKP iktidar› pervas›zca Güler’in tedavisini engelledi.

10 y›lda 1659 tutsak
hapishanelerde katledildi
Hapishanelerde son 10 y›l içinde 1659 tutuklu ve
hükümlü çeﬂitli nedenlerle katledildi.
2010 y›l›n›n ilk 7 ay içinde 130 tutuklu “eceliyle” 23
tutuklu intihar ederek yaﬂam›n› yitirdi.
F Tiplerinde süren a¤›r tecrit koﬂullar› tutsaklar›n
ölümcül hastal›klara yakalanmas›na neden oluyor
Tutsakl›k koﬂullar›nda tedavisi mümkün olmayan
tutsaklar› tahliye etmesi gerekirken etmiyor.
Tutsaklar›n tedavilerini engelliyor.
AKP liderlerinden Bülent Ar›nç “F Tipleri insani de¤il”
demiﬂti ve fakat, o gayri insanilik içinde F Tiplerini
sürdürüyorlar...

AKP, iktidar› hapishanelerde tutsaklar›
sessiz imha politikalar›yla katlediyor

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

Devrimci tutsak Güler Zere örgütlü oldu¤u için sesini duyurabildi.
Ya kimi kimsesi olmayalan örgütsüz tutsaklar? 1659 rakam› bu
sorunun cevab›d›r. Hapishanelerde
sessiz sedas›z insanlar katlediliyor.
Bu AKP iktidar›n›n sistemli bir politikas›d›r. AKP iktidar› sessiz imha
politikas› ve tecritle katlediyor.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Kahramanlar›
Tan›d›
Armutlu’da
Fahrettin Keskin
64 yaﬂ›nda. 13 y›ld›r TAYAD üyesi.
TAYAD’›n kurucu
üyelerinden. Bolu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan Ufuk Keskin ve
Gebze Hapishanesi’nde tutsak olan
Y›ld›z Keskin’in babas›. Birçok kez gözalt›na al›nd›. Ölüm
orucu sürecinde, Armutlu direniﬂlerinde, Abdi ‹pekçi’de, direniﬂ evlerinde hep vard›. Tecrite karﬂ› yap›lan eylemlerin
hemen hemen hepsine kat›ld›.
Yap›lan Ankara yürüyüﬂlerinde
hep oldu, tecrite karﬂ› mücadelesini tüm kararl›l›¤›yla sürdürüyor. Baﬂbakan›n makam›na
girme eyleminde, Cumhurbaﬂkanl›¤›’n›n 5 nolu giriﬂ kap›s›na çelenk
b›rakma eyleminde, Tayyip Erdo¤an’›n kap›s›n›n önünde tabut b›rakma eyleminde, kafes eyleminde gözalt›na al›nd›. Ankara yürüyüﬂlerinde yer ald›. Hapishane önlerinde yap›lan aç›klamalarda, Ulucanlar’da, Bayrampaﬂa’da, TBMM kap›s›
önünde, açl›k grevlerinde,
Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂinde,
Güler Zere eylemlerinde, 1
May›slar’da, Engin Çeber eylemlerinde, mahkemelerinde,
122 ﬂehidin 100’ünün cenazesinde yer ald›.
Armutlu sürecinde de vard›. ﬁenay Hano¤lu çocuklar›n›n gözlerine baka baka ölüme
yürürken elinden tutand›, sayg›yla bakt› vefas›na, fedas›na’ Gülsüman Dönmez tüm mütevaz›l›¤›yla
ölüme yürürken o TAYAD’l› olman›n
gücünü hissetti tüm benli¤iyle. Sevgi
Erdo¤anlar, Osman Osmana¤ao¤lu,
Gülay, Ümüﬂ, Yusuf, Canan-Zehra
Ne Sevgi’nin o gülen güven dolu gözlerini unuttu, ne de Canan’›n gencecik
umutlar›n›, Ne de kendisi gibi TAYAD’l› olan ve ﬂimdi tutsak olan Ahmet Kulaks›z’›n dimdik duruﬂunu.

Kahramanlar› tan›d› Armutlu’da,
ihanetleri de. ‹hanetin o kirli yüzüne
tükürüp kahramanlar›n yolunu yol
eyledi kendine. Armutlu’dakiler
kendi evlatlar›yd›.
Nice katliamlar› gördü, nice tabutu omuzlar›nda taﬂ›d›. Ama o y›lmad›. ﬁimdi tüm umuduyla ve inanc›yla yine Ankara yollar›nda. Ama
bu kez ad›m ad›m yürüyerek gidecek. Tecrite karﬂ› mücadelesini sürdürmeye devam ediyor yorulmadan, usanmadan.

ﬁehitlere
Tutsaklara
Vefa Borcu
‹çin
Yürüyor
Paﬂa Çimen
48 yaﬂ›nda, 86’dan beri TAYAD’›
tan›yor, takip ediyor. 94’ten itibaren
O da içinde olmaya baﬂlad›. O da mücadelenen bir yan›ndan tuttu ve elinden geleni esirgemedi. O¤lu tutsakt›.

Ankara
Yolundaki
TAYAD’l›lar
ﬁimdi de¤il. Ama o bir TAYAD’l›
96 ölüm orucu döneminde yapt›¤› eylemden gözalt›na al›nd›. Gözalt›na, s›rf devrimcileri sahiplenmesin diye al›nd›. Ama o her koﬂulda devrimcileri saphiplenmesini
sürdürdü. Bir kaç kez daha bu nedenle göz alt›na al›nd›.
Gazi’de oturdu¤u için Gazi’deki
ﬂehitlerin ço¤unu tan›yor. Ali Haydar Çakmak, Sad›k Mamati, Düz-

gün Tekin’i birebir tan›yor. ﬁehitlerin cana yak›nl›¤›n›n, emekçili¤inin
örnek olmas›n› istiyor. Hapiste direniﬂi ve militanl›¤› gördü.
ﬁengül Akkurt’u tan›yor. O kara
gözlü devrim k›z›n› sakin, sessiz
ama içtenli¤ini severdi. Onlardan
etkilendi.
ﬁimdi O da Ankara yollar›nda...
ﬂehitlere, tutsaklara vefa borcu için
yürüyor.

Hapishane
Yollar›nda
Tan›ﬂt›
TAYAD’l›larla
Y›ld›z Turan
58 yaﬂ›nda. 96’dan itibaren TAYAD’l›. O¤lu
hapishaneye girince o hep görüﬂüne
gitti. Hapishane yollar›nda tan›ﬂt›
TAYAD’l›larla. O zamandan beri de
yolu bir daha hiç ayr›lmad›. 96
ölüm orucunda her hafta Bayrampaﬂa Hapishanesi önünden gözalt›na
al›nd›. Ne o¤lunu b›rakt›, ne de
o¤ullar›n› k›zlar›n›. O günlerde
hep mücadele içindeydi. S›ms›k›
sar›lm›ﬂt› analar birbirlerine. Sar›ld›kça azalm›ﬂt› ac›lar›.
Birçok ﬂehidi tan›d›, her ﬂehidi yüre¤i kanayarak son yolculu¤una u¤urlad›. Hayat›n tüm zorluklar›na ra¤men o TAYAD da
mücadelesini sürdürdü. 96 ve
2000-2007 ölüm orucu döneminde kendisine düﬂenleri gönüllü
olarak yerine getirdi. Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂ evinde evlatlar›yla
birlikte oldu s›k s›k. Hep direniﬂi
hissetti, anlatt›.
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› talebiyle Galata Kulesi’nde
pankart açt›¤› için gözalt›na al›nd›.
Tutuklu 9 TAYAD’l›y› sahiplenmek
için ABD-‹ran basketbol maç›nda
pankart açt›¤› için gözalt›na al›nd›.
ﬁimdi de Ankara’ya ad›m ad›m yürürken taleplerinden birisi de 9 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas›.

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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Mahir Çayan’›n mezar›n› ziyaret
ettikleri ve Güler Zere’yi sahiplendikleri için tutuklanan TAYAD’l›lar
104 gündür tecrit hücrelerindeler.
Devletin gözünde TAYAD’l›lar›n
suçlar› bunlarla s›n›rl› de¤il elbette.
TAYAD’l›lar deyince akla mücadele, kararl›l›k, ›srar ve cüret geliyor.
Haks›zl›¤a, zulme karﬂ› direnmek
geliyor.
Y›llard›r tüm bask›lara, y›ld›rma
çabalar›na ra¤men ilk günkü kararl›l›klar›yla tecrite, tecritin sonuçlar›na karﬂ› direniyor TAYAD’l›lar ve
tüm ezilenlere örnek oluyorlar.
Bu yüzden iktidar›n onlar› susturmas› gerekli. Ve bu yüzden kuruldu¤undan bu yana bask›lar görüyor, gözalt›na al›n›p tutuklan›yorlar.
Ama iktidar bütün sald›r›lar›nda
oldu¤u gibi bu sald›r›s›nda da umdu¤unu bulamad›. Bütün bu sald›r›lar TAYAD’l›lar›n sahiplenmesini
engelleyemezdi, engelleyemedi de.
Tecrite karﬂ› mücadele eden TAYAD’l›lar ayn› zamanda tutuklu
TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için eylemlerine devam ediyorlar.

TAYAD’l›lar Z u l m ü n
Kap›s›ndayd›lar
‹stanbul’da TAYAD’l› Aileler
her hafta Sal› günü AKP il binas›
önünde yapt›klar› oturma eylemlerine 21 Eylül günü de devam ettiler.
‹stanbul Sütlüce’deki AKP il binas› önünde yap›lan eylemde, “Has-
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TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n
ta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat›lmak Suç!
Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n!” pankart› aç›l›rken “Tecrite
Son”, “TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
TAYAD’l› Aileler ad›na bas›na
bir aç›klama yapan Harran Ayd›n
“Bizim hakl›l›¤›m›z› en iyi tarih kan›tlar. Açs›nlar baks›nlar kitaplar›n›n sayfalar›na. Kim do¤ru söylüyor, kim yalan söylüyor o zaman
görecekler. Ve bir yenisi daha ekleniyor 40 y›ll›k tarihimizin sayfas›na. ﬁu an TAYAD’l›lar ad›m ad›m
Ankara’ya yürüyor. Ankara bir kez
daha TAYAD’l›lar› karﬂ›s›nda görecek. Büyük direniﬂlerde Abdi ‹pekçi’de oldu¤u gibi yine zulmü yere
biz çalaca¤›z” dedi.
Okunan aç›klamadan sonra
marﬂlar ve sloganlar eﬂli¤inde 1 saatlik oturma eylemi yap›ld›.

Bursa’da Oturma Eylemi
Bursa’da her hafta oldu¤u gibi
21 Eylül günü Fomara Meydan›’nda bulunan AKP il binas› önünde TAYAD’l› Aileler taraf›ndan bir
eylem yap›ld›.

Eylemde okunan aç›klamada
TAYAD’l›lar hakk›nda yap›lan suçlamalar›n yersiz oldu¤u, üzerlerine
at›lan suçlamalar›n tamamen yasal
eylemlerden oluﬂtu¤u anlat›larak
teﬂhir edildi.
“Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› ve TAYAD’l›lar›n baﬂlatm›ﬂ oldu¤u Ankara yürüyüﬂünden söz
edildi¤i eylem 15 dakikal›k oturma
eylemiyle son buldu.

“Mücadelemize Devam
Edece¤iz”
Adana’da 21 Eylül günü AKP il
binas› önünde TAYAD’l› Aileler tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için bir oturma eylemi yapt›lar.
Ad›m ad›m Ankara yollar›nda
olduklar› belirtilen eylemde, “Tecrit
oldu¤u sürece ne yaparsan›z yap›n
TAYAD’l›lar› göreceksiniz. Tutuklu
TAYAD’l›lar serbest b›rak›lana kadar oturma eylemlerine, tecrit kalkana kadar mücadelemize devam
edece¤iz” denildi.
Ard›ndan “Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n”, Sohbet Hakk›

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Uygulans›n”sloganlar›n›n eﬂli¤inde
bir saatlik oturma eylemi yap›ld›.
Oturma eylemleri s›ras›nda 18
Eylül’de ‹stanbul’dan baﬂlayarak
ad›m ad›m Ankara’ya yürüyen TAYAD’l›larla telefon ba¤lant›s› kuruldu.

“Nas›l Engelleyebilirsiniz?”
Ankara’da da 21 Eylül günü
Adalet Bakanl›¤› ek binas› önünde
toplanan TAYAD’l› Aileler bir eylem yapt›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 okunan aç›klamada, “‹stiyorlar ki , devrimci tutsakalra kimse sahip ç›kmas›n. TECR‹T’e kimse karﬂ› gelmesin. Kimse
AKP’ye muhalefet etmesin. O¤lu
tutsak olana bir anay›, o¤luna sahip
ç›kmaktan hangi yasa men edebilir?
Nas›l engelleyebilirsiniz?” denildi.
“TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”, “TAYAD Tecritle Susturulamaz” sloganlar›n›n at›lan eylemde

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

Ankara’da Oturma Eylemi
Sürüyor
Ankara’da TAYAD’l› Aileler tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas› için yapt›klar› oturma eylemlerine 18 Eylül günü de devam
ettiler.
Eylemde, “Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”,
“AKP’nin Güler Zere’yi Öldürmesi
Suç De¤il; AKP’yi Protesto Etmek
Suç! TAYAD’l› Aileler Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankartlar aç›ld›.
Yap›lan aç›klamada ise, TAYAD’l›lar›n tecritle susturulamayaca¤›, tecrite karﬂ› mücarelede iki k›z›n› ﬂehit vermiﬂ bir TAYAD’l›n›n
hiç bir ﬂekilde engellenemeyece¤i,
tecrit var oldukça tecrite karﬂ› mücadelenin de olaca¤› vurguland›.
hasta tutsaklar›n
hapishanelerde
yaln›z olmad›¤›
gösterildi.
‹stanbul’da 24
Eylül günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplanarak Galatasaray
Lisesi önüne yürüyüﬂ
yap›ld›.
“Bekir ﬁimﬂek
Serbest B›rak›ls›n”, Katil Devlet
‹STANBUL
Hesap Verecek”
sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemede Galatasaray
Lisesi’ne gelindi¤inde bas›na bir
aç›klama yapan
Avukat Naciye Demir “Adalet Bakanl›¤›’na sesleniyoruz. Yasalar›n›z› uygulay›n. Hasta bir insan› cezaevinde tedavisi mümkün de¤ilken
ne hukuka, ne insanl›¤a s›¤ar” dedi.
24 Eylül günü bir eylemde An-

Hasta Tutsaklar ‹çin
Mücadele Devam Ediyor
Devletin sessiz ölüm politikas›
sonucu ölüme terk etmeye çal›ﬂt›¤›
tutsaklar için eylemler yap›lmaya
devam ediliyor. ‹stanbul, Ankara,
Antalya ve Adana’da her hafta yap›lan eylemlere devam edilerek

ANKARA

ADANA

kara Yüksel Caddesi’nde yap›ld›.
Yaklaﬂ›k 55 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, ülkemizde iktidar›n hapishanelerdeki politikalar›n› katliam üzerine oldu¤una, 26 Eylül 1999 Ulucanlar katliam›ndan bu yana hapishanelerdeki katliam politikalar›n›n
devam etti¤ine de¤inildi. Eylem ilgili bakanl›klara kendi yasalar›na
uymalar› ça¤r›s›yla son buldu.
7 Eylül günü Antalya’da K›ﬂlahan Meydan›’nda TAYAD ve ESP
bir eylem yapt›lar. D‹H ve D‹P’in
de destek verdi¤i eylemde hasta
tutsaklara özgürlük istendi. Eylemde yap›lan aç›klamada, AKP iktidar› ile hapishanelerin ölüm tarlalar›
haline geldi¤i vurguland›.
Adana’da aralar›nda Halk Cephesi’nin de bulundu¤u devrimcidemokrat örgütler 18 Eylül günü
‹nönü Park›’nda hasta tutsaklar için
bir eylem yapt›lar. Eylemde, “Bekir
ﬁimﬂek vakit kaybetmeksizin tahliye edilmelidir” denildi. Yap›lan
aç›klaman›n ard›ndan 5 dakikal›k
oturma eylemi yap›ld›.

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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O Koltuk, Adaletsizlik
Koltu¤udur;
Oturan Suçludur!

Say›: 235

Yürüyüﬂ
26 Eylül
2010

Ad› “aa d a l e t ” i sa¤lamaktan,
“aa d a l e t” da¤›tmaktan yola ç›k›larak
oluﬂturulmuﬂ A d a l e t B a k a n l › ¤ ›
gerçekte ise “adaletsizli¤in” karargah› oldu on y›llard›r.
Halka karﬂ› sürdürülen savaﬂ›n
ve zulmün karargah› olan bakanl›k,
“aadaletsizli¤in bakanl›¤›” olarak
tarihe geçti. Faﬂizmle yönetilen bir
ülkede baﬂka türlüsü de mümkün
de¤ildir.
Peki “Adaletsizli¤in baﬂ›ndaki l e r ” kimler? Niye getirildiler oraya? Görevleri neydi?
“Adaletsizli¤in baﬂ›ndakiler”
den, eski Adalet Bakan› M e h m e t
Topaç, 29 Eylül 1994 günü devrimci hareket taraf›ndan cezaland›r›ld›.
ANAP Uﬂak Milletvekili olarak
seçtirilen To p a ç , 26 Haziran
1988'de Adalet Bakan› yap›ld›. Bakanl›¤›n› 31 Mart 1989 tarihine kadar, 9 ay 5 gün sürdürdü.
Mehmet Topaç, halka karﬂ› uygulanan zulmün ve suçlar›n birinci
dereceden sorumlular›ndan birisi
olmas›n›n yan›nda, “Adaletsizli¤in
M e h m e t A ¤ a r, 6 M a r t
1996’dan 28 Haziran 1996’ya kadar süren Bakanl›¤› döneminde,
hücre tipi hapishaneleri devreye
soktu. Yeni sald›r›lar› haz›rlad›.
ﬁ e v k e t K a z a n, 2 8 H a z i r a n
1 9 9 6 ’ d a bu göreve geldi¤inde,
onun döneminin bilançosu ﬂöyledir: 35 devrimci, yurtsever tutsak
katledilmiﬂ, 8 de adli tutuklu ölmüﬂtür.
Mesut Y›lmaz hükümetinin
Adalet Bakan›, O l t a n S u n g u r l u:
3 0 H a z i r a n 1 9 9 7 ’ d e n 4 A¤u stos
‘98’e kadar koltukta oturdu: 5 siyasi tutsak, 11 adli tutuklu olmak
üzere 16 kiﬂi katledildi.
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b a ﬂ › n d a k i l e r ” den biri olarak, onlarca suçun da sorumlusuydu.

‹ﬂkence, Zulüm ve Katliam
M e h m e t Topaç, “1 A¤ustos Ge nelgesi” olarak bilinen ve1988 y›l›nda gündeme getirilen hapishanelere yönelik yeni sald›r›lar›n birinci
dereceden sorumlusuydu.
Binlerce siyasi tutsa¤a sald›ran
bu genelge ile tüm hapishaneler,
tekrar iﬂkencelerin, yaralanmalar›n,
ölümlerin yo¤un ﬂekilde yaﬂand›¤›
yerler haline getirildi.
Siyasi tutsaklar›n ölüm pahas›na
yaratt›klar› direniﬂlerle kald›rd›klar›
Tek tip elbise giyilmesi uygulamas›n› tekrar ve zorunlu hale getirdi.
Tutsaklar›n avukat ve aile görüﬂleri, havaland›rma haklar›, al›nan
yay›nlara kadar haklar›n› tart›ﬂ›l›r
hale getirdi, gasbetti. Arkadaﬂlar›n›
ihbar etmeyenleri dahi cezaland›ran
“disiplin” uygulamalar› baﬂlat›ld›.
“Esir Kamp› Ta l i m a t n a m e s i ”
diye de an›lan 1 A¤ustos Genelgesi'ne karﬂ› tüm hapishanelerde binlerce tutsa¤›n kat›ld›¤› açl›k grevleri baﬂlat›ld›. M e h m e t Topaç, açl›k
grevlerine iliﬂkin olarak: “bugüne
kadar da açl›k grevleri oldu” diyebilecek kadar pervas›z ve tutsaklara
düﬂmand›!
Mehmet Topaç'›n bakanl›¤›, hapishanelerde devrimcilerin kanlar›n›n döküldü¤ü, iﬂkencenin sürekli
hale geldi¤i ve tutsak yak›nlar›na da
ayn› sald›r›larla karﬂ›laﬂt›¤› bir dönem oldu.
Gaziantep ve Eskiﬂehir Hapishanelerindeki tutsaklar sopalarla, coplarla dövüldü. Yüzlerce tutsak yaraland›. Sald›r› ve iﬂkence, iki bine
yak›n siyasi tutsa¤›n ve tutsak ailelerinin açl›k grevleri ve direniﬂleriyle geçici bir süre durdurulabildi.

9 Ekim 1988’de Tuzla’da dört
devrimci katledildi¤inde Mehmet Topaç o dönemde de bakan olarak bu
katliam›n sorumlular›ndan biriydi.
Bakanl›¤› döneminde sosyalist
bas›na karﬂ› büyük para ve hapis cezalar›, yay›n yasaklar› ile ciddi bir
bask› uygulad›. Sosyalist yay›nlar›
ç›kamaz hale getirmeye çal›ﬂt›.
Sald›r› ve bask›lara karﬂ› açl›k
grevi yapan sosyalist bas›n emekçilerine verdi¤i cevap, polis sald›r›s›
iﬂkence ve gözalt›lar olmuﬂtur.
Devrimcilere ve halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar karﬂ›s›nda, mafyan›n pis
iﬂlerine girmesine göz yumulmuﬂ,
Kemal Horzum gibi doland›r›c›lar›n
hem avukatl›¤›n› yapm›ﬂ, hem de
“ A d a l e t s i z l i ¤ i n b a ﬂ › n d a k i l e r ”den
olmuﬂtur.
Mimar› oldu¤u “1 A¤ustos Ge nelgesi” kendisinden sonra da uygulanmaya çal›ﬂ›ld›. Bu sald›r›lar
sonucu M e h m e t Ya l ç › n k a y a ve
H ü s e y i n H ü s n ü E ro¤lu adl› tutsaklar katledildiler.

Hepsi Bire r To p a ç ’ t › r
M e h m e t Topaç’›n iﬂledi¤i bu
suçlar, bu ülkede o koltukta oturanlar›n hemen hepsinin ortak suçudur.
Herbirinin tarihi, her birinin koltu¤u, bir öncekinden daha kanl›d›r..
Yönettikleri hapishanelere bunun için bir kez bakmak bile yeterlidir. Hapishaneleri nas›l birer katliam alan› haline çevirdiklerinin onlarca örne¤i vard›r.
Özellikle halka ve devrimcilere
karﬂ› aç›k bir savaﬂ›n sürdürüldü¤ü
12 Eylül y›llar›ndan baﬂlayarak verece¤imiz kimi örnekler, bu koltuklarda oturanlar›n nas›l bir zulüm bakan› olduklar›n›n da en iyi kan›t›d›r.
12 Eylül’ün faﬂist cuntas›n›n ilk
Adalet Bakan› S a b a h a t t i n O k u -

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

t a n’d›. Bu görevde yaln›zca bir hafta kalabildi. Onun döneminde katledilen siyasi tutsak say›s› yaln›zca
bir kiﬂiydi. Zaten cunta da henüz
tam anlam›yla hapishanelere sald›r›ya geçmemiﬂti.
Cuntan›n as›l Adalet Bakan›
Cevdet Menteﬂ’tir. 1983 ﬁubat’›na
kadar o koltukta oturmuﬂ ve gerçek
bir zulüm bakan› oldu¤unu göstermiﬂtir. Onun Bakanl›¤› döneminde,
cuntan›n hapishanelerinde 30’u aﬂk›n siyasi tutsak katledildi.
Y›l 1983 olmuﬂtur ve “sivil yönetime” geçilmiﬂtir.
Seçimleri Anavatan Partisi
(ANAP) kazanm›ﬂt›r. Kurulan ilk
Özal Hükümeti’nin Adalet Bakan›
Mehmet Necat E l d em ’dir.
Mehmet Necat Eldem’in zulüm

bakanl›¤› yapt›¤› ,13 Aral›k
1983’ten 17 ekim 1986’ya kadar
geçen sürede, 26 devrimci tutsak
katl edildi .Necat Eldem, Dört tutsa¤›n ﬂehit düﬂtü¤ü 1984 Ölüm
Orucu döneminin de Adalet Bakan›’d›r.
Mehmet Topaç ’tan, Mehmet
A¤ar’a, ﬁevket Kazan’dan, Hikmet
Sami Türk’e, Cemil Çiçek’ten M.
Ali ﬁahin’e kadar hepsinin elleri
tutsaklar›n kanlar›na bulaﬂm›ﬂt›r.
Hapishaneleri birer zulüm kaleleri
haline çevirmiﬂlerdir.
Buca’da, Ümraniye’de, Diyarbak›r’da, Ulucanlar’da tutsaklar›n
kafalar›n› demir çubuklarla parçalam›ﬂ, kollar›n›, bacaklar›n› k›rm›ﬂlard›r. Ulucanlar Hapishanesi’ni birer
iﬂkence merkezi haline getirmiﬂ,

Burjuvazinin bas›n›nda
özgürlük masallar› bitmiﬂtir!
Gazeteci Bekir Coﬂkun geçti¤imiz
günlerde çal›ﬂt›¤› Haber Türk gazetesinden iﬂine son verilerek ç›kar›ld›.
Bekir Coﬂkun iﬂine daha son verilmeden günler öncesi bu haber ortal›¤a yay›lm›ﬂ Habertürk Gazetesi'nin
Genel Yay›n Yönetmeni Fatih Altayl›’ya da televizyonda bu sorulmuﬂtu.
Fatih Altayl› soruyu soran spikere k›zm›ﬂ ve “Bekir Coﬂkun’un kendileri aç›s›ndan ne kadar de¤erli oldu¤una” dair aç›klamalar yapm›ﬂt›.
Aç›klamalar›n mürekkebi kurumadan Bekir Çoﬂkun’un gazete ile
iliﬂkisi kesildi.
‹ﬂten at›lan Bekir Coﬂkun: “F atih Altayl›, editörler ve Habertürk’ün sahibinin iﬂime son verilmemesi konusunda son derece çaba
sarfetti¤ini biliyorum. Ancak, bask›
çok yo¤undu, yap›lacak bir ﬂey
yok.” diyordu.
Gazetenin yöneticisi, sahibi, Bekir Coﬂkun’un iﬂine son verilmemesini istiyor. Peki öyleyse, Coﬂkun’u
iﬂten atan ya att›ran kimdi?
Bu sorunun cevab›n› Tayyip Erdo¤an’›n bir sözüne at›fla veren

Coﬂkun:”‹lk bertaraf olan ben oldum.”diyordu.
AKP iktidar› bir yandan burjuva
bas›n› türlü yöntemler kullanarak
hizaya sokarak, tüm muhalif ses leri susturuyordu.
Ülkemizde yazarlar›n, bas›n
emekçilerinin gelece¤i, patronlar›n
iki duda¤› aras›ndan ç›kacak tek
cümleye ba¤l›d›r. Böyle iﬂe al›n›p,
böyle kovuluyor yazarlar.
Haber Türk’ün patronu Turgay
Ciner, Bekir Coﬂkun’un iﬂine son
verilmesi ile ilgili olarak, “Ald›¤›m
gibi atar›m da” diyerek, buna hakk› oldu¤unu söylüyordu.
Bir gazete patronunuun en kaba
haliyle yaklaﬂ›m› budur. Burada bas›n
özgürlü¤ü bitmiﬂtir ve bas›n özgürlü¤ü laflar› bir masaladan ibarettir.
Ço¤u zaman burjuva bas›n›n yazarlar›, ne kadar “özgür yazd›klar›n›”, bir sansür ile karﬂ›laﬂmad›klar›n› kan›tlamak için,
“Patronumuz bir kez telefon
aç›p bir kez bize ﬂöyle yaz›n demedi.” diyerek, patronlar›n› övdüler,
bas›n›n ne kadar özgür oldu¤unu

tutsaklar›n vücuduna çivi çak›p,
ateﬂ ederek katletmiﬂlerdir.
“Adaletsizli¤in
baﬂ›ndakil e r ”den Hikmet Sami T ü r k , 19-22
Aral›k katliam›n›n mimarlar›ndan
biri olarak, hapishaneleri kan gölü
haline çevirmiﬂtir.
H. Sami T ü r k’ün 1.5 y›l› aﬂan
bakanl›¤› döneminde -19 Aral›k’a
kadar- hapishanelerde 54 kiﬂi katledildi. 19-22 Aral›k ve sonras›nda
katledilen tüm tutsaklar›n katilidir
Ve 10 y›ld›r sürdürülen tecrit ile
“sessiz ölümlerin” sorumlular› oldular yine. Onlar›n iﬂi “adalet” da¤›tmak de¤il, zulmün kalelerini korumakt›r. Bunun için bunca devrimcinin kan›n› döktüler, onlarca katliama imza att›lar.
anlatt›lar.
Bekir Coﬂkun’un iﬂine son verilmesi burjuva bas›nda çarklar›n nas›l
döndü¤ünü herkese göstermiﬂtir.
Burjuvazinin bas›n›nda, bas›n
özgürlü¤ü, yazar›n kendi ba¤›ms›zl›¤› yoktur. Patronun telefon açmas›na, “ﬂunu ya da bunu yaz” demesine de gerek yoktur. Yazarlar en
baﬂtan sansürü daha çok kendilerine uyguluyorlar zaten.
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Yine Bekir Coﬂkun ile ilgili haberlerin verilmesinde, Coﬂkun için
hep “ k o v u l d u ” kelimesi kullan›ld›.
Kovuldu diyerek asl›nda kovulmay› meﬂru hale getiriyorlar. Bu kelimenin kullan›lmas› bile bir
aﬂa¤›lamad›r ve asl›nda burjuva
bas›nda iliﬂkilerin nas›l oldu¤unu
göstermektedir.
Bekir Coﬂkun’un iﬂine AKP
bask›s› ile son verilmesi karﬂ›s›nda
yazarlar sessizli¤i tercih edip, görmezden geldiler. “‹ktidar bask›s›
ile bir yazar› nas›l atars›n›z” deyip
2 gün kalemlerini bile b›rakmad›lar. Burjuva bas›ndan bir yazar›n
deyiﬂiyle “arkadaﬂlar› kovulurken
onun yerini kapmak için kuyru¤a
giren”
bir
ç›karc›l›¤›n,
soysuzlu¤un oldu¤u yerde, bir
sahiplenme, onurlu bir tav›r
mümkün olabilir mi?

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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‹ﬂte senin
güvendi¤in devletin!
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Say›:235
235
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Hakkari’nin Geçitli köyünden
Durankaya beldesine giden köy minibisü 16 Eylül sabah› uzaktan kumandal› bir may›nla patlat›ld›. 13 kiﬂinin bulundu¤u minübüste patlama
sonucunda 9 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi.
Patlama sonras›nda olay yerine
gelen köylüler patlaman›n oldu¤u
yerin yak›n›nda asker çantalar› buldu. May›n› kimin yerleﬂtirdi¤i üzerine pek çok yorum yap›ld›. Tart›ﬂma halen de sürüyor... AKP yandaﬂ›
bas›n yay›n organlar›, ilk günden
patlamay› PKK’ye maletmek istediler. Bunun için de her türlü kontra
haber yay›na sokuldu.
Böyle bir bulan›kl›k ortam›nda
Kanal D televizyonunda M. Ali Birand; 17 Eylül Cuma akﬂam› ana
haber bülteninde may›na ve ç›kan
haberlere iliﬂkin ﬂu yorumu yapt›:
“ B u k on ud a d e vle t a ç ›k lam a ya p t›,
biz devletin söyledi¤ine güveniriz.”

Devletiniz bugüne kadar
az m› kand›rd› sizi?
Neden güveniyorsunuz devletin
yapt›¤› aç›klamalara? Bugüne kadar
“güvendi¤iniz” devletiniz az m› yalan
söyledi? Ya da neyi do¤ru söyledi?
‹nfazlar› hat›rlay›n, gözalt›nda
kay›plar› hat›rlay›n, iﬂkenceleri hat›rlay›n. Bugüne kadar iﬂkence yapt›¤›n› hiç kabul etti mi bu devlet?
Birazc›k namus, birazc›k onur, varsa sizde, bu ülkede iﬂkence olmad›¤›n›, infazlar›n olmad›¤›n›, kay›plar›n olmad›¤›n›, kontrgerillan›n katliamlar yapmad›¤›n›, kontrgerillan›n
bu devletten ba¤›ms›z oldu¤unu
söyleyebilir misiniz?
Milyon dolarlar ald›¤›n›z o gazeteler, televizyonlar, devletin katliamlar›n› aklamak için seferber oluyor. Olay› görenlerin, yaﬂayanlar›n,
anlat›mlar›na neden inanm›yorsunuz da, katliamlar›yla an›lan devlete inan›yorsunuz?
Yalan söylüyorsunuz! Devletin
yapt›¤› aç›klamalara da i n a n m › y o r-
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s u n u z ? Manﬂetlerinizi, yapt›¤›n›z
yorumlar› devletin aç›klamalar›n›n
do¤rulu¤una gerçekten inanarak
yapm›yorsunuz. O aç›klamalar›n
yalan oldu¤unu biliyorsunuz. Sizinkisi bilmeden bir kanma, bir aldanma de¤il. Hepiniz bu yalanlar›
çok iyi biliyorsunuz. Yalanlar ve
gerçekler sizin önünüze geliyor ve
siz onlar› tepe takla ediyorsunuz.
Halk› kand›rmak için en etkili yalan
haberi nas›l yapar›z diye birbirinizle yar›ﬂ içindesiniz. Devletin katliamlar›na zemin haz›rlamak için
devletin istedi¤i türden haberleri
yap›yorsunuz. Devletin katliamlar›n› akl›yorsunuz.
26 Eylül 1999’da Ulucanlar katliam›nda Hürriyet gazetesi katliam›
meﬂrulaﬂt›rmak için aylar önce çekilmiﬂ bir foto¤raf› “ ‹ s y a n d a n 5
d ak i ka önc e ” diye birinci sayfadan
manﬂet yapm›ﬂt›. Daha sonra bunun
yalan oldu¤u ortaya ç›kt›. Hürriyet,
yalan›n› “Foto¤raf› bir emniyet yetkilisi vermiﬂti, yanl›ﬂl›k oldu” diye
geçiﬂtirmeye çal›ﬂt›...
Ulucanlar katliam› sonras›nda,
tutsaklar›n tiyatro oyununda kulland›klar› maket tabancalar›, tüfekleri
gerçek silah diye haber yapt› tüm
bas›n. Bunlar›n da hepsinin yalan
oldu¤u aç›¤a ç›kt›.
Peki bundan bir ders ç›kartt› m›
burjuva bas›n? Hay›r. Zaten ortada bir
yanl›ﬂ yoktu. Bilerek yap›lan yalan
bir haberdi. Çeﬂitli zamanlarda herkes
Hürriyet’in durumuna düﬂmüﬂtür.

Devletin yalanlar›n›
siz çok iyi biliyorsunuz
19 Aral›k 2000 hapishaneler katliam›n› hat›rlay›n. Hangi manﬂetleri
att›n›z? Katliam operasyonunun
meﬂrulaﬂt›rmak için “10 y›ld›r hapis hanelere girilemiyordu, s ay›m
yap›lam›yordu” yalanlar›n› manﬂet
yapt›n›z.
Baﬂbakan Bülent Ecevit ve Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk kat-
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liam›n baﬂlad›¤› 19 Aral›k günü
“ Ölüm orucundakileri örgütün
e linden ve ölümden kurtarmak için
bugün hapishanelere müdahale et tik” aç›klamas›n› yapt›. Hapishanelerden dumanlar yükselip tabutlar
ç›karken sordunuz mu; b u n a s › l
kurtarmak diye?
19-22 Aral›k katliam›nda 28 tutsak katledildi. Katil Hikmet Sami
Türk’ün -insan akl›yla alay eder gibi- katliama “Hayata Dönüﬂ Operasyonu” demesini manﬂetlerinize
taﬂ›d›n›z. Hanginiz tek bir soru sordu: B u n a s › l “ h a y a t a d ön ü ﬂ ” diye.
Yalanc› Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk’ün yapt›¤› her yalan
aç›klamay› gerçekmiﬂ gibi manﬂet
yapt›n›z?
Milliyet gazetesi, “Sahte Oruç
Kanl› ‹ftar” diye manﬂet atm›ﬂt› 19
Aral›k katliam›ndan sonra. Ramazan ay› içinde gerçekleﬂen o vahﬂeti
sorgulamak yerine, ölüm oruçlar›n›n yalan oldu¤unun propagandas›n› yapt›n›z. Tecrit zulmüne karﬂ› direniﬂte, hapishanelerde ve d›ﬂar›da
122 ﬂehit verildi. Tek biriniz ç›k›p
‘devlet bizi kand›rd›’ dediniz mi?
19 Aral›k’ta Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde kimyasal gazlarla 6 kad›n tutsa¤› diri diri yakt› devlet.
Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk’ün dedi¤ini esas al›p , “kendi
arkadaﬂlar›n› yakt›lar” diye haber
yapt›n›z.
Çanakkale Hapishanesi’nde katliam sald›r›s›n› durdurmak için bedenini tutuﬂturarak feda eylemi yapan Fidan Kalﬂen için " A r k a d a ﬂ l ar› yakt›” diye katliamc› devlet aç›klama yapt›. Sizler televizyonlar›n›zda Fidan’›n zafer iﬂareti yapan parmaklar› gözükmesine ra¤men “elleri demire ba¤lan›p yak›ld›" diye
haber yapt›n›z.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Sulukule, yoksullara derstir!
Sulukule'de halktan gasp edilen
bir arazi tam 5 kat› fiyattan, aç›k
art›rma usulü ile ihaleye ç›kar›ld›.
Sulukule, ‹stanbul’da, Çingenelerin ony›llard›r oturdu¤u, adeta
kendileriyle özdeﬂleﬂmiﬂ semtlerinden biriydi. “Kentsel dönüﬂüm”
projesi sald›r›s›yla Sulukuleliler’in
‹liﬂkileri, hayatlar› darma duman
edildi. Sulukule halk›, ruhsuz, cans›z toplu konutlara sürgün edildi.
Sulukule’deki halk›n kald›klar›
evler gerçekten sa¤l›ks›zd›, ama iktidar›n sorunu bu de¤ildi. E¤er sorun bu olsayd›, yap›lmas› gereken
belliydi: YER‹NDE ISLAH.
Tüm gecekondular için çözüm
budur. Ancak AKP iktidar›, ﬂehrin
merkezinde bir bölge olan Sulukule’den Çingeneler’i at›p, bölgeye el
koymak ve gerçekte toplamda bir
“fazlal›k” olarak gördükleri Çingeneleri daha rahat asimile edebilmek
için de da¤›tmak ve kendi kültürlerinden, sosyal yaﬂamlar›ndan koparmak istiyordu.

D i r eni ﬂin ve ö r g ü t l e n m e n i n olmad›¤› yerde,
tüm gecekondular›
be kle ye n ge le ce k,
Sulukule’nin gelece¤idir!
Nitekim bunu büyük ölçüde baﬂard› da.
‹stanbul Fatih Belediyesi, Çingeneler’e ait arsalar› metrekare fiyat› 500-800 lira aras›nda kamulaﬂt›rd›. Geçti¤imiz günlerde ise, ‹stanbul Defterdarl›¤›, Sulukule olarak bilinen Hatice Sultan Mahallesi’nde, Hazine’ye ait bir arsay› metrekaresine 2 bin 552 lira fiyat biçerek sat›ﬂa ç›kard›.
Bu arada, “ K e n t s e l d ö n ü ﬂ ü m ”
ad›na el konulan bölgede, Toplu
Konut ‹daresi (TOK‹) taraf›ndan
lüks konut inﬂas›na baﬂland›. Konutlar›n büyük bölümünün patronlara, milletvekillerine veya yak›nlar›na, ﬂeyhlere sat›ld›¤› belirtiliyor.
Bu arada Sulukule’den alenen

O devlet seni de terör
örgütünün y ard›m v e
yatakç›s› yapmad› m›?

Güvendi¤iniz devletin
tarihi k atliamlarla,
p rovokasyonlarla d oludur

Senin hakk›nda, bizzat o zaman çal›ﬂt›¤›n›z gazeteye DEVLET‹N‹Z taraf›ndan verilen haberi de mi unuttun?

Susurluk devleti denince bunun
kontrgerilla devleti oldu¤u herkes
taraf›ndan anlaﬂ›l›r. Bak›n, o güvendi¤iniz devletin tarihine: Kontrgerillan›n katliamlr›yla dolu.
6-7 Eylül sald›r›s›, 1 May›s katliam›, 16 Mart katlian›; Maraﬂ, Sivas, Çorum, Gazi katliamlar› hepsinin alt›ndaki kontrgerillan›n oldu¤u
onlarca kan›tla kan›tland›.
‹lk linç sald›r›lar›ndan birisi olan
6-7 Eylül 1955’deki ya¤ma ve katliam sald›r›s›na iliﬂkin O r g e n e r a l
S a b r i Yi rmib eﬂo¤ lu y›llar sonra
yapt›¤› itiraflar›nda bunun “özel
harp iﬂi” oldu¤unu itiraf ederek ﬂöyle dememiﬂ miydi? “muhteﬂem bir
ö r g ü t l e n m ey d i . A m a c a d a u l a ﬂ t › . . . ”
Oysa o günlerde bu kontrgerilla
eylemi kimin üzenie y›k›lm›ﬂt›?
6-7 Eylül sald›r› ve katliam›ndan
sonra Demokrat Parti’nin deneti-

Güya ﬁemdin Sak›k, verdi¤i ifadesinde sizin (M. Ali Birand, Cengiz Çandar, Ak›n Birdal ve bir kaç
kiﬂinin daha) PKK’yle iliﬂkisi oldu¤unu söylemiﬂti.
Devletiniz böyle bir haberi servise koydu. Haber, gazetelerde
manﬂetlere çekildi.
Size ise kimse inanmad›.
Burjuva bas›ndaki bir çok kiﬂi,
ﬂimdi senin yapt›¤›n gibi, DEVLETE ‹NANDI. Sizi aç›kça infaz ettiler.
Gazeteniz sizi kap›n›n önüne
koydu. Böyle bir olay› yaﬂam›ﬂ birinin o devlete inanmas›, ya t›bbi bir
vakad›r ya da iflah olmaz bir devlet
yalakal›¤›...

at›lan Çingeneler ne oldu derseniz;
bir k›sm›, ﬂehrin d›ﬂ›ndaki Kayabaﬂ›’ndaki, Taﬂoluk’taki konutlara
yerleﬂtirildi; ama ço¤u evlerin taksitlerini, elektrik, su paralar›n› bile
ödeyemeyip, terkettiler o evleri...
‹stanbul’un kalabal›¤›nda tesbih taneleri gibi da¤›l›p gittiler. ﬁöyle
diyordu onlardan biri: ““Ya rd›m
edece¤iz dediler, kiran›z› verece¤iz
dediler, iﬂ verece¤iz dediler, hiçbir
ﬂey yapmad›lar. ”
Sorun, Sulukule halk›n›n direnememesidir. Direnmek için örgütlü
olmalar› gerekiyordu, örgütlü de
de¤illerdi, birleﬂik de¤illerdi.
Direnilmedi¤inde, Okmeydan›’ndan Nurtepe’ye, Küçükarmutlu’dan Aydos’a, Derbent’e kadar,
tüm yoksul gecekondu semtlerini
bekleyen ayn› ak›bettir. Bunu de¤iﬂtirmenin tek yolu, örgütlenmek
ve örgütlülü¤ümüzle direnmektir.
mindeki Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün sipariﬂi üzerine MAH mensubu general ﬁevki Mutlugil'e haz›rlatt›¤› fezleke ile suç; “NATO’ya
karﬂ› komünistlerin tertibi” d iyerek sosyalistlerin üzerine at›ld›.
Mehmet Ali Birandlar’›n güvendi¤i devlet budur. Tarihi komplolarla, linçlerle, katliamlarla doludur.
Geçen hafta Hakkari’de patlayan
may›n›n bir benzeri geçen y›l 27
May›s 2009’da Çukurca’da askeri
bir araç may›na çarpm›ﬂ ve 7 asker
ölmüﬂtü. Hükümetin ve ordunun
yapt›¤› aç›klamalarda eylemi
PKK’nin yapt›¤› aç›klanm›ﬂt›. Daha
sonra bu may›nlar› Genelkurmay’›n
kendisinin döﬂedi¤i ortaya ç›kt›.
Mehmet Ali Birand, bunlar›n
hepsini en iyi bilenlerdendir. Birand’›n kendisi MGK’n›n “and›çlar›na” maruz kalm›ﬂ bir kiﬂidir. Bütün bunlara ra¤men “biz devletin
söyledi¤ine güveniriz” demek; yalanlar›n katliamlar›n, komplolar›n
orta¤›y›m demektir.
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Su kavgalar›, kan davalar› ve ölümler...

Sorumlusu “cahil
halk” de¤il, düzendir

Say›: 235

Yürüyüﬂ
26 Eylül
2010

Anadolu’nun bir köyünde, bir
kasabas›nda, bir ilçesinde, bir ilinde ad›, “kan davas›” olan, ad›
“ssu kavgas›” olan, ad› “ g ü rü l t ü
kavgas›” olan kavgalarda yüzlerce insan öldürülüyor.
En son A¤r› ‹linde merkeze
ba¤l› Otlubay›r Köyü’nde “içme suyu” nedeniyle ç›kan sorunun sonucunda 5 kiﬂi öldürüldü.
Bugüne kadar, kolayca çözülebilecek, ölümleri, yaralanmalar›
gerektirmeyecek yüzlerce olayda, hep ölümler yaﬂand›.
Su sorunu nedeniyle, ç›kan
gürültü nedeniyle, trafikte ç›kan
sorunlar nedeniyle, kan davalar›
nedeniyle... yüzlerce insan›n öldürülmesi kabul edilemez.
Nitekim sonu ölümlerle, yaralanmalarla, hapishaneyle biten
bu kavgada ölen de, öldürülen
de, hapishaneye giren de halkt›r.
Bir köyde ya kap› komﬂu, bir
mahallede bir sokakta hergün
selamlaﬂ›lan bir tan›d›kt›r.
Hiç kimse bu yaﬂananlar›n
do¤ru oldu¤unu savunmasa da
ölümler, kavgalar, kan davalar›
sürmektedir. Sonu ölümlerle biten hatta “ b i r k a t l i a m a ” dönüﬂen bu sald›r›lar neredeyse kan›ksat›lm›ﬂt›r.
Kapitalizmde
“normal” hale getirilmiﬂtir.
Oysa ortada “normal” olan
bir ﬂey yoktur. Yan yana olmas›
gerekenler, birlikte sorunlar› için
omuz omuza vermesi gerekenler,
halk›n deyimiyle “incir çekirde¤ini doldurmayacak” nedenlerle
birbirlerini öldürmektedir.

Y ü z l e rc e ö l ü n ü n
sorumlusu sorunlar›
çözmeyen düzendir.
Kuﬂkusuz tüm yaﬂananlar›n,
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yüzlerce ölümün sorumlusu,
“kavgadan baﬂka” bir ﬂey düﬂünmeyen “ c a h i l h a l k ” de¤ildir.
Sadece yaﬂanan sorunlara,
ç›kan kavgalara bakarak, halk›
suçlamak, halk›n “ﬂiddete düﬂkün” oldu¤u, “silahtan baﬂka
bir ﬂeyi” düﬂünmedi¤ini söylemek do¤ru de¤ildir.
Böyle aç›klanamaz. Bu tür
de¤erlendirmeler, yaﬂananlar›
aç›klamaktan çok, yüzeysel,
psikolojik de¤erlendirmelerdir.
Sonu ölümlerle biten kavgalar sonuçtur. Düzen bu kavgalar› körüklemekte, hem halk›n birli¤ini bozmakta, hem de halk›
biribirine düﬂürerek suni düﬂmanl›klar yaratarak düzeni devam ettirmektedir.
Halk› bir tas suya muhtaç
edenler, gericili¤i, feodal iliﬂkileri sürdürenler, halk›n örgütlenmesini engelleyenler olanlardan
sorumludur.
Bireycili¤i geliﬂtirerek, bencilli¤i körükleyerek, örgütsüzlü¤ü dayatanlar ölümlerin sorumlusudur.
Düzen, adalet duygusunu zedelemiﬂ, adaleti güçlünün silah›
haline getirmiﬂtir. Adalete güvenmeyenler, kendi adaletini bilinçsizce ve birbirine karﬂ› uygulama noktas›na getirmiﬂlerdir.
Halk›n sorunlar›n› çözmeyen, halk› bir tas içme suyuna
muhtaç edenler, o teti¤i çekmektedir. Halk›n birli¤ini bozan
kavgalar›, ölümleri halk› örgütleyerek geriletebilir, o öfkeyi
düzene yöneltebiliriz.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Adalet!
“P ro te s t oc ul a r CS I yönt e mi yl e
aran›yor. Dünya Basketbol ﬁampiyonas›'nda Baﬂbakan Erdo¤an'›
protesto edenlere koltuk numar ala r›ndan ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›l›yor.” (Radikal, 17 Eylül 2010)
Neredeyse, “insan av›” baﬂlatacaklar? Peki neden? Baﬂbakan’›,
Cumhurbaﬂkan›’n› protesto etmek
yasak m›?
Böyle bir kanun mu var?
Protestonun oldu¤u gün Baﬂbakan Erdo¤an’›n korumalar› salonda
terör estirerek çok say›da kiﬂiyi gözalt›na alm›ﬂlard›. Anlaﬂ›lan o ki,
gözalt›lar Baﬂbakan’a yetmemiﬂ.
ﬁimdi “sürek av›”na ç›km›ﬂlar. Protestocular›, kamera görüntülerinden
tek tek tespit edip Baﬂbakan’› protesto etmek ne demekmiﬂ gösterecekler(!)
Tekrar soruyoruz: Baﬂbakan’›
protesto etmek suç mu?
Protesto edenler için “yak›ﬂ›k almad›” diye gazetelerinizde baﬂl›k at-

Erdo¤an’› protesto etmek suçu!
t›n›z. Eleﬂtirdiniz. “Sürek av›”na ne
diyorsunuz? ‹nsanlar›n Baﬂbakan›
ve AKP’nin politikalar›n› eleﬂtirmeye, protesto etmeye hakk› yok mu?
AKP, Erdo¤an ﬂakﬂakç›l›¤› serbest,
protesto etmek, eleﬂtirmek yasak
m›?
Hukuk, adalet, s›n›f›na, cephene
göre, farkl› iﬂliyor! Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an a¤z›n› aç›p istedi¤i kiﬂiye
istedi¤i ﬂeyi söylüyor. ‹stedi¤i hakareti yap›yor. Bir derdini anlatmaya
çal›ﬂan çiftçiyi kovuyor. ‹ﬂçiyi kovuyor, ö¤renciyi gözalt›na al›p tutuklat›yor. Gazetecinin iﬂine son verdirtiyor.
Baﬂbakan Erdo¤an’› protesto ettikleri için aylard›r tutuklu olanlar
var. Ne diyorsunuz, herkes Erdo¤an
ve AKP’yi ﬂakﬂaklamak zorunda
m›?
‹stanbul Abdi ‹pekçi Spor Salonu’nda 14 Mart’da AKP’nin “Roman Aç›l›m›”nda Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an’›n konuﬂmas› esnas›nda

Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz; “Paras›z Egitim ‹stiyoruz” yaz›l› pankart açarak taleplerini dile getirdikleri için salonda dövülerek gözalt›na
al›nd›lar. Sonra tutukland›lar ve o
günden beri hala tutuklular. Erdo¤an’› protesto ettikleri için 15 y›l ce za isteniyor.
‹stanbul’da 7 ﬁubat 2010’da bir
özel okulun aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Tayyip Erdo¤an’› "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" yaz›l› pankart› açarak
Afganistan’a asker gönderilmesini
protesto eden H a l k C e p he li l e r’den
6 kiﬂi tutukland› ve onlar da aylard›r
tutuklular. Tutuklananlar hakk›nda
25 y› l a k a d a r ceza isteniyor.
Nedir suç? Paras›z e¤itim istemek mi? Amerika’y› protesto etmek
mi? Afganistan’a asker gönderilmesine karﬂ› ç›kmak m›?
Hay›r! Suç; Tayyip Erdo¤an’›
protesto etmektir. AKP’nin yede¤ine
tak›lm›ﬂ kimi “demokrat-solcu” ayd›nlar; bunlardan haberiniz yok mu?

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

Erzincan’da Yürüyüﬂ
engellenemez

Oligarﬂinin polisi katlediyor. Çünkü devletin yasalar›, mahkemeleri seferberlik halinde katilleri koruyor.
Bugüne kadar halka, devrimcilere yönelik tüm infaz ve
katliam davalar›nda, bu koruman›n onlarca biçimine
rastland›.
Mu¤la’da üniversite ö¤rencisi ﬁerzan Kurt 12 May›s
2010’da polisler taraf›ndan vuruldu ve 24 May›s’ta yaﬂam›n› yitirdi.
Polisler hakk›nda aç›lan dava ise ﬁerzan’›n ailesine
haber verilmeden dava gününden bir gün önce görülerek
Mu¤la’dan E s ki ﬂ e hi r ’e sürül müﬂ t ü.
ﬁimdi ise sahte tutanaklarla polisler a k l a n m a y a
çal›ﬂ›l›yor. Dava dosyas›nda 12 May›s tarihli ‘Olay Yeri Tutana¤›’nda, ﬁerzan Kurt’un vuruldu¤u noktada hiç
b i r polis bulunmad›¤› söyleniyor. Tutana¤›n alt›nda
imzas› bulunanlardan biri de ﬁerzan Kurt’u vuran polis
Gültekin ﬁahi n. Sonuç olarak ﬁerzan’›n katledilmesi de
yeni sahte belgelerle aklanmaya çal›ﬂ›l›yor, Oligarﬂinin
yarg›s› herzamanki gibi hukuku, katilleri korumak için
kullan›yor.

Erzincan’da 17 Eylül Cuma günü Gençlik Derne¤i
taraf›ndan Yürüyüﬂ dergisi ve Tav›r dergisi tan›t›m ve
sat›ﬂ› yap›ld›. U l a l a r Beldesi’nde dergi da¤›t›m› yap›ld›¤› s›rada CHP'li Belde Baﬂkan› 'Derginizi gidin baﬂka
ye rde s at › n bura l a r be de l öde di . G i di n fa ﬂ is t l e re d er gi nizi sat›n' diye dergi sat›ﬂ›n› engellemeye çal›ﬂt›. Ancak
Gençlik Derne¤i ö¤rencileri Belde Baﬂkan›’na gereken
cevab› verdikten sonra dergi sat›ﬂ›na devam ettiler.
Gençlik Derne¤i’nden ö¤rencilerin gün içinde ikinci
dura¤› Geçit Beldesi’ydi. Burada AKP’nin polisi keyfi
bir ﬂekilde dergi sat›ﬂ›n› engellemeye çal›ﬂt›. Önce
GBT'yi bahane etti. Yürüyüﬂ dergilerini gördükten sonra ise gözalt›na almaya çal›ﬂt›. Gözalt›na direnen Gençlik Derne¤i üyeleri zorla polis otosuna bindirilerek karakola götürüldüler. Keyfi bir ﬂekilde akﬂam saat 18.00’e
kadar gözalt›nda tutulan Gençlik Derne¤i üyelerinden
Cemil Onur Çelikda¤ ve Umut Çelik hastaneye götürüldükten sonra saat 20.30 civar›nda serbest b›rak›ld›lar.
Erzincan Gençlik Derne¤i yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla gözalt›lar› k›nad›.
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Ana dilde e¤itim hakt›r
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Anadilinde konuﬂmak, halklar›n
en do¤al hakk›d›r. Ne var ki bu topraklarda, 87 y›ld›r, “TEK D‹L” dayatmas› vard›r. Türk Ulusu d›ﬂ›ndaki tüm uluslara ve ulusal az›nl›klara,
TÜRKÇE d›ﬂ›nda bir dil ö¤renmek,
konuﬂmak, yazmak yasaklanm›ﬂt›r.
Kürtler, Araplar, Lazlar, Gürcüler
ANA D‹LLER‹N‹ konuﬂamam›ﬂlard›r.
Oligarﬂinin Kürtçe üzerindeki
bask› ve asimilasyon dayatmas›na
karﬂ› geçen hafta Kürt Dili Araﬂt›rma, Geliﬂtirme ve E¤itim Hareketi’nin (TZP-Kurdi) ça¤r›s›yla " A n adilde e¤itim" talebiyle yap›lan 5
günlük boykot, hakl›, meﬂru bir talebin ifadesidir. AKP iktidar›, oligarﬂinin 87 y›ll›k asimilasyon dayatmas›n› sürdürerek, bu hakl›, meﬂru talebi
REDDEDEN bir tav›r tak›nd›. Bunun d›ﬂ›nda da boykot gibi demokratik bir hakk›, “anayasa suçu” ilan
ederek, boykota kat›lanlar› fiﬂleyerek, soruﬂturmayla, cezayla tehdit
ederek, Kürt dili üzerindeki bask›y›
sürdürece¤ini ortaya koydu.
Ana dil sorunu, bir televizyon
kanal› açmakla, “kurs” açma izni
vermekle halledilemeyecek kadar
önemli, köklü ve temel bir sorundur.
Anadil, bir halk›n varl›k yokluk
sorunudur. Anadil, bir halk için en
tart›ﬂ›lmaz hakt›r. Anadil, “k›smen”
tan›nacak, üzerinde k›r›nt›lar üzerinden pazarl›k yap›labilecek bir
hak de¤ildir.
Oligarﬂi, TRT 6’yla, Kürtçe kurs
izniyle, bir okula Kürtçe kürsüsü
açmakla, “ K ü r t ç e ’ y i s e r b e s t b › r a k t › k ” propagandas› yapmaktad›r.
Bu büyük bir aldatmaca, büyük bir
çarp›tmad›r.
Anadilini kullanma hakk›, ANAD‹L‹NDE E⁄‹T‹M HAKKI olmadan bir aldatmacad›r. Anadilini kullanma hakk›, ANAD‹L‹NDE E⁄‹T‹M HAKKI’ndan ayr› düﬂünülemez.
Ve oligarﬂi, mevcut durumda bu

hakk› tan›maya yanaﬂmamaktad›r.
Her ulusun anadilinde e¤itimi, adeta Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu
gibi görmektedir ve asl›nda büyük
bir ihtimalle öyle de olacakt›r! An cak faﬂizm y›k›l›p yerine halk demokrasisi kuruldu¤unda her ulusun
anadilinde e¤itimi mümkün hale gelecektir.
AKP iktidar›, Kürtçe e¤itim talebini reddederken, tek dil dayatmas›n› sürdürürken, ›rkçl›¤›n, ﬂoveniz m i n t i p i k b i r temsilcisi konumun d a d › r.
AKP sözcüleri, demagoji yaparken Kürt ve Türk halk›n›n “et ve t›rnak” gibi oldu¤unu anlat›rlar hep;
k›z al›p verdi¤imizden bahsedilir.
Görülmektedir ki, oligarﬂinin “et ve
t › r n a k ” söylemleri riyakarcad›r.
Ülkemizde 73 milletin yaﬂad›¤›ndan bahsediliyor. Baﬂbakan Erdo¤an da zaman zaman söylüyor
bunu. Ama asl›nda hepsine de t e k
millet olarak bak›l›yor. Türk’ten
baﬂka halklar›n varl›¤› kabul edilmiyor. Varl›¤› kabul edilmeyenin
h a k l a r › d a k a b u l e d i l m i y o r. Söylemde “kültürel zenginlik” diye ifade edilse de gerçekte halklar›n kendi kimli¤ini, dilini, kültürünü yaﬂat-

Devrimci Halk
‹ktidar›’nda;
Her düzeydeki o kullarda
faﬂist, gerici, ﬂovenist e¤itim
p rogramlar› k ald›r›larak,
e¤itim, halk›n ç›karlar›n›
esas alan, d emokratik,
ba¤›ms›zl›kç›, üretkenlik ve
yarat›c›l›¤› geliﬂtiren b ir
temelde yeniden düzenlenir.
Herkesin ana dilinde e¤itim
görmesi do¤al bir hakt›r. Bu
hakk›n kullan›lmas› engellenemez, s›n›rland›r›lamaz.

mas›na izin verilmiyor.
Görülmektedir ki, oligarﬂinin
Kürt halk›na yönelik politikalar›n›n
temelini dün oldu¤u gibi bugün de
ilhak, imha ve asimilasyon oluﬂturmaktad›r.

Anadilde E¤itim Hakk›’n›n
Meﬂrulu¤u Ucuz
Çarp›tmalarla Karart›lamaz!
AKP sözcüleri, anadilde e¤itim
talebiyle yap›lan boykotun karﬂ›s›na, talebin ve sorunun esas›n› tart›ﬂmak yerine, “çocuklar› kullan›yorlar”, “e¤itim hakk›n› engelliyo r l a r ” demagojileriyle ç›kt›.
AKP hükümetinin Milli E¤itim
Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan aç›klamada ﬂöyle deniliyordu mesela:
“Çocuklar›m›z›n gelece¤ini siyasi
ikballeri u¤runa kullanmaktan çekinmeyenleri ﬂiddetle k›n›yoruz. Bilinm elidir k i e¤itim anay asal b ir
h ak t ›r ve Ço cu k Hak l ar › S ö zl eﬂm e si'ne g öre de v ela ye t ha kk ›n›n k ö tüye kull an›lmas › bir çocuk ist is mar›d›r. Bu giriﬂime asla müsaade
edilmeyecektir. Çocuklar›n› okula
g ö n de r m e y e n v e l i l e r l e i l gi l i y a s a l
iﬂlem yapma hakk› do¤maktad›r.”
Kürt çocuklar›n›n anadilinde
ö¤renim görme hakk›n› gasbedenlerin, “e¤itim hakk›”ndan bahsetmesi iki yüzlülüktür.
AKP, devletin cumhuriyetin kuruluﬂundan beri Kürt halk›na uygulad›¤› inkar, imha ve asimilasyon
politikas›n› sürdüren partidir. Sen
Kürt halk›n›n ana dilinde e¤itim
yapmas›n›, anadilinde okuyup yazmas›n›, ana dilini geliﬂtirmesini yasakla, sonra “e¤itim hakk›” diye,
“çocuk haklar›” diye ucuz çarp›tmalar yap.
Hangi gelecekten bahsediyorsunuz? Nas›l bir gelecek?

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Oligarﬂinin Kürt çocuklar› için
düﬂündü¤ü gelecek; kendi dilini,
kimli¤ini unutmuﬂ, asimile olmuﬂ
bir gelecektir. Aksi durumda binlerce çocu¤u hapse at›p örgüt üyeli¤inden yarg›layan yine oligarﬂidir. Kürt
çocuklar›n› hapse atarken onlar›n
e¤itimleri umurlar›nda de¤ildir.
“Çocuk da olsa, kad›n da olsa
güvenlik güçlerimiz gerekeni yapacakt›r” diyerek çocuklar›n katledilmesi için talimat veren Baﬂbakan
Erdo¤an de¤il mi?
Kürt çocuklar›n›n gelece¤ini düﬂünüyorsunuz öyle mi?
Bir halk›n ana dilini konuﬂmas›,
ana diliyle e¤itim yapmas› en meﬂru
hakk›d›r. Kürt çocuklar›n›n “gelece¤i”ni düﬂünüyorsan›z, önce Kürt
çocuklar›n›n ana dilde e¤itim yapma hakk›n› tan›y›n.
‹nsanlar anadilleriyle düﬂünür.
Ulusal kimli¤ini, kültürünü anadiliyle korur ve geliﬂtirir.
Ama cumhuriyet tarihi boyunca
Kürt Halk›’n›n ana dili yasakland›.
Ulusal kimli¤inden ar›nd›r›lmak
için asimilasyon politikalar›na maruz b›rak›ld›.
“ M e c b u r i ‹ s k a n K a n u n u ” ve
benzeri göçe zorlama, sürgün uygulamalar›yla Kürt Halk› Türkiye’nin
dört bir yan›na da¤›t›larak asimilasyona daha aç›k hale getirilmesi, Ya -

t›l› ‹lkö¤retim Bölge Okullar› (Y‹BO) ile yoksul Kürt çocuklar›n›n
yat›l› okullara al›n›p asimile edilmesi, Kürt Halk›’n›n ulusal kimli¤ini yoketme, unutturma, silme politikas›n›n sonuçlar›yd›.
Bugün de AKP iktidar›n›n “e¤itim”den kastetti¤i Kürt çocuklar›n›n
asimile edilmesidir.
Baﬂbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek’in iki ay önce Yozgat’ta bir
okulun aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› ﬂu konuﬂma AKP iktidar›n›n Kürt çocuklar›n›n e¤itiminden ne anlad›¤›n› aç›kça gösteriyor: Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ile Nijerya’ya gittiklerini belirterek ﬂöyle diyor Çiçek: “Nijerya, Afrika’n›n ortas›nda bir yer.
150 milyon nüfuslu. Orada Türk
okullar› var, Türkçe konuﬂuyorlar,
ama biz bu e¤itim meselesini çözemedik. Nijerya’daki Nijeryal›lar ’a
T ürkç e’ yi ö¤re tt ik, H akkar i’ deki ne, Diyarbak›r ’ d a k i n e h a l e n T ü r k çe’yi ö¤retemedik. Bu, devletimizin
ay›b›d›r, bizim ay›b›m›zd›r...”
Çiçek’in sözleri devletin cumhuriyetten beri Kürt halk›na uygulanan ve uygulanmak istenen “ T ü r kl e ﬂt i rme ” ni n kan›t›d›r.
Kürt halk›n›n asimilasyonunun
sadece devlet eliyle mümkün olmayaca¤› da, oligarﬂi taraf›ndan görülmüﬂ olmal› ki, bugün Do¤u’da, Güneydo¤u’da Kürt çocuklar› devlet

Ana Dilde E¤itim ‹çin Boykot
Kürt Dili Araﬂt›rma, Geliﬂtirme
ve E¤itim Hareketi (TZP-Kurdi)
Ana dilde e¤itim talebiyle ilk ve
ortaö¤retimlerde okullar›n aç›ld›¤›
20-25 Eylül tarihleri aras›nda okullar› boykot ça¤r›s› yapt›.
Yap›lan boykot ça¤r›s› üzerine
baﬂta Hakkari, Van, A¤r›, Muﬂ, I¤d›r, Bitlis, Diyarbak›r, Urfa olmak
üzere, çeﬂitli ﬂehirlerde okullar
Kürt ö¤renciler taraf›ndan boykot
edildi.
Baﬂbakan, Milli E¤itim Bakan›,
Diyarbak›r Valili¤i ve hemen tüm
yetkililer, koro halinde boykotu
“suç” ilan ettiler; boykota kat›lan

ö¤rencileri, ailelerini tehdit ettiler,
ama buna ra¤men boykot çeﬂitli
oranlarda hayata geçirildi.
Diyarbak›r, Bismil, Lice gibi
çeﬂitli ﬂehirlerde polis tek tek okullar› gezerek boykotu k›rmaya çal›ﬂt›. Megafonlarla ça¤r› yaparak ailelerin çocuklar›n› çocuklar›n› okula
göndermelerini istedi. Hakkari’nin
ﬂehir merkezi, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde boykota kat›l›m›n
yüksek olmas› nedeniyle polis
okullardan bas›n›n görüntü almas›n› engelledi. Çeﬂitli ﬂehirlerde boykotun yan›s›ra, ana dilde e¤itim talebiyle yürüyüﬂler ve dilekçe verme eylemleri de yap›ld›.

okullar›n›n yan›nda F e t h u l l a h G ülen’in okullar›yla da, halk›n dini
duygular› kullan›larak sürdürülmektedir.
Sabah gazetesinden Emre
Aköz’ün ﬂu yaz›s› Kürt halk›n›n
asimlasyonu için oligarﬂinin tarikatlar› nas›l kulland›¤›n›n göstergesidir. “Bayramdan önce Diyarbak›r'a
gitmiﬂtim. Orada Gülen Cemaati'nin organize etti¤i, "okuma salonlar›" denilen kuruluﬂlar› gezdik. ...
‹lkokuldan sonra, seçerek ald›klar›
zeki ö¤rencileri örne¤in Anadolu
Liseleri gibi daha kaliteli okullara
haz›rl›yor. ... para cemaate sempati
duyan, dindar ve hay›rsever iﬂadamlar›nca karﬂ›lan›yor. Diyarbak›r ilinde toplam 21 okuma salonu
var. ”
Yoksul Kürt çocuklar›n›n böyle
bir destekle(!) iyi liselere girmesi
bir yandan Kürt Halk›’n› dincileﬂtirmeye ve elbette bir yandan da asimilasyona hizmet ediyor. Onlar›n
“olumlu” buldu¤u ﬂey Kürt çocuklar›n›n asimile edilmesidir. Kürt çocuklar›n›n kendi ana dilini ö¤renmesi, ana diliyle e¤itim yapmas›,
kendi kültürünü yaﬂamas›, geliﬂtirmesi de¤ildir.
Ana dili yasaklanan, ana dilde
e¤itimi engellenen Kürt Halk›’n›n
ana dil talebi hakl› ve meﬂrudur.
Hiçbir ﬂekilde engellenemez.
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Ecel De¤il,
Devlet Katlediyor
Mersin’de 20 Eylül’de ESP, TAYAD’l› Aileler, EHP ve Partizan taraf›ndan ortak bir eylem yap›ld›. Taﬂ
Bina önünde yap›lan eylemde “Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Devrimci Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›.
“Devlet, hapishanelerde tutsaklar› sistemli bir ﬂekilde öldürüyor”
denilen aç›klamada, hastal›ktan,
“eceliyle” öldü denilen tutsaklar›
ecel de¤il tecrit-tretman uygulamalar›n›n öldürdü¤ü vurguland›. Eylem,
15 dakikal›k oturma eyleminin ard›ndan son buldu.

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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Anadolu sosyalizmle inanç
özgürlü¤üne kavuﬂacakt›r!
“Beﬂikler vermiﬂi m Nuh'a,
Sal›ncaklar, hamaklar,
Havva Ana'n dünkü çocuk say›l›r,
Ana doluyum be n,
Tan›yor musun?”

Say›: 235

Yürüyüﬂ
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2010

“Anadolu”nun biny›llar boyunca nice kavimlere, nice halklara,
kültürlere, inançlara ev sahipli¤i
yapt›¤›n› bu dizelerle anlat›r Ahmed Arif. Egemen s›n›flar›n Anadolu’da yaﬂam›ﬂ halklar›n inançlar›na, kültürlerine karﬂ› sürdürdü¤ü
“yok etme” politikalar›na karﬂ›n,
bugün Anadolu hala o zenginli¤in
izlerini taﬂ›r.
“Tek millet, tek din, tek kültür,
tek devlet” politikas› ile halklar›n
ayak izleri Anadolu’dan silinmek,
hatta tamamen kaz›nmak istenmiﬂtir.

‹ n a n ç l a r “yok say›l›nca”
yok olmuyor
Ahtamar, Demre, Sümela, Ayasofya, Kapadokya, Sultanahmet,
S ü l e y m a n i y e , H a c › b e k t a ﬂ , A b d al
Musa Dergah›, Gole Çhetu, Dey rülzaferan Manast›r›... sayd›klar›m›z Anadolu’da yaﬂayan halklar›n
binlerce y›ll›k tarihleri içindeki inan›ﬂlar›n›n bugüne kalan simgeleri
ve manevi kurumlar›d›r.
Hristiyanl›¤›n ilk yedi kilisesi
(Efes, Bergama, Alaﬂehir vd) Ana-

Halk ‹ktidar›nda;
b-) ‹nanç özgürlü¤ünün
güvencesi olarak ibadet
yerleri korunur. Dini inançlar› gere¤i ibadet yapmak
isteyenlere yard›mc› olmak
için gerekli say›da din görevlisinin sosyal güvencesi
sa¤lan›r.” (Halk Anayasas›
Tasla¤›, Halk Cephesi,
5. bask›)
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dolu topraklar›ndad›r. A n t a k y a ve
Ta r s u s bu inan›ﬂlar aç›s›ndan zengin bir mirasa sahiptir. Bu kiliselerin yan› s›ra Anadolu’nun neredeyse
her yan› çeﬂitli halklara ait dini kal›nt›larla doludur... H a c › b e k t a ﬂ ‹lçesi Alevi halk›n inan›ﬂlar› aç›s›ndan önemlidir. Alevi halk›n ve Bektaﬂilerin “büyük pir” dedikleri Hac›
Bektaﬂ-› Veli burada yatmaktad›r.
Antalya’n›n Elmal› ‹lçesi Tekke
Köyü’nde bulunan A b d a l M u s a
Dergah› da Anadolu Alevilerinin en
kutsal yerlerindendir.
A h t a m a r, Sümela, Ayasofya,
Demre, Selimiye, Kapadokya, Gole
Çhetu.... herbirinin inan›ﬂlar içindeki
yeri farkl›d›r. Herbiri de¤iﬂik halklar›n inançlar› içinde özel bir yer tutarak günümüze kadar gelebildiler.
E r m e n i l e r ’ d e n R u m l a r ’a, Kürt
ler ’den, Türkler ’e, Süryaniler ’e,
Keldaniler ’den Araplar ’a... Anadolu’nun tüm zenginliklerini inançlarda da görmek mümkündür. Tüm
bu örnekler, gelenekler, inan›ﬂlar,
Anadolu’da halklar›n kültürlerinin
zenginli¤ini göstermektedir. Anadolu yüzlerce kavme, onlarca halka ev
sahipli¤i yapm›ﬂ, zengin bir kültür
ortaya ç›km›ﬂt›r. Yüzlerce kavmin,
onlarca halk›n kültürleri iç içe geçmiﬂ, halklar birbirlerinin kültürlerine yeni ﬂeyler katm›ﬂt›r.
Kuﬂkusuz halklar›n inan›ﬂlar›n›n
simgeleri olan kurumlar›n say›s› sadece bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Birço¤u günümüze kadar gelememiﬂ, korunmam›ﬂt›r. Ya y›k›lm›ﬂ ya da farkl› amaçlar için kullan›lm›ﬂt›r.
Bu tür dini, kültürel inanç yerleri ve ibadethanelerin bir ço¤u yine
camiye dönüﬂtürülmüﬂtür. Cami yap›lmayanlar ise ya depo ya iﬂyeri
yap›lm›ﬂ ya da kapal› tutulmuﬂ ve
y›k›l›ncaya kadar bak›ms›z b›rak›lm›ﬂt›r.
Ancak çok özel koﬂullarda, siyasi nedenlerle kimi yerler tamir edilmiﬂ, müzeye çevrilmiﬂtir.

Geçti¤imiz aylarda ‹ s k e n d e r u n'da, elli y›ldan uzun bir süredir
sinema olarak kullan›lmakta olan
S ü r y a n i l e r ’e ait bir kilise onar›lm›ﬂt›r.
Ermeni Kilisesinin ruhani baﬂkanl›¤› geçmiﬂ yüzy›llarda Ahtamar
Adas›’nda bulunmuﬂtur. Ahtamar
Adas›’nda yüzy›llar önce Ermeni
halk yaﬂam›ﬂ, ada bir yerleﬂim yeri
olarak kullan›lm›ﬂt›r. Ermeniler aç›s›ndan ada ve kilise o nedenle
önemlidir. 95 y›ld›r, Ahtamar Surp
Haç Ermeni Apostolik Kilisesi’nde
ayin yap›lm›yordu. Tahrip edilmiﬂ,
terk edilmiﬂ bir halde olan kilise Ermenistan ile yürütülen iliﬂkiler nedeniyle faydac› bir tarzda 2007’de
1.5 milyon dolara onar›ld›, Ahtamar
An›t Müzesi olarak aç›ld›.
Ve 19 Eylül’de ayin için sadece
1 günlü¤üne aç›ld›...
S ü m e l a M a n a s t › r ›, 88 y›l sonra
ilk defa AKP taraf›ndan “inançlara
duyulan sayg›” dan de¤il, ç›kar iliﬂkileri nedeniyle Ortodoks Hristiyanlar'›n ayin yapmas› için ibadete
aç›ld›. Ayine, Türkiye d›ﬂ›nda Rusya'dan, Yunanistan'dan, Gürcistan'dan ve ABD'den bin beﬂ yüz civar›nda Hristiyan kat›ld›.
Yine ülkedeki politik duruma
göre hem gündemi de¤iﬂtirmek,
hem ›rkç›l›k ve dini gericili¤i k›ﬂk›rtmak için kullan›lan ‹stanbul’daki Ayasofya’n›n durumu egemenlerin kafa yap›lar›n› göstermesi aç›s›ndan örnektir.
Türkiye oligarﬂisi kimi dini merkezleri Yunanistan ile iliﬂkilerinde
pazarl›k konusu yapt›. Yunanistan’da cami aç›lmas› karﬂ›l›¤› kili-

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

selerin bak›m›n›n yap›laca¤›n› belirtti. Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda Yunanistan Devlet televizyonu NET
"Art›k Atina'ya cami ﬂart oldu." diyebilmiﬂtir.
Devletlerin birbirine karﬂ› kulland›¤› inançlar, elbette özgür olamazd›! ‹nanç özgürlü¤ünden söz
edilemezdi.
921 y›l, yani neredeyse bin y›l
kilise olarak kullan›ld›ktan sonra,
Fatih Sultan Mehmet’in ‹stanbul’u
ele geçirmesi ile 481 y›l da Camii
olarak kullan›lm›ﬂt›r. Osmanl› ele
geçirdi¤i yerlerdeki kiliseleri yüzy›llarca camiye çevirerek kulland›.
Ayasofya, 1 ﬁubat 1935 tarihinde Ayasofya Camisi Müze olmuﬂtur.
Ve oligarﬂinin politikalar›na ba¤l›
k›ﬂk›rtma unsuru olarak bugüne kadar dönem dönem kullan›lm›ﬂt›r.
Dersim ﬂehir merkezinde Munzur Irma¤› ile Pülümür Çay›’n›n
birleﬂti¤i noktada yer alan Gole
Ç h e t u (H›z›r Mekân›) )ziyareti,
Hopa ﬁe¤anki (ﬁe¤ank Göleti) ve
K›rklar›n “göründü¤ü” ziyaret, Kürt
Alevi halk aç›s›ndan önemli inanç
yerleridir. Bu kutsal say›lan yerler,
2009 Kas›m ay›nda yap›m› tamamlanan Uzun Çay›r Baraj sular› alt›nda kald›.
“Irmaklar›n çat›ﬂt›¤› gölet” anlam›na gelen Gole Çhetu, yüz y›llard›r Alevi halk›n inanc›nda “ H› z›r ’›n mekân›” olarak kabul edilmektedir.
Yukar›da s›ralananlar, oligarﬂinin halklar›n inançlar›na ve o inançlar›n de¤erlerine karﬂ› ne kadar sayg›s›z oldu¤unun tart›ﬂma götürmez
kan›tlar›d›r.

‹nançlar› “yok saymadan”
paraya çevirmeye, “inanç
turizmine”
Oligarﬂi, Anadolu’da yaﬂayan,
yaﬂam›ﬂ olan halklar›n inançlar›n›
“yok sayarak”, aﬂa¤›layarak, “tek
inanca” dayal› bir polika yürüttü on
y›llarca.
6-7 Eylül’de az›nl›k halklara
karﬂ› yürütülen kontrgerilla sald›r›lar›nda az›nl›klar›n dini kuramlar›

da yak›ld›, ya¤maland›. Kullan›lamaz hale getirildi.
Oligarﬂi on y›llard›r Alevi halk›n
dini inanç kurumlar› cemevlerini
karalayarak, yok sayarak Alevi halk›n inançlar›n› asimilasyon politikalar› ile yok etmeye çal›ﬂt›. Zorunlu
din dersleri ile Alevi halk›n inançlar› yerine “tek inanc›” hakim k›lmaya çal›ﬂt›lar y›llarca.
Oligarﬂi ﬂu anda Anadolu’da bir
halk olarak varl›¤› olmayan, Ermeni, Rum, Süryani, Keldaniler’e karﬂ› inanç merkezlerini hep bir pazarl›k konusu olarakta ayr›ca kulland›.
Özellikle AKP döneminde çeﬂitli
ç›karlar söz konusu oldu¤unda buralarda ayin izni verildi ya da ibadethanelerin bak›m› yap›labildi.
AKP iktidar› di¤er tüm iktidarlar
gibi soruna “tek din” çerçevesinden
yaklaﬂt›. Halklar›n inançlar›na sayg›
duymay›p inançlar› yok sayd›, bask›
uygulad›.
Ayn› AKP bugün de inançlar› sömürmeye, paraya çevirmeye çal›ﬂ›yor. Sümela Manast›r›’nda ve Ahtamar’da ayin izni verdiklerinde ak›llar›na gelen ilk ﬂey ne kadar para
gelece¤i, gelenlerin ne kadar harcama yapaca¤›, otellerin ne kadar›n›n
dolaca¤› gibi i¤renç ve tam da
AKP’ye göre hesaplard›.
Hatta ayin için kiliseye geçici
olarak tak›lacak haç› bizzat vali yard›mc›s› ve Gevaﬂ Kaymakam› motor ile götürmüﬂtü. Kuﬂkusuz bu Ermeni halk›n inanc›na sayg›dan de¤il, onlar› bir turist, para getirecek
bir nesne olarak girmelerinden kaynakl›yd›.
Para için öyle ayr›nt›lar hesaba
katt›lar ki, Van’daki yatak kapasitesi’nin 3700 oldu¤u, Van Valili¤i’nin
ve Bakan Günay’›n aç›klamalar›na
yans›d›.
Ermeni halk ayine gelirken onlar
“ii n a n ç t u r i z m i” diye hesap yap›p,
inançlar› da sat›l›¤a ç›kard›lar.
Dünya çap›nda emperyalistlerin
“ i n a n ç t u r i z m i” ad› alt›nda sürdürdükleri inançlar› sömürme, para kazanma yollar›n› AKP’de çok çabuk
kapt›.

Dünyada her y›l 300 milyondan
fazla kiﬂi dini sebeplerle seyahat
ediyor. Bu seyahatler sonucunda elde edilen “ t u r i z m g e l i r i”nin 18
m i l y a r d o l a r › n üzerinde oldu¤u belirtiliyor. K›sacas› emperyalistler
paraya çevirecekleri yeni bir alan
bulmuﬂlard›r.
Dünya ‹nanç Turizmi Birli¤i’ne
(WRTA) göre; “inanç turizmi dünyada en h›zl› büyüyen turizm çeﬂitlerinden biri. Her dört kiﬂiden biri
seyahatlerinde inanç merkezlerine
ilgi duyuyor. ”
AKP ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay, “inanç turizmini” para gelece¤i için ayr›ca öne ç›karm›ﬂt›r. Bakan Günay, inanç turizmi hedefini
de 2012 y›l› için 3 milyon turist olarak koydu. Ve Bakan neredeyse her
konuﬂmas›nda ‘‹nanç turizmine gelen turistler deniz ve güneﬂ için gelen turistlerden çok daha f a z l a p a r a
h a rc›yor ’ diyerek, nas›l bakt›klar›n› da göstermektedir.

‹nanç özgürlü¤ünün
güvencesi Devrimci Halk
‹ktidar›d›r
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Devrimci Halk ‹ktidar›nda; halklar›n inançlar› ne “yok say›lacak”,
ne “inanç turizmi” ad› alt›nda paraya çevrilecektir.
Devrimci Halk ‹ktidar›, inanç
özgürlü¤ünün güvencesi olarak,
halklar›n inanç merkezlerini, ibadethanelerini hem koruyacak, hem
de bak›m›n› yapacakt›r. ‹nançlar›
gere¤i kendi kurumlar›n›, ibadethanelerini kullanmak isyenlere yard›mc› olunacak, ibadathaneler y›lda
bir kez pis hesaplarla de¤il, sürekli
aç›k tutulacakt›r.
Halklar›n inançlar›n›n gere¤ini
yapabilmeleri için engeller kald›r›lacak, inançlarda özgür olunacakt›r.
‹nançlar›n emperyalistler ve dinci
gericilik taraf›ndan kullan›lmas›na
izin verilmeyecektir.
‹nanç özgürlü¤ü ancak sosyalizmle anlam bulacakt›r. Anadolu’daki tüm inançlar sosyalizm ile
özgür olacakt›r.
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Tek Yol

Geçti¤imiz günlerde Finlandiya
eski Cumhurbaﬂkan› M a r t t i Ahti s a a r i, ‹spanya eski D›ﬂiﬂleri Bakan›
M a rcelino Oreja A g u i r re, Hollanda eski D›ﬂiﬂleri Bakan› H a n s Va n
Den Broek, Avusturya eski D›ﬂiﬂleri Müsteﬂar› A l b e r t R o h a n ’dan
oluﬂan bir heyet ülkemize geldi.
Egemen s›n›flar›n dilinde, bu heyetin ad› “ A k i l a d a m l a r ” idi; yani
“ a k › l l › a d a m l a r ”! Kuﬂkusuz bu s›fat rastgele verilmemiﬂti onlara. Bu
adland›rma, halk› yönlendirmek,
emperyalistlerin oluﬂturdu¤u bu heyeti halka benimsetmek için kullan›l›yordu.
Çok “üst düzey” politikac›lard›;
“Her sorunu çözecek” bir “akla” sahiplerdi... Ne kadar ak›ll›lar, bilmiyoruz, ama sorun bu “Ak›ll› adamlar”›n ak›llar›n› kimin için kulland › k l a r › d › r ? Kimin ad›na, ne için
geldikleridir? As›l sorulmas› gereken sorular bunlard›r.
Emperyalistlerin ülkemize gönderdi¤i bu heyetin tamam› 9 kiﬂidir.
Baﬂta sayd›klar›m›z›n d›ﬂ›ndaki
üyeler de emperyalist ülkelerin eski
yöneticileridir.
Daha da önemlisi, bu heyeti
kimlerin kurdu¤udur. Heyet, emperyalistlerin onay›yla, Aç›k Topl u m E n s t i t ü s ü ve British Council’›n giriﬂimiyle 2004’te kurulmuﬂtur. Kendilerine de “Ba¤›ms›z Türkiye Komisyonu” ad›n› vermiﬂlerdir. Görünürdeki amaç, “Türkiye’nin AB üyeli¤ini desteklemek”
olarak aç›klanm›ﬂt›r. Ama onunla
s›n›rl› kalmad›klar› ortada.
Ancak burada gözden kaç›r›lmamas› gereken iki nokta var.
B i ri nc i s i ; Bu heyet kendisini
Ba¤›ms›z T ü r k i y e K o m i s y o n u ”
“B
olarak adland›rm›ﬂt›r. Ama heyetin
kendisi zaten bir e m p e r y a l i s t d a y a t m a amac›yla kurulmuﬂtur. Türkiye’nin ba¤›ms›z olmad›¤›n› en iyi
bu heyettekiler biliyor olmal›. Bu
Ba ¤›ms ›z T ü r k i y e
anlamdad›r ki, “B
Komisyonu” ad› tam bir çarp›tma

Akil adamlar
neyi çözer?
ve aldatmacad›r. Emperyalistler,
kurdurduklar› bu tür komisyonlar›n
kabul görmesi için böyle aldatmacalara s›k baﬂvururlar.
‹kincisi; Bu komisyon emperyalistlerin ç›karlar› için kurulmuﬂtur.
A k i l a d a m l a r ›” bir araya geti“A
ren Aç›k To p l u m E n s t i t ü s ü, bir parababas› olan, emperyalizmin ç›karlar› için faaliyetler örgütleyen tefeci
George Soros’undur. Soros, eski
sosyalist ülkelerde emperyalistlerin
ç›karlar› için örgütlenen “Turuncu
devrim”lerin mimar› ve dünyadaki
tüm karﬂ›-devrimlerin destekçisidir.
***
Heyetin Baﬂkan› Ahtisaari ve
b e r a b e r i n d e k i l e r, y›llard›r, emperyalistler için, emperyalistlerin “t›kanan” sorunlar›n› çözmek için seferber edilmiﬂlerdir.
Bu heyet, “sivil görünüm” ve
“tarafs›zl›k” maskesiyle, taraflar›
“uzlaﬂt›rmaya” çal›ﬂm›ﬂt›r.
Heyetin Baﬂkan› A h t i sa a ri , Kuzey ‹rlanda’da IRA’n›n silah b›rakmas›na dair sürdürülen soruﬂturman›n baﬂ›ndayd›. Daha sonra Endonezya Hükümeti ile “Özgür Aceh
Hareketi” aras›nda süren çat›ﬂman›n bitirilmesi için devreye girdi.
Yine 1999 y›l›nda, BM’nin Kosova Özel Temsilcisi olarak atanm›ﬂ, Kosova’n›n S›rbistan’dan kopar›l›p emperyalistlere ba¤l› “ k u k l a b i r devletçik” olmas›yla sonuçlanan sürecin mimarlar›ndan birisidir.
K›sacas› bu heyet arac›l›¤›yla
“çözüm” diye ortaya at›lan hemen
her ad›m›n arkas›nda Amerikan ve
Avrupa emperyalizmi vard›r.
Ülkemize dönersek...

“ A k i l a d a m l a r ” bu kez görüﬂmelerine Diyarbak›r’da baﬂlad›lar.
Vali, Belediye Baﬂkan›, Diyarbak›r’daki çeﬂitli kuruluﬂlar›n temsilcileri, Demokratik Toplum Kongresi yetkilileri ile görüﬂtüler.
Daha sonra da Ankara’ya gelerek Baﬂbakan’la ve ilgili yetkililerle
görüﬂtüler.
Gündemlerindeki sorunlardan
birisi “Kürt sorunu”ydu.
Onlar›n emperyalist çözümlerinin Kürt halk›n› kurtuluﬂa götürmeyece¤i aç›kt›r. Bunun için “ d e n e y i p - g ö r m e k ” gerekmiyor. Uza¤a
da gitmeye gerek yoktur. Yugoslavya’y›, S›rbistan’› parçalam›ﬂ, Kosova gibi kukla devletler yaratm›ﬂlard›r. Onlar›n çözümlerinde halklar›n
kurtuluﬂu yoktur.
Kosova bugün özgür de¤ildir.
S›n›rlar› olan, bir bayra¤› olan kukla bir devletçiktir. Emperyalistler
taraf›ndan bir uyuﬂturucu ve fuhuﬂ
merkezi haline getirilmiﬂtir. “Akil
adamlar”›n “baﬂar›s› da, becerisi
d e b u d u r i ﬂt e .
Halk›n sorunlar›n›, emperyalistlerin “ak›ll› temsilcileri” de¤il, devrimciler ve devrimler çözer. Halk
çözer. Emperyalistlerin temsilcilerini umut olarak görmek, onlardan
çözüm beklemek her ﬂeyden önce
halk› aldatmakt›r.
Bilinmelidir ki, onlar›n “akl›na”
ihtiyaç yoktur. Onlar›n akl› yüzy›llard›r halklar› nas›l köleleﬂtirecekleri için çal›ﬂm›ﬂt›r hep.
“Ba¤›ms›z T ü r k i y e K o m i s y o n u ” nu oluﬂturan 9 kiﬂinin daha önceki görevlerine bakmak bile bu komisyonun niteli¤i hakk›nda yeterince fikir verecektir.
Halklar› y›llard›r sömürenler,
boyun e¤direnler, halklar› kurtuluﬂa
götüremezler. O nedenle bu tür heyetlerle görüﬂülmesi bile onlar›
meﬂrulaﬂt›rmakt›r.
Umut halkta ve halk›n mücadelesindedir. Yönümüzü emperyalist
kurumlara ve kiﬂilere de¤il, halka
dönmeliyiz.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Nas›l B‹R Yaﬂam?
“Hiç kimseye güvenmeyecekmiﬂiz!”
Böyle diyorlar. Böyle ö¤retiyorlar. Hem de bunu daha “ g ü v e n ” kelimesinin ne demek oldu¤unu bilmeyen ç oc ukl a r› m› z a ö¤retiyorlar.
Okullar›n aç›lmas›yla birlikte
AKP’nin polisi de okullarda iﬂ baﬂ›
yapt›.(!)
Polis okullarda ö¤rencileri bilgilendirmek için “bilgilendirici afiﬂler” yapm›ﬂ. Bir gazeteci çocuklara
polisin bu “bilgilendirme” çal›ﬂmas› sonucunda ne ö¤rendi¤ini soruyor: Çocuklar cevap olarak: “kimseye güvenmeyecekmiﬂiz” diyor.
Evet, düzenin e¤itim sistemi tam da
budur. Çocuklar›m›za, kimseye güvenmemesi ö¤retiliyor.
Ve bu güvensizlik çocuklar›m›zla, okullarla s›n›rl› de¤il. Yaﬂam›n
her alan›nda “kimseye, ama hiç kimseye güvenmememiz” ö¤ütleniyor.
Mesela, “babana bile güvenmeyeceksin” deniyor. Peki neden?
Anam›za güvenmeyece¤iz, kardeﬂlerimize güvenmeyece¤iz, arkadaﬂlar›m›za güvenmeyece¤iz, komﬂumuza güvenmeyece¤iz, her gün
al›ﬂ-veriﬂ yapt›¤›m›z esnafa güven-

meyece¤i, iﬂ yerindeki iﬂ arkadaﬂ›m›za, okulda okul arkadaﬂ›m›za güvenmeyece¤iz... Bizimle hiçbir
al›p-veremedi¤i olmayan sokaktan
geçen vatandaﬂa güvenmeyece¤iz.
Herkese ﬂüpheyle bakaca¤›z!
Peki kime güvenece¤iz?
Gazeteci çocu¤a bu soruyu sormad›. Ama muhtemeldir ki, polisler
çocuklara kime güvenilmesi gerekti¤ini de anlatm›ﬂt›r.
Düzenin polisine güvenece¤iz!
Düzenin yarg›s›na güvenece¤iz!
Düzenin yüce(!) meclisine güvenece¤iz! Faﬂist devlete güvenece¤iz!
Patronlara güvenece¤iz!
Öyle mi?
Böyle ö¤retiyorlar, kime güvenip kime güvenmeyece¤imizi. Hem
de daha çocukluktan baﬂlayarak.
Peki bizi aç b›rakan, iﬂsiz b›rakan, evimizi baﬂ›m›za y›kan bu
devlet de¤il mi? Beﬂ y›lda bir seçimlerde oyumuzu al›p sonra halk›
unutan bizi yönetenler de¤il mi?
Tek bir adil karar› var m› yarg›n›n?
Baklava çalan çocuklara h›rs›zl›k
yapt› diye yirmiyedi y›l ceza verip

“Ekrana kilitleyen”,
sizin ahlaks›zl›¤›n›zd›r!
“Tecavüz ekrana kilitledi” diye
haber yapt› burjuva bas›n. Kanal
D’de “ F a t m a g ü l ’ ü n S u ç u N e ”
ad›nda yeni bir dizi baﬂlad›. Dizinin
ilk bölümündeki tecavüz sahnesinin günler öncesinden gazetelerde,
televizyonlarda, internet sitelerinde
insanlar›n gözlerinin içine sokarcas›na reklam› yap›ld›. Reklamlarla
insanlar ﬂartland›r›ld›. Sonra “Tecavüz ekrana kilitledi” diye baﬂl›k
att›lar.

Ne demek istiyorsunuz yani?
“Asl›nda milyonlarca insan›n
içinde tecavüzcülük mü var?”

“Ekrana kilitlenen” sizin düzeninizin ahlaks›zl›¤›d›r. Sap›kl›¤›d›r.
Çürümüﬂlü¤üdür....
Günlerce ahlaks›zl›¤›n, sapk›nl›¤›n reklam›n› yapt›n›z. Ahlaks›zl›kta, sapk›nl›kta tüm televizyon
kanallar› birbiriyle yar›ﬂ›yor. Halk›n izlemesi için baﬂka altarnatif mi
sunuyorsunuz? Tüm televizyon kanallar› ahlaks›zl›klar›n›zla dolu.
Burjuvazi elindeki tüm araçlarla

özelleﬂtirme ad› alt›nda ülkemizi
ya¤malayan h›rs›zlara “iﬂ adam›”
muamelesi yap›l›rken bunlara neden güvenelim?
Her türlü pisli¤in alt›ndan polis
ç›k›yor. Her ﬂeyde bize sald›ran, iﬂkence yapan polise neden güvenelim? Bunlar›n hiç birisine de halk
olarak güvenmemizi gerektirecek
tek bir ﬂey yoktur. Ama daha çocukluktan baﬂlayarak baﬂ›m›z› çevirdi¤imiz her yerde bizden, bizi ezenlere güvenmemizi istiyorlar.
Halka güvenmeyece¤iz, halk
düﬂmanlar›na güvenece¤iz; dedikleri bu. H a y › r !
Bize ö¤retilen her ﬂeyi tersine
çevirmeliyiz.
Bu düzenin e¤itim sistemine güvenme. Bak; ahlaks›zl›¤›n, uyuﬂturucunun, fuhuﬂun, h›rs›zl›¤›n, sorumlular›ndan olan polis okullarda
çocuklar›m›za ilk günden güvensizli¤i ö¤retiyor.
Okulda okul arkadaﬂ›m›za güvenece¤iz, çal›ﬂt›¤›m›z yerde iﬂ arkadaﬂ›m›za güvenece¤iz, ailemize güvenece¤iz, komﬂular›m›za ... güvenece¤iz.
Bizden, kendinden baﬂkas›n› düﬂünmeyen, bencil, bireyler olmam›z› istiyorlar. Bizden güvenmememizi istedikleri halkt›r, “halka güvenmeyin” diyorlar. Biz, halka güve n ece¤ iz.

Say›: 235

Yürüyüﬂ
26 Eylül
2010

halk›n de¤erlerine, kültürüne sald›r›yor, yozlaﬂt›r›yor, çürütüyor...
Sonra “talep bu yönde” diye ahlaks›zl›¤›n› halka maletmeye çal›ﬂ›yor.
Halk›n, h›rs›za, ars›za, tecavüzcüye, ahlaks›za yaklaﬂ›m› bellidir.
Halk›n de¤erlerinde bunlara yer
yoktur. Tecavüzcülük de sizin kokuﬂmuﬂ düzeninizin yaratt›¤› bir
sapk›nl›kt›r. Ekranlara toplad›¤›n›z
milyonlar çürümüﬂ, kokuﬂmuﬂ düzeninizin eseridir. O sizin ahlaks›zl›¤›n›z›n tablosudur. Evet ayn› zamanda sisteminiz aç›s›ndan bir “baﬂar›”d›r. Ony›llard›r halk› kendi sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rmak için yürüttü¤ünüz politikalarla bu tür diziler izleme rekorlar› k›rabilmektedir.

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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3-) Bu

De¤erlerin Yerine Konulmak ‹stenen Nedir?
Bir ﬂeylerin içi boﬂalt›l›yor, yok
edilmek isteniyorsa, elbette yerine konmak istenen baﬂka
Bilgi Tarihten, bilimden,
ﬂeyler vard›r. Halk›n de¤erleönderlerimizden, geleneklerimizden
rinin yerine konulmak istenen
güçtür ö¤rendiklerimizle
güçlenece¤iz
anlay›ﬂ›n düﬂünce ve davran›ﬂlar›nda ise ﬂunlar vard›r:
Yozlaﬂma Nedir?
Her koyun kendi baca¤›ndan as›l›r,
gemisini kurtaran kaptand›r, haEn genel anlamda ﬂöyle tan›mlan›yat›n› yaﬂa, özgür birey ol, bana
yor: “Özündeki iyi nitelikleri bir
dokunmayan y›lan bin y›l yaﬂatak›m d›ﬂsal etkenler sonucunda
s›n, amaca ulaﬂmak için her yol
zamanla yitirmek, bozulmak,
mübaht›r, baﬂkalar›n›n s›rt›na basoysuzlaﬂmak, do¤as›ndaki iyi
sarak yüksel, ... sözlerinde ifadenitelikleri sonradan yitirmek...
sini bulan bireycilik, bananeciManevi anlamda de¤er yarg›lalik, bencillik, köﬂe dönmecilik,
r›n›, yitirmek, dejenere olmak,
duyars›zl›k, vefas›zl›k, sapk›n
özünden uzaklaﬂmak.”
cinsellik, ç›karc›l›k, faydac›l›k...
Sözlük anlam› dahi yozlaﬂman›n kaHepsi görülece¤i gibi, halk›n de¤erbul edilemeyece¤inin ifadesidir.
leriyle taban tabana z›t bir yaﬂam
Bu anlamda tan›m› ﬂöyle somutanlay›ﬂ›n› ifade eder.
laﬂt›rabiliriz: Yozlaﬂma, halk›n
geçmiﬂten bugüne yaratt›¤›, geleHalk›n Yozlaﬂmas›n› Kim
Say›: 235
nekselleﬂtirdi¤i olumlu gelenek,
Yürüyüﬂ
Niye ‹steyebilir ki?
kültür, ahlaki özelliklerinin ve de26 Eylül
Önceki iki soruda iki kültürden
¤erlerinin bozulmas›, içinin bo2010
bahsettik. Halk›n kültürü ve emﬂalt›lmas› ve bunlar›n yerine emperyalizmin, burjuvazinin yoz
peryalist yoz kültürün geçmesidir.
kültürüdür. Bu ayr›m› net koyarsak, cevaba ulaﬂmam›z da kolayYozlaﬂt›r›lmak ‹stenen
laﬂ›r.
De¤ er leri mi z Nel erd ir ?
Bir direniﬂ oldu¤unda, iﬂçiler, meHalklar›m›z›n tarihinden süzülüp
murlar, ö¤renciler, köylüler, gebize kadar ulaﬂm›ﬂ ve yaﬂam›m›cekondulular kim olursa olsun,
z›n bir parças› olmuﬂ olumlu
bu direniﬂi halk›n desteklemesi,
özellikler, emperyalist yozlaﬂt›rsahiplenmeyle direniﬂin büyüma politikas›n›n ilk hedefleridir.
mesi kimi rahats›z eder? Elbette
halk› sömürerek kendi kasalar›n›
Yard›mlaﬂma, dayan›ﬂma, birlik
doldurma derdinde olan egemenolma, komﬂusu açken tok yatmaleri. Bu yüzden egemenler tüm
ma, üzüntüde ve sevinçte ortak
hak alma mücadelelerine, zulme
olma, zorda kalanlara elbirli¤iyle
karﬂ› direniﬂlere “banane, benim
yard›mc› olma, eline-beline-dilisorunum de¤il, yapabilece¤im
ne hakim olma, özü-sözü bir olbir ﬂey yok, benim derdim bana
ma, zalimin zulmüne boyun e¤... vb. diyerek görmezden
yeter”
mektense onuruyla ölme, haks›zgelecek, s›rt›n› dönecek bencill›klara, adaletsizliklere karﬂ› dileﬂmiﬂ y›¤›nlara ihtiyaç duyar.
renme, sayg›, sevgi, ba¤l›l›k, hak
Birli¤in, beraberli¤in, yard›mlaﬂbilirlik, eme¤e sayg›, vefa...
man›n, dayan›ﬂman›n ortadan
Söylenirken dahi kula¤a güzel gelen
kald›r›ld›¤›; yerine bencilli¤in,
bu özellikler, içi boﬂalt›lmak,
bananecili¤in vb. kondu¤u bir
yok edilmek istenen de¤erleriülkede halk› rahat rahat sömürür,
ülkeyi daha rahat yönetirler. ‹ﬂte
mizdir.

Yozlaşma

1-)

4-)

2-)
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bu yüzden halk› yozlaﬂt›rma politikalar›n› sistemli ve planl› bir
ﬂekilde uygularlar. Yoz kültürlerinin tüm ülkeye hakim olmas›n›,
halk› teslim almas›n› isterler...

5-) Yoz Kültür Hayata Nas›l
Ya n s › r ?
Yozlaﬂma politikas›n›n ülkemizdeki
yans›malar›n› görmek için ç›k›p
sokaklara bakmak yeterlidir.
Uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar, çeteler, halk›m›z› en fazla tehdit
eden, gençli¤imizi bata¤a çeken
sorunlar olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Uyuﬂturucu ilkö¤retim
okullar› önünde sat›lmaya ve
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ durumda. Fuhuﬂ ve kumar belli merkezlerden ç›km›ﬂ oturdu¤umuz
mahallelerde yan› baﬂ›m›za kadar gelmiﬂtir. Sokaklar insanlar›n
mal›n›, can›n› tehdit eden çetelerden geçilmemektedir. Bu, mahallelerimize, sokaklar›m›za hakim olan yozlaﬂman›n pratikteki
en somut ifadesidir.

6-) Bunca Olumlu De¤eri
Taﬂ›yan Halk Nas›l Böyle
Yoz Bir Kültürün Etkisinde
Ka la bi li yor ?
Namusu, onuru, erdemi, adaleti her
ﬂeyin önünde tutan halk›n de¤erlerinde fuhuﬂa, kumara, uyuﬂturucuya, çetelere yer yoktur. Ancak
geniﬂ olanaklara sahip egemenler,
halk›n bünyesine mikrop gibi yoz
kültürlerini b›kmadan usanmadan
ﬂ›r›nga ediyorlar. Ta ki mikrop
tüm bedeni sar›ncaya dek. Televizyonlar›, gazeteleri, sinemalar›,
sanat›, müzi¤i, kitaplar›, internetiyle... çepeçevre egemenlerin
ideolojik, kültürel, ahlaki sald›r›lar›yla kuﬂat›lm›ﬂ durumday›z.
Bu kuﬂatman›n halk›n düﬂüncelerini, davran›ﬂlar›n› etkilemeyece¤i düﬂünülemez. Ki sokaklar›m›za kadar yay›lan çürümüﬂlük, kokuﬂmuﬂluk da halk›n önemli bir
kesiminin yozlaﬂma bata¤›na çekildi¤inin ifadesidir.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Düﬂünelim ﬂimdi.
Burjuvazi, halk› ekonomik olarak
açl›¤a, sefalete mahkum ediyor.
Öte yandan, dizilerle, romanlarla,
müziklerle, burjuvazinin tüm iletiﬂim araçlar›yla köﬂe dönmecili¤i, tüketimi teﬂvik ediyor... Ne
yapacak insanlar? Burjuvazinin
gösterdi¤i zenginli¤e ulaﬂmak
için ya h›rs›zl›k çetecilik yapacak
ya bedenini satmaya baﬂlayacak
ya ﬂans oyunlar›nda-kumarda
ﬂans›n› deneyecek ya kendini
uyuﬂturucuya teslim edecek...
Bunlar›n yan›nda üç ka¤›tç›l›k,
baﬂkalar›n›n s›rt›na basma, bencillik yaﬂam felsefesi olacak.
Çünkü bu sistemde onurunu, namusunu satmadan, baﬂkalar›n›n
hakk›n› yemeden, eme¤ini çalmadan zenginliklere ulaﬂ›lamaz.
Burada önemli nokta yoz yaﬂam›n
egemenler taraf›ndan halka normal, olmas› gereken bir yaﬂamm›ﬂ gibi gösterilmesidir.

7-) Egemenler Bunca
Yozlaﬂmadan Kendileri de
Zarar Görmüyor mu?
Neden zarar görsünler ki? ‹stedikleri zaten böylesi yozlaﬂm›ﬂ bir
toplumdur. Yozlaﬂma h›rs›zl›¤›,
kapkaç› ço¤alt›r. Ama onlar için
önemli olan halk›n düzenleri için
bir tehlike oluﬂturmamas›d›r.
Kendi kiﬂisel güvenlikleri için
de korkmalar›na gerek yok.
Çünkü en lüks semtlerde, özel
güvenliklerle çevrili sitelerde,
yal›larda yaﬂ›yorlar. Yani yoksul
mahallelerinde kol gezen h›rs›zl›k onlar›n kap›s›n› kolay kolay
çalamaz. Onlar›n kap›lar›n›n
önünde çeteler, tinerci çocuklar
olamaz. K›sacas› yozlaﬂma as›l
o l a r a k h a l k › t e h d i t e d i y o r. Yozlaﬂman›n zaman zaman üretimi,
burjuvazinin “sosyal” yaﬂam›n›
tehdit etmeye baﬂlad›¤›, mafyan›n k›smen denetim d›ﬂ›na ç›kt›¤› zamanlar olur; o zaman burjuvazi, yozlaﬂmay›, sisteme zarar
vermeycek boyutlara getirinceye
kadar gerekli boyutlarda operas-

yonlara baﬂvurur.

8-) Zarar Görmüyorlar Peki Bir
Kârlar› Var m›?
Elbette var.
Bir: yozlaﬂt›rd›klar› kitleler, düzen
için tehlike olmaktan ç›k›yor.
‹ki: Tüketim kültürünü körükleyerek, çarp›k kapitalist üretimlerini
sürdürüyorlar.
Üç: Uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar, piyasas›nda dönen devasa paralar
kapitalistlerin kasalar›na ak›yor.
13-14 yaﬂ›ndaki gençlerin uyuﬂturucudan zehirleniyor olmas›, genç
k›zlar›n bedenlerinin sat›lmas›
ilgilendirmiyor onlar›.

9-) Devletin Ordusu, Polisi
N e d e n S e y i rc i K a l › y o r ?
Devlet bir s›n›f›n baﬂka bir s›n›f üzerindeki bask›, zor ayg›t›d›r. Ülkemizde de egemen s›n›f oligarﬂi oldu¤una göre de mevcut devlet,
oligarﬂinin devletidir. Ahlak› da,
kültürü de onlar›n ahlak›, kültürüdür. Böyle bir devlet yozlaﬂman›n
en tepesindedir. Yozlaﬂma, çürümüﬂlük, kokuﬂmuﬂluk yukar›dan
aﬂa¤›ya kaç›n›lmaz olarak devletin tüm kurumlar›n› sarm›ﬂt›r.
Arada bir ç›kar çat›ﬂmalar› sonucu yap›lan uyuﬂturucu, kumar, fuhuﬂ, çete operasyonlar›nda emniyet müdürlerinden subaylara, düzen partilerinin yöneticilerinden
hukukçulara kadar her kesime
rastlamak art›k s›radan bir hal alm›ﬂt›r. Yani devlet, “seyirci kalmak”tan çok, yozlaﬂman›n hamisi
konumundad›r. Türkiye, uyuﬂturucu ticaretinde, insan kaçakç›l›¤›nda önemli bir geçiﬂ üssü haline
gelmiﬂtir. Bu da devletten ba¤›ms›z düﬂünülemez. Devletin ordusu, polisi, oligarﬂinin yozlaﬂt›rma
politikas› gere¤i yozlaﬂmaya hamilik yapmaktad›r.

10-) Emperyalist-Kapitalist
Ülkelerde Durum Nedir?
Bu ülkeler emperyalist yoz kültü-

rün tüm dünyaya yay›ld›¤› merkezlerdir. Bireyin ve bireyin özgürlü¤ünün kutsand›¤› bu ülkelerde insanlar yoz kültürün içinde yüzmektedir. Yozlaﬂma art›k
fark›nda olunmayacak ﬂekilde
normal görülür, kan›ksan›r haldedir. Uyuﬂturucu ve alkol kullan›m›, cinsel sapk›nl›klar, çarp›k
özgürlük anlay›ﬂlar›, sistemin
bunal›ma soktu¤u insanlar›n
üretti¤i çeﬂitli sapk›n ak›mlar oldukça yayg›nd›r. Çeﬂitli emperyalist ülkelerde uyuﬂturucu kullan›m› ve sat›ﬂ›n›n yasal hale getirilmesi, fuhuﬂun adeta resmen
teﬂvik edilmesi, yozlaﬂman›n boyutunu göstermektedir.
‹nsan› sadece tüketen bir varl›k olarak gören emperyalizm, yoz kültürü tüm dünyaya taﬂ›d›¤› gibi
kendi halk›n› da bu kültürle zehirliyor. Ki sistemleri böyle
ayakta duruyor.
Dünyan›n en büyük uyuﬂturucu tacirleri, kara para aklay›c›lar›,
emperyalist ülkelerin tekelleri ve
gizli servisleridir. Mafyalar, onlar›n himayesindedir.
K›sacas› emperyalistler, kendi ülkelerinde de, sömürgelerinde de
gerek aç›k zoruyla, gerekse de
yoz kültürüyle dünya halklar›n›n
direnme dinamiklerini yok etmeye çal›ﬂ›yor.
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11-) Yoz Kültüre Alternatif
Kültürümüz Nedir?
Alternatifimiz devrimci ahlak, devrimci kültürdür. Bu kültür, ekonomik olarak eﬂit, siyasal olarak
özgür bir halk›n içinde kök salacakt›r. Bu kültürde ben yoktur,
kolektif ruh vard›r. Herﬂeyin
paylaﬂ›ld›¤› k o m ü n anlay›ﬂ› vard›r. Halk›m›z›n yard›mlaﬂma,
dayan›ﬂma, paylaﬂ›m gibi de¤erleri devrimci kültürde daha ileri
noktalara taﬂ›n›r. Bu kültürde
sonsuz bir halk ve vatan sevgisi
vard›r. Emperyalizme ve onun
dünya üzerindeki tüm haks›zl›klar›na, adaletsizliklerine, eﬂitsizli¤ine karﬂ› bir öfke ve isyan vard›r. Örgüt ve örgütlü olma bilin-
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ci vard›r. Yoldaﬂl›k ba¤lar› ve
vefa vard›r. Kendini sak›nmayan
gözü karal›k, cüret, militanl›k,
feda vard›r. Bu kültür halk›n
olumlu de¤erleriyle sosyalizmin
de¤erlerinin bütünleﬂmesiyle ﬂekillenen güçlü bir ahlak yarat›r.

12-) Zevkler ve Renkler
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Ta r t › ﬂ › l m a z m › ?
Bu deyimle çok s›k karﬂ›laﬂ›r›z.
Halk›n kültürüne uymayan bir
ﬂeyi eleﬂtirdi¤imizde bu deyiﬂi
ç›kar›rlar karﬂ›m›za. Bu, yozlaﬂman›n teorisini yapmakt›r.
“Zevkler ve renkler tart›ﬂ›lmaz”!; Burjuvaziye ait bu anlay›ﬂ, t a r t › ﬂ › l m a z b i r d o ¤ r u y m u ﬂ
gibi kabul ettirilmek istenir. Yoz
zevkler, bu sözlerle meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›r.
Yozlaﬂma tek baﬂ›na uyuﬂturucu,
fuhuﬂ, kumardan ibaret de¤ildir;
halk›n olumlu tüm de¤erlerine
yabanc›laﬂmad›r. Bu giyimden
kuﬂama, dinlenen müzi¤e, insanlarla iliﬂki biçimine, olaylara bak›ﬂ›m›za, de¤erlendiriﬂimize kadar yaﬂam›m›z›n her an›na yans›yan bir durumdur. Yani emperyalist kültür en ufak tercihimizde dahi yaﬂam›m›z› yönlendirmeye baﬂlam›ﬂsa “zevklerimizi,
renklerimizi” de o n l a r belirliy o r demektir. Özgürlük ad›na
emperyalist kültürü yaﬂamay›
savunanlar, emperyalizmin yaratmak istedi¤i tek tip insan modelini oluﬂturduklar›n›n fark›nda
de¤illerdir. Bu yüzden zevklerimiz de, be¤enilerimiz de, her ﬂey
tart›ﬂ›l›r. Tart›ﬂ›rken de soraca¤›m›z soru, “bu zevkler, bu renkler, halk›n kültürel-ahlaki de¤erlerine, ç›karlar›na uygun mudur
de¤il midir, yoksa kapitalist düzene mi hizmet etmektedir?” sorusu olmal›d›r.

13-) Soldaki Yozlaﬂma Nedir?
Yozlaﬂt›rma politikas› tüm kesimleri etkiledi¤i gibi ﬂu veya bu ölçüde sol saflar› da etkiliyor. Soldaki yozlaﬂma, örgütsel ve ideolo-
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jik yenilgi dönemlerinde kendine daha rahat yer bulur. 12 Mart
cuntas›n›, 12 Eylül cuntas›n› izleyen dönemlerde teslimiyeti yaﬂayanlar, ard›s›ra, çürüme ve dejenerasyonu da yaﬂam›ﬂlard›r.
Keza, s›rt›n› ideolojik politik anlamda bir güce dayayarak ayakta
duranlar, sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›yla, dayanaks›z kalm›ﬂ ve
savrulmuﬂlard›r. Savruluﬂun bir
yan› da yine çürüme olmuﬂtur.
Bu kesimler devrimci niteliklerinden uzaklaﬂmalar›yla birlikte
emperyalizmin ideolojik ve kültürel yönlendirmesine daha aç›k
hale gelmiﬂlerdir. Örgütü reddetme, bireyin özgürlü¤ünün, cinsel
özgürlü¤ün teorilerini yapma,
fedakarl›¤›, militanl›¤›, emekçili¤i küçümseme anlay›ﬂ›, kaç›n›lmaz olarak kendi içinde yozlaﬂmay› üretmiﬂtir; devrimci de¤erlerin yerine burjuva de¤erleri(!) kabul etmesi kaç›n›lmazd›r.
Solda yozlaﬂma, faﬂizmin zoru ve
burjuvazinin ideolojik sald›r›lar›
karﬂ›s›nda kendilerini sol, devrimci yapan niteliklerini kaybetmektir. Sosyalizmin özgürlük
anlay›ﬂ›, sosyalist ahlak anlay›ﬂ›
reddedilir ve yerine geçecek
olan bellidir. O ortamda her türlü ç a r p › k ö z g ü r l ü k a n l a y › ﬂ › ,
h e r türlü sapk›n cinsellik anlay ›ﬂ›, bire y i n k u t s a n m a s › v e f e l sefi idealizm geliﬂir. Nitekim
böyle olmaktad›r.

14-) Emperyalizmin Yozlaﬂt›rma
Polit ikalar›na Karﬂ› Nas›l
M ü ca d el e E t m el iy i z?
Öncelikle kendimiz devrimci kültürümüzle donanmal›y›z. Halk›m›z›n kültürünü emperyalizmin sald›r›lar›na karﬂ› korumal›, savunmal› ve devrimci kültürle bütünleﬂtirerek daha ileri taﬂ›mak için
mücadele etmeliyiz. Bunun için
de ideolojik barikatlar›m›z› her
sald›r›ya karﬂ› sa¤lam örmeli,
yozlaﬂmay› meﬂrulaﬂt›racak hiçbir teorinin, düﬂüncenin, davran›ﬂ›n saflar›m›za s›zmas›na izin

vermemeliyiz. Emperyalizmin
yozlaﬂt›rma politikas›na karﬂ›
mücadele uzun soluklu bir mücadeledir. Çünkü emperyalizmin
yozlaﬂt›rma sald›r›s›, ﬂu veya bu
biçimlerde sürecektir. Bu devrimden sonra da bu yoz kültürün etkisi, izleri tamamen yok edilinceye kadar sürecek bir mücadeledir.
Bugün bulundu¤umuz her alanda
halk› bu yoz kültürün etkisinden
ç›karmak için tüm enerjimizle çal›ﬂmak, tüm olanaklar› seferber
etmek zorunday›z.
Halk› yozlaﬂmaya karﬂ› örgütlemek
ve harekete geçirmek, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin en önemli
yanlar›ndan biridir. Mücadelemiz geliﬂtikçe, örgütlenmemiz
geliﬂtikçe, devrimci kültürümüz
halka daha fazla ulaﬂt›kça yozlaﬂt›rma politikas›n›n önüne daha güçlü setler çekece¤imiz muhakkakt›r.

15-) Yozlaﬂman›n Maddi Zemini
Ne Zaman Ortadan Kalkacak?
‹nsan›n insan taraf›ndan sömürülmesinden do¤an eﬂitsizlikler,
adaletsizlikler var oldu¤u sürece, yozlaﬂman›n da maddi zemini olacakt›r. Ancak, sömürünün
ortadan kalkt›¤›, emperyalist-kapitalist sistemin yok oldu¤u koﬂullarda, yozlaﬂman›n da m a d d i
z e m i n i k a l m a y a c a k t › r.
Kapitalizmin ahlak›ndan, kültüründen, yozlaﬂmas›ndan kalan
t ü m t o r t u l a r, bu sosyalist topl u m z e m i n i n d e , u z u n s ü re l i b i r
k ü l t ü r de v r imi yle yo k e di le c e k t i r. ‹nsanlar› yozlaﬂt›racak bir ortam, yozlaﬂmaya zemin oluﬂturacak eﬂitsizlikler ve adaletsizlikler
olmad›¤›nda, do¤ru bir kültürel
e¤itimle yozlaﬂma diye bir sorunumuz kalmayacakt›r. Onun için
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelede de
nihai hedef, devrimimizi gerçekleﬂtirmek ve halklar›m›z› emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin ideolojik, siyasal, kültürel ablukas›ndan
kurtarmakt›r.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Menderes ‘demokrasi ﬂehidi’ de¤il,
bir halk düﬂman› ve vatan hainidir
Menderes’i aklamak,
kendilerini aklamakt›r!
Bir halk düﬂman› ve iﬂbirlikçi
olan eski baﬂbakanlardan A d n a n
M e n d e res, Menderes hükümetinin
D›ﬂiﬂleri Bakan› F a t i n R ü ﬂ t ü Z o r l u
ve Maliye Bakan› H a s a n P o l a t k a n
için bu sene düzenlenen anma töreninde, ilk kez, bir baﬂbakan da yer
ald›.
‹dam ediliﬂlerinin 49. y›l›nda
Menderes’in Topkap›'daki mezar›nda yap›lan törene, Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an ve çok say›da bakan›n kat›lmas›yla, anma b i r devlet töreni ne dönüﬂtürüldü.
Gerçekte, o günden bu yana gelmiﬂ geçmiﬂ tüm iktidarlar, Menderesler’in idam›na karﬂ› ç›km›ﬂ, APDYP-MHP-MSP çizgisindeki partiler ve liderler, Menderes’e sahip
ç›km›ﬂlar, ancak, oligarﬂi içi güç
dengeleri nedeniyle bunu bu kadar
aç›k biçimde sergilememiﬂlerdi.
Tayyip Erdo¤an da, ony›llard›r
burjuva siyasetin içinde olmas›na, 8
y›ld›r baﬂbakan olmas›na ra¤men,
“ilk kez” kat›ld› Menderes’i anma
törenine. Bu da oligarﬂi içi iktidar
çat›ﬂmas›nda gelinen noktan›n bir
ifadesi ve sonucudur.
Tayyip Erdo¤an bir ﬂova dönüﬂtürülen törende ﬂunlar› söyledi: “Tes e ll i m i z i s e ya r› m a s › rd› r y aﬂ a na n

Ülkeye De¤il,
Amerika’ya Hizmet Etti!
“Koﬂullar uygun olursa, kabrini
ben de ziyaret ederim. Menderes ülkeye hizmet etmiﬂ bir insan. Sayg›de¤er bir kiﬂi.”
CHP Genel Baﬂkan› Kemal K› l › ç d a ro¤lu da halk düﬂman› A d n a n
M e n d e res’i sahiplenerek, mezar›n›

bu ac›n›n boﬂa gitmemiﬂ olmas›d›r.
Menderes ve arkadaﬂlar›n ›n yak t ›kl ar › demokra si meﬂa le si el den
e le h e p g eçe r ek b u g ü n b izl er e ka dar taﬂ›nm›ﬂt›r.” (Akﬂam, 18 Eylül
2010)
17 Eylül 1961’de idam edilen iﬂbirlikçi Menderes için Erdo¤an, bir
“ d e m o k r a s i k a h r a m a n › ” , bir “ d e mok ras i ﬂe hi di ” portresi çizerek,
ölümünden tam 49 y›l sonra bir halk
düﬂman›n› akl›yordu.
Erdo¤an, Menderes’e dizdi¤i
övgülerden sonra, ayn› yerde bulunan Turgut Özal’›n mezar›na da çelenk koyup, Özal için de ﬂöyle dedi:
“ ‹ k i n c i M e n d e res”!
Menderes’in o¤lu Ayd›n Mend e res ise; Demokrat Parti'den bugüne uzanan iﬂbirlikçi Amerikanc› çizgiyi temsil edenleri ﬂöyle s›ral›yordu; “Adnan Menderes, Turgut Özal,
Tayyip Erdo¤an”. K›sacas› “üü ç ü n c ü
M e n d e re s de Erdo ¤a n”d›.
Erdo¤an’›n sahip ç›kt›¤› Menderes bir Amerikan iﬂbirlikçisidir..
Savundu¤u, M e n d e res’ten Demi r el’e, Özal’a ve kendisine kadar
uzanan iﬂbirlikçilik çizgisidir.
Tümünün çabas› asl›nda Menderes üzerinden kendi iﬂbirlikçiliklerini aklamak, Amerikanc› çizgilerini
ziyaret etmekten sözediyor.
Menderes hangi “ülkeye” hizmet etmiﬂ? Menderes için Türkiye,
K ü ç ü k A m e r i k a”d›r. Onun as›l
“K
ülkesi Amerika’yd›.
Böyle bir iﬂbirlikçiyi sahiplenmek, onu sayg›de¤er ilan etmek,
hizmetlerinden sözetmek, ancak
onun gi bi düﬂünenl eri n yapaca¤›
bir ﬂeydir. Do¤ru; K›l›çdaro¤lu da
bir Menderes’tir.

meﬂru hale getirmektir.

“Demokrasi ﬂehidi” de¤il,
b i r vatan sat›c›s›
Menderes’e iliﬂkin olarak y›llard›r, nas›l haks›z yere idam edildi¤inden, mahkemelerde “aﬂa¤›land›¤›ndan” sözetti iﬂbirlikçiler. Bugün söylenenler yeni de¤il ama eskisinden daha cüretli ve pervas›zcad›r. Bir hainden, bir kahraman yaratmak için tüm gerçekler karart›lmaktad›r..
Peki kimdir Menderes?..
Önce, “yollar kral›” olarak adland›r›ld›. D e m i r el’ in, “ b a r a j l a r
kral›”, Özal’›n ise telefon, telsiz,
haberleﬂme konusunda “alt›n ça¤”
yaﬂatt›¤› hep öne ç›kar›lm›ﬂ, iﬂbirlikçilikleri gizlenmiﬂtir.
“Yapt›klar› halk›n ihtiyaç duyacaklar› temel hizmetler” diye düﬂünmek gerçe¤in tam olarak görülmemesidir. M e n d e res de, D e m i rel
de, Özal da iktidarlar›n› halk›n ihtiyaçlar› yerine emperyalist tekellerin
ihtiyaçlar› için kulland›lar.
Menderes, bir toprak a¤as›yd›.
Menderes ve beraberindeki baz›
milletvekilleri, o zaman›n tek parti
iktidar› olan CHP’den ayr›larak, 7
Ocak 1946’da tekelci burjuvazi ve
toprak sahiplerinin temsilcisi Demokrat Parti’yi kurdular. Demokrat
Parti, 1946 seçimlerinde 65 sandalye kazand›.
A m e r i k a , 1 9 5 0 seçimlerinde
aç›ktan DP'yi destekledi. Nas›l bugün AKP’ye destek veriyorsa o zaman da M e n d e res-Bayar önderli¤indeki DP’nin kazanmas› için tüm
kurumlar›n› seferber etti.
“Emperyalizmin deste¤inde ge-
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liﬂmek ve tekelleﬂebilmek arzusundaki iﬂbirlikçi burjuvaziyle, toprak
a¤alar›n›n ve tefeci tüccarlar›n ittifak›n›n (oligarﬂi) temsilcisi DP, seçime büyük avantajla girdi.” (Hakl›y›z Kazanaca¤›z, cilt: 1, syf. 144)
Yoksul halk›n karﬂ›s›na ç›kt›klar›nda, CHP döneminin zulmünü iﬂlediler. “Milli ﬁef” ‹smet ‹nönü döneminin jandarma daya¤›ndan y›lan
halka “özgürlük” vaat ettiler. Halk›n
demokrasi ve özgürlük beklentilerini kullanarak, halk› aldatt›lar.
Menderes-Bayar ikilisi, ikinci
dünya savaﬂ›nda hükümetin izledi¤i
politikalar ve artan sömürü ile iyice
yoksullaﬂan halk›n ekonomik beklentilerini de kulland›lar. Halka, iﬂ
ve yaﬂam koﬂullar›n›n geliﬂtirilmesi
sözü verdiler.
T›pk› AKP gibi demokrasiden,
haklardan söz ederek ayd›nlar› da
yedeklediler. Bugün AKP’yi destekleyen ayd›nlar oldu¤u gibi o gün
de Menderesler’i destekleyen,
DP’nin “demokrasi ve özgürlük”
getirece¤ine inanan ayd›nlar ç›kt›.
Demokrat Parti, emperyalizmin
ve oligarﬂinin partisi olarak girdikleri 1950 seçimlerini ezici bir ço-

Menderes’in ‹dam›
27 May›s 1960’da ordu yönetime el koyarak, Demokrat Parti iktidar›na son verdi. Demokrat Parti
yöneticileri, Menderes ve Bakanlar
tutukland›. Yass›ada’da kurulan
mahkemede yarg›land›lar.
Adnan Menderes as›l suçlar›ndan yarg›lanmad›. Yarg›land›¤›
suçlar, as›l suçlar› yan›nda “bir
hiçtir”. Yarg›land›¤› suçlar, tüm
burjuva politikac›lar›n iﬂledi¤i “s›radan” suçlard›r.
Menderes, tek kelimeyle “ v a t a n a i h a n e t ” suçundan yarg›lanmal›yd›. Onun ihaneti ve suçlar› öylesine büyüktür ki, ülkemizi emperyalizmin yeni-sömürgesi yapm›ﬂt›r.
Türkiye’nin kap›lar›n› Amerika’ya açm›ﬂ, onlarca Amerikan ve
NATO üssünün açılması iznini bizzat Baﬂbakan olarak imzalam›ﬂt›r.
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¤unlukla kazand›.
1950 seçimleri s›radan bir iktidar de¤iﬂikli¤i de¤ildi her ﬂeyden
önce.
Bu iktidar de¤iﬂikli¤i Kemalistlerin iktidardaki gücünün son bulmas› ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvaziyle toprak a¤alar› ittifak›n›n hakim güç olmas›, iktidar› ele geçirmesidir. Bu yan›yla bir karﬂ›-devrimdir. Karﬂ›-devrim, darbesiz, kans›z, silahs›z, koﬂullar› çok iyi de¤erlendirerek, “demokrasiye geçiﬂ”
maskesi alt›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
DP iktidar› ile Türkiye yeni-sömürge bir ülke haline gelmiﬂ, gizli
iﬂgal gerçekleﬂmiﬂtir.
Menderes, hep “ k ü ç ü k A m e r i k a” yapmak istemiﬂtir Türkiye’yi.
H e r köﬂe baﬂ›nda bir milyoner
“H
y a r a t m a k” için çabalam›ﬂ, zenginlerin iktidar› oldu¤unu göstermiﬂtir.
Ayd›nlar, ilericiler uzun süre
Menderes iktidar›ndan “demokrasi
ve özgürlük” beklediler. Ancak çok
geçmeden yan›ld›klar›n› gördüler.
B›rakal›m Menderes iktidar›n›n
“demokrasi ve özgürlük” getirmesini, ayd›nlara, ilericilere, anti-faﬂistlere en çok DP iktidar› sald›rd›.

Halka zulüm ve
iﬂbirlikçilik; 10 y›ll›k
M e n d e re s i k t i d a r › n › n
özetidir!
10 y›ll›k Menderes iktidar›nda,
kapitalizmin geliﬂmesi h›zlanm›ﬂt›r.
Pazar›n giderek geniﬂlemesi, bir
yandan toplumsal üretimi ve “nispi
refah”› artt›r›rken, di¤er yandan da
ﬂehirleﬂme ve ulaﬂ›m geliﬂmiﬂtir.
“Yok”larla yaﬂam›n› sürdüren
halk aç›s›ndan bunlar “yeni” ﬂeylerdir. Daha önce kara lastik giyen
yoksul halk, kundura giymeye baﬂlam›ﬂ ama bu halk›n yoksullu¤unu
ortadan kald›rmam›ﬂt›r. Tersine
ﬂimdi sömürü daha yo¤undur.
Ülkemiz emperyalistlere aç›lm›ﬂ,
Amerikan ve NATO üsleri her yan›
doldurmuﬂtur. Kore’ye asker gönderilmiﬂ, 1957’deki Lübnan sald›r›s›nda ‹ncirlik ABD’ye aç›lm›ﬂt›r.

Gençli¤e sald›r›lm›ﬂ, gençlik
susturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Sosyalistlere düzmece davalar aç›larak,
geniﬂ tutuklamalara giriﬂilmiﬂtir.
Her faﬂist iktidar›n yapt›¤› gibi
DP de kendi iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rmak için muhalefete izin vermemiﬂtir. DP, ABD’nin sosyalist sisteme karﬂ› sürdürdü¤ü sald›r› politikas›n›n bir parças› haline gelmiﬂtir.
DP iktidar› ›rkç›l›¤›n, gericili¤in,
anti-komünizmin iktidar›d›r. Az›nl›klara yönelik ›rkç› sald›r›lar›n en
büyüklerinden biri olan 6-7 Eylül
1955’deki ya¤ma ve katliam DP iktidar› taraf›ndan örgütlenmiﬂtir.
DP iktidar› gençli¤e yönelik sald›rlar›nda, 28 Nisan 1960’da ‹stanbul Beyaz›t Meydan›’nda Turan
Emeksiz isimli ö¤renciyi, 30 Nisan
1960’da Nedim Özpolat’› Sultanahmet’te katletti.
“Demokrasi, bilime sayg›” gibi
yalanlarla üniversiteyi, ayd›nlar›
kendi yan›na çeken DP, bu sefer
kendisi üniversiteler ve ayd›nlar
üzerindeki faﬂist bask›lar›n› sürdürerek, üniversiteleri, ayd›nlar›, bas›n› susturmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. T›pk› bugünkü gibi.
Öyle ki, DP’nin CHP’ye bile tahammülü yoktur. CHP’nin mitinglerine sald›r›l›yor, ‹nönü’nün konuﬂmalar› engelleniyor, CHP’nin siyasi faaliyet sürdürmesi imkans›z
hale getiriliyordu.
Menderes’in 10 y›ll›k iktidar›
halka karﬂ› sürdürülen savaﬂ›n ve iﬂbirlikçili¤in tarihidir. ‹ﬂte Tayyip’lerin savundu¤u Menderes gerçe¤i
budur!
Savunduklar›, aklamaya çal›ﬂt›klar› as›l olarak kendi iﬂbirlikçilikleri
ve vatan hainlikleridir.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

devrim ‹ çin

D EVR‹MC‹ O KUL

ak›c› olmaz, çarp›c› olmaz, ikna edici olmaz... Bazen,
bir arkadaﬂ›m›z bir
bildiri, aç›klama
yazmak için oturur, “bir türlü yaz›n›n ilk cümlesini
bulamaz”. Asl›nda ﬂunu bilelim ki,
her devrimci, her Cepheli yazabilir.
Bütün bunlar yaz› konusundaki
yanl›ﬂ, çarp›k ﬂekilleniﬂlerin sonucudur. Bu çarp›kl›klar›n kimisi burjuva e¤itim sisteminden, kimisi soldaki “ayd›n” tarz›ndan gelir...
Çarp›kl›klardan kurtulmak, yaz›
konusunda bir ad›m atmakt›r. Bunun en baﬂ›nda da hepimizin yazmas› gerekti¤ini ve yazabilece¤ini
bilmemiz gelir. ‹yi yaz› yazmak,
B‹R YETENEK MESELES‹ DE⁄‹LD‹R. Yaz› bir emek, yo¤unlaﬂm a , d o ¤ r u d ü ﬂ ü n m e tarz›na sahip
olma sorunudur.

Ders: Nas›l
Yazmal›y›z?
Sevgili arkadaﬂlar, sevgili yoldaﬂlar, merhaba! “Nas›l?” sorular›na bir yenisini daha ekliyoruz. Bu
haftaki dersimizin konusu, “Nas›l
Yazmal›y›z?”
Bu konuda yaz›n›n hem muhtevas›na ve hem biçimine dair çeﬂitli
noktalar› ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z. Ama bu ayr›nt›lardan önce yaz›
yazma konusuna dair baz› temel anlay›ﬂlar›m›z› netleﬂtirelim.

 Bir: yaz› yazmak herkesin
görevidir veya olabilir
Yaz› yazmay› kimse, hiçbir Cepheli, kendi d›ﬂ›nda görmemelidir. Yaz› yazmak da, mücadelenin bir parças›d›r.
Ajitasyon-propaganda
faaliyetimizin bir bölümü yaz›ya dayan›r
çünkü. Bildiri yazar›z,
bas›n aç›klamas› yazar›z, haber yazar›z, kuﬂlama yapar›z... Halk
toplant›s› gibi toplant›lar için konuﬂma metinleri yazar›z, e¤itim
çal›ﬂmalar› için seminer yaz›lar› yapar›z...
Bu anlamda, okumak kadar yazmak da temel faaliyetlerimizden ve
e¤itim konular›m›zdan biri olmal›d›r. Bu konuda karﬂ›m›za temel olarak iki sorun ç›kar: Birincisi, insanlar›m›z›n bu konudaki kendine güvensizli¤idir. ‹kincisi ise, bu konudaki politik veya teknik yetersizliklerdir. Birincisinin giderilmesi de
ikincisine ba¤l›d›r. Kendine güvensizli¤i yoketmenin yolu, bu konuda
ciddi e¤itim çal›ﬂmalar› yapmak ve
ard›ndan da prati¤e geçirmektir.
Ya, “ben yaz› yazamam” deyip
iﬂin içinden ç›kar›z. Ya, “benim hiç
yetene¤im yoktur bu konuda!” diye
olmazlan›r›z. Ya, yazar›z ancak yaz›

"profesyonel yazar" bak›ﬂ aç›s›ndan
bakmamal›d›r. Meselemiz “yazar”
olmak de¤ilidiwr. Bizim için hedeflenen tek profesyonellik, 24 saatini
devrime adam›ﬂ “profesyonel devrimcilik”tir. Ve biz zaten diyoruz ki,
her devrimci yazard›r.
Her devrimci, rapor yazmak durumundad›r, e¤itim çal›ﬂmas› yapmak, kitap de¤erlendirmesi, kitap
özeti ç›karmak gibi örgütlülü¤ün ve
e¤itimin zorunlu gere¤i olan iﬂleri
yapmak durumundad›r, bunlar
“yazma”y› gerektirir. O halde kendini biraz e¤iterek, ö¤renerek, biraz
yo¤unlaﬂarak, bildiri yazmak, bas›n
aç›klamas› yazmak gibi görevleri de
üstlenebilir. Üstlenmelidir.
K›sacas›, yaz›, e¤itim ve örgütlenme çal›ﬂmalar›m›z›n da, mücadelemizin de bir parças›d›r. Yaz›
yazma konusuna böyle bakmal›y›z.
Büyük Direniﬂ içindeki, herhangi bir eylem sürecindeki insanlar›m›z›n konuﬂma
ve yaz›lar›na
bak›n; sanki
her biri bir felsefeci, her biri
bir ajitatör, her
biri bir teorisyendir. En do¤ru tan›mlamayla, her biri bir
bilgedir. D i reniﬂin bilgisi,
bilinci, prati¤in deneyimi, bilgeli¤e dönüﬂmektedir. O bilgeli¤i kendimize taﬂ›yabiliriz.
Biz kavgaya d›ﬂ›ndan bakan, d›ﬂ›ndan yorum ve aç›klama getiren
“ayd›n”lar de¤iliz. Biz kavgan›n
içinden yaz›yoruz ve hep öyle yazmaya devam edece¤iz.
Bizim devrimci yay›n miras›m›z, günlük haftal›k yay›n faaliyetimiz, her türlü bas›n aç›klamam›z,
bildirimiz, KAVGANIN ‹Ç‹NDEND‹R. Böyle de olmak durumundad›r. Bu yüzden gidip de “a¤z› iyi laf
yapan... kalemi kuvvetli... iyi edebiyat parçalayan” birilerine “ s i p ar i ﬂ ” vermeyiz yaz›lar›m›z› ve bildirilerimizi. Kavgan›n içinden kendi-

Yaz›, kavgam›z›n
bir parças›d›r
Yazmay›, "ayd›nlar›n", "seçkinlerin" iﬂi olarak görmek, sömürücü
egemen s›n›flardan kalan bir düﬂünüﬂ biçimidir. Devrim yapmak, devrimci halk iktidar›n› kurmak, esas
olarak devrimci örgütün, partinin
iddias›d›r. Ama biz ne diyoruz; her
Cepheli, iktidar iddias›n› ve perspektifini taﬂ›mal›d›r. Her Cephelinin gerekti¤inde konuﬂmac›, gerekti¤inde yazan, gerekti¤inde tiyatro
oynayan bir sanatç› olmas› iﬂte bu
iddian›n bir parças›d›r.

 ‹ki: Yaz› kavgam›z›n bir
parças›d›r
Yaz› yazma konusuna, kimse

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m

Say›: 235

Yürüyüﬂ
26 Eylül
2010

33

miz yazar›z.

 Üç: Yaz› yazmak,
militanca b ir
eylemdir!
“Kör b› çak kan
ç›karmaz.”
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Bir eyleme nas›l emek veriyorsak, plan
yap›yorsak, haz›rlan›yorsak, yaz›ya da öyle
haz›rlanmal›y›z. Haz›rl›klar›n biçiminin çok farkl›
olmas› önemli de¤il; Biz süper yeteneklere de¤il,
eme¤e, disipline, plana-programa inan›yoruz.
Yaz› için de bunlar gereklidir. Kafam›zda
ﬂekillendirerek veya notlar alarak, o yaz›ya
haz›rlanmal›y›z.

S›kl›kla kullan›ld›¤› gibi, en baﬂta ﬂöyle bakabiliriz yaz› yazma iﬂine. Yaz› yazmak bir eylemdir. Hem
kendisi bir eylem, hem de di¤er eylemleri tamamlayan bir parça...
Bir eyleme nas›l emek veriyorsak, plan yap›yorsak, haz›rlan›yorsak, yaz›ya da öyle haz›rlanmal›y›z.
Haz›rl›klar›n biçiminin çok farkl›
olmas› önemli de¤il; Biz süper yeteneklere de¤il, e m e ¤ e , d i s i p l i n e ,
p l a n a - p ro g r a m a inan›yoruz. Yaz›
için de bunlar gereklidir. Kafam›zda ﬂekillendirerek veya notlar alarak, o yaz›ya haz›rlanmal›y›z.
Bir eylemin baﬂar›s› nas›l ki mi l i t a n c a bir haz›rl›k ve m i l i t a n c a
hayata geçirilmesine ba¤l›ysa, bir
yaz›n›n “iyi” bir yaz› olmas› da ayn› ﬂeye ba¤l›d›r: Militanl›¤a.
Mao’nun gazete üzerine ortaya
koydu¤u bak›ﬂ aç›s› da, yaz› eyleminin oda¤›na militanl›¤› oturtuyor.
“Gazetemiz [yyaz›lar›m›z diye de
okuyabiliriz bunu] çarp›c›, etkili ve
anlaﬂ›l›r olmal› ve ciddi bir ﬂekilde
ç›kar›lmal›d›r. Kararl›l›kla gerçe¤i
savunmal›y›z; gerçekler ise aç›k seçik bir tutum gerektirir. ... Partimizin ç›kard›¤› gazeteler ve partimizin
bütün propaganda çal›ﬂmas› canl›,
aç›k seçik ve çarp›c› olmal›; laf›
eveleyip gevelememelidir. Bize, devrimci proletaryaya yaraﬂan militan
tutum budur. Halka gerçekleri görmeyi ö¤retmek ve halk› kendi kurtuluﬂu u¤runa savaﬂmaya seferber etmek istedi¤imize göre, bu militan
tutuma ihtiyac›m›z vard›r. Kör b›çak
kan ç›karmaz.” (Mao Çe Tung)
Bu militan tutum, bizim yaz›daki ele al›ﬂ›m›z›, üslubumuzu da belirler. O militanl›k, bir ﬂekilde o
metni okuyanlara ulaﬂ›r, metni okuyanlar, sizin sorunu ele al›ﬂ›n›zdaki
kararl›l›¤›n›z› hissederler.

 Dört: Bir yaz›ya
baﬂl›yoruz:
‹sterseniz ﬂimdi yavaﬂ yavaﬂ yaz›m›z› somut olarak da ﬂekillendirmeye baﬂlayal›m, arada yine genel
bak›ﬂ aç›m›za dair vurgular gerekirse, onlar› da yapar›z; ﬂimdi alal›m
bakal›m kalemleri elimize.:

 Laf› ve giriﬂleri
uzatmamal›y›z
Bir yaz›n›n en önemli bölümlerinden biri giriﬂleridir. Bu bölüm, insanlara o yaz›y› okutmakta, konunun önemini, kapsam›n›, boyutlar›n›
hissettirmekte önemlidir.
Bu noktada, solda adeta müzminleﬂen bir sorun vard›r. Bildirilerin, konuﬂmalar›n, bas›n aç›klamalar›n›n giriﬂ bölümleri, konuyla do¤rudan ilgisi olmayan daha genel bölümlerdir; genellikle “sürecin bir
tahlili” yap›l›r veyahut da ülkemizin
sosyo-ekonomik yap›s›na dair genel
tesbitlerden söz edilir.
Bunlardan özet olarak söz edilir
genellikle, ama iﬂte o özet bile, bir
bas›n aç›klas›nda, bildiride “laf›
uzatmaya” ve bir türlü “sadede gelmemeye” dönüﬂür. (Sadet, “konuﬂulan as›l konu, as›l madde” demektir.)
Elbette giriﬂi böyle olan yaz›lar da
genellikle çok uzun olur. Mesela bildiriler, bas›n aç›klamalar›, küçük
puntolarla bir ka¤›d›n önlü arkal› iki
yüzünü de dolduracak kadar olur ço¤unlukla. Oysa ayak üstü da¤›t›l›p,
ço¤unlukla da ayak üstü okunacak
bir metin için, bu oldukça uzundur.
Bu biçimden ç›kmal›y›z. Mutlaklaﬂt›rm›yoruz. Konuya görew, böyle
bir hacim de olabilir; ama biz hep
daha k›sa olan›, daha büyük puntolu,
okunakl› olan› hedeflemeliyiz.
Keza, bu tür giriﬂleri tercih etme-

meli, baﬂlang›ç bölümünü laf kalabal›¤›na bo¤madan as›l sorunumuzu,
vermek istedi¤imizi, düﬂüncemizi özetlemeliyiz.
E¤er “tahlil” anlam›nda,
genel nitelikler anlam›nda belirtece¤imiz varsa,
bunu bu somut giriﬂten sona belirtmek daha uygun bir biçimdir.

 Yaz›, B‹LG‹LEND‹R‹C‹
olmal›d›r
Bildirilerimizin, bas›n aç›klamalar›m›z›n, di¤er siyasal yaz›lar›m›z›n bir di¤er ortak eksikli¤i, somut
bilgiler ve e¤itici yan›n›n eksikli¤idir. Bu eksiklik daha çok, yaz›y› yazarken, halka hitap etti¤imizi ço¤u
kez unutup, “kendi içimize” yönelik
bir sesleniﬂ içinde kalmakt›r.
Mesela bir bas›n aç›klamas›nda,
bildiride “Büyük Direniﬂ”ten söz
edilir. Oysa, geniﬂ kitleler bundan
ne zamanki, hangi direniﬂi kastetti¤imizi anlamayacakt›r.
Bu noktadan hareketle tespit
edebilece¤imiz “yaz›m kurallar›”
ﬂunlard›r:
Kendi aram›zda konuﬂuyormuﬂuz gibi yaz›lmamal›d›r.
Herkes, sanki bizim bildi¤imiz
her ﬂeyi biliyormuﬂ gibi yaz›lmamal›ld›r.
Herkes sanki bizim kulland›¤›m›z kavramlar› hep kullan›yor ve
biliyormuﬂ gibi yaz›lmamal›d›r.
Her bildiri, bas›n aç›klamas›, ana
olaya, ana soruna iliﬂkin ne olmuﬂ,
nerede olmuﬂ, nas›l olmuﬂ, bu bilgileri içermelidir.
Kendimizi, yazaca¤›m›z raporu,
notu, bildiriyi, bas›n aç›klamas›n›
okuyan ve dinleyenlerin yerine koymal›y›z. Yazd›¤›m›zdan ne anlaﬂ›ld›¤›n›, okuyan ve dinleyenlerin
hangi bilgileri duymaya ihtiyaç duyaca¤›n› bilmeliyiz. Mesela, çok
geniﬂ bir kesim TAYAD’l›lar› bilebilir, ama bu konudaki bir bildiride,
TAYAD’›n “Tutuklu ve Hükümlü
Aileleri Yard›mlaﬂma Derne¤i’nin
k›saltmas› oldu¤unu vurgulamam›zda yarar vard›r.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

 Yaz› S‹STEML‹
olmal›d›r

Bu anlamda yaz›m›z›n biçimi de önemlidir. Düﬂüncemizi, politikam›z› en uygun baﬂl›kla, en etkili
alt baﬂl›klarla, en uygun mizanpajla, en uygun
renkle, en uygun resimle vermek de önemlidir ve
baﬂl›¤›ndan resmine kadar hepsine gerçekten kafa yormal›y›z. Etkili bir yaz›, etkili bir bildiri, etkili
bir bas›n aç›klamas aç›klamas›, içerik ve biçimin
birbirini tamamlad›¤› bu bütün içinde ortaya ç›kar.

Hepimiz düzenin okul
e¤itiminde ﬂunu ö¤renmiﬂizdir: "Bir yaz› üç bölümden oluﬂur: Giriﬂ, geliﬂme
ve sonuç."
Mutlak olarak böyle olacak diye
bir kural yok. Ama yaz›lar›n ço¤unlu¤u itibar›yla her yaz›da bu bölümler bulunur. Yaz›n›n giriﬂi itibar›yla
de, geliﬂimi itibar›ylada özgün biçimler bulabiliriz.
Ama hiçbir özgünlük, herhangi
bir yaz›n›n sistemsiz, geliﬂigüzel
yaz›lmas›na neden olmamal›d›r.
Yaz›y› okuyan, dinleyen, ad›m
ad›m konu hakk›nda bilgilenmeli,
kavramal›, bizim düﬂüncemizi görmeli, ça¤r›m›z o sistematik içinde
aç›kça ortaya konulmal›d›r.
Yaz›n›n giriﬂi, k›sa, özlü ve çarp›c› olmal›d›r. ‹nsanlar›n bildiriyi
okumaya devam edip etmeyece¤ini
biraz da bu bölüm belirler.
Biz elbette yaz›m›z› ihtiyaca göre, konuya göre, söyleyece¤imize
göre, ﬂekillendiririz. Dolay›s›yla,
giriﬂte mesela, sonuç olarak söyleyece¤imiz ﬂeyi de söyleyebiliriz.
Yaz›n›n bir bölümünde, ele ald›¤›m›z konuya, düﬂünceye dair geliﬂm e l e r olmal›. Bazen yanl›ﬂ bir e¤ilim olarak, siyasi yorumlar›m›zdan,
ça¤r›lar›m›zdan, olay›n, geliﬂmenin
kendisini anlatmaya neredeyse yer
ayr›lmamaktad›r. Bu do¤ru bir biçim de¤ildir. Yukar›da belirtti¤imiz
gibi, halka yönelik bir bildiri, aç›klama, ele ald›¤› konu hakk›nda “bil gilendirici” olmal›d›r. Bu da yaz›n›n “geliﬂme” bölümünü oluﬂturur.
Ama biz bunu yine ikinci s›raya
koymak zorunda de¤iliz. Mesela bir
bildirimizde, “geliﬂmeler” tamamen
yorum ve ça¤r› metninden ayr›lm›ﬂ
biçimde, ayr› bir kutu içine de konulabilir. Önemli olan, o geliﬂmelerin somut ve özet biçimde yaz›m›zda olmas›d›r.
Yaz›n›n “sonuç” bölümü ise, bazen bir ça¤r›d›r, bazen bir teorik, siyasal tespittir, bazen bir hükümdür,
bazen bir perspektif sunmad›r... Ba-

zen bunlar›n bir kaç› bir aradad›r.
Ama her ne olursa olsun, sonuç net,
aç›k, somut olmal›d›r.
Yani, yazd›¤›m›z bir yaz›y› (hangi türde olursa olsun) okuyanlar,
dinleyenler, yaz›y› bitirdiklerinde,
“yani ﬂimdi ne diyor bu yaz›?” diye
sormamal›lar. Veya diyelim ki, Cepheliler’e, taraftarlara, halk iliﬂkilerine yönelik bir yaz› yazd›k, yaz›y›
okuyan insanlar›m›z sonunda “bize
ne yapmam›z öneriliyor ﬂimdi?” diye sormamal›lar. E¤er bu sorular soruluyorsa, o yaz›lar amac›na ulaﬂamam›ﬂ demektir. O yaz›n›n içeri¤i
ne kadar dolu olursa olsun, üslubu
ne kadar etkili olursa olsun, amac›na ulaﬂmam›ﬂt›r.

 Yaz›, ‹KNA ED‹C‹
olmal›d›r
Yaz›n›n ikna edici olmas›, esas
olarak yazarken nas›l düﬂündü¤ümüzle ilgilidir.
E¤er her ﬂeyi en kestirme yoldan
ifade ediyorsak, “bu böyledir, ﬂu
ﬂöyledir” deyip anlat›yorsak, orada
ikna edicili¤i tam gözetmiyoruz demektir.
Bu tarz bir üslup da kullan›r›z
zaman zaman. Ama ayn› yaz› içinde
bu hükümlerimizin içini dolduran
bilgiler olmal›d›r.
Halka ve e¤itime yönelik –bildiri, bas›n aç›klamas›, e¤itim çal›ﬂmas› metinleri vb.– tüm yaz›larda, ikna
edicili¤i gözetmeliyiz. Dolay›s›yla
“bu böyledir” ﬂeklindeki ifademiz
“bu, ﬂundan dolay›, böyledir.” biçimine dönüﬂecektir.
Üslup olarak daha güçlü olacaksa “bu böyledir” de diyebiliriz; ama
hemen alt›nda, ﬂundan dolay› böyledir ﬂeklinde açar›z.
Hükümlerimizin, iddialar›m›z›n,
yap›lmas› gerekenlerin gerekçeleri-

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

 Aslolan içeriktir:
‹çimizdekini yaz›ya
taﬂ›yabilmemizdir!

Yaz›, açl›kta açl›¤›n öfkesini, katliamda katliam›n öfkesini,
kitlesel bir eylemse, o eylemin coﬂkusunu, yeni baﬂlayan bir kampanyay› anlat›yorsa, o baﬂlang›c›n heyecan›n›; k›sacas›, bir devrimcinin yaz›da ele al›nan olay ve olgular karﬂ›s›nda duydu¤u tüm duygular› yans›tmal›d›r.
O öfke, kin, inanç, coﬂku, esas
olarak yaz›n›n içine sinmiﬂ olmal›d›r. ‹çimizdeki inanc› ve coﬂkuyu
e¤er o metne taﬂ›yabilirsek, o metin
iyi bir metin olma yolunda en
önemli eﬂi¤i aﬂm›ﬂt›r.
Yaz›lar›m›z›n biçimi aç›s›ndan
da k›stas›m›z ele ald›¤›m›z olguyu,
konuyu en iyi ﬂekilde anlatmak, düﬂüncemizi, ça¤r›m›z› en etkili tarzda kitlelere ulaﬂt›rmakt›r. Herhangi
bir biçimin, yöntemin do¤rulu¤u,
yanl›ﬂl›¤› bununla belirlenir.
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 ‹çerikle biçim birbirini
tamamlamal›d›r!
Tali olan yok demek de¤ildir.
Aslolan içeriktir dememiz, biçimin
önemsiz oldu¤u anlam›na gelmez.
‹kisi birbirini tamamlar.
E¤er ki söz konusu olan bir bildiriyse, içindeki düﬂünceniz, politik
tespit ve önerileriniz ne kadar güçlü
olursa olsun, bu düﬂünceler, biçim
olarak bozuk, da¤›n›k, bask›s› kötü,
renkleri bozuk, cümleleri düﬂük,
harf hatalar›yla dolu bir bildiri içindeyse, o düﬂüncelerin muhataplar›na ulaﬂmas›, ulaﬂt›¤›nda etkili olmas› mümkün de¤ildir.
Bu anlamda yaz›m›z›n biçimi de
önemlidir. Düﬂüncemizi, politikam›z› en uygun baﬂl›kla, en etkili a l t
b aﬂ l › kl a rl a , en uygun m i z a n p a j l a ,
en uygun r enkle, en uygun r esimle
vermek de önemlidir ve baﬂl›¤›ndan
resmine kadar hepsine gerçekten
kafa yormal›y›z. Etkili bir yaz›, et-
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Bas›na, demokratik kurumlara yönelik bas›n
aç›klamalar›nda, aç›klamay› okuyanlar›n, bize
ulaﬂabilmeleri için mutlaka bir iletiﬂim adresi,
yolu olmal›d›r. Yani bas›n aç›klamas›ndaki olaya, eyleme iliﬂkin bir sorusu olan, o bas›n aç›klamas›n› yazana ulaﬂ›p sorusunu sorabilmelidir.
Bu anlamda bas›n aç›klamalar›n›n kurumlar›n
logosunun, telefon, faks numaralar›n›n,
mail adreslerinin oldu¤u “antetli
ka¤›tlara” yaz›lmas› tercih edilmelidir.
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kili bir bildiri, etkili bir bas›n aç›klamas›, içerik ve biçimin birbirini tamamlad›¤›
bu bütün içinde ortaya ç›kar.
Tüm yaz›lar için geçerli,
mutlak bir reçete ç›karamay›z. Tüm yaz›lar için geçerli de¤iﬂmez bir biçim bulmak da mümkün de¤ildir. Yaz›n›n
ﬂekilleniﬂi, yaz›n›n amac›na, ele al›nan konuya, yaz›n›n nas›l bir çal›ﬂma, eylem içinde kullan›laca¤›na
göre bir çok etkene ba¤l› olarak de¤iﬂir.
Ancak, kitlelere ulaﬂt›rmak istedi¤imiz düﬂüncenin h e rke s t a r a f› ndan anlaﬂ›lm as›n›, beyin lerd e iz b› rakm as› n› sa¤ layacak bir m u h t ev a , a m a c a g ö re a k › c › , s a r s › c › , i k n a
e d i c i , c o ﬂ k u l a n d › r › c › b i r dil , oku n a k l › , a n l a ﬂ › l › r v e e t k i l i b i r biç i m,
her yaz›da olmas› gerekenlerdir.
Dersimiz içinde, yaz›n›n çeﬂitli
biçimlerinin özgün noktalar›na da
k›sa k›sa da olsa de¤inmekte yarar
var. Dersimizin bu ilk bölümünü,
bas›n aç›klamalar› üzerine baz› noktalar› belirterek bitirelim.

 Bir Bas›n Aç›klamas›’nda
nelere dikkat etmeliyiz?
Muhatab›m›z halk olmal›d›r;
“kamuoyu” de¤il.
Bas›n aç›klamas›n›n en baﬂ›nda,
gayet aç›k ve net bir biçimde ne
yapt›¤›m›z, niye orada oldu¤umuz
belirtilmelidir: “Arkadaﬂlar, halk›m›z, burada ﬂunun için topland›k.
Burada ﬂunun için ﬂöyle bir eylemdeyiz...”
Burada, bir eksiklikten kaç›n›r-

Sar›gazi: Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Gücümüz
Birli¤imizdir

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

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

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

‹lk gün yap›lan çal›ﬂmada kap› ka-
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ken, “basmakal›p bas›n aç›klamalar›” ﬂeklinde baﬂka bir eksikli¤e yol
açmak istemiyoruz. Her bas›n aç›klamas›na böyle bir cümleyle baﬂlamak da bir süre sonra “basmakal›p”
bir tarz ortaya ç›kar›r.
Biz burada bir bak›ﬂ aç›s›n›, bir
tarz› anlatmaya çal›ﬂ›yoruz.
De¤ilse, elbette bu esaslar› gözetmek kayd›yla, bir bas›n aç›klamas›na, bidiriye çok farkl› cümlelerle, kelimelerle baﬂlamak mümkündür. Ve esas olarak da her bildiri, her
bas›n aç›klamas› bu yan›yla üretici,
yarat›c› bir yan içermelidir. Onu yazanlar, okuyanlar, ona kendi yarat›c›l›klar›n› katmaya çal›ﬂmal›d›rlar.
Diyelim ki, bir bas›n aç›klamas›
ﬂöyle de baﬂlayabilir (güncelden bir
örnek verelim):
Kardeﬂler, bu ülkenin hapishanelerinde ne oluyor, biliyor musunuz?
Kardeﬂler, ülkemizin hapishanelerinde AKP iktidar›nda kaç kiﬂi öldü, biliyor musunuz?
Hapishanelerdeki zulme karﬂ›
65-70 yaﬂ›ndaki insanlar›m›z Ankara’ya yürüyorlar, duydunuz mu?
Bir bas›n aç›klamas›, e¤er bas›na,
demokratik kurumlara ve halka da¤›tmak üzere yaz›lm›ﬂsa, kolay ve
h›zl› okunur olmal›. Uzunluk olarak,
bir ka¤›d›n arka yüzüne taﬂmamal›
mesela. Bas›n aç›klamas›n›n baﬂ›nda

konuyu içeren bir paragrafl›k bir özet (spot ad› verilen tarzda) uygun olur.
Bas›n aç›klamas›n› okumayan sadece bir gözatan
bile, en k›sa okumada bile,
olay› ve bizim ne dedi¤imizin, ça¤r›m›z›n özetini
görebilir orada.
Bas›na, demokratik kurumlara
yönelik bas›n aç›klamalar›nda,
aç›klamay› okuyanlar›n, bize ulaﬂabilmeleri için mutlaka bir iletiﬂim
adresi, yolu olmal›d›r. Yani bas›n
aç›klamas›ndaki olaya, eyleme iliﬂkin bir sorusu olan, o bas›n aç›klamas›n› yazana ulaﬂ›p sorusunu sorabilmelidir. Bu anlamda bas›n aç›klamalar›n›n kurumlar›n logosunun,
telefon, faks numaralar›n›n, mail
adreslerinin oldu¤u “antetli ka¤›tlara” yaz›lmas› tercih edilmelidir.
Ama bas›n aç›klamas›n› yazan kurumun böyle bir antetli ka¤›d› yoksa, o durumda, aç›klaman›n sonuna
yine de telefon, faks numaras›n›,
mail adresini eklemelidir.
Bas›n aç›klamalar› ve bildirilerin
sonuna, derneklerimizin, federasyonlar›m›z›n, örgütlenmelerimizin
k›sa ad›n› yazmakla yetinmemeliyiz. Mutlaka k›sa ad›n›n alt›nda
tam, aç›k yaz›l›m› da olmal›d›r.
Bas›n aç›klamas›, esas olarak
da¤›tmak için de¤il de, bir eylemde
okumak üzere yaz›l›yorsa, bu aç›klaman›n, konuﬂma üslubuyla yaz›lmas› daha uygun olur.
S e v g i l i a r ka d a ﬂ l a r, nas›l yazmal›y›z dersimizin ilk bölümünü
burada noktal›yoruz. Haftaya tekrar
görüﬂmek ve ayn› konuya devam etmek üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Ülkemizde Gençlik

Gençli¤in L‹SELERDEK‹ TIKANIKLIKLAR, E⁄‹T‹MDEK‹
Gündeminden
ÇÜRÜMÜﬁLÜ⁄ÜN BELGES‹D‹R!
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n gündemindeki bir projeye göre, tüm
düz liselerin kald›r›larak bir k›sm›
meslek lisesi, bir k›sm› ise Anadolu
lisesi yap›lacak... Bu projeye göre
Anadolu lisesine dönüﬂtürülen
okullar d›ﬂ›nda kalan genel liselerin
binalar›, okuma arzusu olan ö¤rencilerin, örgün e¤itimin d›ﬂ›nda b›rak›lmamas› için valiliklerce uygun
görülen mesleki ve teknik ortaö¤retim kurumlar›n›n hizmetine sunulacak. Bu düzenleme çerçevesinde 6,
7 ve 8’inci s›n›flarda yap›lan Seviye
Belirleme S›nav› SBS’nin de kald›r›larak, yerine sadece 8. s›n›fta yap›lacak OKS benzeri bir s›nav getirilece¤i belirtiliyor. Bu durumda
Anadolu Lisesini kazanamayan ö¤renciler do¤rudan meslek liselerine
yönlendirilmiﬂ olacaklar.
Asl›nda, bak›ld›¤›nda tüm bu yenilik ve düzenleme olarak gösterilenler düzenin e¤itim sisteminin
açmazlar›d›r. Somut olarak ifade
edersek, bu sene s›nava giren 1 mil-

gençli¤in
tarihinden
26 Eylül-3Ekim
Ankara Liseli Dev-Genç, Karakaya
Maden iﬂçilerinin direniﬂine
omuz verdi. Liseli Dev-Gençliler
kap› kap› dolaﬂarak insanlar› direniﬂe getirdi.
Antakya Kurtuluﬂ Lisesi’nde ö¤renciler okul d›ﬂ›na ç›kt›klar› esnada
okul müdürünün ihbar› üstüne
polis 30’a yak›n ö¤renciyi gözalt›na ald›.
29 Eylül günü Devrimci Gençlik
dergisinin bürosu polisler taraf›n-

yon 587 bin 990 kiﬂiden 70 bin 248
kiﬂi baraj› aﬂamad›. 10 bine yak›n›
s›f›r puan ald› ve toplam olarak 540
bine yak›n ö¤renci herhangi bir üniversiteye yerleﬂemedi. Ve bu, e¤itimin her y›l de¤iﬂmeyen bir tablosudur.
E¤itim sistemi öyle bir hale getirilmiﬂtir ki, ortaö¤retimden itibaren
dershanelere gitmek zorunlu hale
getirilmiﬂtir. Üniversite s›nav›n› kazanmak için ise ö¤rencilerin kafas›nda da dershaneye gitmeden s›nav› kazanamayaca¤› kan›s› yerleﬂmiﬂtir. Liselerin e¤itim müfredat›na
bak›ld›¤›nda gerçek de öyledir.
Art›k dershaneler düzen taraf›ndan o kadar meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂt›r ki liselerdeki ö¤retmenler de, ö¤rencilerin dershanelere gitmesi gerekti¤ini
ö¤ütlemekte, liseler üniversite s›nav›ndan 2,5 ay önce son s›n›f ö¤rencilerine tatil edilmektedir. Nedense
bu durumdan MEB’in hiç haberi olmamaktad›r.(!) Maden ocaklar›nda
nas›l denetimsizlik nedeniyle insan-

dan bas›ld›.
Ege Bölgesi Yüksek Ö¤renim Gençli¤i yap›lanmas›n› merkezileﬂtirmek ve demokratik üniversite
mücadelesini büyütmek için merkezi ‹zmir olan EYÖ-DER’i yaratt›. Ayd›n, Denizli ve Manisa’da EYÖ-DER’in etkin oldu¤u
illerdi.
Gaziantep ﬁehit ﬁahin Lisesi’nde
DLMK l› ö¤renciler okulda terör
estiren ve polisle iﬂbirli¤i yapan
okul müdürüne karﬂ› ve okuldaki
keyfi uygulamalar› protesto
etmek için 3 günlük kantin boykotu yapt›.
Samsun da 26 Eylül de DLMK’l›lar
gerici-faﬂist e¤itime karﬂ› okullarda yaz›lamalar yapt›lar.

lar katlediliyorsa e¤itimde de durum farks›zd›r. Ö¤rencilerin gelece¤i de bu alanda tekelleﬂmiﬂ ﬂirketlerin ç›karlar›na feda edilmektedir.
Böylece aç›kça ö¤rencilere “bi z i m d e v le t o k u l l a r › n d a v e r d i ¤ im i z
e ¤i ti m gös t er m e l ik ti r ; si z de r sha neye gitmezseniz üniversiteyi kazanamazs›n›z” denilmektedir. Aileler
de çocuklar›n›n gelece¤i için bunu
kaç›n›lmaz olarak kabul etmektedir.
‹ﬂte bunun içindir ki, düzenin liselerde yapaca¤› de¤iﬂiklikler, biçimsel olman›n ötesine geçmeyecek,
isim de¤iﬂikli¤i d›ﬂ›nda verilen e¤itimin niteli¤i de¤iﬂmeyecektir.
Düzen ihtiyaçlar›na göre e¤itim
sisteminde çeﬂitli düzenlemeler
yapmaktad›r. Ancak bu düzenlemeler halk çocuklar›n›n okuyabilmesini kolaylaﬂt›r›c›, e¤itimin muhtevas›n› geliﬂtirici düzenlemeler olmayacakt›r. E¤itimin her aﬂamas›nda yine daha çok para ödemek, tüm
olanaklar›m›z› zorlamak zorunda
kalaca¤›z ya da okuyamayaca¤›z!
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Dünya Gençli¤inden
Göçmen çocuklar›na
ayr› s›n›flarda e¤itim
Belçika’n›n Lokeren kentinde bulunan bir okulda y a b a n c › l a r için ayr›
b i r s›n›f oluﬂturuldu.
Belçika’da yaﬂayan Türkiye kökenli bir annenin televizyonda yapt›¤› aç›klamada, 2010-2011 e¤itim y›l› için s a d e c e y a b a n c › la r d a n oluﬂan
s›n›flar›n oluﬂturuldu¤u belirtildi.
Göçmenlere ayr› s›n›f oluﬂturma,
›rkç›lar›n uzun süredir Avrupa’da
gündemde tuttuklar› bir düﬂünce.
Ancak bu uygulama, emperyalizmin
“uyum” dayatmas› aç›s›ndan çok
uygun görülmedi¤i için bugüne kadar yayg›nlaﬂm›ﬂ de¤il.
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okullar aç›ld›...

Okuyup Ne Olaca¤›z?
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Onun söyledi¤i de ailenin söyledi¤iyle ayn›d›r özünde:
“Derslerine çal›ﬂ”... “Baﬂka ﬂeylere kar›ﬂma, örgütlerden, eylemlerden uzak dur!”
Kuﬂatman›n üçüncü taraf›nda POL‹S BASKISI VE
KORKUSU vard›r. Dolayl› ve dolays›z çeﬂitli biçimlerde varl›¤›n› sürdürür. Okul idareleriyle tam iﬂbirli¤i
içinde bir denetim kurmuﬂtur. Ö¤rencilere onun da söyledi¤i özünde ayn› ﬂeydir: “Örgütlerden, eylemlerden
uzak dur da ne yaparsan yap, ne olursan ol!”
Kuﬂatmada dördüncü bir duvar daha vard›r; bu, ide Kim nas›l bir gelecek çiziyor onlara?
o l o j i k , k ü l t ü rel bir duvard›r. Bu duvar›n ö¤rencilerin
Düzenin bir plan› var, bir de devrimin...
önüne çekti¤i s›n›rlar da, muhtevas› itibar›yla okul idaresinin, polisin çizdi¤i s›n›rlarla ayn›d›r.
Okuyup “adam” olacakt›r çocuklar›m›z. Daha do¤ru
Ç›kan sonuç ﬂudur: Sistem aç›s›ndan e¤itmek,
bir deyiﬂle “adam edilecek”lerdir. Adam edilmenin ül“adam etmek”, ayn› zamanda ö¤renciyi apolitikleﬂtirkemizdeki karﬂ›l›¤›, devlete ve sisteme itaat etmenin ö¤m e k t i r. Adam etmek, d u y a r s › z l a ﬂ t › r m a k t › r. Adam etretilmesidir. Okulun ülkemizdeki as›l iﬂlevi budur.
bencilleﬂt irmek, bireycileﬂtirmektir. Adam etmek,
Bu kadar “e¤itim” de yetmez çocuklar›m›z için.
mek, s i n d i r m e k t i r.
Adam olmalar› yeterli görülmez. Erkek çocuklar için
Gençlik, ilkokullarda okuyan çocuklar›m›zdan yüke¤itim askerde devam ettirilecektir; “askere gitsin akl›sek okul ö¤rencilerine kadar tüm gençli¤imiz, böyle
n› baﬂ›na als›n” denilir. Okulda adam edilen erkek çoadam edilmeye karﬂ› ç›kmal›d›r. Çünkü bu, adam olmak
cuklar›n ak›llar›, askerde baﬂlar›na getirilecektir. Devde¤il, adam olmaktan, insanl›ktan ç›kmak demektir. Duletlerine “itaat” etmeleri ö¤retilir.
yars›z, apolitik, bencil, ç›karc›, sinmiﬂ bir insan›n kendiK›z çocuklar› da boﬂ b›rak›lmayacakt›r elbette. K›z
sine, ülkesine ve halk›na ne gibi bir yarar› dokunabilir?
çocu¤u denilmeden “adam etme” e¤itiminden onlar da
Hiçbir yarar› dokunmaz. Duyars›z, apolitik, bencil, ç›geçirilmiﬂlerdir. Onlar askere gönderilemedi¤i için, bir
karc›, sinmiﬂ bir insan, ancak ve ancak, sömürü ve soyan önce evledirilip e¤itimleri “koca”lar›n›n eline teslim
gun düzeninin iﬂine gelir.
edilir. Erkek çocuklar›na askerde verilen “itaat” e¤itimi,
Gençli¤i kuﬂatanlar›n herbiri, kendini meﬂrulaﬂt›rak›z çocuklar›na da kocalar› taraf›ndan verilir. Hem “ascak
bir gerekçe içinde hareket eder. Aile, güya sevdi¤i
ker oca¤›”nda, hem “aile”de, itaat e¤itiminin baﬂl›ca
için bunlar› önermektedir çocuklar›na. O k u l i d a resi,
araçlar›ndan biri dayakt›r.
e¤itim-ö¤retimin
bir gere¤i olarak bu dayatmalarda buSonuçta ortaya “adam” edilmiﬂ, itaat etmesi ö¤retilo
l
i
s
, vatandaﬂ›n huzuru(!) ve bizzat ö¤P
lunmaktad›r.
miﬂ bir toplum ç›kar ki, amaçlanan da budur.
rencilerin güvenli¤i(!) için bu s›n›rlar› çekmektedir.
Gerekçeleri ne olursa olsun, ne ailenin, ne okul yöGençli¤in e traf›ndaki k uﬂatma!
netimlerinin, ne polisin gençlikten istediklerinin hiçbir
Gençlik tam bir cendere alt›na al›nm›ﬂt›r. Bunu çok
meﬂrulu¤u, hakl ›l›¤› ve do¤rulu¤u yoktur.
yönlü bir kuﬂatma olarak tarif etmek daha uygundur.
Bir gencimiz, ne kadar bencilleﬂirse, ne kadar banaBu kuﬂatman›n bir taraf›nda A ‹ L E L E R vard›r. Ailenecileﬂirse, ne kadar ülkesinin ve halk›n›n sorunlar›ndan
ler, durmaks›z›n iki ﬂey söylerler çocuklar›na: “Otur
koparsa, ne kadar boyun e¤erse, o kadar “adam olmuﬂ”
dersine çal›ﬂ”... “Bak okulda bir ﬂeye kar›ﬂma!..”
olacak, büyüklerinin ve devletin o kadar övgüsünü alaKuﬂatman›n di¤er bir taraf›, O K U L ‹D A RES ‹ D ‹R.
cakt›r. Matematik, tarih, felsefe, co¤rafya, bu derslerin hepsi bir yana, e¤itimin as›l amac›, bu “övülecek
genç” tipini ortaya ç›karmak içindir. Gerici ailelerin,
Gençlerimiz; Okuyup ‘Düzenin Adam›’ okul yönetimlerinin ve polisin bu konularda “afeOlmay›n! rin”ini almak, her gencimiz için bir utanç olmal›d›r.
Gençli¤in yapmas› gereken tek ﬂey, kendisini bir
Halk›n›z ve vatan›n›z için mücadele edin!
cendereye sokan bu kuﬂatmay› da¤›tmakt›r. AilesiOkuyun, devrimci olun, vatansever olun! ne, polise, okul idaresine ve düzenin kültürüne karﬂ›
Bask›ya, zulme boyun e¤meyen, bayrak açmakt›r.

emperyalistlere özenmeyen yi¤itler olun!
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Ülkemizde Gençlik
S›nav sistemi de “adam etme”nin
bir parças› haline getirilmiﬂtir

Düzenin e¤itimi de, adaml›¤› da
kendisinin olsun!

Bilindi¤i gibi, e¤itimin her düzeyinde, ilkö¤retimde,
ortaö¤retimde, yüksek ö¤retimde, s›nav sistemleri, s›n›f
geçme sistemleri s›k s›k de¤iﬂmektedir. Burjuva bas›nda
ise bu durum ço¤u kez “yaz boz tahtas›” olarak adland›r›lmaktad›r. Ama bu üç beﬂ bürokrat›n kafas›na eseni
yapmas› sonucunda ortaya ç›kan bir tablo de¤ildir.
Sistem, bir sömürücü sisteme e¤itimci ve kalifiye
eleman yetiﬂtirmenin kaç›n›lmaz açmazlar›n› yaﬂamaktad›r elbette. Bu sistemin ise t u t a r s › z l › k l a r ve t › k a n › kl › k l a r içermesi kaç›n›lmazd›r. Bunun sonucunda sistem
s›k s›k tekellerin ve oligarﬂik devletin ihtiyaçlar› temelinde yeni düzenlemeler yapmay› gerektirmektedir.
S›nav sistemi, gerçekte oligarﬂinin kendi e¤itim sist e m i n i i n k a r a dönüﬂmüﬂtür. Bir ö¤retmeni dört y›l e¤itiyor, yetiﬂtiriyor, ancak dört y›l›n sonunda diyor ki, senin ö¤retmen olarak yetiﬂtirip yetiﬂtiremedi¤imden
emin de¤ilim, seni yeniden s›nava sokaca¤›m...
Gerçekte üniversite giriﬂ s›navlar› dahil, s›navlar›n tümü oligarﬂinin sisteminde bu anlama gelmektedir. Böylece de, ö¤rencilerin, üniversite mezunlar›n›n kaderi, üç
dört saatlik s›navlarda belirlenir hale gelmektedir. ‹ﬂte bu
noktada s›navlar da ö¤rencileri “adam etmenin!” bir
a r a c › n a dönüﬂtürülmüﬂtür. S›navlarla, ö¤renciler adeta
hayattan kopar›lmaktad›rlar. Asosyalleﬂtirilmiﬂ, her ö¤renciyi rakip gören bir ruh hali içinde arkadaﬂlar›yla iliﬂkileri anormalleﬂmiﬂ ö¤renciler, daha o yaﬂtan düzen içinde “kazanmak ve yükselmek” için her ﬂeyin mübah
oldu¤u anlay›ﬂ›yla ﬂekillendirilmektedirler.
Burada, düzenin e¤itiminin, düzenin “adam etme”
anlay›ﬂ›n›n en tipik yanlar›ndan biri daha ç›kar karﬂ›m›za. Bu, yaﬂam›n tüm amac›n› “kariyer” yapmak, koltuk
sahibi olmak olarak gören, kariyer ve koltuk için, baﬂkalar›n›n s›rt›na basarak yükselmeyi normal gösteren bir
anlay›ﬂt›r.
Düzenin e¤itiminden geçmiﬂ, o e¤itimi içselleﬂtirmiﬂ
bir “düzen adam›”, zay›f›n, yere düﬂenin, güçsüzün s›rt›na ac›mas›zca basar ve yükselir. ‹lk bak›ﬂta gayet masum görünen bu “s›nav
sistemi”, iﬂte böyle bir
Gençlik hala içinden
burjuva ideolojisini kakahramanlar
bul ettirmeye çal›ﬂ›r inç›karmaya devam
sanlara. Sistem, insanlar› kuﬂatt›¤› için, ö¤etmektedir. E¤er bir
renci için s›nav›n d›ﬂ›nhalk kesimi, zulme
da bir yol da yok görükarﬂ› mücadelesinde
nür. ‹ﬂte bu noktada, ö¤hala ﬂehitler
renci gençlik için, tek
ç›kar yol, “ d ü z e n i n
verebiliyorsa, kendi
a d a m › ” olmay›, düzeiçinden kahramanlar
nin ideolojisiyle e¤itilç›karabiliyorsa, orada
meyi ve ﬂekillendirilmeyi reddetmektir.
umut vard›r...

Evet, okuyup adam olaca¤›z; ama, düzenin adam›
de¤il, halk›n adam›, devrimin adam›!..
Gençlikle ilgili yap›lan çok çeﬂitli araﬂt›rmalar ortaya olumsuz bir tablo koymaktad›r. Bir anketin sonucu
ﬂöyle aç›klanm›ﬂt› örne¤in: “Kaybolmuﬂ gençlik”.
Baﬂka bir anketin sonucu “Gençli¤in gözü d›ﬂar›da,
Amerika’da, Avrupa’da” diye özetleniyor... Bir süre önce yap›lan baﬂka bir araﬂt›rma ise ﬂu sonuca varm›ﬂt›:
“Sevgisiz gençlik”... Son bir örnek daha aktaral›m. Bir
ankete göre de gençlik “sizin için en önemli ﬂey nedir?”
sorusuna “Önce para”! demiﬂti...
Bütün bunlar›n bir gerçeklik yan› olabilir; ama bunlar ülkemiz gençli¤ini anlatmaktan ve anlamaktan uzakt›r yine de. Bunlar›n bir ço¤u, adeta, gözü d›ﬂar›da olmay›, sevgisizli¤i, “önce para” demeyi meﬂrulaﬂt›ran bir
anlay›ﬂla yap›lan anket ve araﬂt›rmalar›n sonuçlar›d›r.
Bireycilik, bencillik kuﬂku yok ki, gençli¤in hiç küçümsenmeyecek kesimleri içinde kök salm›ﬂt›r. Bir çok
konuda çarp›k bak›ﬂ aç›lar› hakim olmuﬂtur. Yozlaﬂma,
gençli¤in belli bir kesimini içine çekmiﬂtir. Fakat unutmayal›m ve gözden kaç›rmayal›m ki, bütün bunlara ra¤men, 30 y›ld›r kesintisiz süren bask›lara ra¤men, gençlik örgütlenmeleri, gençli¤in mücadelesi, ne orta ö¤renimde, ne de yüksek ö¤renimde yok edilememiﬂtir.
Gençlik hala içinden k a h r a m a n l a r ç › k a r m a y a devam etmektedir. E¤er bir halk kesimi, zulme karﬂ› mücadelesinde hala ﬂehitler verebiliyorsa, kendi içinden
kahramanlar ç›karabiliyorsa, orada umut vard›r, orada
gelecek vard›r, orada düzen istedi¤i baﬂar›y› elde edememiﬂ demektir.

Say›: 235

Yürüyüﬂ
26 Eylül
2010

Gençli¤in içinden yüzlerce “adam gibi adam”, insan
gibi insan”, vatan›na ve halk›na sevdal› gençler ç›km›ﬂt›r. Gençlik, ony›llard›r tüm bask›lara ra¤men, yukar›da
anlat›lan “adam etme” politikas›na boyun e¤memiﬂ, yukar›da anlat›lan e¤itime kendini teslim etmemiﬂ; direnmiﬂ, örgütlenmiﬂtir. Düzenin adam›
olmay› reddedebilmek için güçlü
olmak, güçlü olmak için de örgütlenmek gerekir. Sonuç olarak, baﬂl›ktaki sorumuza dönersek; okuyup
ne olaca¤›z?

Canan Kulaks›z
2001, Ölüm Orucu
ﬁehidi
Ege Üniversitesi
Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
ö¤rencisiydi

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

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

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

Say›: 235

Yürüyüﬂ
26 Eylül
2010
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2010’un ilk 8 ay› boyunca Devrimci Gençli¤in gerçekleﬂtirdi¤i
kampanyalar, mücadelede s›rar edildi¤inde, örgütlenmede ›srar edildi¤inde, halk›n ve gençli¤in buna karﬂ›l›k verece¤ini bize tekrar gösterdi.
Bizim için ö¤retici oldu. “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim”, “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyalar›n›n ne kadar hakl› oldu¤unu,
meﬂru oldu¤unu, taleplerinin halk›n
ve gençli¤in talepleri oldu¤unu artan
bask›lar, gözalt›lar, tutuklamalar
göstermiﬂtir.
Kampanyalar›m›z boyunca birçok arkadaﬂ›m›z gözalt›na al›narak
tutukland›, linçlere u¤rad›, karakollarda dayak yedi. Ama bu bask›, sindirme ve vazgeçirme politikalar›n›n
hiç biri iﬂe yaramad›.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›nda 6 kiﬂi, “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›nda Tayyip Erdo¤an’›n karﬂ›s›nda pankart açt›klar› için 2 kiﬂi, Erzincan’da yap›lan sald›r›larda ise 1
May›s’a kat›ld›klar›, Güler ZERE’nin cenazesine kat›ld›klar› için 5
kiﬂi tutukland›. Tutuklamak için ise
düzenin savc›lar› Dev-Gençliler’in
kat›ld›¤› yasal bas›n aç›klamalar›n›,
eylemleri gerekçe gösterdi. Örgüt
üyeli¤iyle yarg›lanan Dev-Gençliler’i tutuklayabilmek için hiçbir sebep yoktu oysa ki!
Ama düzenin polisine ve yarg›s›na göre engellenmesi gereken ülkemizin ba¤›ms›zl›k mücadelesi var,
engellenmesi gereken ö¤renci gençli¤in haklar› için verilen akademikdemokratik mücadele var, engellenmesi gereken hapishanelerdeki tecrit
politikas›n› teﬂhir eden, halka anlatan kampanyalar var. Bu konularda
mücadelenin süreklileﬂmesi, yap›lan
adaletsizliklerin, hukuksuzluklar›n
halka duyurulmas›, bu düzen için

tehlikelidir. Çünkü bilir ki ulaﬂ›lan
her insan, düzenin temellerini zay›flatan bir ad›md›r.
Bu ay sonunda, tutuklu bulunan
Dev-Gençliler, hem ‹stanbul’da hem
Erzurum’da düzenin mahkemeleri
taraf›ndan yarg›lanacak! Arka arkaya gelen mahkemelerde yarg›layan
düzenin hakimleri de¤il, tüm adaletsizlikleriyle bu düzeni teﬂhir eden
Dev-Gençliler olacak.
Tayyip Erdo¤an’›n ‘Roman Aç›l›m›’nda konuﬂma yaparken karﬂ›s›nda “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z” yaz›l› pankart› açan ve haklar›nda 15 y›l ceza istenen Ferhat TÜZER ve Berna YILMAZ’›n, 30 Eylül’de mahkemeleri var. Ayn› gün
Erzurum’da, Erzincan’da 1 May›s’a
ve Güler Zere’nin cenazesine kat›ld›klar› için tutuklanan Dev-Gençliler’in mahkemeleri var.
Yarg›lanan Dev-Gençliler’in yan›nda olmak, mücadelemizin hakl›l›¤›n› savunmakt›r. Yarg›lanan DevGenç’lilerin yan›nda olmak, düzenin adaletsizli¤inin, hukuksuzlu¤unun karﬂ›s›na ç›kmakt›r.
Ferhat TÜZER ve Berna YILMAZ için Bak›rköy Kad›n Kapal›
Hapishanesi’nin önünde yap›lan ve
mahkeme gününe kadar devam edecek olan 10 günlük açl›k grevine ve
mahkemelere, kendine ilericiyim diyen, demokrat›m diyen, devrimciyim diyen herkes kat›lmal›d›r.
AKP’nin demokrasicilik oyunununu teﬂhir etmek ve adalet iste¤imizi dile getirmek için Dev-Gençlilerle
birlikte biz de hayk›rmal›y›z: “Bask›lar›n›z, gözalt›lar›n›z, tutuklamalar›n›z mücadelemizi engelleyemeyecek, bedel ödeyerek meﬂrulu¤umuza
olan, halk›m›za olan inançla mücadelemizi büyütece¤iz!”

Hani kay›t paras›
al›nmayacakt›
Okul
kay›t
dönemleri
baﬂlad›. Yine "okul aile birliklerine ba¤›ﬂ” ad› alt›nda velilerden
para istendi. Okul aile birliklerinin hesaplar›na para yat›r›lmas›n› isteyen okul idarecilerini uyaraca¤›n› belirten bakan Nimet
Çubukçu nun " u y a r › l a r › " iﬂe
yaramam›ﬂ gözüküyor.
"Okul aile birli¤ine katk›"
ad› alt›nda velilerden kay›t paras› isteyen okullardan bir de ‹stanbul Küçükçekmece Kanarya
Mahallesi’ndeki Kadiriye Moro¤lu Anadolu Lisesi okul idaresi, çocu¤unu bu okula kaydettirmek isteyen velilerden Denizbank Sefa köy ﬁubesi 9570
1298809 352 numaral› hesaba
500 T L "ba¤›ﬂ" yat›rmas›n› istiyor.

AÖP’den
iktidara eleﬂtiri
Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformu, okullardaki
kadro aç›¤›n›n ücretli ö¤retmenlerle kapat›lmak istenilmesini
eleﬂtirerek, prortesto ettiler.

‹stanbul’da bir
s›n›fa 46 ö¤renci
E¤itim-Sen’nin
haz›rlad›¤›
"2010-2011 E¤itim-Ö¤retim
Y›l› Baﬂ›nda E¤itimin Durumu"
baﬂl›kl› rapora göre, ‹stanbul'da
ilkö¤retimde derslik baﬂ›na 46,
ortaö¤retimde derslik baﬂ›na 40
ö¤renci düﬂüyor.
Elbette bu rakamlar›n bütün
okullar›n ortalamas› oldu¤unu
unutmayal›m. ‹stanbul’un yoksul gecekondu mahallelerinde
bulunan okullardaki rakam 5060’lara kadar ç›kmaktad›r.
Bunun yan›nda Etiler gibi
zenginlerin yaﬂad›¤› bölgelerdeki okullarda bu rakamlar 1520’ye kadar düﬂmektedir.
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Gençlik Federasyonu
Üyeleri Açl›k Grevinde

Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler paras›z e¤itim istedikleri
için tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas› için açl›k grevine
baﬂlad›lar.
AKP’nin “Roman Çal›ﬂtay›”nda
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
yazan bir pankart açan Gençlik Federasyonu üyesi Berna Y›lmaz ve
Ferhat Tüzer yaklaﬂ›k 8 ayd›r tutuklular.
Tekirda¤ F Tipi Hapishane’sinde tutuklu kalan Ferhat Tüzer kald›¤› süre içerisinde gardiyanlar›n
sald›r› ve iﬂkencelerine u¤rad›.
Gençlik Federasyonu üyeleri 20
Eylül günü, yani Ferhat ve Berna’n›n mahkemelerine 10 gün kala
Berna Y›lmaz’›n tutuklu kald›¤› Bak›rköy Kad›n Hapishanesi önünde
eylem yap›p açl›k grevine baﬂlad›lar.
“Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’a Özgürlük” ve “Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin Tutuklanan Fer-

hat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›n Serbest B›rak›lmas› ‹çin 10 Günlük
Açl›k Grevindeyiz” yazan pankart
aç›lan eylemde Serkan Fikir taraf›ndan bas›na bir aç›klama yap›ld›.
15 milyon 700 bin ö¤rencinin
okudu¤u, 1,4 milyon ö¤rencini
okula gidemedi¤i, binlercesinin
okumak yerine çal›ﬂmak zorunda
kald›¤› ülkemizde paras›z e¤itim istemenin suç olmad›¤› belirtilen
aç›klamada, “E¤er bu suçsa biz
Ferhat ve Berna nezdinde bu suçu
iﬂledik ve iﬂlemeye devam ediyoruz” denildi. Aç›klaman›n ard›ndan
10 gün açl›k grevi yapacaklar›n›
duyuran Gençlik Federasyonu üyeleri polisin çad›r kurmalar›na izin
vermeyeceklerini söylemesine karﬂ›l›l›k çad›rlar›n› kurup pankartlar›n› da asarak eylemlerine baﬂlad›lar.
Gençlik Federasyonu üyelerinin
hapishane önündeki direniﬂini görenler çad›r›n yan›na gelip kendi
yaﬂad›klar› sorunlar› paylaﬂ›yorlar.

“Hiç kimse halk›n bilinçlenmesinin
önüne geçemez”
Erzincan’da 17 Eylül günü
Gençlik Derne¤i üyeleri Ulalar ve
Geçit beldelerinde Tav›r ve Yürüyüﬂ Dergilerinin sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Halk›n olumlu tepkilerine ra¤men
Ulalar’da CHP’li Belediye Baﬂkan›, Geçit Beldesi’nde ise polisler
dergi sat›ﬂlar›n› engellemeye çal›ﬂt›lar. Ulalar’da Belediye Baﬂkan›’n›n engelleme çabalar› boﬂa ç›k-

t›. Geçit Beldesi’nde ise keyfi bir
ﬂekilde kimlik kontrolü yapan polisler Yürüyüﬂ Dergisi’ni görünce
iki Gençlik Derne¤i üyesini zorla
gözalt›na ald›lar. ‹ki buçuk saat gözalt›nda kalan Gençlik Derne¤i
üyeleri hastaneye götürüldükten
sonra serbest b›rak›ld›lar.
Üyelerinin yaﬂad›klar› bask›larla ilgili bir aç›klama yay›nlayan Er-

PARASIZ E⁄‹T‹M
‹STED‹KLER‹ ‹Ç‹N
TUTUKLANDILAR...
F E R H AT VE BERNA 4 AYDIR
TUTSAK...
BU ADALETS‹ZL‹⁄E SESS‹Z
KALMAK , ADALETS‹ZL‹⁄E
ORTAK OLMAKTIR...
BU ADALETS‹ZL‹⁄E SESS‹Z
KALMAK , AKP'N‹N ZULMÜNE
BOYUN E⁄MEKT‹R
BU ADALETS‹ZL‹⁄E SESS‹Z
KALMAK , AKP' N‹N
D E MO K R A S ‹ C ‹ L ‹ K
OYUNUNA KANMAKTIR...
B‹Z BU YALANLARA
KANMADI⁄IMIZI, BU ZULME
B O Y UN E ⁄ MED ‹⁄ ‹M‹ Z‹
GÖST ERM EK ‹ Ç‹N GENÇL ‹K
FEDERASYONU OLARAK 10
GÜNLÜK AÇLIK GREV‹NE
BAﬁLIYORUZ.
BAKIRKÖY HAP‹SHANES‹
ÖNÜNDE 20 EYLÜL GÜNÜ
BAﬁLAYACA⁄IMIZ AÇLIK
GR EV‹M‹ZE DESTEK
VERMEN‹Z‹, FERHAT VE
B E R N A ' N I N H AK LI SES‹NE
B‹R SOLUKTA S‹Z‹N
OLMANIZI BEKL‹YORUZ.
10 GÜN BOYUNCA
YANIMIZDA OLUP S‹ZLER‹N
DE YAPACA⁄INIZ
AÇIKLAMALARLA BU HAKLI
TALEB‹M‹Z‹ DAHA GEN‹ﬁ
K‹TLELERE DUYURMAMIZA
YARDIMCI OLMANIZI
BEKL‹YORUZ.
G E NÇL ‹ K FE DE RA SY ON U
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zincan Gençlik Derne¤i “Hiç kimse
halk› yok sayamaz. Hiç kimse halk›n bilinçlenmesinin önüne geçemez” dediler.

foto arﬂiv
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Türkan Albayrak
Direnmekte Kararl›

aç›ld›. Bir buçuk saat aç›k kalan
masada, bildiriler da¤›t›larak direniﬂ anlat›ld› ve 70 imza topland›.

P Durumda bir
de¤iﬂiklik yok. Ben
d i re n i ﬂ ç a d › r › n d a
d i re n m e y e d e v a m
ediyorum
P Onlar› görmek
(TAYAD’l›lar›) o
y ü re k l i l i ¤ i , k a r a r l › l › ¤ ›
görmek beni
heyecanland›rd›
P Ama hangi anne baba
evlatlar› ak›l almaz
eziyetleri çekerken evinde
o t u r a b i l i r. O n l a r › g ö rü n c e
(TAYAD’l›lar›) o
y ü reklili¤in sebebini
anlad›m
P Bana dokunmayan y›lan
bin yaﬂas›n diyen insanlar
y›lan onlar› da sokmaya
baﬂlad›¤›nda fark›na
varacak.

Tekel iﬂçisi, Asl› Dünser, T ü rkiye A ﬂ k a r, Sevgi Ta n g ü n e r : (…)
tekelciler binlerce destekçilerle eylem yaparken birbirlerinden güç buluyordu. Oysa Türkan Han›m, tek
baﬂ›na, sistemdeki yanl›ﬂa kafa tutuyor. Duyarl› halk›n buraya duyars›z kalmamas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz.(…)
Te r s a n e d i reniﬂçisi Zeynel K› z›laslan: (…) yaﬂad›¤›m›z sorunlara karﬂ› verdi¤im mücadelede beni
de iﬂten ç›kartt›lar. O an ilk akl›ma
gelen senin tek baﬂ›na sürdürdü¤ün
mücadele olmuﬂtu. Sizler gibi direnen insanlar bizlere de tek yolun
mücadeleden geçti¤ini ö¤retti tekrar.
N u rcan K›sa (AY Ö P ) : Sevgili
Türkan ablam›z. Mücadelen tüm
güvencesiz çal›ﬂanlara örnek oluyor. Direnen insanlar›n er ya da geç
kazanaca¤›na inan›yorum. Tarih bunu göstermiﬂtir her seferinde… yan›nday›z.
Hasan Güzel (Tüm Bel Sen 3
Nolu ﬁube Baﬂkan›): Bu ekmek ve
iﬂ mücadeleniz bizlere de güç ve
moral veriyor.(…) s›n›f›m›z ad›na
bir kazan›m ve sembol olarak tarih-

Türkan Albayrak’›n tek kiﬂilik
direniﬂi 70’li günleri aﬂt›. Direniﬂ
kararl›l›kla sürerken, direnenleri de
yan›na çekiyor. Tekel iﬂçileri,
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Devrimci ‹ﬂçi Hareketi Tek G›da-‹ﬂ
önünde yapt›¤› eyleme kat›ld›ktan
sonra ziyaret etti. Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformundan
ö¤retmenler kendi haklar› için yapt›klar› eylemin ard›ndan gelerek direniﬂe desteklerini sundular. Kamu
Emekçileri Cephesi de gece nöbeti
tutanlar aras›ndayd›.
Türkan Albayrak, TAYAD’l›lar›n Ankara yürüyüﬂüne u¤urlama
eylemine kat›larak destek verdi.

Mahallelerde imza
toplan›yor
Gümüﬂsuyu ve Çi¤dem mahallelerinde ayr› ayr› günlerde, kap› kap›
dolaﬂ›larak bildiri da¤›t›ld›. Bildiri
da¤›t›m› s›ras›nda Türkan Albayrak’›n direniﬂinin önemi anlat›larak
destek istendi. Halk›n ço¤unlu¤unun direniﬂe olumlu yaklaﬂt›¤› görüldü. ‹ki mahallede 250’ye yak›n
imza topland›.

Paﬂabahçe meydan›nda
imza masas›:
Paﬂabahçe meydan›nda direniﬂi
anlatmak ve imza toplamak için 20
Eylül Pazartesi günü 17:00’de masa

Z i y a re t ç i d e f t e r i n d e n :

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Yönetenler insanlar aras›ndaki dayan›ﬂmay› yok etmeye çal›ﬂsalar da
bunda bunda baﬂar›l› olamayacaklar

72. gün:

Türkan Albayrak’a Destek
Eylemleri Devam Ediyor
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, Türkan
Albayrak’a destek vermek için her
Çarﬂamba yapt›¤› oturma eylemine
22 Eylül günü de devam etti.
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi Poliklinikler bölümünde “‹ﬂi ve Onuru ‹çin Direnen Türkan Albayrak’›n Yan›nday›z” pankart›yla ve
“Türkan Albayrak ‹ﬂe Geri Al›ns›n” dövizleriyle sessiz bir yürüyüﬂ
yap›lmas›n›n ard›ndan direniﬂ çad›r›na gelerek 15 dakikal›k bir oturma eylemi düzenledi.
sel yerinizi en onurlu ﬂekilde alm›ﬂ
bulunuyorsunuz.

Günlüklerden:
70. gün:
(…) Milli Gazete yazar› Mine
Alpay bugün köﬂesinde yazm›ﬂ direniﬂ çad›r›n› ve ﬂöyle bitirmiﬂ “Ben
Türkan’›n yerinde olsam, bu yap›lanlar karﬂ›s›nda sonuna kadar direnirdim” haks›zl›¤a karﬂ›, düﬂüncesi
ne olursa olsun, insanlar ayn› tavr›
koyuyor. Yönetenler ve onlar›n yandaﬂlar› d›ﬂ›ndakiler.
Baﬂhekim, “bu olay beni aﬂt›,
daha üst makamlara ulaﬂt›” demiﬂ.
Acaba ben de okyanus ötesine dilekçe mi yazsam, yoksa Ad›yaman’a m› gitsem?

71. gün:

Bu s›rada Mehmet Bekaro¤lu
da Türkan Albayrak’a destek için
ziyarete geldi. “Bas›n aç›klamalar›yla, süreklilikle bask› yaparak bu
iﬂi çözüme zorlayabiliriz” diyen
Bekaro¤lu haftaya imzalar baﬂ hekime teslim edilirken gelece¤ini,
çevresindeki insanlar› da getirmeye çal›ﬂaca¤›n› söyledi.
Oturma eylemine kat›larak destek veren tiyatro sanatç›s› Nedim
Saban ise Genco Erkal’›n, Rutkay
Aziz’in ve bir çok sanatç›n›n da
destekledi¤ini söyledi.
71 gün sonra arabayla yolculuk
yaparak TAYAD'l›lar› u¤urlamaya
gittim. Onlar› görmek o yüreklili¤i
kararl›l›¤› görmek beni heyecanland›rd›. Ama hangi anne baba evlatlar› ak›l almaz eziyetleri çekerken
evinde oturabilir. Onlar› görünce o
yüreklili¤in sebebini anlad›m. Duymak okumak yeterli de¤il görmek
gerekiyor. ‹yi yolculuklar size TAYAD'l›lar. Bu yolu çok iyi yürüyece¤inizi biliyorum. ‹steklerinizi de
alaca¤›n›z› o yürek sizdeyken hiçbir
güç önünüzde duramaz.(…)
Akﬂam saatlerinde Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformunun üyesi Beyhan ve Nurcan ö¤retmen geldi. Onlarda taﬂeronda çal›ﬂan iﬂçilerden farks›z sorunlarla h›zla köleleﬂiyor çal›ﬂanlar. Buna karﬂ›
koymak birlikte hareket etmek zorunda çal›ﬂanlar. Yoksa çocuklar›m›za b›rakacak bir ﬂey kalmayacak.

(…)Yar›n okullar aç›l›yor. Benim o¤lum da okula gidecek. Telefonda soruyorum o¤lum k›yafetlerin haz›r m›, saati kurmas›n› erken
yatmas›n› söylüyorum. Telefonda
bizlerin çocuklar› sabah okula giderken anne mi görürler sanki. Kahvalt› m› yaparlar. Okul dönüﬂü kendileri açar kap›y›, onlar› karﬂ›layan
yoktur. Ekmek aras› bir ﬂeyler yerler akﬂam› beklerler. Anneleri gelir
de yemek yapar. Senin anlayaca¤›n
o¤lum, ben evde olsam da bir ﬂey
fark etmeyecek iﬂsiz paras›z bir anne. Direnirsem de¤iﬂecek ﬂartlar
hem senin hem baﬂka o¤ullar için
güle güle git okuluna. Baﬂar›lar sana…

73. gün:
(…) Elimdeki kitab› bitirdim
birde mektup yazd›m Hac› DEM‹R’e. Cumartesi alm›ﬂt›m mektubunu. 13 A¤ustos’ta yazm›ﬂ. Benim
25 Temmuz’da yazd›¤›m mektubum 11 A¤ustos’ta eline geçmiﬂ.
ﬁöyle demiﬂ bu olaya “San›rs›n posta hizmetleri deve kervan›yla yap›lmaktad›r.” Bu mektup ne zaman
ulaﬂ›r eline bilemiyorum. Deve kervan› yerine posta güvercini mi kullansak?(…)
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74. gün
Okullar aç›l›nca daha bir ﬂenlendi sokaklar. Ö¤renciler, c›v›l c›v›l.
Ö¤rencileri seyretmeye bay›l›yorum, durakta bir gürültü ç›k›yor, bulunduklar› yerden hepsi bir a¤›zdan
konuﬂuyor.
(...)
Hava so¤uk, s›cak bir yerde olmay› herkes gibi ben de istiyorum,
ama kimsenin sokakta aç sefil olmad›¤› bir dünyada. Daha çok so¤uklar olacak kendimi onlara al›ﬂt›r›yorum.
Fazla giyinmiyorum, gelecek
günlere haz›rl›k olsun diyerek...

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m
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Bas›nda Paﬂabahçe direniﬂi...
T ü r ka n, yetmiﬂ gündür
çad›rda
Mine A l p a y G ü n
Milli Gazete, 17 E ylül 2010
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Yaz boyu O'nu izledim.
Kararl›l›¤›n›, direniﬂini, sabr›n›.
Hastane bahçesindeki çad›r›n›
birkaç gün sonra kald›r›r, gücü tükenir sand›m.
Yan›ld›m.
Önceki gün bahçedeki eylem
masas›na oturdum. Çay›n› içtim.
Kendisini dinledim.
Türkân Albayrak'tan bahsediyorum.
‹ﬂine geri dönebilmek için gece
gündüz hastane bahçesinde direnen, bütün kad›nlara direnç aﬂ›la-

yan bu yi¤it kad›ndan.
Türkân, temizlik iﬂçisi.
Sendikaya üye oldu¤u için iﬂten
at›ld›.
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi
önünde 8 Temmuz'dan beri tek baﬂ›na direniyor.
Evine gitmiyor.
Çad›r›nda yata¤›.
Tek konforu, bahçedeki bir masada çaydanl›¤›.
‹nsanlar ilgileniyorlar, gidip yan›na konuﬂuyorlar, destek imzalar›
veriyorlar.
Havalar iyice so¤udu, eyleme
devam m› diyorum.
S›rt›nda, "iﬂimi geri istiyorum"
gömle¤i, hüzünlü ama umut dolu
gözleri ile "devam" diyor.
Emekçi ellerine bakarak o bas-

k› kald›rmaz yüre¤ini aç›yor.
(...) Türkân'› dinledim ama acaba çal›ﬂma arkadaﬂlar› O'nun için
ne demekte idiler.
Temizlik iﬂçisi kad›nlar, Türkân
için; "‹ﬂinde gücünde bir kad›n.
Hakk›n› arad›¤› için, fahiﬂelik ve
teröristlik yaftas› ile suçland›. Onu
çok sevdi¤imiz halde, yan›na gitmeye korkuyoruz. Kamera ile izleniyorsunuz, siz de iﬂinizi kaybedersiniz diye tehdit etmekteler. Kad›n olarak O'nu destekliyoruz. O
mücadelesini kazan›rsa bizleri de
iﬂten atmalar› kolay olmayacak."
Ben Türkân'›n yerinde olsam
bu yap›lanlara karﬂ›, sonuna kadar
direnirim.
‹nsanca yaﬂama hakk›; herkesin
oluncaya kadar mücadele sürmelidir.
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Türkan Albayrak’›n iﬂten at›lmas›yla ilgili ilk
duruﬂma 6 Ekim’de

vunmak için seferber etmelidirler.
Sendikalar, yöneticileriyle, üyeleriyle o gün o
duruﬂmada olmal›d›rlar.
Bizi pervas›zca iﬂten atamayacaklar›n› gösterelim.
emekçileri,
Kamu
a y d › n l a r, emekçiler, iﬂ hakk›, sendika hakk› için, Türkan’›n hakl›
meﬂru talebini sahiplenmek ve
savunmak için orada olal›m. Direnenlerin birbirini sahiplenece¤ini
gösterelim... Tek bir a¤›zdan diyelim ki:
‹nsanlar› iﬂsiz b›rakmak suçt u r ! . . ‹ ﬂ s i z l i ¤ e k a r ﬂ › d i re n m e k
meﬂrudur!

Direnenleri Sahiplenmek, Görevdir
‹ﬂten at›lmaya karﬂ› direniﬂ
çad›r›ndaki direniﬂini sürdüren
Türkan Albayrak, iﬂten at›lmas›yla
ilgili olarak bir de dava açm›ﬂt›.

Davan›n
6 E kim'de.

i lk

d uruﬂmas›

Türkan Albayrak taﬂeronda çal›ﬂan temizlik iﬂçisiydi. ‹ﬂyerinde
sendika örgütlemeye çal›ﬂt›¤› için
iﬂten at›ld›.
Türkan Albayrak’›n iﬂten at›lmas› sendikalaﬂmaya karﬂ› yap›lan
bir sald›r›d›r.
Türkan Albayrak sadece kendisi
için direnmiyor. Ta ﬂ e ronluk siste mine karﬂ›, taﬂeronluk sisteminin
iﬂçileri köle gibi gören anlay›ﬂ›na
karﬂ› direniyor.
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Türkan Albayrak patronlar›n istedi¤i zaman iﬂçileri soka¤a atan,
iﬂçiyi insan yerine koymayan anlay›ﬂ›na karﬂ› direniyor.
Hay›r diyor Türkan Albayrak:
Biz köle de¤iliz. Onurumuzla, eme¤imizle, al›nterimizle çal›ﬂan
emekçileriz. Bizi keyfinize göre istedi¤iniz gibi iﬂten atamazs›n›z diyor.
Çal›ﬂmak ve örgütlenmek bizim
hakk›m›z diyor. B u n l a r için bizi iﬂten atamazs›n›z diyor.
Sendikas›zlaﬂt›rmaya, örgütsüzleﬂtirmeye, iﬂten atmalara karﬂ›,
Türkan Albayrak'›n haklar› için;
6 Ekim'de mahkemede olal›m.
Sendikalar tüm avukatlar›n›,
Türkan Albayrak'›n haklar›n› sa-

Türkan Albayrak’›n ‹ﬂten
At›lma Davas›
Yer: Üsküdar Adliyesi
Tarih: 6 Ekim 2010
Saat: 09.30

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

Okmeydan›’da Polis
Terörüne Karﬂ› Yürüyüﬂ
‹stanbul Okmeydan› sokaklar›
bir süredir yo¤un ﬂekilde polis sald›r›lar›na maruz kal›yor. Okmeydan›’n›n tüm sokaklar› gaza bo¤uluyor… Devrimciler Okmeydan›’n›n
hemen tüm sokaklar›nda kurduklar›
barikatlarda direniyor…
Polis, Okmeydan› halk›n›n devrimcileﬂmesine engel olmak için

sald›r›yor. zulmün, faﬂizmin uygulay›c›s› AKP’nin polisi mahalleyi
yozlaﬂman›n bata¤›na sürükleyebilmek için sald›r›yor…
Polisin Okmeydan›’na, özellikle
Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’na ve
parkta aç›lan stantlara sald›r›s›, 19
Eylül akﬂam› gerçekleﬂtirilen eylemle protesto edildi. Halk Cephesi’nin

Oligarﬂinin Mahkemeleri
Hukuksuzlu¤unu Sürdürüyor!..
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’n›n
kat›ld›¤› Ümraniye’da bir hastanenin aç›l›ﬂ›nda “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” pankart› açt›klar› için
tutuklanan devrimcilerin davas› 22
Eylül günü görüldü.
Halk Cepheliler “Amerika
Defol” dedikleri için tutuklanan-

lar›n serbest b›rak›lmas› için
duruﬂma öncesi bir eylem yapt›.
Eylemde “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim Dedikleri ‹çin
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”
yaz›l› pankart›n önünde Harran
Ayd›n taraf›ndan bir aç›klama okundu.

düzenledi¤i eylem sald›r›lar›n oda¤›
olan Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’ndan
baﬂlad›. Eyleme DHF, Halkevi, BDP,
ÖDP, SODAP, Partizan ve Devrimci
Hareket de destek verdi.
Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’ndan
“Sibel Yalç›n Park›’nda Gaz Bombas›
Atan Mahallede Terör Estiren, Halk
Küfreden ‹ﬂkenceci Polisi Okmeydan›’nda ‹stemiyoruz” yaz›l› pankart›n›n arkas›nda baﬂlayan yürüyüﬂte
“Katil Polis Mahallemizden Defol!”,
“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz!”, “Okmeydan› Faﬂizme Mezar
Olacak!”sloganlar› at›ld›.
Anadolu Kahvesi’nden geçerken, y›¤›nak yapan polise “Katil
Polis Mahallemizden Defol” sloganlar› at›ld›.
Sa¤l›k Oca¤›n›n önünde yap›lan
aç›klamada polisin yoksul mahallelere sald›r›lar›n›n, faﬂizmin uygulay›c›s› AKP’nin politikas› oldu¤u,
tüm devrimcilerin, demokrat ve ilericilerin faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda
omuz omuza mücadele etmesi gerekti¤i belirtildi ve eylem sona erdi.
Ayd›n, 8 ayd›r tutuklu bulunan
vatanseverlerin suçlar›n›n “ülkemiz
gençlerinin kan›n›n Amerika’n›n
ç›karlar› u¤runa ak›t›lmamas›n›
istemek” oldu¤unu söyledi.
Ayd›n aç›klaman›n devam›nda
“AKP iktidar› bir yandan ‘en milliyetçi benim’ diye ba¤›r›rken; bir
yandan da vatan›m›z› parsel parsel
sat›yor, emperyalist tekellere ülkemizin kap›lar›n› sonuna kadar
aç›yor” diye AKP iktidar›n›n
emperyalizme olan uﬂakl›¤›ndaki
s›n›r tan›mazl›¤› ifade etti.
Ayd›n son olarak emperyalizme
karﬂ› mücadelede “bask›lar, iﬂkenceler, gözalt›lar ve tutuklamalarla
engelleyemeceksiniz” dedi.
Eylemden sonra duruﬂman›n
sonuna kadar beklenildi. Duruﬂma
sonucunda Müslüm Gönül, Murat
Sur, Sevinç Bozda¤ tahliye edilirken Ali Ekber Kalender, Sezgin
Dereli, Celal Önkoyun’u tahliye
etmeyerek duruﬂmay› 8 Aral›k
2010’a erteledi.
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Öğretmenimiz
‹ki öykü var bugün anlataca¤›m›z.
Israr etmek,
vazgeçmemek,
teslim olmamak,
iddia sahibi olmak ve baﬂarmak üzerine.
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- Birincisi; "Da¤lar› Taﬂ›yan Budala ‹htiyar"
- ‹ kincisi; 4 y›l tüm olanaks›zl›klara ra¤men cila makinas›
yapmaya çal›ﬂan
bir Çinli'ye iliﬂkindir.
«Da¤lar› Taﬂ›yan
Budala ‹htiyar»la ilgili masalda ad› geçen Yu-Kung bir bak›ma bugünkü devrimcilerin atas›d›r.
Sözümona tanr›sal
iradeye, onun evren
düzenine ve de¤iﬂmez yasalar›na karﬂ› bir baﬂkald›r›ﬂt›r Yu Kung.
Sanki bir köylü Galile'dir, bir
halk Galile'sidir. Mao Zedung
bu öyküyü Çin Komünist Partisi Yedinci Millî Kongresi’nde
11 Haziran 1945'te yapt›¤›
kapan›ﬂ konuﬂmas›nda anlatm›ﬂt›. Yu Kung, yolunu kapatan iki büyük da¤› kald›r›p atmak istiyordu. Yu Kung ve
o¤ullar›, da¤lar› kazmalarla
kaz›p yok etmeye karar verdiler. Bu görev gelecek kuﬂaklar taraf›ndan da sürdürülecekti:
«Ben ölünce, o¤ullar›m devam eder; onlar ölünce, torunlar›m devam eder; torunlar›m da ölünce, onlar›n o¤ullar› ve torunlar› devam eder

ve bu durmadan sürüp
gider. Da¤lar ne kadar
yüksek olursa olsun daha fazla büyüyemezler.
Ama bizim kazd›¤›m›z
her bir parçayla biraz daha
küçülürler.» ... Tanr› bütün bu
olup bitenden çok etkilenmiﬂ
ve yeryüzüne iki melek yollam›ﬂ; bu melekler de da¤lar›
s›rtlay›p götürmüﬂler. Bugün,
Çin halk›n›n omuzlar›nda bütün a¤›rl›¤›yla duran iki büyük da¤ vard›r. Bunlardan biri emperyalizmdir, öteki de
feodalizm. Çin Komünist Partisi çoktand›r bunlar›n kökü-

bilen bir cila makinas› görmüﬂ. O günkü Çin makinalar›ndan çok üstünmüﬂ bu makina. Makina hakk›nda bilgi
veren tan›tma broﬂürlerinden
bir tane alabilmek için öteki
konuklarla birlikte s›raya girmiﬂ. Ama s›ra tam kendisine
geldi¤inde, art›k baﬂka broﬂür da¤›t›lmayaca¤› söylenmiﬂ. Çen Mey-fan, buna inanmam›ﬂ ve kendisine niçin
broﬂür vermek istemediklerini sormuﬂ. Ona ﬂu cevab›
vermiﬂler: “Siz Çinliler teknolojik bak›mdan gerisiniz, size
broﬂür vermenin bir yarar› olmaz. Bu makinay› nerede kullanacaks›n›z ki?
Hem zaten siz
böyle bir makina
yapamazs›n›z.
Bu makina, geliﬂmiﬂ bir sanayi
ülkesinin teknolojisinin ürünüdür.” Çen yoldaﬂ
bu sözlere öyle
öfkelenmiﬂ ki,
k›pk›rm›z› kesilmiﬂ.
Çen yoldaﬂ yurda döndü¤ünde, yoldaﬂlar›na Leipzig'de baﬂ›na gelenleri anlatm›ﬂ ve makinan›n ayn›n›n yap›lmas›n› önermiﬂ. Herkes
kat›lm›ﬂ onun bu önerisine.
Ama atölyesinin önerisini
fabrikan›n baﬂ mühendisine
iletti¤inde, baﬂ mühendis bu
makinan›n yap›lmas› için gerekli teknik bilginin elde edilmesi için yirmi y›l gerekti¤ini
ve gerekli malzemeyi dünyan›n en ileri sanayi ülkelerinden almak zorunda olduklar›n› söyleyerek, Çen'le alay etmiﬂ. Sonra Çen'e yabanc› dil
bilip bilmedi¤ini sormuﬂ. Çen
sadece baﬂlang›ç kursuna
devam etmiﬂ oldu¤unu, ama

ASLA KOﬁULLARA TESL‹M
OLMAYACAKSIN
VAZGEÇMEYECEKS‹N
HER SORUNUN MUTLAKA
B‹R ÇÖZÜMÜ VARDIR
nü kaz›maya karar vermiﬂtir.
Sebat etmeli, b›kmadan
usanmadan
çal›ﬂmal›y›z.
Böyle yaparsak Tanr›y› biz de
etkileriz. Bizim Tanr›m›z, Çin
halk kitlelerinden baﬂkas› de¤ildir.” (Çin Deyince, Maria
Antonietta Macciocchi, syf.
252-253)
*

- ‹ kincisi; Bir cila makinas› yapmak için bütün olanaks›zl›klara ra¤men 4.5 y›l u¤raﬂ›yor ve üçbin kere deneme
yap›yorlar.
"....O s›ralar otuz yaﬂ›nda
olan Çen Mey-an, 1960'ta
Leipzig'deki uluslararas› fuara gönderilmiﬂ. Orada, çeli¤i
çok yüksek düzeyde parlata-

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

gece okuluna gitti¤ini söylemiﬂ. Baﬂ mühendis “babacan” bir edayla, yabanc›
dil kursundan vazgeçmesini ö¤ütlemiﬂ. En az›ndan
on y›l gece okuluna gitmesi gerekece¤ini, onun için
bu iﬂi unutmas›n› söylemiﬂ.
Öfkesi daha da büyüyen
Çen dönmüﬂ, fabrikan›n
parti komitesine gelmiﬂ.
Öteki fabrikalardakilerin
aksine iﬂçi s›n›f›yla sa¤lam
ba¤lar› olan bu parti komitesi atölyedeki iﬂçilere yard›mc› olmaya çal›ﬂm›ﬂ.
Ama baﬂ mühendis gerekli
malzemeyi ya hiç vermiyor
ya da yetersiz ölçüde veriyormuﬂ. Çen ve arkadaﬂlar›, hurdaya ç›kar›lanlar da
dahil olmak üzere bulabildikleri bütün gereçleri toplamaya koyulmuﬂlar. Çen,
vardiyas›ndan sonra gecesini gündüzüne katarak çal›ﬂ›yormuﬂ. Onun bu inatç›l›¤›na hayran kalan ve çal›ﬂmas›yla yak›ndan ilgilenen öbür iﬂçi ve teknisyenler de ona yard›m etmeye
baﬂlam›ﬂlar. Deneyler için
gerekli olan gereçleri bulamad›¤› zamanlar «Çen gözlerini, kulaklar›n› ve ellerini
kullan›yordu.» diye anlat›yor fabrikadaki yoldaﬂlar.
«Bir cila makinas›n›n yüzeyinin saç›n telinden'-bin
kere daha ince olmas› gerekir. Ama Çen bunu ölçecek araca sahip olmad›¤›ndan, çark›n yüzeyini denemek için parma¤›n› kullan›yordu.» Çen bu makina
üzerinde dört buçuk y›l çal›ﬂm›ﬂ ve bu arada üç bin
kere baﬂar›s›zl›¤a u¤ram›ﬂ." (Age. syf. 242-243)

Tecritten Haber
Erzurum Hapishanesi’nde ‹ﬂkence,
Direniﬂ ve Açl›k Grevi
E r z u r u m E T ipi Kapal› Hapishanesi’nde tutuklu olan G en çl i k F ede ra syonu üyesi Sevgi Daylan ve ESP davas›ndan tutuklu bir kad›n tutsak gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤rad›.
‹ki kad›n tutsa¤› birbirinden tecrit edip, tek kiﬂilik hücrelere koymak isteyen hapishane idaresi tutsaklara iﬂkence yaparak, zorla hücrelere att›lar.
Erzincan Gençlik Derne¤i iﬂkence ve sald›r›lar› protesto eden bir aç›klama yay›nlad›. Aç›klamada sald›r›ya iliﬂkin olarak ﬂunlar belirtildi;
“Bu ilk de¤ildi. Daha öncesinde de hapishane yönetimi sabahlar› slogan
atan arkadaﬂlar›m›za yönelik yan tarafta yatmakta olan adli tutuklular› k›ﬂk›rtarak sald›rtm›ﬂlard›.
K›ﬂk›rt›lan adli tutuklular›n bir k›sm› havaland›rmalar›ndan, taﬂ, sopa, kürsü, sandalye vb. gibi eﬂyalar› f›rlatarak arkadaﬂlar›m›za sald›rrm›ﬂlard›r. Arkadaﬂlar›m›z›n y›lmad›¤›n› direndiklerini gören hapishane yönetimi bu sefer de
bilinçli bir ﬂekilde 3 ay boyunca iletiﬂimden men cezas› vermiﬂtir.
Televizyon, radyo, dergi, mektup gibi her türlü iletiﬂim araçlar›n› yasaklayan hapishane idaresinin sald›r›lar›na karﬂ› arkadaﬂlar›m›z açl›k grevi baﬂlatt›lar.
13 Eylül’de baﬂlayan açl›k grevi 20 Eylül’e kadar 1 hafta boyunca sürdürüldü.
Hapishane yönetimi bu tür bask›larla, iﬂkencelerle arkadaﬂlar›m›z› tecrit
alt›na almaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. (...) Bu durumu k›n›yor keyfili¤in, iﬂkencenin,
bask›n›n son bulmas›n› istiyoruz. )
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Tekirda¤ 1No’luda, 1 haftadan önce ç›k›lamayan revir
‹lyas A r g u n ’ u n m e k t u b u n d a n : (Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi)
9 A¤ustos 2010 tarihinden itibaren bulundu¤umuz hapishanede musluklardan adeta çamur akmaktad›r. Musluklar›m›zdan akan su çamurlu ve kirlidir.
Günlerdir bu çamurlu ve kirli suyu kullanmak zorunda b›rak›l›yoruz. tutsaklar› çamurlu suyu içmeleri ya da kantinde parayla ﬂiﬂe su almalar› dayat›lmaktad›r.
Musluk suyunun çamurlu ç›kt›¤›n› ve ne zaman sorunun çözülece¤ini iletti¤imiz 2. Müdür musluktan akan suyu avuçlay›p "biz de içiyoruz" yalan›na baﬂvurarak suyu a¤z›na götürmüﬂ ve "oruçlu oldu¤unu " hat›rlay›p o suyuda dökmüﬂ içmemiﬂtir.
Hapishaneye ilk defa sabit doktor geldi¤i iddia edilse de, Sal› günü ö¤leden sonra ve cuma günü sabah gelen doktor talebi karﬂ›lamamakta pek çok
tutsak bir haftadan fazla sürelerde ancak revire ç›kabilmektedir. Hasta oldu¤umuzda revire ç›kmak için en az bir hafta beklemek zorunda kal›yoruz.
Yap›lan son genel aramada tüm hücreler aranm›ﬂ, arama bitmiﬂ olmas›na
karﬂ›n aramadan yar›m saat sonra baﬂlar›nda 2. Müdür’ün oldu¤u bir grup görevli, B1-45 no'lu hücreyi basarak, " b a s k › n - a r a m a " yapmak istemiﬂlerdir.
Arama yap›lmas›na karﬂ›n tekrar arama dayat›lm›ﬂt›r.Tutsaklar›n ikinci bir
aramay› kabul etmek istememesi karﬂ›s›nda tutsaklar itilip kalk›lm›ﬂ, tehdit
ederek tutsaklar› korkutmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
‹kinci bir arama yapmak istemenin keyfi ve provakatörlük oldu¤u söylenmiﬂ müdür ise “ ben istedi¤im zaman arama yapar›m, buna yetkim var" diyebilmiﬂtir.

Bak›rköy Hapishanesi önünde direnenlerin yan›nda olal›m

47

Gülsuyu’da “Ulaﬂ›m Çilesine Son” Kampanyas›

‹nsanca Ulaﬂ›m ‹stiyoruz
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‹stanbul'da Gülsuyu Gülensu
Haklar Derne¤i mahallede yaﬂad›klar› ulaﬂ›m sorunun çözmek için örgütlenme ve mücadele ça¤r›s›nda
bulundu, "Birlikte Çözelim" dedi.
Kampanya ile ilgili bildiri yay›nland›. Ulaﬂ›m sorununun çözümü
ile ilgili çal›ﬂmalar devam ediyor.
Ast›klar› afiﬂler ve da¤›tt›klar› bildiriler ile kampanya sürüyor.

Gülsuyu’nda H alk
Toplant›s›
‹stanbul’da Gülsüyu Gülensu
Haklar Derne¤i, 18 Eylül günü mahalle muhtarlar›n›n da kat›l›m›yla
bir halk toplant›s› düzenledi.

Nurtepe'den polis otosu
taﬂlanarak kovuldu
‹stanbul'da, 17 Eylül günü, Nurtepe Mahallesi’nde, halk› rahats›z
eden polis otolar› Halk Cepheliler
taraf›ndan kovuldu.
Öglen saatlerinde Nurtepe'de yap›lan bir inﬂaat›n önüne park eden
ekip otosuna Halk Cepheliler taraf›ndan uyar›da bulunuldu. Mahalleyi
terk etmeleri istenen polisler Halk
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Gülensu Haklar Derne¤i ad›na
Nalan Oral’›n ulaﬂ›m sorununu anlatan konuﬂmas›yla baﬂlayan programda söz alan dernek üyesi Gökhan Aktaﬂ, ulaﬂ›m sorunun nas›l çözülece¤ine ve örgütlenmenin önemine vurgu yaparak sözü mahalle
muhtarlar›na b›rakt›.
Gülensu mahalle muhtar› “Biz
çok zamand›r bu sorun için baﬂvurular yapt›k ancak sonuç alamad›k”
derken, Gülsuyu muhtar› da “Biz
yaz›l› olarak dilekçe verdik cevab›
yaz›da birﬂey yapamay›z ﬂimdilik
dendi…” diyerek yaﬂad›klar› sorunlar› anlatt›. Ard›ndan mahalle
halk›na söz verildi.
Halk›n ço¤unlu¤unun minibüs
Cepheliler taraf›ndan taﬂlanarak kovuldu.
Bu olaydan bir saat sonra yine
ayn› caddeye park eden sivil ekip
otosu Halk cepheliler taraf›ndan çevreyi provake etmeleri nedeniyle uyar›ld›. Ard›ndan o da taﬂlarla kovuldu.
18 Eylül günü akﬂam saatlerinde
ise Güzeltepe Mahallesi’nde fuhuﬂ yap›lan bir arabada bulunanlar mahallenin gençleri taraf›ndan cezaland›r›ld›¤› bilgisi elimize ulaﬂt›.

ﬂöförlerinin yapt›¤› h›zdan ve hakaretlerinden yak›nd›¤› gözlendi.
Uzun uzun sorunlar›n konuﬂuldu¤u
toplant› sonunda imza kampanyas›
ile, 21-G Kad›köy-Gülsuyu hatt›na
ek sefer, 133-G Gülsuyu –Kartal
hatt›na ek sefer ve Maltepe-Gülsuyu
minibüs hatt›na 1 TL’lik otobüs hatt› talepleri belirlendi.
Taleplerin belirlenmesinin ard›ndan muhtarlar›n, mahalle halk›n›n
ve dernek çal›ﬂanlar›n›nda içinde oldu¤u 8 kiﬂilik bir komisyon kuruldu.
Komisyonun kurulmas›n›n ard›ndan 18 Eylül’de minibüs ﬂöförlerinin ça¤r›l›p ikaz edilece¤i ve
minibüs sahipleriyle konuﬂulaca¤›
yeni bir toplant› konuldu

BA⁄CILAR’DA
MOLOTOFLAMA
‹stanbul’da, 9 Eylül günü
sabaha karﬂ› Cepheliler Ba¤c›lar Yenimahalle’deki ganyan
bayisini molotoflayarak tahrip
ettiler.
Cepheliler, “Yasal Kumara
Son”, “Umudun Ad› DHKPC” sloganlar› atarak oradan ayr›ld›lar.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

“Ulaﬂ›m Çilesine Son” Kampanyas› Üzerine Röportaj

Meﬂru ve Hakl› Olan Biziz

Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i’nden Baran Kuzeyy›ld›z ile
ulaﬂ›m kampanyas› üzerine röportaj
yapt›k.

Yürüyüﬂ: Ulaﬂ›m Çilesine
Son" i smiyle y ürüttü¤ünüz
kampanyan›n a mac› n edir?
B a r a n Ku zeyy ›ld ›z (‹ ﬂsiz, 1 9
yaﬂ›nda): Kampanyam›z›n en temeldeki amac› mahallemizde yaﬂanan
ulaﬂ›m sorununa halkla beraber çözüm bulmakt›r. Fakat kampanyam›z›n birden çok hedefi var. O da halka
hiçbir sorununun çözümsüz olmad›¤›n› e¤er örgütlü olunursa her soruna
bir çözüm bulunaca¤›n› göstermektir.

Yürüyüﬂ: Ulaﬂ›m s orununu
nas›l yaﬂ›yorsunuz? Ne yapmak
istiyorsunuz?
Mahallemizde yolcu taﬂ›yan üç
ayr› hat var. Bunlar›n ikisi Kad›köy
ve Kartal’a giden ‹ETT otobüsleri.
Biri de Gülsuyu-Maltepe hatt›nda
çal›ﬂan minibüs. Mesela Kad›köy
yönüne giden 21-G seferleri hem
yetersiz hemde geç gelmekte insanlar sabahlar› ve akﬂam iﬂ saatlerinde
200 kiﬂiyle yolculuk yap›yorlar. Yani üst üste bal›k istifi yolculuk yapmaya zorlan›yorlar. 133-G Kartal-

Gülsuyu otobüsleri ise günde en
fazla 4-5 sefer yapmakta ve yetersiz kalmakta. Maltepe-Gülsuyu
hatt›nda çal›ﬂan minibüsler insanlar›n hayat›n› riske eder ﬂekilde h›zl›
gitmektedir. Ki bu sebeble onlarca
kaza yaﬂanm›ﬂt›r.
Minibüslerde çal›ﬂan ﬂoför ve
muavinlerin insanlara karﬂ› tav›rlar›
sayg›s›z davran›ﬂlar› halk›n en çok
rahats›z oldu¤u konular. ﬁimdi bu
sorunlar›n ‹ETT k›sm›n› içeren yanlar›yla ilgili, otobüslere ek sefer istemeyi minibüsler için ise MaltepeGülsuyu hatt›na da büyük belediye
otobüslerinin talep edilmesini ve
minibüs ﬂoför ve muavinleri üzerinde bir yapt›r›m ve denetim mekanizmas› kurmay› gündemimize ald›k.

Yürüyüﬂ: Kampanyay› h alka
nas›l d uyurdunuz?
Kampanya n as›l k arﬂ›land›?
Kampanyan›n ilk aﬂamas› düzenleyece¤imiz halk toplant›s›yd›.
Bu kapsamda kap› kap› sokak sokak
gezilerek binlerce bildiri da¤›t›ld›.
Onlarca ozalit as›ld›. Sabahlar› otobüslerin en yo¤un oldu¤u saatlerde
otobüs içlerinde bildiriler da¤›t›ld›.
Mahallenin pazar›nda ve meydan›nda stantlar kuruldu. Araçlarla mahalle içinde sesli ça¤r›lar yap›ld› ve
k›sa sürede binlerce insana ulaﬂ›ld›.
Kampanya gitti¤imiz her yerde
olumlu karﬂ›land›. Mahallenin muhtar›ndan esnaf›na kadar herkesin
deste¤i al›nd›. Bunun sebebi birazda Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde
bu tarzda bir kampanyan›n ilk defa
yap›l›yor olmas›yd›.

Yürüyüﬂ: Kampanyay› b ir
süredir sürdürüyorsunuz,
ulaﬂ›m sorununa iliﬂkin
anlatt›klar›n›z n as›l
karﬂ›lan›yor?
Kampanyay› duyurdu¤umuz ilk

günlerde bir çok insan baﬂar›s›z olma olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤unu
düﬂünüyordu çald›¤›m›z kap›larda
insanlar belediyenin bu mahalleye
ek otobüs vermeyece¤ini söylüyordu.ancak halk toplant›s›ndan sonra
düﬂünceler de de¤iﬂmeye baﬂlad› insanlar örgütlü gücü gördüler mahallemizin muhtarlar› esnaflar› evkad›nlar› iﬂçileri ve gençleri k›sacas›
halk ortak bir sorun etraf›nda devrimciler önderli¤inde çözüme yöneldi ve bir çok çözüm üretti. ﬁimdi
kampanyayla ilgili sohbet etti¤imiz
insanlar ulaﬂ›m sorununun çözümsüz olmad›¤›n› söylüyorlar.

Yürüyüﬂ: Ulaﬂ›m s orununun
çözümünde h alka n e
öneriyorusunuz?
En baﬂta sorunlar karﬂ›s›nda örgütlü olmak tabi. ‹lk olarak ‹ETT
otobüsleri için ek sefer ve mahalle
içinde çal›ﬂacak ucuz bir belediye
otobüsü için imza kampanyas› önerdik. Bu da genel olarak olumlu tepki ald›. Bunun d›ﬂ›nda toplant›larda
oluﬂturulan komisyon minibüslerle
ilgilenmeye devam edecek. Bunun
d›ﬂ›nda eylemler bas›n aç›klamalar›
olacak. Mesela taleblerimizi Gülsuyu’ndan ‹stanbul ‹ETT Genel Müdürlü¤ü’ne ad›m ad›m yürüyerek
götürmeyi düﬂünüyoruz.

Say›: 235

Yürüyüﬂ
26 Eylül
2010

Yürüyüﬂ: Kampanyan›za dair
ayr›ca söylemek istedi¤iniz
bir ﬂey var m›?
Bu kampanyay› net bir sonuç
al›ncaya dek sürdürmekte ›srarl›y›z.
Yani “Biz talep ettik onlarda vermediler. Önemli olan kampanyay› yapmakt›” ﬂeklinde bir düﬂüncemiz
yok. Meﬂru ve hakl› olan biziz ve
haklar›m›z› söküp al›ncaya kadar
insanca ulaﬂ›m mücadelesini sürdürece¤iz… Teﬂekkür ederiz iyi çal›ﬂmalar…
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Avrupa’da
Nancy'de Özgürlük
Komitesi Stand›

18 Eylül’de , Fransa'n›n Nancy
ﬂehrinin Place Maginot meydan›nda
Özgürlük Komitesi taraf›ndan,
"Anadolu Frederasyonu"nun, Almanya'da tutuklu bulunan yönetici
ve üyelerinin serbest b›rak›lmalar›
talebiyle bir masa aç›ld›.
200 bildiri federasyon üyeleri

için ve 100 bildiri de 15 Haziran günü gözalt›na al›n›p
tutuklanan TAYAD'l›lar için
da¤›t›ld›.
Anadolu Federasyonu, yönetici ve üyeleri ülkemizde
yaﬂanan insan haklar› ihlalleri, kay›plar, iﬂkenceler, katliamlar, iﬂsizlik, yoksulluk gibi
konular› iﬂleyip, Türkiye faﬂizmini teﬂhir ettikleri için, bugün
Alman makamlar› taraf›ndan tutuklanm›ﬂ bulunuyorlar.
Anadolu Federasyonu sadece
Türkiye faﬂizmine karﬂ› de¤il, ayn›
zamanda Avrupa'daki ›rkç› ve ayr›mc› yabanc›lar yasalar›na karﬂ› da bir

çok etkili kampanyalar yürütmüﬂtür.
Bu konuda baﬂta Almanya olmak üzere, di¤er Avrupa ülkelerinde de mevcut olan bu yasalar› teﬂhir
çal›ﬂmalar› da tutuklanmalar›na sebep olmuﬂtur.
Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar›, a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutularak,
mücadeleden kopart›lmak istenmekte. "‹nsan haklar› ve demokrasinin beﬂi¤i" oldu¤unu iddia eden
Avrupa ülkelerinde, mektuplaﬂma,
bas›n-yay›n takibi ve aile ziyaretleri
dahi engellenmekte. Tüm talep ve
haklar›n kullan›m› ›rkç› ve ayr›mc›
savc›lar›n "vicdan"lar›na b›rak›lmaktad›r.

Say›: 235

Yürüyüﬂ
26 Eylül
2010
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AVRUPA’dakiB‹Z
Parmak izi, bugüne kadar, düzenin yasalar›na göre, sadece suçlulardan al›nmaktayd›. Ama art›k, Alman
emperyalizmi parmak izi alma iﬂlemini özellikle göçmenlere karﬂ› yayg›nlaﬂt›rmay› düﬂünüyor.
Alman emperyalizminin düﬂündü¤ü yeni uygulamaya göre, AlmanA B v a t a n d a ﬂ ›”
ya’da “oo t u r a n” ve “A
olmayan göçmenlere verilen o t u r u m
k a r t l a r › n d a kimlik bilgileri yan›nda,
parmak izleri de olacak.
Parmak izi, bundan önceki uygulamada “suçlular› fiﬂleme” amac›yla kullan›lm›ﬂt›r. Düzenin yasalar›na
göre suç oluﬂturan çeﬂitli eylemlerden gözalt›na al›n›p parmak izi al›nanlar, art›k fiﬂlenmiﬂtir ve arananlar
oldukça onun da dosyas› indirilerek,
parmak izi kontrolü yap›lacakt›r.
ﬁimdi ise Alman emperyalistleri,
baﬂta Türkiyeliler olmak üzere tüm
göçmen halklardan p a r m a k i z i almak istiyorlar.
T›pk› suçlular gibi!
Ortada bir “yanl›ﬂl›k” ya da son-

radan e¤ip bükecekleri, k›l›f bulacaklar› bir “yanl›ﬂ” anlama yoktur.
Bizlerden p a r m a k i z i isteniyor!
Peki ne için? Doldurulan onca
belge, gösterilen adresler, neden yeterli de¤ildir?
N e ya p ma m ›z › is tiyo rla r ?
Biz ne yaparsak yapal›m, Alman

“Suçlu
de¤iliz!”
emperyalizminin bizlere bak›ﬂ aç›s›
K a r a k a f a l › ” dide¤iﬂmeyecektir. “K
yerek, y›llarca bizleri aﬂa¤›lad›klar›
yetmedi. Onlar›n k›ﬂk›rtt›klar› ›rkç›lar taraf›ndan gece yar›lar› uykumuzun bir yerinde evlerimizde kundaklanarak katledildik.
Çocuklar›m›z›n kendi dillerini,

kendi kültürlerini ö¤renmesine bile
tahammül edemediler. Onlar›, kendi
bencil düzenlerinde bo¤mak istediUyum” dedikleri ruhsuz, vataler. “U
n›m›zdan kopuk yaﬂamam›zd›!
Kendilerinin yapmad›klar› iﬂleri
y›llarca bizlere yapt›rd›lar ama ”asalak olarak” suçlanmaktan kurtulamad›k yine de. Bugün ise bizlere
“suçlu kimli¤i” takmaya çal›ﬂ›yorlar. Bizleri “ppotansiyel suçlu” olarak gören Alman emperyalizmi
“böyle yaﬂayacaks›n›z” diyor.
Alman emperyalizmi göçmen
halklar›n suçlu kimli¤i taﬂ›mas›n› istiyor. Bunun için haz›rl›klar yap›l›yor.
T›pk› Hitler döneminde yapt›klar›
gibi halklar› aﬂa¤›layarak, “›rk ayr›m›” ve ›rkç›l›k yap›yorlar.
Boyun e¤dikçe, sessiz kald›kça
daha çok aﬂa¤›layacaklard›r. Sessiz
kalmamal›y›z. Bu onursuzlu¤u önce
çocuklar›m›z için, sonra hepimiz ad›na reddetmeliyiz. “ S u ç l u d e ¤ i l ”
eme¤i ile geçinen onurlu insanlar›z.

Ankara yolunda, Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nde,

ﬁili’de açl›k grevi
ﬁili hapishanelerinde bulunan, 106 Mapuche’li tutsaktan 34’ü 12 Temmuz’da
baﬂlad›klar› açl›k grevini sürdürüyor..
ﬁili yerli halk›ndan olan Mapucheli tutsaklar, anti-terör yasalar›n›n de¤iﬂmesini,
ordunun ve tekellerin halk›n topraklar›n›
terketmesini, siyasi nedenlerle tutuklanan
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› istiyorlar
ﬁili’nin güneyinde 600 bini aﬂk›n Mapucheli yerli halk yaﬂ›yor. Mapucheliler’in ormanlar›, asker korumas› alt›nda
emperyalist tekeller taraf›ndan talan ediliyor.
Ormanlar›n›, kendilerinin olan topraklar›n› korumak için mücadele eden yerli
halk, sald›r›ya u¤ruyor, tutuklan›yor.
Emperyalist tekellerin sömürü ve ya¤mas›na karﬂ› halklar, ellerinde bulunan her
olanakla karﬂ› koymaya çal›ﬂ›yorlar.
‹sveç’in baﬂkenti Stockholm’de, Mapucheli tutsaklar›n açl›k grevini desteklemek, yerli halk›n üzerindeki bask›lar› protesto etmek için 18 Eylül’de bir gösteri düzenlendi.

Almanya’da torun
sevmek de sipariﬂle!
Kapitalizmin insan iliﬂkilerini
tüketmesi, bireycili¤in ve yaln›zl›¤›n kaç›n›lmaz yaﬂam biçimi olmas›n› getirmiﬂtir.
Emperyalist-kapitalist ülkelerde

yaﬂanan yaln›zl›k ve yabanc›laﬂma
sosyal yaﬂam›, insan iliﬂkilerini de
ortadan kald›r›yor.
Bu yabanc›laﬂman›n, yaln›zl›¤›n
bir örne¤i de Almanya da yaﬂand›.
Almanya’da torunlar›ndan uzak bir
yaﬂam sürdüren yaﬂl›lar için sipariﬂ
üzerine “torun bulunacak”.
Bunun için oluﬂturulmuﬂ ajanslar, “bu sevgiyi tatmak isteyen” yaﬂl›lara “ödünç torun” bulacak. Yine
ayn› biçimde dede ve nine “sevgisi
arayanlar” da ödünç dede ve nine
bulacaklar.
K›sacas›, kapitalizmde herﬂey
sipariﬂle. Do¤al olan hiçbir ﬂey yoktur kapitalizmde.

‹nfaza Beraat!
Katilleri aklamakta faﬂizmin hukukuyla, burjuva demokrasisinin
hukuku, çok farkl› de¤il!
FRANSA - 2008’de Draguignan kentinde, gözalt›nda iken kaçan 27 yaﬂ›ndaki Joseph Guerdner
adl› Çingene, jandarma taraf›ndan
vurularak katledilmiﬂti. Jandarma,
infaz›n gerekçesini “dur ihtar›na
uymad›” diye aç›klam›ﬂt›; oysa,
Guerdner’in elleri kelepçeliydi.
Mahkeme, geçen hafta verdi¤i
kararda, jandarman›n suçsuz oldu¤una hükmetti; mahkemeye göre,
“jandarma ke ndisine ö¤r e tile n
meslek kurallar›n› tatbik etmiﬂti.”
Vurulan bir Çingene’ydi. Vuran
devlet. Karar, bu mahkemelerin
millet ad›na de¤il, emperyalist, faﬂist devlet ad›na karar verdi¤inin
de yeni bir kan›t›d›r.

Berlin’de Yürüyüﬂ
ALMANYA - Hükümetin nükleer
enerji politikas›n› protesto etmek için
18 Eylül’de bir yürüyüﬂ düzenlendi.
Onbinlerce kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂten sonra insan zinciri oluﬂturuldu.

Avrupa
Komisyonu,
emeklilik
yaﬂ›n›n 70
olmas›n›
savunuyor

Say›: 235

Yürüyüﬂ
26 Eylül
2010

Mezara
Kadar
Sömürü

AVRUPA - Avrupa
Birli¤i’nin organlar›ndan biri olan
Avrupa Komisyonu, Avrupa’da
ortalama yaﬂam süresinin uzamas›
nedeniyle, emeklilik yaﬂ›n›n yükseltilmesi gerekti¤ini aç›klad›. Komisyon, aksi takdirde “ﬂu anki
emeklilik sisteminin sürdürülemeyece¤ini” savunuyor. Komisyona
göre, emeklilik yaﬂ› önce 67’ye,
sonra da 70’e yükseltilmeli.
Almanya, emeklilik yaﬂ›n›
2029’da 67’ye yükseltmeyi kararlaﬂt›rm›ﬂ bulunuyor zaten. ‹ngiliz
emperyalizmi de, emeklilik yaﬂ›n›
68’e yükseltmeyi planl›yor.
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değinmeler
Linç Hamileri
‹stanbul Emniyet Müdürü, Tophane’deki
gerici sald›r›n›n hemen arkas›ndan diyor ki:
“Bu spontane bir sald›r›d›r... Hem zaten
20-30 kiﬂi de de¤il, bize göre bir kaç kiﬂi kar›ﬂm›ﬂ...”
Sanki içlerinde adam... Hrant katledilir
katledilmez, eski ‹stanbul Emniyet Müdürü
Cerrah da “arkas›nda örgüt yok” aç›klamas›
yapm›ﬂt›; sanki Ogün Samast arkadaﬂ›ym›ﬂ
gibi... Hep böyle oldu. Hep arkas›nda oldular
linççilerin.

Çizgiyle

söz

Hatalar› s aklamak, d üzeltmekten
daha ç ok a c› v erir. "
Benjamin Franklin

Kaç›n Kaç›n!
20 Eylül; NTV’de Can Dündar Cemil ‹pekçi’yi ç›kar›yor..
Ard›ndan CNN Türk’te Cüneyt Özdemir ç›kar›yor Cemil ‹pekçi’yi... ‹pekçi ertesi günde kanal kanal gezmeye devam ediyor.
Günlerce sürüyor “ M a rdi n ’de de fi l e kri z i ” haberleri.
Hay›r, asl›nda verdikleri defile krizi falan de¤il, “ g e r ç e k l e rd e n k a ç m a k r i z i ”. Gerçeklerden kaçmak için, f›nd›k kabu¤unu
doldurmaz gündemler yarat›p, sonra da günlerce kendi yaratt›klar› gündemin peﬂinde koﬂuyorlar.
Ç›karsan›za Türkan Albayrak’›... Ankara’ya yürüyen TAYAD’l›lar› ç›karsan›za. Ç›karamazs›n›z tabii. Ayd›n Do¤an da
k›zar, Çal›k da, Tayyip Erdo¤an da..
Sonra kendinizi Türkan gibi kap›n›n önünde bulursunuz.
Türkan gibi direnemeyece¤inize göre... Türkanlar’›, Nagehanlar’›, Behiçler’i görmemeye, ‹pekçilerin
peﬂinde koﬂmaya devam...

Hadi
Ordan!
“12 Eylül’de
gözü kapal› sorguland›m.”
Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül anlat›yor bunu. (Türkiye, 19
Eylül 2010)
“Gözalt› için gelen subaya kahve yapt›k”.
Anlatan yine Abdullah Gül ve bu baﬂl›k
da ayn› günkü Hürriyet’ten..
- Bir baﬂka baﬂl›k:
“12 Eylül ma¤duru bizleriz”:
Peki bu ma¤durlar kimlermiﬂ?
AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Abdülkadir Aksu, kendisinin ve Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül’ün 12 Eylül’den sonra
“askeri hükümet taraf›ndan merkez valili¤ine al›nd›klar›n›” belirterek, “onun için
1 2 E y l ü l ’ ü n m a ¤ d u r u b i z l e r i z ” dedi.
(Hürriyet, 19 Eylül 2010)
Peki biz ne diyoruz?
Hadi ordan!
Biz sizin gelmiﬂinizi geçmiﬂinizi çok iyi
biliyoruz. ‹kide bir gözyaﬂ› döken artistler,
hadi ordan! Ma¤dur rolü oynayan zalimler,
hadi ordan!

O bir ahlaks›z!
Adnan Menderes evliydi.
Ama bir de metresi vard›. Opera sanatç›s› Ayhan
Aydan...
Opera sanatç›s›n›n kocas› da bu iliﬂkiyi biliyordu...
Menderes, aleni bir ﬂekilde kad›n›n evine gidiyordu..
Menderes’in bir de ‹stanbul’da bir metresi vard›:
Suzan Sözen...
‹stanbul’daki metresi ise, ‹stanbul Emniyet Müdürü’nün kar›s›yd›.
‹stanbul’a gitti¤inde, Emniyet Müdürü’nün evine gidip orada kal›yordu.. Emniyet Müdürü de kar›s›n›n
Baﬂbakanla iliﬂkisini biliyordu ve evli kalmaya devam
ediyordu... Ve o emniyet müdürü, orada bulundu¤u
süreçte Menderes’in korumal›¤›n› yap›yordu.
Menderes, iﬂte böyle bir ahlaks›zd›r da...
Milliyetçiymiﬂ, muhafazakarm›ﬂ, iliﬂkilerindeki rezillikten belli!
ﬁimdi bu ahlaks›zdan bir evliya yaratacaklar neredeyse...

Tutars›zl›k
Tayyip Erdo¤an, 12 Eylül’e karﬂ› de¤il mi... Karﬂ›!
Erdo¤an Özal’› çok seviyor de¤il mi? Seviyor...
Ama Özal da 12 Eylül’ü seviyor... Zaten onun hizmetinde çal›ﬂt› y›llarca
He m Öz al des te kç is i, hem 12 E yl ül kar ﬂ ›t › .. bu ne
p er h i z . . .

Say›m

Hücre

Her gün
Günde kaç kez
Saymak için
Hücreye gelip
“Tek kiﬂi” deyip
Gidiyorlar...
Her gün
Günde kaç kez
Gelip bak›nca
Gördükleri bir insan›
Yaln›z san›p
Yan›l›yorlar yine...
Her gün
Günde kaç kez
Gelip bakt›klar›
Hücrede
Çok kalabal›¤›z...

Ard›m duvar
Önüm duvar
Gece duvar
Gündüz duvar
Aylar duvar
Y›llar duvar
Dayan gönlüm
dayan
Hücrenin duvar› var
Direniﬂin s›n›r› yok
‹ﬂte hepsi bu kadar...
Ümit ‹lter
Anka Destan›’ndan

Ruhi Su
mezar› baﬂ›nda
türkülerle an›ld›
Aram›zdan ayr›l›ﬂ›n›n 25. y›l›nda Ruhi Su,
dostlar› ve korosu taraf›ndan an›ld›. Zincirlikuyu'daki mezar› baﬂ›nda yap›lan anmada
Grup Yorum üyeleri, herﬂeyin metalaﬂt›¤› bu
dünyada Ruhi Su’nun bilimsel sosyalist sanatç›
çizgisini yaﬂatman›n öneminin alt›n› çizdiler. 25.
y›l konserine ç›kmadan kabri ziyaret ederek çizgisinde yürüdükleri Ruhi Su’dan güç ald›klar›n› eklediler. Ve “Bize ölüm yok” türküsüyle ustay› ve
dostlar› selamlad›lar. Ruhi Su Dostlar Korosu’nun
son ﬂefi Berktay Aky›ld›z Ruhi Su’nun çizgisini
yaﬂatmakta kararl› olduklar›n› belirtti.
Anma töreni, Ruhi Su Dostlar Korosu’nun, ﬂeflerinin söyledi¤i Ruhi Su türküleriyle son buldu.

Trakya Kültür Merkezi’nden
Tiyatro Gecesi!
Trakya Kültür Merkezi kurulmuﬂ oldu¤u 2007
y›l›ndan bugüne üretmiﬂ oldu¤u faaliyetlerle K›rklareli Babaeski ‹lçesi’nde sistemin yozlaﬂt›rma
karﬂ› halk kültürünün yaﬂatmaya devam ediyor.
Son olarak da 16 Eylül günü düzenlemiﬂ oldu¤u tiyatro gecesiyle bir kez daha üretimlerini halk›m›zla paylaﬂt›.
Tiyatro gecesinde ilk olarak sözü TKM Gençlik Tiyatrosu oyuncular› ald› ve yap›lan konuﬂmayla Trakya Kültür Merkezi’nin 3 y›ll›k geçmiﬂi, üretimleri ve tiyatroya verdi¤i önem anlat›ld›. Ard›ndan halk›n de¤erleri Ruhi Su ve Y›lmaz Güney de
TKM taraf›ndan haz›rlanan slayt gösterimiyle bir
kez daha sayg›yla an›ld›. Sonras›nda TKM’nin tiyatro alan›ndaki üretimlerini anlatan slayt izletildi.
Program›n sonunda da “Otogargara” isimli tiyatro oyunu TKM Gençlik Tiyatrosu taraf›ndan
sahnelendi. Halk kültürümüze ve de¤erlerimize
uygun bir üslupla, dü¤ün salonunda sahnelenen
komedi türündeki oyuna 120 kiﬂi kat›ld›.
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Bursa’da Film Gösterimi
Teleferik mahallesinin Akça¤layan semtinde
film gösterimleri devam ediyor.
18 Eylül günü Teleferik’te “Orman Çetesi” filminin gösterimi yap›ld›. Film gösterimine 50’ye yak›n çocuk kat›ld›. Film gösterimleri her hafta devam
edicek.
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Geleneksel Küçük Armutlu Güz ﬁenli¤i
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‹stanbul’da gecekondu y›k›mlar›na karﬂ› direniﬂin sembolu olmuﬂ
ve Büyük Direniﬂe’de kuca¤›n› açarak katliamlar yaﬂam›ﬂ Küçük Armutlu Mahallesi Güz ﬁenli¤i yap›ld›. Bu sene yedincisi düzenlenen
geleneksel Güz ﬁenli¤i’nin birinci
gününde “Bu Tarih Bizim” baﬂl›kl›
panel düzenlendi.
“Bir Olduk, ‹ri Olduk, Diri Olduk, Bu Tarihi Biz Yaratt›k”slogan›yla biraraya gelen mahalle halk›
panelden önce Küçük Armutlu’nun
tarihini, kuruluﬂunu, y›k›mlar›n›, direniﬂlerini anlatan sinevizyon gösterimini izledi.
Panelde konuﬂma yapan mahalle
muhtar› Ali Haydar Arslan ve
Sar›yer Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i Sar›yer ‹lçe Baﬂkan› Ayﬂe
‹ﬂeri konuﬂma yaparak mahallenin
tarihini ve Küçük Armutlu’nun
örgütlü bir mahalle olmas›n›n avantajlar›n› anlatt›lar. Mahalle sakini
Hasan Öztürk de mahalleye elektri¤i, suyu nas›l getirdiklerini, kanali-

zasyon sorununu nas›l çözdüklerini
anlat›rken son olarak söz alan Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan
Taylan Tanay kendi hukuk bürolar›n›n da 89’da kuruldu¤una ve o
günden bu yana Küçük Armutlu direniﬂlerinin, tarihinin hep bir parças› olduklar›n› anlatt›.
Yap›lan panelin ard›ndan ﬂenli¤in ilk günü, Anadolu’nun Kay›p
ﬁark›lar› adl› belgeselin izlenmesiyle sona erdi.
19 Eylül günü yap›lan program›n ikinci gününde ise konserler
verildi.
“Dünyan›n neresinde olursa olsun bir haks›zl›k gördü¤ünde onu
yüre¤inde hissedebilmektir insan
olmak. Ayn› Büyük Direniﬂ’te ülkesindeki zulme karﬂ› direnen Gülsüman, ﬁenay analar ve Canan ve
Zehralar gibi” sözleriyle baﬂlayan
programda ilk olarak Hasan Kaya
ve ard›ndan P›nar Sa¤ sahne ald›.
Türkülerinin aras›nda konuﬂma
yapan P›nar Sa¤, Küçük Armut-

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar›
Sürüyor
Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂlar› ‹stanbul’da ve Anadolu illerinde sürüyor. Okurlar›m›z ev ev, sokak sokak dolaﬂarak dergimizi halka ulaﬂt›r›yorlar...

rüyüﬂ Dergisi Susturulamaz”,
“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz!”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z!” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan mahalle içerisinde
derginin tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›. 2
saat süren da¤›t›m ve ça¤r›da 55
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

‹ s t a n b u l Okmeydan› Örnekte-

A d a n a’da 16,18 ve 19 Eylül

pe Mahallesi’nde Halk Cepheliler
taraf›ndan “Enginler’in Ferhatlar’›n Sesi Yürüyüﬂ Susturulamaz”
pankart›yla bir eylem yap›ld›. “Yü-

günleri Yürüyüﬂ okurlar› derginin
233. say›s›n›n tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n›
yapt›lar. Dergi sat›ﬂ› s›ras›nda yap›lan sohbetlerde referandum so-

lu’nun çok önemli bir mahalle oldu¤unu söyleyerek, ülkemizdeki ayd›n yüreklilere, TAYAD’l› Aileler’
ve F Tipi hücrelerde özgür tutsaklara selam gönderdi.
Mahalle halk›n›n birlikte çal›ﬂmas›yla oluﬂturulan programa, Armutlu’nun gençlerinden Cem ve
Aliﬂan türküleriyle dahil oldular.
Mahallenin gençleri, abileri Eyüp
Baﬂ’› sahneden selamlayarak, Pir
Sultan Abdal’›n “ﬁaha Giderim”
türküsünü, “Dostlar Seni Unutur
mu Eyüp Baﬂ” ﬂeklinde uyarlayarak
söylediler. Türkünün ard›ndan
“Eyüp Baﬂ Yoldaﬂ Ölümsüzdür!”
sloganlar› at›ld›.
Tokatl› nüfusun fazla oldu¤u
Küçük Armutlu halk› program›n devam›nda Nilüfer Sar›taﬂ ve Gül Fidan Aksoy’un söyledi¤i Tokat türküleri eﬂli¤inde hep birlikte halay
çekip, ellik oyunu oynad›lar.
Abilerinin türküleriyle dahil oldu¤u programa mahallenin “Sevcan”lar› küçük Elif ve Filiz’de Hasan Hüseyin Korkmazgil’in “Ac›y›
Bal Eyledik” ﬂiiriyle dahil oldular.
Elif ve Filiz ﬂiirlerini okuduktan
sonra Grup Yorum’u sahneye davet
ettiler.
Yaklaﬂ›k 2000 kiﬂinin izledi¤i
Grup Yorum ad›na yap›lan konuﬂmada; Küçük Armutlu’nun gelenekler yaratan bir mahalle oldu¤u ve bu
mahallede yarat›lan geleneklerin
üzerine yeni geleneklerin eklenerek
ço¤alt›lmas› gerekti¤i vurguland›.
ﬁenlik Grup Yorum’un marﬂ ve halaylar›yla sona erdi.
nuçlar› tart›ﬂ›larak gerçek çözümün
devrimci halk iktidar›nda oldu¤u
anlat›ld›.
Anadolu, Da¤l›o¤lu, Gülbahçesi
ve Yenibey mahallelerinde yap›lan
sat›ﬂlarda 80 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
18 Eylül günü Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m ve sat›ﬂ› M e r s i n’de
Pozcu Mahallesi’nde yap›ld›. Yap›lan tan›t›m ve sat›ﬂta 23 dergi halka
ulaﬂt›r›larak halka kurtuluﬂ yolunun
seçimlerde de¤il, devrimde oldu¤u
anlat›ld›.

