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Çözüm;
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›n›n Tan›nmas›ndad›r!

www.yuruyus.com
Haftal›k Dergi / Say›: 236
3 Ekim 2010
Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com

TAYAD’LILAR
ONURUMUZDUR

info@yuruyus.com

Çözüm;

www.yuruyus.com

Kürt Sorunu’nda ABD Operasyonu Sürüyor!

Faﬂist Terör Alt›nda Ankara’ya Yürüyüﬂ

Düzce'de, Bolu’da,
K›z›lcahamam’da,
Kazan’da, Ankara’da polis
gözetiminde linç sald›r›lar›

AKP’nin polisi,
linçlerin
k›ﬂk›rt›c›s› ve yol
göstericisidir

Linçlerin
sorumlusu
AKP’dir

Linççiler
serbest!
TAYAD’l›lar
gözalt›nda!

nulan arma¤an› büyütmektir. Ki “Onur
dedi¤in ﬂey / hayata sunulmuﬂ bir arma¤and›r” Ve o arma¤an›n mayas›nda fedakarl›k vard›r. Fedakarl›k ise insanl›k
onurunu ﬂahland›rmakt›r...

Yürümek, hakl›l›¤› zaman›n yüzüne, h›nc› da haks›zlar›n yüzsüzlü¤üne yazmakt›r her ad›mda. Ve hakl›l›k, yürüyüﬂe geçti¤inde tarih denir
art›k zamana.
Yürümek, bozk›ra umut ya¤muru olmakt›r. Ki her bir ad›m besler direnç çiçeklerini. O çiçekler solmad›larsa bunca zaman, iﬂte bundand›r...

TAYAD’l›lara gönderdi¤i mektup

Yürümek, her bir ad›mda tecrit
duvarlar›na darbeler indirmektir. Ki
sars›l›r o zaman beyaz ölümün kara
krall›k taht›. Her bir ad›mda büyürken hayat denilen kavga, o ad›mlar›n
kesintisizli¤inde hisseder yok oluﬂunu sessiz ölüm...

Cümleten Merhaba,
Önce ﬂiir diyerek Naz›m Hikmet’in 1935 y›l›nda yazd›¤› yürümek
ﬂiirini paylaﬂal›m:

Yürümek, umars›zl›¤›n ortas›na
dayan›ﬂman›n k›v›lc›m›n› düﬂürmektir. Ki her bir ad›mda örülür dayan›ﬂman›n nak›ﬂ› ilmek ilmek.

Özgür Tutsaklar’›n

Ankara’ya yürüyen

“Yürümek;
yürümeyenleri
a r k a n d a b o ﬂ s o k a k l a r gibi b›rakarak
h av a lar › b oy d a n b oy a y ar ›p ik iy e
b i r m a v z e r göz ü gibi
karanl›¤›n yüzüne bakarak
yürümek...
Yürümek;
dost omuzbaﬂlar›n›
omuzlar›n›n yan›nda duyup
k e l l e n i o r t a y e re
y ü re ¤ i n i y u m r u k l a r › n › n i ç i n e
koyup
yürümek...
Yürümek;
yolunda pusuya yatt›klar›n›
arkadan çelme takt›klar›n›
b i l e re k y ü r ü m e k . . .
Yürümek;
y ü re k t e n / g ü l e re k t e n
yürümek”

Naz›m bu ﬂiiri yazd›¤›ndan bu yana 75 y›l geçmiﬂ ama, hala her dizesi
yerini buluyor. Çünkü hala yürüyenler var.

Yürümek, ad›m ad›m büyüyen
bir umut serüvenidir elbette. Eski
ama eskimeyen bir marﬂ›m›z›n diliyle
“Yürüyoruz dalgalar gibi...” diyebiliriz. Ki zorluklar›, zahmetleri, zorbal›klar› aﬂarak yürünüyor iﬂte. Dalgalar gibi...

Yürümek, s›rl› bir aynad›r hiç
kuﬂkusuz. Her ad›m ayna tutar do¤ruya ve yanl›ﬂa, gerçe¤e ve yalana, fidanlara ve duvarlara, insanl›¤a ve
zorbal›¤a. Söz verip tutmayanlar›n
yüzsüzlü¤üne tutulmuﬂ bir aynad›r
her ad›m. Ki k›rmak isteyiﬂleri bu nedenledir.

Yürümek, Gülsümanlar’›n o büyük yürüyüﬂüne ad›m eklemektir. Ve
her ad›mda 122’lere bin selam vermektir bu yürüyüﬂ. Ki ancak böyle
sürer kör duvarlara karﬂ› insanl›¤›n
onur taarruzu...

Yürümek, her ad›mda hayata su-
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Yitirdiklerimiz

bekleyen suskunlu¤a sesimizi taﬂ›makt›r. Her ad›m bir avazd›r ﬂimdi ve
Edirne’den bir avazd›r her ad›m. Bo¤ulmak istenen sesimizi taﬂ›r hayat›n
içine. Ki sessizli¤in perdesini y›rtar
her ad›m...

1979 ‹stanbul Kad›köy do¤umludur.
2001 y›l›nda Küçükarmutlu’ya ölüm orucu direniﬂçilerini ziyarete gitti¤inde tan›ﬂt› devrimcilerle.
Gebze Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Baﬂkanl›¤› yapt›. Gebze’de ve çal›ﬂt›¤› alanlarda mücadeleyi geliﬂtirmeye çal›ﬂt›. Tutsakl›klar yaﬂad›...
Engin ÇEBER
28 Eylül 2008’de Yürüyüﬂ da¤›t›m› s›ras›nda gözalt›na al›nd›. Karakolda baﬂlayan ve Metris Hapishanesi’nde
süren iﬂkenceler sonucu 10 Ekim 2008’de katledildi.

Hayri KOÇ

Ahmet
KARLANGAÇ

Yürümek, kan›ksama zehrine karﬂ› direncin panzehirini taﬂ›r zamana. Ve
zaman› kurtar›r y›lg›nl›ktan. Ac›y›
umuda, alacakaranl›¤› ﬂafa¤a ve çaresizli¤i dirence çevirir ad›m ad›m.
Öyle bir yürüyüﬂtür ki bu, yedi kat beton ve demir alt›nda olsa da
yüre¤imiz, hisseder onurun ad›mlar›n›. Hisseder her bir ad›m› kalbinin her
at›ﬂ›nda. Ve o yolda ve bu voltada at›lan her ad›m, omzumuza at›l›r bu macerada.
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1956 do¤umluydu. 1980'lerin sonunda devrimci
hareket içinde çeﬂitli görevler üstlendi. At›l›m döneminde silahl› birlikler üyesi olarak, halk›n adaletinin yerine getirildi¤i eylemlerin, planlay›c›s›,
uygulay›c›s› oldu.
10 Ekim 1991’de ‹stanbul’da üç iﬂkenceciye yönelik bir eylemin ard›ndan Merter’de ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.
1957 Ad›yaman do¤umlu olan Karlangaç, devrimci hareketin önder kadrolar›ndand›. 12 Mart
sonras› devrimci mücadeleye kat›lm›ﬂ ve bir çok
görevler üstlenmiﬂti.
Eski baﬂbakanlardan Nihat Erim’e yönelik eylemi
nedeniyle gözalt›na al›nd›. Ser verip s›r vermeyerek, 12 Ekim 1980’de gözalt›nda katledildi. ‹ﬂkencede direniﬂin örnek isimlerinden birisi oldu.
12 Ekim 1997’de, Dersim’de k›r gerilla birli¤inde görevli iken, zaaflar›n› yenme konusunda
umutsuzlu¤a düﬂtü¤ü bir anda, düzene dönmek
ya da düﬂmana teslim olup ihanet etmektense,
ölümü tercih ederek, nöbet s›ras›nda intihar ederek aram›zdan ayr›ld›.

Yürümek, sahiplenmenin ve yaln›z b›rakmay›ﬂ›n ve unutmaman›n oca¤› olan vicdan›n imzas›n› atmakt›r yollara. Ki vicdan yürüyüﬂe geçti mi, o büyük insanl›k nefes al›r her ad›mda...

En büyük umudum olan Parti-Cephe'yi
görd üm . Bunun iç in gözüm aç› k gi t me yece¤i m .
Adnan B ERBER

8 Ekim- 14 Ekim

Yürümek, da¤›lmak için rüzgar
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Bar›ﬂ BUDAK

An›lar› Miras›m›z
Ahmet Karlangaç: 12 Eylül
iﬂkencehanelerinde ser verip s›r vermedi
12 Eylül cuntas›n›n hemen ard›ndan gelen günlerde ‹stanbul’un iﬂkencehanelerinde ﬂehit verdik Ahmet Karlangaç’›.
O, Devrimci Sol’un daha ‘80 öncesi oluﬂturdu¤u SDB’lerin
ilk komutanlar›ndand›. Yani sürecin en önemli görevlerinden birini üstlenmiﬂti.
Hep mütevaz› ve düﬂünen bir yap›s› vard›r. Sorular sorar, soruna iliﬂkin muhtelif olas›l›klar› dile getirirdi. Üstlendi¤i bir görevi, bir iﬂi tam ve do¤ru yapard›. Pratikte sonuç al›c›yd›. Düﬂünür, plan›n› yapar ve mutlaka sonuç al›rd›. Sorunun olmad›¤›
yerde, herﬂeye “tamam” denildi¤i yerde, bir sa¤l›ks›zl›k, yetersizlik vard›r. Geçiﬂtirmecilik vard›r. Bu yüzdendir ki, “tamam”
denilenlerin asl›nda pek de tamam olmad›¤› görülür ço¤unlukla.
Gösteriﬂsizdir Karlangaç, ama bulundu¤u her yerde sayg›
uyand›ran biridir. Popülist davran›ﬂlar›n kitlelerde k›sa vadeli yank›lar› olabilir. Ama halk›m›z, insanlar›m›z nezdinde, mütevaz›l›k

Güler CEYLAN

‹biﬂ DEM‹R

8 Ekim 1994 gecesi, ‹stanbul Sultançiftli¤i’nde kald›klar› evde polis taraf›ndan katledildiler. ‹ﬂçi s›n›f› içinde baﬂlad›klar› mücadelelerini halk kurtuluﬂ savaﬂç›s› olarak sürdürerek ölümsüzleﬂtiler.
Güler 1974, ‹biﬂ 1971 do¤umluydu. Her ikisi de Dersim’li ve ikisi
de tekstil iﬂçisiydi.

Ernesto C he G UEVARA
14 Haziran 1928'de Arjantin'in Rossario kentinde do¤du.
1955’te Küba devriminde yer almaya
karar verdi. Küba’n›n Sierra Maestra
da¤lar›nda Batista diktatörlü¤üne karﬂ› devrim ve sosyalizm için savaﬂt›.
Küba’da devrimden sonra sosyalizmin
inﬂas›nda görevler üstlendi.
Che'nin yazd›klar› ve yapt›klar› bugün
dünya halklar›na halk kurtuluﬂ savaﬂlar›nda bir k›lavuzdur.
Proletarya enternasyonalizmi savaﬂan halklar için sadece bir
ödev de¤il, ayn› zamanda kaç›n›lmaz bir zorunluluktur ona
göre. Bu zorunlulu¤u yerine getirmek için Küba’daki görevlerini terk ederek baﬂka ülkelerin da¤lar›nda emperyalizme
darbeler vurmak için savaﬂt›.
Che, 16 Nisan 1967'de Havana'da K›ta Konferans›'na gönderdi¤i mektupta "‹ki üç daha fazla Vietna m" ﬂiar›yla
dünya halklar›na savaﬂ ça¤r›s› yap›yordu. 9 Ekim 1967’de,
Bolivya da¤lar›nda gerilla savaﬂ›n› sürdürürken ABD iﬂbirlikçileri taraf›ndan katledildi.
Türkiye devrimcileri onun enternasyonalist ruhunu, devrim
için savaﬂ heyecan›n› ve kararl›l›¤›n› en de¤erli miraslar› olarak sürdürüyorlar.
da mutlaka ama mutlaka ödüllendirilir. Haketti¤i de¤er verilir.
Denilebilir ki, Karlangaç Devrimci Sol’un ortaya ç›k›ﬂ›nda,
varoluﬂunda, Devrimci Sol oluﬂunda önemli roller üstlenen insanlar›m›zdan biridir.
Mütevaz›l›k dedi¤imiz ﬂey esas›nda kararl›l›¤›n ve kendine güvenin ifadesidir. Gerçekten de ancak kararl› olanlar, kendilerine
güvenenler mütevaz› olabilirler. O, kararl›l›¤›n› ve kendine güvenini iﬂkencehaneye taﬂ›yarak da göstermiﬂtir. Karlangaç 12 Eylül
sürecinin iﬂkencehanelerinde ilk uzlaﬂmaz direniﬂlerin birinin de
sahibidir. Onun bize b›rakt›¤› en büyük miraslar›ndan birisi iﬂkencede baﬂe¤mezli¤idir. Sadeli¤i, müztevaz›l›¤› ve emekçili¤idir.
Tüm insanlar›m›z, Parti-Cephe içinde daha üst konumlara
gelmeyi amaçlamal›d›r. Ama bunu kariyer, konum elde etmek
için de¤il, devrime daha büyük katk›larda bulunabilmek, devrim
için daha büyük sorumluluklar üstlenip, daha büyük özverilerde
bulunabilmek için istemelidir. Ve bu yükseliﬂ, onun devrimi,
Parti-Cepheyi daha fazla sahipleniﬂinin, devrimci birikiminin
büyümesinin, hayat›n› daha çok devrimcileﬂtirmesinin ürünü olmal›d›r. Bu anlamdad›r ki, bir devrimcinin “kendini göstermeye”, daha aç›k bir deyiﬂle “kendi reklam›n› yapmaya” ihtiyac›
yoktur, olmamal›d›r; büyük görevleri aynen Karlangaç yoldaﬂ›m›z gibi, onun mütevaz›l›¤›yla, gösteriﬂsizli¤iyle, görev adam›
oluﬂuyla üstlenmesini bilmelidir.
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Ça¤r› / ‹lan
FHKC Genel Sekreteri
Ahmet Saadat'a Özgürlük
"Katiller Devrimcileri
Yarg›layamaz,
Ahmet Saadat'a Özgürlük"
Zulme Karﬂ› Olan
Herkesi Bekliyoruz
Tarih: 6 Ekim 2010, Çarﬂamba
Yer: ‹srail Konsoloslu¤u Önü
Saat: 13.00

HALK CEPHES‹

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
19-22 Aral›k
Ümraniye
Hapishanesi
Katliam› Davas›
Tarih: 6 Ekim 2010,
Çarﬂamba
Yer: Üsküdar 1. ACM
Saat: 10.30

Linçlere Karﬂ› Demokratik
Mücadele Destan›
- Ve AKP’ye yedeklenmeye karﬂ› bir uyar› i n ç l e re k a r ﬂ › d e m o k r a t i k m ü cadele destan›; TAYAD’l›lar›n
linç sald›r›lar› alt›nda sürdürdükleri
Ankara yürüyüﬂünü ancak böyle adland›rmak mümkündür. Geçtikleri
bir çok yerde bizzat iktidar›n örgütledi¤i sald›r›lara u¤rad›lar. Sivil faﬂist terör ve resmi devlet terörü birleﬂmiﬂti karﬂ›lar›nda. Yürümeye devam ettiler. Ülkemizdeki demokrasinin ne olup olmad›¤›n› görmek
için Ankara yoluna bak›n.. Ülkemizde demokratik mücadele nas›l
verilir, görmek için yine Ankara yoluna bak›n... Orada görece¤iniz demokrasicilik oyunudur, yani faﬂizmdir. Faﬂizm alt›nda demokrasi
mücadelesi ise, ateﬂ alt›nda, faﬂist
terörün her biçimi üzerine yönelmiﬂken sürdürülen bir mücadeledir.

L
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Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

emokratik mücadelenin polis
tehdit etti¤inde kald›r›mlara s›k›ﬂmay› kabul ederek, pankartlar›
kapatmay› kabul ederek, slogan atmamay› kabul ederek, bu defa da
yürümeyelim deyip yürümekten
vazgeçerek, parti binalar›na hapsolmay› kabul ederek... sürdürülemeyece¤ini gösteriyor ve ö¤retiyorlar.
Tehditler, dayatmalar karﬂ›s›nda
hep daha geri olana raz› olarak bir
mevzi dahi kazan›lamayaca¤›n›,
mevcut demokratik mevzilerin korunamayaca¤›n›, haklar ve özgürlükler mücadelesi verilemeyece¤ini
gösteriyor ve ö¤retiyorlar.

D

AYAD’l›lar›n tecrite karﬂ› on
y›ll›k mücadelesi, büyük bir
destand›r gerçekten. 122 ﬂehidin verilece¤i Büyük Direniﬂ baﬂlamadan
önce baﬂlam›ﬂt› onlar›n bu mücadelesi. Bu süreçte, ölüm orucunda ﬂehitler verdiler, Abdi ‹pekçi Park›’nda büyük sab›rlar›yla yeni direniﬂler yaratt›lar. Defalarca Ankara
yürüyüﬂleri yapt›lar. Mitinglerden
iﬂgallere, yol kesmelerden panellere

T
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baﬂvurmad›klar› hiçbir mücadele
biçimi kalmam›ﬂt›r denilebilir. Gözalt›lar, iﬂkenceler, tutuklamalar,
beklenen sonuçlar›yd› bu mücadelenin ve o bedelleri de ödediler büyük
bir kararl›l›kla.
AYAD’l›lar, onbirinci kez ve öncekilerden farkl› olarak her kilometresini yaﬂl› ayaklar›yla aﬂt›klar›
Ankara yolunda, ülkemizin devrimci, demokratik güçleri taraf›ndan yine yaln›z b›rak›ld›lar. Türkiye solu
faﬂist terör alt›nda gösterilen bu kararl›l›k karﬂ›s›nda, yine kötü bir s›nav vermektedir. TAYAD’l›lar›n yukar›daki eylemleri hayata geçirmiﬂ
olmalar›ndan daha önemli olan, bunu ço¤u kez yaln›z b›rak›ld›klar› koﬂullarda gerçekleﬂtirmiﬂ olmalar›d›r.
Tek tek her eylemi, büyük bir s a b › r,
kararl›l›k ve irade savaﬂ›na dönüﬂtüren de budur.

T

eden böyle oldu¤u ülkemizin
tüm devrimci, demokrat, ilerici
güçlerinin tart›ﬂmas› ve sorgulamas›
gereken bir sorudur. Hapishanelerde
10 y›lda 1659 tutsa¤›n ölmüﬂ olmas›,
solun gündemi olmuyorsa, hasta tutsaklar solun gündemi olmuyorsa, o
mücadelede çok ciddi bir çarp›kl›k
var demektir. Solun reformist bölümünün hapishanelerde tutsaklar›
yoktur; ancak bu da yine sorunu
gündemlerine almamalar› için “makul” bir neden oluﬂturmamaktad›r.
Çünkü, katledilen 1659 insan›n büyük bölümü adli tutuklu ve hükümlülerdir. Herhangi bir yerdeki süren
bir katliam olarak bile baksalar, yine
de sorunu gündemlerine almak durumundad›rlar. Dört duvar arkas›nda,
toplumun en eli kolu ba¤l› kesiminin
sorunlar›na sahip ç›k›lmadan, demokrat, ilerici, hümanist, iﬂkenceye
ve zulme karﬂ› olunamaz.

N

orun sadece tutsaklara sahip ç›k›lmamas› de¤ildir. 2005 y›l›n›n

S

6 Nisan’›nda Trabzon’daki linç sald›r›s›yla baﬂlayan linç politikas› karﬂ›s›nda da solun büyük ço¤unlu¤u,
demokrat olman›n gere¤inden çok
uzakt›r. Bir ülkede linçler varsa ve
sol o linçlere karﬂ› bir tav›r alman›n
uza¤›ndaysa, o solun demokratik niteli¤i yine tart›ﬂmaya muhtaçt›r.
stelik linçler karﬂ›s›ndaki bu tav›rs›zl›kta, büyük bir de¤erlendirme yan›lg›s› da vard›r. Türkiye
solu, linç sald›r›lar›n›n kendisi için
bir “ v a r l › k y o k l u k ” sorunu oldu¤unun fark›nda de¤ildir veya sorunun
bu yan›n› görmek istememektedir.

Ü

inç sald›r›lar›, birinci olarak demokratik mücadeleyi fiilen sürdürülemez hale getirmeyi, ikincisi
olarak, solun meﬂrulu¤unu yoketmeyi amaçlayan bir politikad›r. Yani ço¤u kez san›ld›¤› gibi linçte
önemli olan, insanlar›n “öldüresiye
dövülmesi” de¤ildir, bu politikada
as›l öldürülmek istenen insanlar de¤il, devrimci demokratik mücadeledir. Buna ba¤l› olarak da elbette
devrimci demokrat kitle üzerinde
y›ld›r›c› bir etkide bulunmay› amaçlar.

L

inç politikas›n›n bu muhtevas›na
bak›ld›¤›nda, Türkiye solununun onlarca linç sald›r›s›n›n gerçekleﬂti¤i yaklaﬂ›k alt› y›l boyunca linçlere karﬂ› ciddi bir politikas›n›n, bir
mücadele kampanyas›n›n olmamas›n›n ne kadar vahim bir eksiklik oldu¤u daha iyi anlaﬂ›l›r. Sol, linçler
karﬂ›s›ndaki tav›rs›zl›¤›yla as›l olarak kendi varl›k hakk›n›, demokratik
eylem hakk›n› ve meﬂrulu¤unu savunmayan bir konumdad›r.

L

istematik ve kesintisiz bir linç
politikas›n›n varl›¤›, yukar›da
iﬂaret etti¤imiz gerçe¤e götürüyor
bizi. Bu koﬂullar alt›nda demokratik
mücadele, büyük bir kararl›l›k, mi-

S

litanl›k ve bedeller ödemeyi gerektiren bir hale dönüﬂüyor. Militanca
dövüﬂmeden, gerekti¤inde kurﬂunlar, gerekti¤inde coplar, gerekti¤inde taﬂlar alt›nda yürüme cüret ve
kararl›l›¤›n› göstermeden demokratik mücadele de verilemiyor.
olun bir kesimi, gerek tecriti,
gerekse de linçleri gündemine
almayarak, hem kendi varl›k koﬂullar›n›n ortadan kald›r›lmas›n› seyrederken, hayat›n di¤er alanlar›nda da
bir araya gelerek geliﬂmelere müdahale edebilecek bir sorumluluk ve
inisiyatif göstermekten uzak durmaktad›r. Bu tablonun temeldeki
nedeni devrim ve sosyalizm konusundaki iddias›zlaﬂma ve inanç s › z l a ﬂm a d› r. Solun b›rakt›¤› boﬂluk ise, her zaman oldu¤u gibi, düzen taraf›ndan, gericilik taraf›ndan
doldurulmaktad›r.

S

ericilik, solun b›rakt›¤› bu boﬂlukta alabildi¤ine cüretlenmiﬂ,
12 Eylüle karﬂ› mücadele, iﬂkenceye, zulme karﬂ› mücadele gibi, tarihsel olarak halk›n ve solun mücadele alanlar›na “el uzatmaya” baﬂlam›ﬂt›r. Bu “el uzatma” da yine s›n›fsal ve siyasal varl›k koﬂulunu inkar eden düzen içi sol sayesinde
mümkün olmaktad›r.

G

AYAD’l›lar Ankara yolunda
yürürken, onlarca demokratik
kitle örgütü temsilcisi, onlarca ayd›n, Diyarbak›r Hapishanesi müze
yap›ls›n talebiyle Diyarbak›r’dayd›.
Diyarbak›r’da cunta y›llar›n›n iﬂkenceleri ve zulmü üzerine sempozyum yap›l›rken, ayn› anda, ayn›
saatlerde TAYAD’l›lar linç sald›r›lar›na maruz kal›yorlard›. Linçleri
örgütleyen, Diyarbak›r’daki demokratik kurumlar›n “aç›klamalar›n› olumlu bulduklar›”, AKP iktidar›ndan baﬂkas› de¤ildi. Diyarbak›r
Hapishanesi önünde 12 Eylül döneminin iﬂkencecisi Esat Oktay Y›ldaranlar’› anlat›rken, günümüzün Esat
Oktaylar’› F Tipi hapishanelerde
yeni iﬂkencelere imza at›yor, tutsaklar› tecrit alt›nda katletmeye devam
ediyorlard› ve ne yaz›k ki, Diyarbak›r’da bu gerçe¤in, BUGÜNÜN
GERÇE⁄‹N‹N sözünü eden yoktu.

T

olun ve ayd›nlar›n oligarﬂi içi
ç a t › ﬂ m a d a AKP’ye yedeklenen
kesimlerini uyar›yoruz:

S

K P ‹ ca z e t çi l i ¤ i , A K P ‹ ﬂ b i r l i k çili¤ine Dönüﬂmektedir. A r adaki Çizgi Giderek ‹ncelmektedir.

A

iyarbak›r’daki tabloya bak›n
ﬂimdi; sanki ülkeye demokrasi
gelmiﬂtir, “dün konuﬂulamayanlarbugün konuﬂuluyor” havas› verilmektedir her kesime. AKP yalakas›
gerici bas›n, b›kt›r›rcas›na tekrar etmektedir bu cümleyi. Peki gerçek
midir bu? E¤er sorun “gerçeklerin
konuﬂulmas›” ise, ülkemizdeki hapishaneler gerçe¤inin bugünü konuﬂuluyor mu, yaz›l›p çiziliyor mu?

D

Solun bir kesimi, gerek tecriti,
gerekse de linçleri gündemine
almayarak, hem kendi varl›k
koﬂullar›n›n ortadan kald›r›lmas›n›
seyrederken, hayat›n di¤er alanlar›nda
da bir araya gelerek geliﬂmelere
müdahale edebilecek bir sorumluluk
ve inisiyatif göstermekten uzak
durmaktad›r. Bu tablonun temeldeki
nedeni devrim ve sosyalizm
konusundaki iddias›zlaﬂma ve
inançs›zlaﬂmad›r. Solun b›rakt›¤›
boﬂluk ise, her zaman oldu¤u gibi,
düzen taraf›ndan, gericilik taraf›ndan
doldurulmaktad›r.

Diyarbak›r’daki toplant›s› canl› yay›nlanan ayd›nlar, demokratik kurumlar, halen F Tiplerinde süren
tecrit üzerine benzer bir toplant›
yapt›klar›nda, o toplant› da televizyonlardan canl› yay›nlan›r m›?
Yoksa kameralar yerine polis coplar› m› gelir? Cevab›n› görmek isteyenler, Ankara’ya baks›n. Hapishanelerde tecrit var, tecrite son diyen
TAYAD’l›lar, say›s›z linç sald›rs›n›n ard›ndan iﬂkencehanelere götürülmüﬂlerdir.
iyarbak›r’da “geçmiﬂin” iﬂkencelerini konuﬂup, bugün sanki
hapishanelerde iﬂkence yokmuﬂ tablosu yaratmak, bugünün iﬂkencelerini ve iﬂkencecilerini gizlemektir.
Hapishanelerdeki 12 Eylül dönemi

D

iﬂkencelerinden söz edip bugünkü
iﬂkencelerden sözetmemek, demokrat bir tav›r de¤ildir. ‹ktidar›n icaze t i n i k a y b e t m e m e k i ç i n kendini
s a n s ü r l e m e k t i r ve bunun da demokratik mücadelede savunulabilecek bir yan› yoktur; tutars›zl›k ve
riyakarl›kt›r. Bir çok kesim bilmektedir ki, 12 Eylül’ün Diyarbak›r’›ndan söz ederken, AKP’nin yönetimindeki F Tiplerindeki zulümden
sözettiklerinde, iktidar ve burjuva
medya, onlara bugün gösterdikleri
hoﬂgörüyü göstermeyeceklerdir.
Demokrat olman›n, ayd›n olman›n
gere¤ini yap›p yapmamak, iﬂte burada s›nan›r. Gerçek demokratlar,
gerçek ayd›nlar, iktidar›n icazetini
kaybetme, hatta sald›r›s›na maruz
kalma pahas›na gerçe¤i dile getirmeyi tercih ederler. Bu tercihte bulunmayanlar, AKP’nin zulmünü
gizleme ve meﬂrulaﬂt›rma tarihsel
suçunu iﬂlemiﬂ olacaklard›r.
ﬂkenceye karﬂ› mücadele, adalet
için mücadele, bugünün gerçeklerinden kopar›ld›¤›nda, demokratik bir eylem, demokratik bir talep,
bir anda AKP iktidar›n›, AKP faﬂizmini aklayan bir ad›ma dönüﬂebilir.
Nitekim bugün böyle olmaktad›r.
Bunun “kat›lanlar›n niyetlerinden
ba¤›ms›z” olarak böyle olmas›, söz
konusu kesimlerin s o r u m l u l u ¤ u n u
ortadan kald›rmaz. Tam tersine ayd›n olmak, ilerici, demokrat olmak,
bunu görebilmek ve bu noktada oligarﬂinin ﬂu veya bu gücüne hizmet
etmekten kaç›nmakt›r. ‹ﬂkenceleri,
katliamlar›, provokasyonlar›, kontrgerilla operasyonlar›n› dünde kalm›ﬂ
gibi gösterip, AKP faﬂizmini aklayanlar, halen süren zulmün suç orta¤› olacaklar›n› ve tarihin AKP’yle
birlikte kendi yakalar›na da yap›ﬂaca¤›n› unutmamal›d›rlar.

‹
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aklar ve özgürlükler mücadelesi, demokratik mücadele, do¤as›
gere¤i, egemen s›n›flar›n icazetinde
sürdürülemez. Bu politika terkedilmelidir. Yerine ne öneriyorsunuz sorusuna verece¤imiz cevap; TAYAD’l›lara bak›n olacakt›r.. Demokratik mücadelede yarat›lan say›s›z
g elene¤ in sahip ler in e b ak›n!

H
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Y›lmad›k y›lmayaca¤›z...
Tecrit zulmüne karﬂ› yürürken iﬂkenceye
ve linç sald›r›s›na u¤rad›k...
Baﬂ›m›z dik yürümeye devam ediyoruz!
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Sesimiz Linçlerle
Provokasyonlarla Kesilemez!
Düzce'de, Bolu’da,
K›z›lcahamam’da,
Kazan’da, Ankara’da
polis
gözetiminde linç
sald›r›lar›...
‹stanbul Kartal’dan 18 Eylül günü büyük bir kararl›l›k ve coﬂkuyla
yola ç›kan TAYAD’l›lar 12 gün
sonra ANKARA’ya vard›klar›nda,
yeni bir sald›r› ve gözalt› dalgas› ile
karﬂ›laﬂt›lar.
ANKARA’ya vard›klar›nda, arkalar›nda b›rakt›klar› 12 gün de
polisin ve linç güruhunun sald›r›lar›
vard›.
12 gün boyunca, polis ve jandar-

6

ma kuﬂatmas› alt›nda, her an polisin
sald›r› ve provokasyonu ile karﬂ›laﬂarak yürüdüler.
Polis, TAYAD’l›lara karﬂ› yollarda, faﬂist linç güruhlar›n› adeta yönetti, seferber etti. Ve istedi¤i yerde
sald›rtt›.
Yürüyüﬂün her kilometresinde
AKP’nin polisi ile irade çat›ﬂmas›
sürdürüldü. Sald›r›larla, halk› k›ﬂk›rtarak, yalanlar söyleyerek, TAYAD’l›lara selam veren halk› tehdit
ederek tam bir terör estirdiler.
AKP’nin polisi, bu sald›r›larla
yol boyunca TAYAD’l›lara hiç bir
yerde konaklayamaz, bir bardak su
alamaz duruma getirmeye çal›ﬂt›.
Linç sald›r›lar›yla da yürüyemez hale getirecek ve ANKARA’ya
yürütmeyeceklerdi. AKP’nin polisinin OYUNU tutmad›.
Onlar TAYAD’l›yd›. ‹radeleri,
kararl›l›klar› ile bu oyunu bozdular.
Ve faﬂist sald›r›lar alt›nda 12 gün

boyunca ayaklar›n›n patlamas›na,
yorgun bedenlerine ald›rmaks›z›n
ANKARA’ya yürüdüler.
Yürüyüﬂleri faﬂist sald›r›lar alt›nda sürdü.
23 Eylül günü TAYAD’l›lar
Hendek’e ulaﬂt›lar. TAYAD’l›lar
ulaﬂmadan önce polis dinlenme tesislerini gezerek ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamalar› için gelecek TAYAD’l›lar›
almamalar›n› söylemiﬂ. Yürüyüﬂü
engellemek için art›k böyle acizce
yöntemler kullanmaya baﬂlamas›na
ra¤men TAYAD’l›lar konuﬂarak tesis sahiplerini ikna ettiler. Ayn› gün
‹sveç’ten gelen iki kiﬂi TAYAD’l›lara kat›ld›lar.
24 Eylül günü TAYAD’l›lar
Düzce’ye ulaﬂmadan önce ise polisler “terörist bir k›z öldürüldü, cenazesine gidiyorlar” yalan›yla insanlar› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂm›ﬂ. TAYAD’l›lar yürüdükleri s›rada insanlara kim
olduklar›n› ve neden yürüdüklerini
anlatmaya devam ettiler. Düzce’den
ç›k›p Kaynaﬂl›’ya do¤ru giderken
faﬂistler arabalar›yla taciz etmeye
baﬂlad›lar. 30-40 kiﬂilik gruplar halinde iki defa sald›r› giriﬂiminde bulundular. Kaynaﬂl›’da da 700 kiﬂilik

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

“Taﬂ gelirse kan akar,
baﬂ›m›z dik yürüyece¤iz”
bir grup taﬂlarla küfürler ederek TAYAD’l›lara sald›rd›lar. Sald›r›lara
ra¤men yürüyüﬂlerine devam eden
TAYAD’l›lar›n gece konaklad›klar›
yere de iki araba faﬂist gelerek küfürler ettiler. TAYAD’l›lar›n bu faﬂistleri kovmas› üzerine orada bekleyen polisler TAYAD’l›lara sald›r›p biber gaz› s›kt›lar. Bir günde üç
kere linç sald›r›s› haberi gelmesi
üzerine ‹stanbul Okmeydan›’dan 12
Halk Cepheli de gelerek TAYAD’l›lar›n yürüyüﬂüne kat›ld›lar.
25 Eylül günü de yürüyüﬂ Bolu’ya do¤ru devam etti. Bolu’ya girerken yürüyüﬂe kat›lmak isteyen
sekiz kiﬂinin polisler taraf›ndan
kimlikleri al›narak bekletildikleri
görüldü. Bekleyenlerin de kat›lmas›yla yürüyüﬂ devam etti.
Bolu giriﬂinden ç›k›ﬂ›na kadar da
faﬂist sald›lar devam etti. Sald›r›da
polislerin faﬂistleri isimleriyle hitap
ettikleri ve “bu kadar yeter o¤lum”
diyerek sald›r›y› ne zaman kesmeleri konusunda yönlendirdikleri, kendi aralar›nda “ne güzel organize olmuﬂlar, gerçekten ellerinize sa¤l›k”
gibi konuﬂmalar yapt›¤› görüldü.
Bolu’dan ç›kt›ktan sonra da TAYAD’l›lar› takip eden faﬂistlerin
sald›r›lar› devam etti. Sald›r›lar karﬂ›s›nda polisin tavr›ysa faﬂist güruhu da¤›tmak yerine TAYAD’l›lara
sald›rmak oldu. TAYAD’l›lara cop
ve biber gaz›yla sald›ran polis zorla
arabalara bindirdi. Polis TAYAD’l›lar› Ankara il s›n›r›na gelene kadar
arabalardan indirmedi. Sald›r›da bir
kiﬂi belinden, bir kiﬂi de boynundan
yaraland›.

26 Eylül günü yürüyüﬂ
yapmayan TAYAD’l›lar Ankara il
s›n›r›nda konaklayarak ‹stanbul’dan
destek için gelecek grubu beklediler. Gelenlerin bir k›sm› da destek
için yürüyüﬂe kat›ld›lar.
27 Eylül günü sabah yürüyüﬂ
yeniden baﬂlad›. Ankara K›z›lcahamam’da da faﬂistler sald›rmaya çal›ﬂt›lar. Fakat Bolu’daki sald›r›n›n
fazla gündeme gelmesinden duyulan
rahats›zl›kla polisler bu sefer sald›r›ya izin vermediler. Bolu’daki gibi
boyutlu olmasa da K›z›lcahaman’daki yürüyüﬂ de olayl› geçti. Emrah isminde esmer orta boylu, Nissan markal› gri renkli cip kullanan bir faﬂist
üç kez TAYAD’l›lar›n önüne ç›karak
tehdit edip silah gösterdi.
Tüm sald›r›lar, provokasyonlar
ve linç giriﬂimleri karﬂ›s›nda kararl›l›kla yollar›na devam eden TAYAD’l›lar yürüyüﬂlerinin 12. gününde Ankara’ya ulaﬂt›lar.
28 Eylül gecesini Kazanl›'n›n
yaklaﬂ›k 8 km ç›k›ﬂ›nda bulunan bir
tesiste geçiren aileler, sabah›n erken
saatlerinde yürümeye baﬂlad›. 29
Eylül, sabah› Eryaman kavﬂa¤›na
ulaﬂan TAYAD'l›lar, burada mola
verdiler.
29 Eylül günü Ankara’da Gazi
Üniversitesi’nin önünden geçerken
yine faﬂistler sald›rd›. Yol boyu yaﬂanan sald›r›lar karﬂ›s›nda oldu¤u
gibi TAYAD’l›lar yine ald›r›ﬂ etmeden Abdi ‹pekçi Park›’na do¤ru yürüyüﬂlerine devam ettiler. Yürüyüﬂü
engellemek için yol boyu elinden
gelen her ﬂeyi deneyen AKP’nin polisi yine baﬂar›l› olamay›nca haz›m-

s›zca sald›rarak 33 TAYAD’l›y› gözalt›na ald›lar.
Gözalt›na al›nan 33 TAYAD’l›dan üçü ertesi gün 18 yaﬂ›ndan küçük olduklar› için serbest b›rak›ld›.
Yedi kiﬂiyi serbest b›rakan savc› ise
23 TAYAD’l›y› mahkemeye sevk
etti. 23 TAYAD’l› da hakim taraf›ndan serbest b›rak›ld›. Fakat üç TAYAD’l› baﬂka davalardan ifade vermeleri gerekti¤i için bir gün daha
gözalt›nda tutulup 1 Ekim günü serbest b›rak›ld›lar.
30 arkadaﬂlar› gözalt›nda olan
TAYAD'l›lar “Hapishanelerde Tecritin Kald›r›lmas›; Sohbet Hakk›n›n
Uygulanmas›; Tutsak TAYAD’l›lar›n Serbest B›rak›lmas›; Hapishanelerde ‹ﬂkencenin Son Bulmas› ve
Hasta Tutsaklara Özgürlük” talepleri ile yürüdükleri Ankara'da 30 Eylül günü Abdi ‹pekçi Park›'nda eylem yapt›lar. Eylemde ‹stanbul'dan
Ankara'ya yürüyüﬂ boyunca u¤rad›klar› provokatif faﬂist sald›r›lar›
ve 33 TAYAD'l›n›n nas›l gözalt›na
al›nd›¤›n› anlatt›lar. “Bask›lar, gözalt›lar bizi y›ld›ramaz” , “Sohbet
Hakk› Uygulans›n” , “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” , “Tutuklu
TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” ,
“Adalet ‹stiyoruz” , “Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde aç›klaman›n ard›ndan destek vermek için gelen D‹SK
/ GENEL-‹ﬁ sendikas› ad›na söz
alan Kani Beko, DHF temsilcisi
Nurten Karataﬂ, SES Genel Baﬂkan›
Bedriye Yorgun, BES’ten Osman
Biçer, Ayd›n Temel Demirer söz
alarak sald›r› ve gözalt›lar› k›nad›lar.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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Ad›m Ad›m Ankara’ya
Yürüyen TAYAD’l›lar
 Na ge h a n K u r t : Hep okuya-
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rak, televizyonlarda izleyerek ö¤renmiﬂtim lincin ne oldu¤unu, bu
sefer yaﬂayarak gördüm. Nas›l
ad›m ad›m sald›r› haz›rlad›klar›n›
gözlerimizle gördük. Önden gidip
polis k›ﬂk›rt›yor, provoke ediyor
gençleri, onlar da sald›r›yor… Ama
ço¤unun yüzünde boﬂ boﬂ ifadeler
gördüm… Öylece bak›yorlar, emir
bekler gibi, neden geldiklerini, nereye geldiklerini bilmiyorlar gibi
bak›yorlar… Kand›r›l›p getirildikleri çok aç›k.
ﬁöyle bir cümle duydum aralar›ndan biri polise sordu: “… bunlar,
bu kadar insan m› devleti rehin alacak”… Art›k kim ne söylediyse onlara, böyle cümle kuruyor.
Düzce’den ç›kana kadar çok güzel geçti, insanlar el sallad›lar, bildirilerimizi al›p okudular. Bazen
bahçeye at›yorduk, bak›yoruz, inip
al›yor, okuyor insanlar…
Polisler k›skan›yor iliﬂkilerimizi
halkla, el sall›yoruz, konuﬂuyoruz.
‹ki gündür yürüyüﬂ kolumuzda
destek için gelen ‹sveç’ten gelen iki
kiﬂi var. Özlem ve Erol bey. Erol
bey özürlü, bizim gibi önlük takt›
araba ile yan›m›zda geliyor. Özlem
bizimle yürüyor. ‹lk günler bizim
yaﬂad›¤›m›z ayak a¤r›lar› ile bo¤u-

ﬂurken bir de linçe tan›k oldu…

 Öz lem: ‹sveç’den destek için
geldik. Duygular›m› nas›l ifade
edebilece¤imi bilemiyorum. Karma kar›ﬂ›k… tüm duygular yumrukluyor içimi… Korkunç bir tacize
tan›k oldum… Demokrat bir ülke
sözde Türkiye ama görüyorum ki
kendi yasalar›n› çi¤niyorlar. Ama
TAYAD’l›lar›n kararl›¤›n› görüyorum, yürüyoruz biz… Ankara’ya
kadar gidece¤iz.
Bir gece önce sazl› türkülü, halayl› bir gece geçirdik, ard›ndan da
linç sald›r›s› yaﬂad›k mücadele gerçe¤ini yaﬂad›k iﬂte… bakal›m bugün ne olacak…

 E rol: ‹sveç’ten kat›l›yor, araba
ile eﬂlik ediyor yürüyüﬂ koluna.
Ola¤and›ﬂ› bir ﬂey yok, ﬂaﬂ›rmad›k. Günlerdir sald›r› planland›¤›
belli. Burada da sald›rmak istediler… Vazgeçirmek geri döndürmek
istiyorlar san›r›m. Bulundu¤umuz
yerden yolu göremiyoruz, yola ç›k›nca ne olaca¤›n› görece¤iz. Etraf›m›zda polis ve jandarma dolu.
Hepsi organize çal›ﬂt›¤› belli. Kullanabilece¤imiz tüm yerleri kapat›yorlar ve sald›r› örgütlüyorlar. Tüm
benzin istasyonlar›na, dinlenme tesislerine y›¤m›ﬂlar insanlar›, kapat-

Polisin Sakarya’da
baﬂlay›p Düzce’de
devam ettirdi¤i provokasyon ortam›
Bolu’da da devam
etti.
Önceden belirli
yerlere konuﬂland›rd›¤›
faﬂist güruhla “Hasta Tutsaklara Özgürlük Ve Tutuklu TAYAD’l›lar›n Serbest B›rak›lmas›
Tecritte Sohbet Hakk›n›n Uygulanmas›” gibi talepleriyle yola ç›kan
TAYAD’l›lar›n Ankara’ya yürümesini engellemeye çal›ﬂt›.
TAYAD’l›lar›n geçece¤i yol güzergah› boyunca “bunlar terörist,
bunlar vatan haini” gibi söylemlerle halk› k›ﬂk›rtan ve kontrgerilla
faaliyeti yürüten sivil polisler sald›r› esnas›nda da sivil faﬂistlerle
yan yana görüldü. Linç güruhunu
sürekli kortejin önüne yönlendiren
ve kitleyi durdurmak için hiçbir giriﬂimde bulunmayan polisler, üstelik TAYAD’l›lara taﬂ ile sald›ran
sivil faﬂistleri aralar›na alarak korudular.
Sald›r› esnas›nda baz› linççilere müdahalede bulunan çevik kuvvet polisleri amirleri taraf›ndan
geri çekilerek olay yerinden uzaklaﬂt›r›ld›.
Polislerin kendi aralar›nda 'ne
güzel organize olmuﬂlar gerçekten
ellerinize sa¤l›k' gibi konuﬂmalar
yapt›¤› da aç›kça görüldü.
Yaklaﬂ›k 10 km boyunca sivil
faﬂistler taraf›ndan sürekli taﬂ ve
cam ﬂiﬂe ya¤muruna tutulan TAYAD’l›lar güvenlik gerekçesi bahane edilerek iﬂkence ve dayakla
zorla çevik kuvvet otobüsüne bindirildi.
Bu durumu protesto etmek için
slogan atan TAYAD’l›lar›n üzerine
d›ﬂar›dan biber gaz› s›k›ld›. Araç
içinde de darp edilen ve biber gaz›na maruz kalan TAYAD’l›lar Ankara il s›n›r›na kadar götürüldü.
Yol boyunca TAYAD’l›lar›n
araçlar› taﬂl› ve sopal› sald›r›ya
maruz kald›.
TAYAD’l› Aileler

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

m›ﬂlar yani.
Dün ise Düzce’den beri sald›r›larla yordular – y›¤m›ﬂlar her yere
adamlar›n› durmalar›na izin vermiyorlar, ana babalar yaﬂl› yoruldular
ama yürüyorlar… ‹yice yordular
onlar›, sonra da Kaynaﬂl›’da sald›rd›lar… çok kalleﬂçe sald›rd›lar. Organize bir sald›r›, belli.
Say›m›z›n en az üç dört kat› polis ve jandarma yürüyor yanda…
Tabi onlar yorulmuyor, arabalara
biniyor, de¤iﬂiyorlar, dinleniyorlar… Ailelerimiz yürüyor, yoruldu…
Ana babalar kararl›, yürüyorlar,
bizi hiçbir güç Ankara’ya ulaﬂmaktan al›koyamaz diyorlar.
ﬁimdi kahvalt› yap›p yola ç›kaca¤›z. Önce Bolu’dan geçece¤iz,
orda sald›r› olur mu, bilemiyorum… olabilir!

 C e mr e Çilo¤lu: Bursa’dan
kat›lan genç TAYAD’l›.
Yorucu oldu biraz, yaﬂl› ana babalara sald›rd›lar. Korkuttular ama
biz iyiyiz. ﬁimdi pansumanlar›m›z›
yapt›k, kahvalt› yap›p yola ç›kaca¤›z. Yürüyoruz..
 Y›ld›z Tu r a n : Biz evlatlar›m›zdan güç ald›k, onlar›n gücü ile
yürüyoruz. Ankara gidiyoruz, kimse
durduramaz bizi. Gaz s›kt›lar dün.
Y›lmay›z yok, Ankara’ya yürüyoruz. Morallerimiz çok iyi. Yürüyoruz iﬂte Ankara’ya gidiyoruz. Bizi
Ankara'ya gitmekten hiçbir güç al›koyamaz...
Biz çok iyiyiz. Ayaklar›m›z patlam›ﬂ ama biﬂey olmaz. Ad›m ad›m
Ankara’ya yürüyoruz çocuklar›m›z
için. Çocuklar›m›za her ﬂey de¤er…
ayaklar›m›z patlam›ﬂ önemi yok,
patlar çocuklar›m›z için…

 Se mi ha Eyi lik: Yolculuk iyi
geçiyor. Yürüyoruz. Polis provokasyon yapmasa… insanlar›n ilgisi
iyi. Polis provoke etmiﬂ insanlar›,
teröristler geliyor demiﬂ. Yalanlarla
tehditlerle kand›r›yor halk›. Biz de
onlar›n söylediklerini düzeltiyor,
do¤rular› anlat›yoruz, gerçe¤in ne

oldu¤unu söylüyoruz. ‹nsanlar ilgi
gösteriyor. ‹lgi iyi.
Biz tecrit kald›r›ls›n diye yürüyoruz. Genelge yay›nland›, uygulans›n diye yürüyoruz. Tutuklu TAYAD’l›lar serbest b›rak›ls›n diye
yürüyoruz, Hasta tutsaklar serbest
b›rak›ls›n diye yürüyoruz…
Ben merak ediyorum, biz ölüm
orucu yaparken baﬂka yollar oldu¤unu, baﬂka ﬂeyler yapacaklar›n›
söyleyenler ne yap›yor? Ne öneriyorlar? Ne yap›yorlar? Söylesinler.
Baﬂka yollar yöntemler var da biz
mi bilmiyoruz, söylesinler… Anneler olarak merak ediyoruz gerçekten.
‹ﬂte biz baﬂka bir ﬂey yap›yoruz,
yürüyoruz, ad›m ad›m Ankara’ya
yürüyoruz.

 Nazi r e E rt ü r k : Ben 1956 do¤umluyum, ama gencim, burada
benden daha yaﬂl›lar var. Biz iyiyiz,
bomba gibiyiz. Bu yol bize v›z gelir. Her yere yürürüz biz. Bizi dinlesinler, k›zd›r›rlarsa Brüksel’e kadar
bile yürürüz Tecrite karﬂ›… görürler.
 H ü se yin Kaﬂk › r : Ankara yolunda bir TAYAD’l›y›m. Düzce’ye
yak›n bir yerde yemek yiyoruz.
Aç›k alanda, iyiyiz, bir sorun yok,
rahat›z. Moralimiz çok iyi… bir
olumsuzluk yok, hastal›k yok… yürüyoruz. Bu yürüyüﬂ için örnek bir
eylem, diyorum. Sohbet hakk› için
yürüyoruz, hasta tutsaklar serbest
b›rak›ls›n diye yürüyoruz, tecrite
karﬂ› yürüyoruz. Bu önemli bir eylem, herkes sahip ç›kmal›, herkes
bir ﬂeyler yapmal›…

 Arif Pelit: ‹zmir’den kat›l›yorum, TAYAD’l›y›m. Çok iyiyiz, yürüyoruz. Sohbet hakk› için ç›kt›k
yola, hasta tutsaklar için, tecrite son
diyoruz… Gerekirse Türkiye’nin
her yerine yürürüz.

 Fe r id u n O s m an a¤ao¤ lu:
TAYAD’l›y›m. Yürüyoruz. Tecrit
iﬂkencesine karﬂ› yürüyoruz, sohbet
hakk› uygulans›n diye yürüyoruz.
Tutuklu TAYAD’l›lar için yürüyo-

ruz. Tecrit Türkiye’nin kanayan yaras›d›r ve sadece hapishanelerde de
uygulanm›yor, her yerde uygulan›yor. Bu ülkede hastane kuyruklar›nda insanlar ölmesin diye mücadele
edenler hapishanelerde ise, tecrit
her yerdedir. Biz ana-babalar olarak tecrite karﬂ› çeﬂitli eylemler
yapt›k, yap›yoruz. Biz evlatlar›m›z
için her ﬂeye, ölüme de, her konuda
haz›r›z…

 F a dik Ad›ya m a n : Ben TAYAD’l›y›m. 20 y›ld›r mücadele
içindeyim. Bu 20 y›l›n son 10 y›l›
çok sanc›l› geçti. 122 tabut taﬂ›d›k
omuzlar›m›zda… yavrular›m›z›n
yan›k bedenlerini verdiklerinde… o
ac›… anlatamam… 2007’de genelge yay›nland›… Sözlerini tutsunlar,
uygulam›yorlar genelgeyi, uygulans›n! Bunun için yürüyoruz, tecrite
karﬂ›y›z. Hapishane koﬂullar›n› biliyorum, geçen sene tahliye oldum.
Bu yürüyüﬂte benim görevim yemek yapmak bir de pansumanlar›n›
yapmak, ayaklar›na bak›m yap›yorum yani. Ben yürüyemiyorum,
hastay›m. Ama yatmakla iyileﬂmiyorum, yürüyüﬂte yer ald›m. Kanser
hastas›y›m, ayr›ca akci¤erlerimde
sorun var, bir de karaci¤erde sorun
ç›kt›… hepsi için ilaç kullan›yorum.
Ellerim, ayaklar›m ﬂiﬂti, mikrop
varm›ﬂ ci¤erlerde… Hastay›m diye
yatakta yatamam… Yürüyüﬂü sahiplenmek laz›m, herkes bir ﬂey
yaps›n. Bu büyük bir onur, bu büyük ailede olma onuru çok büyük.
Yürüyüﬂümüz çok güzel geçiyor,
sohbet ediyoruz, insanlar iyi…
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 O rh a n E s k i : ‹stanbul’dan,
ben ﬂoförüm. Yürüyoruz. Polis devaml› bizimle, önden gidip provokasyonlar yarat›yor, Gümüﬂova’y›
geçince yol yap›m çal›ﬂmalar› vard›, orada arabaya bindik kaz›lm›ﬂ
bölgeyi geçene kadar. Bir binan›n
önünde kitle birikmiﬂ – polisler yap›yor… teröristler geliyor, PKK’liler geliyor diye önden gidip k›ﬂk›rt›yorlar… Ama art›k ne olursa olsun
yürüyece¤iz. Darac›k bir yer de olsa, kald›r›m olmasa da yürüyece¤iz…

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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Ankara’ya y ürüyen TAYAD’l›lar ile r öportaj:

“Biz evlatlar›m›z ve inançlar›m›zla yolday›z”
Röportaj Sorular›:
1) Niçin yürüyorsunuz?
2) Eyleminiz nas›l geçiyor?
3) Eyleminiz ile ilgili halk›n
izlenimi nas›ld›r?
4) Eklemek istedi¤iniz bir ﬂey
var m›?

Y›ld›z Turan

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

(TAYAD’l›, 58 yaﬂ›nda)
1-Sohbet hakk›n›n
uygulanmas› için tecritin kald›r›lmas› için
yürüyoruz.
2- Çok güzel geçiyor.
3- Yol boyunca insanlar bize korna çalarak, el sallayarak, zafer iﬂareti yaparak desteklerini gösteriyor.
4- Kararl›y›z. Ankara’ya kadar
yürüyece¤iz. Ankara’ya varaca¤›z.
***

Melek Akgün
(TAYAD’l›, 44 yaﬂ›nda)
Ankara’ya tutuklu
TAYAD’l›lar›n serbest
b›rak›lmas›, sohbet
hakk›n›n uygulanmas›,
tecritin kald›r›lmas›,
hapishanedeki koﬂullar›n iyileﬂmesi için
yürüyoruz. Yürüyüﬂümüz ﬂu ana kadar çok
güzel geçiyor. Aksakl›klar tabiki de
olacak. Tahmin etti¤imizden daha
h›zl› yürüyoruz. Biz yola ç›kmadan
önce insanlar bize ‘bu kadar yolu
yürüyecek misiniz?’ diye soruyorlard›. ﬁaﬂk›nl›kla inanm›yorlard›.
‘Hepiniz yaﬂl›s›n›z yürüyemezsiniz’
diyorlard›. Ama ben, bizi tan›d›¤›m
için yeter ki bir ﬂeye karar verelim,
her zaman yüre¤imizle yola devam
etti¤imizden bu yoluda en k›sa zamanda bitirece¤imize inan›yorum.
Çünkü biz evlatlar›m›z ve inançlar›m›zla yolday›z. Örnek olarak bu yürüyüﬂe baﬂlamadan önce romatizmamdan kaynakl› yürüyemiyordum
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ama dört gündür yürüyorum hiçbir
yerim a¤r›m›yor. ‹nsanlardan çok
olumlu tepkiler ald›k. Özellikle minibüsçülerden, kamyonculardan. Bu
bize çok büyük moral oluyor. Bir
kere ﬂuna karar verdim kamyoncular odas›na ziyarete gidece¤im. Biz
TAYAD’l› Aileler olarak her zaman
ne yapt›¤›m›z› ve ne yapmak istedi¤imizi biliriz. Bu yola niçin ç›kt›¤›m›z›n bilincindeyiz. Bu yürüyüﬂüde
inan›yorum ki sorunsuz bitirece¤iz.
***

Semiha Eyilik (TAYAD’l› 46 yaﬂ›nda)
1-Tecritin kald›r›lmas› için
yürüyoruz.
Devlet bize
22 Ocak
2007’de bir
söz vermiﬂti. Bu sözüde
45/1
Nolu Genelge ile duyurmuﬂtu. Ve
üç y›ld›r uymuyor bu sözüne. Bizde
diyoruz ki bu topraklarda söz namustur. Bu devlet devrimcileri sahiplendi¤i için 17 TAYAD’l›y› tutuklad›. Onlar› serbest b›rakmas›
için yürüyoruz. Diyoruz ki bizi devrimcileri sahiplenmekten al›koyamazs›n›z, bu tür nafile yollara baﬂ
vurmay›n. Bizlerin evlatlar›yla aras›ndaki sevgiyi anlaman›z zor, onlar
dünyan›n en güzel evlatlar› onun
içinde onlar› sahiplenmekten vazgeçmeyece¤iz,
2- Kartal’dan yola ç›kt›¤›m›z
günden bu yana ço¤u arkadaﬂ›n
ayaklar›nda patlamalar oldu onun
d›ﬂ›nda fazlada sorun yaﬂanmad›.
Oda ayakkab›lar yeni oldu¤u için
yaﬂand› eski ayakkab›m› giydi¤imde sorun yok.
3- Halk›n izlenimi: Halkla çok
sohbet etme imkan›m›z olmad›, yani tek tek, toplu karﬂ›laﬂt›¤›m›zda
ise olumlu tepkiler vard›. Yoldan
geçen araçlar›n ilgisi büyüktü. Sü-

rekli kornalarla zafer iﬂaretleriyle
destekliyorlar. Yol boyu bazen bildiri veriyoruz, yolumuzun aç›k olmas›n› baht›m›z›nda aç›k olmas›n›
diliyoruz. Güzel diyaloglar yaﬂand›
onlar› arkadaﬂlar aktard›¤› için tekrar etmeyece¤im
4- Eklemek istedi¤im bir ﬂey var
m›? Var. ﬁu an di¤er bas›n› takip
ediyoruz ama çok duyarl› olmad›klar›n› düﬂünüyorum. Onlar› duyarl›
olmaya ça¤›r›yorum. Bu yürüyüﬂe
Zeynep Abla’yla kat›lmak istiyorduk, olmad› ona selamlar›m› gönderiyorum. Mehmet Amca, Bayram
Amca, Umut, Hakan, Seçkin hepsini sevgiyle selaml›yorum.
***

Fahrettin Keskin
anlat›yor
(TAYAD’l›, 64 yaﬂ›nda)
Bolu polisi can güvenli¤imizi almad›,
bizi korumad›. Biz
Çevik Kuvvet otobüsündeyiz, a¤z›m›za
burnumuza gaz s›kt›lar. Ast›m hastas› arkadaﬂ›m›z var? Di¤er arkadaﬂlar›m›z ona yard›mc› oluyor cam› açt›k, otobüsün içine gaz s›kt›lar. Otobüste gaz maskeli Çevik Kuvvet
polisleri var. Otobüsün iki yan› sald›ran güruhun arabalar› ile dolu
odunlar var ellerinde, taﬂlar at›yorlar, konvoy halinde geliyorlar. Biz
burada 44 TAYAD’l›y›z. Polis bizi
Ankara il s›n›rlar›na götürece¤ini
söylüyor oraya b›rakacakm›ﬂ Biz
kenetlendik, kol kola girdik, yürüyorduk Sald›ran güruha polis hiçbir
ﬂey yapmad› Da¤›tmak için u¤raﬂmad›, gaz s›kmad›, göz alt›na almad› Ama bize sald›rd› coplarla sald›rd›, a¤z›m›za burnumuza gaz s›kt›,
zorla çevik otobüsüne ald› içeri de
gaz s›kt› Yani Bolu polisi can güvenli¤imizi almad› bizim, bize sald›rd›.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

Resimde daire içine al›nanlar
linççi sivil polislerdir

‹ktidar, Polis ve Yarg›’n›n örgütleyicili¤i ve
himayesiyle süren bir faﬂist terör biçimi

Linçler...
u Bütün linçler AKP’nin
polisi taraf›ndan
örgütlendi
u Linççiler istisnas›z her
sald›r›da AKP iktidar›
taraf›ndan siyasi olarak
sahiplenildi
u Burjuva medya
haberleriyle linç
güruhunu meﬂrulaﬂt›rd›
u Oligarﬂinin yarg›s›
linççileri aklad›

dille sahiplendi. Sonras›nda da o sahiplenmeyi sürdürdü.
Erdo¤an’›n 21 Eylül’de ‹stanbul
Tophane’deki linç sald›r›s›n› sahipleniﬂi Trabzon’dan bu yana gelen
politikan›n bir devam›d›r.
Bugüne kadarki linç sald›r›lar›nda AKP’nin esas olarak hedefi devrimciler ve Kürt yurtseverleri olmuﬂtur. Ancak Tophane’deki linç sald›r›s›n›n da gösterdi¤i gibi, linçler,
AKP’nin kendisi gibi düﬂünmeyen
h e r kesimi sindirme politikas›n›n
arac› olarak devam etmektedir.

Linçleri k›ﬂk›rtan, örgütleyen
polis; siyasi olarak sahiplenip himaye eden AKP’dir

Linçler, 21 Mart 2005’de Mersin’deki Newroz kutlamalar›nda
gerçekleﬂtirilen “bayrak provokasyonu”yla k›ﬂk›rt›lan ﬂovenizm, ilk
sonucunu Trabzon’da verdi. Linçler, 6 Nisan 2005’de Trabzon'da hapishanelerdeki tecritin kald›r›lmas›
için bildiri da¤›tan TAYAD'l›lara
yap›lan sald›r›yla baﬂlad›.
O günden bu yana da bir politika
olarak kesintisiz sürdürüldü. Linç
sald›r›lar› AKP iktidar›n›n temel politikalar›ndan biri oldu.
AKP, daha Trabzon’daki ilk linç
sald›r›s›nda, sald›r›y› bizzat Tayyip
Erdo¤an’›n a¤z›ndan çok aç›k bir

6 N i s a n 2 0 0 5 Tr a b z o n :
Trabzon’da TAYAD’l›lara karﬂ› gerçekleﬂtirilen linç, sivil polislerin,
“bayrak yak›yorlar, PKK bayra¤›
aç›yorlar” diyerek bir grup sivil faﬂisti k›ﬂk›rtmas›yla örgütlendi. Linç
sald›r›s›ndan sonra Trabzon Valisi
ve Emniyet Müdürü’nün aç›klamalar› linci kimin örgütledi¤ini göstermekteydi.

Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir: "Halk›m›z›n huzurunu
bozan cezas›n› çeker. TAYAD'l›lar›n
amaçlar›n› ve neyi kaﬂ›mak istediklerini çok iyi biliyorum. ... Tr a b-

zon'un huzurunu bozmaya çal› ﬂan la ra f ›r sat v er mey ec e¤i z. ”

Trabzon E mniyet M üdürü
Ramazan A kyürek TAYAD’l›lara sald›ran linç güruhuna ﬂöyle konuﬂtu: “Bu kiﬂilere TAYAD’l›lara
yönelik gereken ne varsa yap›lacakt›r. Herkes sizinle ayn› düﬂüncede.
Sizlere teﬂekkür ediyorum ama art›k da¤›l›n...”
Ve siyasi sahiplenme:
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Baﬂbakan Recep Tayyip E rdo¤an: "Trabzon'da olan olaylarda, tabi ki halk›m›z›n hassasiyeti
çok ama çok önemli. Halk›m›z›n bu
hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak herkes kendi tavr›n› belirlemelidir ve halk›m›z›n bu milli hassasiyetlerine dokunuldu¤u zaman,
ﬂüphesiz ki bunun tepkisi farkl› olacakt›r."

‹çiﬂleri Bakan› A bdülkadir
Aksu: “Aziz milletimizin üzerinde
hassasiyetle durdu¤u konular bizim
de üzerinde durdu¤umuz konulard›r.
Onlar gerekeni yapar, aziz milletimiz sakin ve sükunetle dursun.”

21 A¤ustos 2005 Seferihis a r : 5 Kürt genci faﬂist bir grubun
k›ﬂk›rt›lmas›yla linç edilmek istendi. S e fe ri hi s a r K a y m a k a m › M e hm e t G ö d e k m e r d a n yapt›¤› ﬂu aç›klamayla linççileri korudu: “Va t a nd aﬂ de vle te v e a s ke re ka rﬂ› ha k are -

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!

11

te pabuç b›rakm›yor.”

6 Eylül 2005’de Bozüyük:
Gemlik'teki miting için yola ç›kan
Kürt yurtseverleri taﬂ›yan otobüsler
Bozüyük'te linç güruhu taraf›ndan
yak›lmak istendi.

Bozüyük ‹lçe Emniyet Müdürü linç güruhuna art›k klasikleﬂen ﬂu sözlerle seslendi: “Hassasi ye tin iz iç i n te ﬂ e kk ü r e d e r im . ”

2 Kas›m 2005 Rize: TAYAD'l›lar Rize’ye ölüm orucu ﬂehidi Canan ve Zehra’n›n mezarlar›n›
ziyarete giderken polisin örgütledi¤i MHP’li faﬂistler ve AKP’liler taraf›ndan linç edilmek istendi. Polis
linçteki rolünü “ P rovokasyon olur,
haﬂat ettiririz sizi” tehdidiyle gösterirken sald›r›dan sonra,

Rize Valisi Enver Saliho¤lu;
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“Olaylar› TAYAD'l› grup tahrik etti... vatandaﬂlar tahrik oldu” diyerek TAYAD’l›lar› suçlay›p linççileri
korudu.

AKP yine lincin
arkas›nda

ç › kt › . . . ”

cek güçteyiz ama ... müdahale edilmeyece¤i emrini ald›k ve biz de ondan dolay› hiçbir ﬂey yapam›yoruz".

18 A ¤ u s t o s 2 0 0 9 E r z u r u m : Sivas’ta “Ortak Düﬂman

30 A¤ustos 2006 Va t a n
C a d d e s i : ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü önündeki 30 A¤ustos törenleri s›ras›nda “ ‹ s r a i l ’ e a s k e r ol mayaca¤›z” pankart› açan bir gruba
karﬂ›, polis “ b un l a r v a t a n h a i n i ”
diyerek linççileri harekete geçirdi.

‹stanbul E mniyet M üdürü
Celalettin C errah sald›r› sonras›nda ﬂu aç›klamay› yapt›: “vatan da ﬂ ›m ›z g e re k e n te pk is in i g ös t e r miﬂtir, güzel bir tepki.”

7 E y lü l 20 0 6 A d a p a z a r ›
A k y a z › : Diyarbak›r’dan f›nd›k
bahçelerinde çal›ﬂmak için gelen
Bunlar PKK'li’ söyKürt iﬂçiler, 'B
lentisiyle linç edilmek istendi. Gözalt›na al›nan Kürt iﬂçilerini al›p
linç etmek için 4 saat boyunca karakolun önünde gösteri yapan güruha
polis hiçbir ﬂey yapmad›.

Sakarya Valisi N uri O kutan

AKP'li Rize Belediye Baﬂkan› Halil Bak›rc›: “E¤er onlar (TAYAD üyeleri) oldu¤unu bilsem, inip
ben de vururdum. Kimsenin, insan›m›z›n sabr›n› taﬂ›rmaya hakk› yok.
Halk›m›z gereken cevab› verdi.”
A K P m illetvekili A b d ü l k a d i r
K a r t : “Devletine ve milletine son
derece ba¤l› Karadeniz insan› onlara gerekli dersi verdi. Bir daha buraya gelmeye cesaret edemezler. ”

linç güruhuna ﬂöyle konuﬂtu: ''Tepkinizi buraya toplanarak gösterdiniz. ... Ben sizden sakin bir ﬂekilde
da¤›lman›z› rica ediyorum. Öfkelendi¤iniz çocuklar devletin elinde.
Hukuken ne gerekiyorsa büyük devlet onu yerine getirecektir. ”
Akyaz› Belediye Baﬂkan›
AK P 'l i Ya ﬂ a r Yaz›c›, ise olay›n ard›ndan ﬂu aç›klamay› yapt›: "Büyütülecek bir ﬂey yok asl›nda...."

20 Te m m u z 2 0 0 6 Vize:

31 May›s 2008 Sapanca:

K›rklareli’nin Vize ‹lçesinde kamp
kuran Temel Haklar Federasyonu
üyeleri, önce polisin sald›r›s›na u¤rad›lar. Onlar›n hukuki durumu ile ilgilenmek üzere ilçeye gelen avukatlar›n
arac›, polisin örgütledi¤i MHP’li faﬂistler taraf›ndan yak›ld›. Arac›n ﬂoförü ve avukatlar, E m n i y e t M ü d ü r l ü¤ü’nün ve Jandarma karakolunun
yan›baﬂ›nda sald›r›ya u¤rad›lar. Sonra linci sahiplenmeler baﬂlad›:

Bir polis linççileri nas›l ser-
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best b›rakt›klar›n› ﬂöyle itiraf
etti: "Bunlar›n hepsini da¤›tabile-

Kürek ﬁampiyonas›’na kat›lmak
için ilçeye gelen sporculara; “ B u r a da ﬂortla gezemezsiniz Allahs›zlar”
diyerek gerici faﬂist bir güruh sald›rd›, sporcular linç edilmek istendi.
Bak›n linç nas›l örtbas edildi:

Sakarya Valisi, kaymakam›
ve belediye baﬂkan› a¤›z birli¤i
yapm›ﬂças›na ﬂu aç›klamay› yapt›lar: “Olay münferit. Bir yaralanma
olmad›, olay otopark sorunundan

Amerikad›r” konulu karikatür sergisi açt›klar› için tutuklanan 5 ö¤rencinin duruﬂmas›na kat›lmak için Erzurum’a giden Gençlik Federasyonu’ndan ö¤rencilerle TAYAD’l› Ailelere, polislerin örgütledi¤i sivil faﬂistler taraf›ndan Erzurum Adliyesi
önünde linç sald›r›s› yap›ld›. Sald›r›n›n belli aﬂamas›nda faﬂist güruh
polis k o n t rolünde uzaklaﬂt›r›ld› ve
bu kez de polis sald›rarak 70 kiﬂiyi
gözalt›na al›p iﬂkenceden geçirdi.

22 Kas›m 2009 ‹zmir: ‹zmir’de Demokratik Toplum Partisi
(DTP) konvoyuna yap›lan linç sald›r›s›ndan sonra iktidar partisi AKP,
sald›r›y› savundu.:

Baﬂbakan Tayyip E rdo¤an:
“Bir partinin otobüsünde veya konvoyunun içinde terör örgütünün
bayraklar› olursa, bölücü terörist
baﬂ›n›n posterleri olursa, buna s›cak bakmak mümkün de¤ildir. ”
B a ﬂ b a k a n Yard›mc›s› Cemil Çi çek; “Ben öncelikle ‹zmir polisine

ve ‹zmirliler’e teﬂekkür ediyorum.
Olgun tutumlar›yla olaylar›n bü yümesine meydan vermediler.”

6 Ocak 2010 Manisa Se lendi: Çad›r ve teneke evlerde yaﬂamak zorunda kalan Çingeneler’e
karﬂ›, MHP’nin örgütlemesiyle ' S e lendi Bizimdir Bizim olacak' 'Vu run Çingeneleri' sloganlar›yla sald›r›ld›. Çingenelere ait evler, arabalar molotof kokteylleriyle yak›ld›. 5
s a a t s ü ren sald›r› boyunca polis
seyretti.

Manisa Valisi, Çingenelere
'B u r a y › k e n d i is te ¤i m iz le t e r k e d i yoruz' yaz›l› belge imzalatarak, onlar› Selendi’den Kula, Salihli ve
Gördes ilçelerine sürgün etti.

Devlet Bakan› Faruk Çelik
ise “Olay›, kitlesel olaylar ﬂeklinde
takdim etmek do¤ru de¤il. Olay, bireysel bir olaydan bu noktaya geldi...” diyerek linci meﬂrulaﬂt›r›yordu.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

27 Aral›k 2009 Edirne:
Tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest
b›rak›lmas› için imza masas› açan
Gençlik derne¤i üyelerine karﬂ›,
“Onlar PKK’l›” k›ﬂk›rttmas›yla sivil
polisler ve faﬂistler birlikte sald›rd›..

k›ld›, y›k›ld›, ya¤maland›.

Bursa Valisi ﬁ ahabettin
Harput ‹negöl’deki linç sald›r›s›
için ﬂöyle dedi: Bu eylemi yapanlar,
vatan›n›, milletini seven insanlar.”

Hatay Valisi de yapt›¤› aç›kla-

Polis ﬂefi linç güruhuna ﬂöyle seslendi: “ Polis, asker kadar

mada ﬂöyle dedi: “ Va t a n d a ﬂ l a r › m›zda oluﬂmuﬂ bulunan infial an lay›ﬂla karﬂ›lanmaktad›r.”

ci¤eri yanan kimse yoktur. Ben onlar› korumak ad›na arabama almak
zorunda kald›m, sizin yüzünüzden.”

21 Eylül 2010 ‹stanbul
To p h a n e : Sanat galerilerinin aç›-

3, 9 Ocak 2010 Edirne:
Gençlik Derne¤i üyelerine yap›lan
linç sald›r›s›n› protesto etmek için
‹stanbul’dan Edirne’ye gelen Halk
Cepheliler’e Edirne giriﬂinde önce
polis sald›rd›. Sonra polisin günler
öncesinden “PKK’liler 50 otobüsle
ﬂe hre gelec ek” , “ E d i r n e u y u m a
vatan›na sahip ç›k” diye örgütledi¤i faﬂist linç güruhu harekete geçirildi. Halk Cepheliler linç sald›r›lar›na ra¤men da¤›lmay›p Edirne’ye
girmekte ›srar ettiler.

Edirne Valisi Mustafa Büyük ﬂu aç›klamay› yapt›: “ E ¤ e r
g elir lerse g ü ven lik ler ini alam ay›z ,
ortam gergin, bu koﬂullar alt›nda
aç ›k l am a y ap › lm a s›n a i zi n v er e me yiz” 9 Ocak’da Edirne ﬂehir merkezine girip bas›n aç›klamas› yapan
bir grup Halk Cepheli üçüncü kez
sivil polisler ve bir grup faﬂist taraf›ndan linç sald›r›s›na u¤rad›.

25 Temmuz 2 0 1 0 B u r s a
H a t a y : Kürt halk›na yönelik k›ﬂk›rtmalar ve linç sald›r›lar› bu kez
B u r s a ’ n›n ‹ n e g ö l ve H a t a y ’›n
Dörtyol ilçelerinde gerçekleﬂti. Her
ikisinde de Kürtlere ait iﬂyerleri ya-

l›ﬂ› esnas›nda gerici faﬂist güruh taﬂ,
sopa ve biber gaz› ile aç›l›ﬂa kat›lanlar› linç etmek istediler. Linççiler baﬂta Recep Tayyip olmak üzere
Tüm AKP’liler sahiplenildi. Linççilere “toz kondurulmad›.”

Kültür Bakan› E rtu¤rul
Günay ; linççilerin mahallesine
çaylar›n› içmeye gitti.

Baﬂbakan Recep Tayyip E rdo¤an;“Türkiye'de mahalle bask›s› yoktur. Tophane’yi sokak sokak
bilirim. Türkiye'de halk› k›ﬂk›rtmay›, tahrik etmeyi adet haline getiren
kirli oyunlardan medet uman odaklar vard›r." Bunlar da Tayyip Erdo¤an’›n “‹yi çocuklar› (!)”

‹çiﬂleri Bakan› A bdülkadir
Aksu; TBMM’de Trabzon, Sakarya, Eskiﬂehir, Ünye’deki linç ve faﬂist sald›r›larla ilgili yap›lan gündem d›ﬂ› konuﬂmalara Hükümet
ad›na ﬂu cevab› verdi: “Gençlerin
karﬂ›l›kl› sürtüﬂmelere girmesidir.”

Tüm linçlerde linççiler
devletin mahkemeleri
taraf›ndan korunmuﬂtur...
Trabzon:

ROMAN HALKI YALNIZ DE⁄‹LD‹R!
Tekirda¤ Babaeski’de bulunan Trakya Kültür
Merkezi AB ülkelerinde s›n›r d›ﬂ› edilen Roman
halk›na uygulanan bask›lardan dolay› yaz›l› bir
aç›klama yapt›.
Aç›klamada Fransa’n›n geçen y›l ve bu y›l toplam
36 bin Roman’n›n s›n›rd›ﬂ› etti¤ini ve ayr›ca Frans›z
vatandaﬂl›¤›na geçmiﬂ Romanlar› ve di¤er göçmenlerin de pasaportlar›n› iptal etmekle tehdit etti¤i belirtil-

Linç edilmek iste-

nen 5 TAYAD’l›, “slogan atarak
ha lk› güvenlik güçlerine ka rﬂ› k›ﬂ k› rt ma ya ç al› ﬂmak, toplumda i n fiale yol açacak davran›ﬂta bulun m ak, gö revli m emu ra muk avem et,
sald›r› ve sokakta bulunan vatan daﬂ› darp etmek” ten tutukland›.
2005 Nisan’›nda Trabzon’da
gerçekleﬂtirilen linç sald›r›lar›ndan
bugüne onlarca linç sald›r›s› gerçekleﬂtirildi. Linççilerin kim olduklar› aç›kça bilinmektedir. Ancak bugüne kadar linççiler hep “ h a s s a s
vatandaﬂ” diye korundu.
Her linçte, insanlar darp edilmiﬂ.
Hastanelik edilip komaya sokulmuﬂ. ‹ﬂyerleri, dükkanlar, araçlar
yak›l›p y›k›lm›ﬂ. Linççiler, aç›kça
öldürmeye teﬂebbüs etmiﬂ... Buna
ra¤men linççilerin s›rt› s›vazlan›p
ço¤u kez gözalt›na bile al›nmazlarken, linç sald›r›s›na u¤rayanlar gözalt›na al›nm›ﬂ hatta tutuklanm›ﬂt›r.

Örne¤in; 27 Aral›k’ta Edirne’deki linç sald›r›s›nda, linççilerden tek kiﬂi gözalt›na al›nmazken 8
Gençlik Derne¤i üyesi gözalt›na
al›nd› ve 2 kiﬂi tutukland›.
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Adapazar›’nda 27 Nisan 2008
y›l›nda DTP’lilere yönelik linç sald›r›s› için ‹çiﬂleri Bakanl›¤› bir inceleme komisyonu kurdurdu. Komisyonun raporu ﬂöyleydi; “Sakarya halk› devletin bölünmezli¤ine ayk›r› hareketlere tahammül edememiﬂtir. ... dini ve devletçi duygular›na ba¤l›, ‘bölücülük’ k o n u s u n d a
hassasiyeti olan yap›dad›r.” Yani
deniliyor ki; “Sakaryal› ‘hassas va t an da ﬂ lar ’ linç yapabilir.”

di. “Hitler’in toplama kamplar›ndaki rolünü bugün
Fransa ve tüm emperyalist ülkeler üstlenmektedir.”
ifadesinde bulunuldu.
Aç›klaman›n devam›nda bu durum Fransa ile
s›n›rl› kalmad›¤›n› di¤er AB ülkelerinde de ayn› bask›
ve ﬂiddetin devam etti¤i aç›kland›.
Aç›klamada son olarak “AB emperyalizmi, Roman
halk›na karﬂ› tüm Avrupa ülkelerinde uygulad›¤› sürgün ve imha politikalar›na bir an önce son vermelidir.” denildi.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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Halk Cephesi
Aç›klama No: 19

h t t p ://www. b a g i m s i z l i k - d e m o k r a s i i cin-halkcephesi.com

Tarih: 25 Eylül 2010

Linç Sald›r›s›n›n Tek Sorumlusu AKP’dir
AKP’nin Faﬂist Terörüne Karﬂ›,
TAYAD’l›larla Omuz Omuza Olal›m
* Linç Güruhu Ankara’ya Yürüyen TAYAD’l›lara
Sald›rd›
* Hapishanelerde 10 Y›lda 1659 Tutsak Katledildi
* Sald›r›, Tecritin Öldürdüklerinin ve Hasta
Tutsaklar›n Tahliye Edilmeyerek Öldürüldü¤ünün
Üstünü Örtmek ‹çindir
* Yürüme Özgürlü¤ü ve Can Güvenli¤inin Olmad›¤› Yerde, Demokrasinin Oldu¤unu ‹ddia Etmek, Riyakarl›kt›r
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Demokratik, meﬂru taleplerle Ankara’ya yürüyen
TAYAD’l›lar, Bolu’da linç güruhunun sald›r›s›na maruz
kald›lar. Linç güruhunun ilk sald›r›s› Düzce yak›nlar›nda Kaynaﬂl›’da gerçekleﬂmiﬂti. Ancak bu sald›r›ya ra¤men polis ve jandarma, TAYAD’l›lar›n güvenli¤ini almad›lar. Tam tersine, linç güruhunu, k›ﬂk›rtan, onlar›n
sald›r›lar›na zemin haz›rlayan polisten baﬂkas› de¤ildi.
1-) Sorunlar›n› ve taleplerini demokratik yollarla dile getirmek, meﬂru ve yasal bir hakt›r. Yasalar diyor ki,
“güvenlik kuvvetleri”nin görevi, halk›n demokratik
haklar›n› kullanmas›n› güvence alt›na almakt›r.
Ama tersi olmuﬂtur:
Linç güruhunun toplan›ﬂ›, sald›r›ya haz›rlan›ﬂ›, kilometreler boyunca TAYAD’l›lara taﬂlarla sald›rmas›, bütün bunlar hepsi polisin gözlerinin önündedir.
Yol boyunca TAYAD’l›lar› tehdit eden, linççileri k›ﬂk›rtan polistir.
2-) Linçler AKP’nin himayesindedir. Demokratik bir
hakk›n kullan›lamad›¤›, kullan›lmas›n›n bizzat polis taraf›ndan engellendi¤i, linç güruhlar›n›n can güvenli¤ini
ortadan kald›rd›¤› bir ülkede, demokrasi oldu¤unu iddia etmek riyakarl›kt›r. Linçler, AKP iktidar›n›n karakteristik bir özelli¤i olmuﬂtur adeta. Bütün linçlerin arkas›ndad›r. Son olarak ‹stanbul Tophane’de yaﬂanan linç
sald›r›s›nda da ‹stanbul Emniyet Müdürü’nden Baﬂbakan’a kadar tüm iktidar, linççi güruhun arkas›nda durmuﬂtur. Linçler, politik olarak da, polisiye olarak da iktidar›n himaye ve güvencesi alt›ndad›r. Bu art›k kesin
bir biçimde aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
3-) Linçler, devlet politikas› haline gelmiﬂtir. 6 Nisan
2005’de Trabzon’da TAYAD’l›lara yönelik sald›r›yla
baﬂlam›ﬂ ve o günden bu yana da ülkemizde onlarca linç
sald›r›s› gerçekleﬂmiﬂtir. O günden bu yana, linçleri önlemek için tek bir politika geliﬂtirilmemiﬂtir. Tersine, tüm
linç sald›r›lar›, POL‹S taraf›ndan örgütlenmiﬂ, ‹KT‹DAR
taraf›ndan himaye edilmiﬂ, BURJUVA BASIN taraf›n-

dan meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂ, YARGI taraf›ndan aklanm›ﬂt›r. Ankara yolunda yaﬂanan sald›r› iﬂte bunun sonucudur.
4-) TAYAD’l› Aileler, 18 Eylül’de ‹stanbul’dan yola
ç›km›ﬂlard›. 5 talepleri vard›.
- Hapishanelerde Tecritin Kald›r›lmas›,
- Sohbet Hakk›n›n Uygulanmas›,
- Tutsak TAYAD’l›lar›n Serbest B›rak›lmas›,
- Hapishanelerde ‹ﬂkencenin Son Bulmas›,
- Hasta Tutsaklara Özgürlük!
Bu talepler, zulme, iﬂkenceye karﬂ› olan herkesin kat›laca¤› destekleyece¤i hakl› meﬂru taleplerdir.
5-) Burjuva bas›n yay›n organlar› yazmad›¤›, duyurmad›¤› için, ülkemizdeki hapishanelerin durumu, halk›m›z›n büyük bir kesiminin bilgisi dahilinde de¤ildir.
Zulüm, keyfilik, hukuksuzluk kol geziyor hapishanelerde.
Tecrit iﬂkencesi 10 y›ld›r sürüyor.
AKP yönetimindeki Türkiye hapishanelerinde, tecritin, hasta tutsaklar› tedavi ettirmeyerek gün gün öldürme politikas›n›n nas›l bir katliama dönüﬂtü¤ünü göstermek için tek bir rakam verece¤iz:
Hapishanelerde son 10 y›l içinde 1659 tutuklu ve hükümlü öldü.
Bu rakam, bizzat Adalet Bakanl›¤›’n›n verdi¤i rakamd›r.
Tecrit öldürüyor, keyfilik öldürüyor, hasta tutsaklar›n tedavilerinin engellenmesi öldürüyor, coplu, dayakl›
iﬂkence öldürüyor... 10 y›lda 1659 tutuklunun ölümü bir
KATL‹AM’d›r.
AKP iktidar›, hapishanelerdeki tecrit ve katliam gerçe¤ini anlatan, tutsaklar›n sesini d›ﬂar›ya taﬂ›yan, hakl›
meﬂru taleplerini dile getiren TAYAD’l›lara sald›rarak,
zulüm düzenine karﬂ› ç›kanlar› sindirmek istiyor. AKP,
demokratik mücadeleyi bu topraklardan silmek istiyor.
Linç sald›r›lar›, esas olarak bu amaca hizmet ediyor. Buna izin vermeyelim.
Tüm devrimci, ilerici, demokratik güçler! 5 y›ld›r süren linç sald›r›lar›na karﬂ› kimse daha fazla tav›rs›z, sessiz kalamaz. AKP’nin linç güruhlar›yla sürdürdü¤ü faﬂist terörün karﬂ›s›na birleﬂerek ç›kmal›y›z.
TAYAD’l›lar yürümeye devam ediyorlar. Linç sald›r›lar› alt›nda onlarca y›l›n kararl›l›¤›yla, fedakarl›¤›yla,
sabr›yla yürüyen TAYAD’l›lar›n yan›nda olmak, insanl›k görevidir, demokratl›k görevidir. Linççilerin ve
AKP’nin faﬂist terörünün karﬂ›s›na halk›n, solun birli-
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¤iyle ç›kal›m.
‹ktidar, tecrit zulmünü gizlemek için, hasta tutsaklar›n
tedavi edilmeyerek katledildi¤ini gizlemek için linç sald›r›lar› örgütlerken; devrimci, ilerici, demokrat güçler, tecrite karﬂ› mücadele için, hasta tutsaklar›n özgürlü¤ü için kurulan B‹RL‹KLER‹ BÜYÜTMEK GÖREV‹YLE karﬂ›
karﬂ›yad›rlar. ‹ktidar, hapishanelerden tabutlar ç›kar›r ve
tabutlar› örtbas etmek için linç sald›r›lar› düzenlerken, yapay gerekçelerle bu birliklerden ayr›lmak, birlikleri zay›flatmak, sorumlu bir tav›r de¤ildir. Tüm sola yeniden özellikle tutsaklar›m›zla ilgili bu birlikleri güçlendirme ça¤r›s› yap›yoruz.
Linç sald›r›lar›nda yer alanlar! Son sözümüz de sizedir.
Sizi onlarca yalanla kand›r›p 60-65 yaﬂ›ndaki tutuklu yak›nlar›n›n üzerine sald›rd›lar. Kendinizi “milliyetçi” diye
adland›r›yorsunuz ama, bu sald›r›yla emperyalizme hizmet ettiniz. TAYAD’l›lar, emperyalizmin uygulad›¤› tecrit
politikas›na karﬂ› ç›k›yorlar. Siz bu sald›r›yla Amerika’n›n
ve Avrupa’n›n tecrit politikas›n› desteklemiﬂ oldunuz.
Sizi kullan›yorlar. Kendinizi kulland›rtmay›n! Gerçekleri araﬂt›r›n ö¤renin. Türk bayra¤›yla sizin gözlerinizin

önüne perde çekiyorlar. TAYAD’l›lar F Tipi hapishanelere
karﬂ› ç›k›yorlar. Siz F Tiplerini mi savunuyorsunuz? Bilin
ki, F Tipi hapishaneleri Amerika ve Avrupa yapt›rd›. Siz,
Sabanc›lar’›n, Koçlar’›n, Ülkerler’in, Albayraklar’›n sömürüsünü mü savunuyorsunuz. Bilin ki, F Tipi hapishanelerdeki tecrit, onlar›n sömürüsü sürsün diye uygulan›yor...
Bunlar› araﬂt›r›n, sorun, ö¤renin. Göreceksiniz ki, yanl›ﬂ
yerdesiniz.
TAYAD’l›lar olarak, Halk Cephesi olarak, emperyalizm iﬂbirlikçi faﬂist iktidarlar›n polis terörüyle, linç güruhlar›n›n sald›r›lar›yla ilk kez karﬂ›laﬂm›yoruz.
TAYAD’l›lar, bugüne kadar ç›kt›klar› hiçbir yoldan
dönmediler.
Baﬂlatt›klar› hiçbir mücadeleyi yar›m b›rakmad›lar.
ﬁimdi de öyle olaca¤›ndan herkes emin olmal›d›r.

TECR‹TE KARﬁI MÜCADELEYE DEVAM EDECE⁄‹Z.
AKP’N‹N HAP‹SHANELERDEK‹ KATL‹AMCILI⁄INI
TÜM DÜNYAYA ANLATACA⁄IZ!

Halk Cephesi

Katilli¤in de seni

Kurtaramad›
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Bugün sana yap›lanlar dün senin yapt›klar›nd›r
Emniyet Müdürü, kontrgerilla
ﬂeflerinden Hanefi Avc›, 28 Eylül’de gözalt›na al›narak tutukland›
ve Silivri Hapishanesi’ne konuldu.
Hanefi Avc› polislerin aras›nda
getirildi¤i adliye kap›s›nda bas›na
bir ﬂeyler söylemek istiyor. Bir polis profesyonel bir hareketle s›rt›ndan bast›rarak Avc›’y› itekliyor ve
bir ﬂey söylemesini önlüyor. ‹tiﬂtire
kak›ﬂt›ra adliye binas›n›n içine götürüyorlar.
Avc›, bu hareketlerin hiç birisinin yabanc›s› de¤ildir. Gözalt›na
al›nanlar›n nas›l tutulaca¤›, baﬂlar›ndan nas›l bast›r›laca¤›, s›rtlar›ndan nas›l itilece¤i psikolojik savaﬂ›n
ince yöntemlerindendir. Ve Hanefi
Avc› o psikolojik savaﬂ›n tekniklerini geliﬂtirmekle övünen kontrgerilla
ﬂeflerinden biridir.
Avc›, gözalt›na al›n›rken “Bu bir
komplo” diye ba¤›r›yor! Bilmem ne

operasyonundaki kiﬂiyi “kendisini
ör güt dav as›n a dah il etmek için
gözalt›na ald›klar›n›” söylüyordu.
Muhtemelen do¤rudur da.
Çünkü Avc›, o tür k o m p l o l a r
kurmay› da çok iyi bilir. Yüzlerce
devrimci benzer komplolarla, uydurulmuﬂ ba¤lant›lar ve kan›tlarla,
yüzlerce y›l hapis cezalar›na çarpt›r›lm›ﬂt›r.
“Etme bulma dünyas›” demiyoruz. Çünkü daha bir ﬂey bulmuﬂ de¤il Avc›.
Onun yapt›klar› psikolojik savaﬂ›n ince yöntemleri ve komplolarla
da s›n›rl› de¤ildir.
Yüzlerce devrimci ve yurtseverin
katledilmesinde, onun kanl› elleri
vard›r. Hanefi Avc› devrimci katilidir.
Diyarbak›r’da ve ‹stanbul’da onun
“istihbaratlar›yla” yüzlerce devrimci
ve yurtsever infaz edilmiﬂtir. Burjuvazinin televizyonlar› Hanefi Av-

c›’n›n tutuklanmas›ndan önce, onu
kanal kanal dolaﬂt›r›p, bir katilden
bir “ y a z a r ” yaratmaya çal›ﬂ›yor.
Sanki yüzlerce infaz yapmam›ﬂ, sanki binlerce belki insan›n iﬂkence tezgahlar›ndaki sorgular›n› yönetmemiﬂ
gibi ona neredeyse bir “entelektüel”
muamelesi yap›yorlard›.
Katil Hanefi Avc›, oligarﬂi içi it
d a l a ﬂ › n d a tutuklanm›ﬂt›r.
Hanefi Avc› tutukland›ktan sonra sanki memlekette ilk kez komplo
oluyormuﬂ gibi kimileri “yarg›”n›n
kullan›ld›¤›ndan, iktidar›n emrine
girdi¤inden ﬂikayetçi oldular. Devrimcilere, demokrat ilerici kurumlara kurulan komplolar›n haddi, hesab› yok.
Elbette hiçbirinin yapt›klar› yanlar›na kar kalmayacak.
Hanefi Avc›’n›n bu yaﬂad›klar›
hiçbir ﬂey de¤il. Avc› gibilerinden
hesab› AKP de¤il, biz soraca¤›z.
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Burjuva bas›n›n ekran ve sayfalar›nda
herkese yer var, halka ve direnenlere yok
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Bu ekran ve sayfalarda herkese
yer var. En baﬂta AKP’liler kanallar› istila etmiﬂ durumda. Tekelci burjuvazinin televizyonlar›, AKP’li bir
milletvekilini konuﬂturmak -yani
AKP’ye yaranmak- için adeta
birbirleriyle yar›ﬂ›yorlar. Ortal›k her
konuda ahkam kesen uzmanlarla
dolu. Halk› zerre kadar ilgilendirmeyen konular dakikalarca haber
yap›l›yor. Ekranlarda sadece halka
ve bir de direnenlere yer yok.
Burjuva medyan›n anl› ﬂanl› yaz›
iﬂleri müdürlerine, haber merkezlerine sorsak: Neden haber yapmad›n›z yaﬂl› bedenleriyle ad›m ad›m
Ankara’ya yürüyenleri?
AKP’nin de¤irmenine su taﬂ›yan
bitmiﬂ, tükenmiﬂ, dönek solcular›n
Diyarbak›r Hapishanesi’nde nas›l
iﬂkence gördüklerinden bahsediliyor ekranlarda. “Hapishanelerdeki
iﬂkencelerle yüzleﬂmek”ten bahsediliyor.
Ya bugün? 60-65 yaﬂlar›ndaki
TAYAD’l› ana-babalar›n neden yüzlerce kilometreyi yürümek zorunda

kald›klar›n› haber yapsan›za.
TAYAD’l›lar ancak polis sald›r›p
kafalar› gözleri k›r›l›nca haber olur.
O da çarp›t›larak, gerçekler ters yüz
edilerek.
40 TAYAD’l› aile AKP’nin hapishanelerindeki tecrit zulmüne karﬂ› 18 Eylül’de Ankara’ya yürüyüﬂ
baﬂlatt›. Bir kaç istisna d›ﬂ›nda TAYAD’l›lar›n yürüyüﬂü burjuva bas›nda, televizyonlarda haber olmad›. Neden?
Haber de¤eri mi yoktu? Son on
y›lda 1659 tabutun ç›kt›¤› hapishanelerdeki zulümden bahsediyor TAYAD’l›lar. Bunun haber de¤eri yok
mu? Seslerini duyurmak için 60-65
yaﬂ›ndaki analar, babalar ad›m ad›m
yüzlerce kilometrelik yolu yürüyorlar. Bunun baﬂka bir örne¤i var m›?
Ama burjuva bas›n-yay›na bakt›¤›nda TAYAD’l›lar›n Ankara yürüyüﬂünden haber yok. Oysa hepsinin
de muhabirleri oradayd›. Haber
ajanslar› oradayd›. Yürüyüﬂü baﬂ›ndan sonuna takip ettiler. Polisin TAYAD’›n yürüyüﬂünü engellemek

Hapishanede film günleri
Antalya Büyükﬂehir Belediyesi
ile Antalya Kültür Sanat Vakf›, 47.
Uluslararas› Antalya Alt›n Portakal
Film Festivali’nde ‘Sineman›n
Renkleri Cezaevlerinde’ ad›yla da
bir etkinlik düzenleyeceklermiﬂ...
Bu projeyle “sineman›n büyülü
renklerini ve dünyas›n›” Antalya E
ve L Tipi kapal› hapishanelerine
götüreceklermiﬂ.
Proje kapsam›nda ayr›ca ad›
geçen hapishanelerde söyleﬂi, atölye çal›ﬂmalar› ve tiyatro gösterileri
gerçekleﬂtirilecekmiﬂ.
Amaç ne? Tutsaklar›n hapishanelerde yaﬂad›¤› sorunlara dikkat
çekmek mi? Tutsaklarla dayan›ﬂma

16

içinde olmak m›?
Hapishanelerde y›llard›r tecrit
iﬂkencesi sürüyor. Hapishanelerden
yüzlerce tabut ç›kt›. Tecrit hapishanelerinin aç›ld›¤› 10 y›l içinde 1659
tutsak tecritin yol açt›¤› nedenlerden dolay› katledildi. Bu katliam
hala da sürüyor.
Hapishanelerde bunca zulüm,
bunca ölüm varken, türkü söylemenin bile yasakland›¤› tecrit koﬂullar›nda bu projeyle ne yapacaks›n›z?
Projeniz neye, kime hizmet edecek? Onlar› sineman›n büyülü dünyas›yla tan›ﬂt›rmak bunca tabut
aras›nda nas›l olacak?
Bunu d e m o k r a t oldu¤unuz için

için neler yapt›¤›na tan›k oldular.
Polisin, sivil faﬂistleri nas›l örgütleyip TAYAD’l›lara sald›rtt›¤›na tan›k
oldular. F a k a t b u n l a r h a b e r ola mad›.
AKP’nin polisi Düzce’den baﬂlayarak TAYAD’l›lar Ankara’ya
ulaﬂana kadar polisin örgütledi¤i
linç sald›r›lar›na maruz kald›lar.
Burjuva bas›n, linç sald›r›s›n›n her
aﬂamas›na tan›kt›r, her aﬂamas› kay›tlar›ndad›r. Polis linç sald›r›lar›n›
bizzat örgütleyendir. Sivil faﬂistleri
k›ﬂk›rt›p TAYAD’l›lar›n üzerine sald›rtand›r. Ama onlar›n yapt›klar› haber linç güruhunu ve polisleri aklayan tarzdad›r: “Tahrik olan hassas
vatandaﬂlar TAYAD’l›lar› linç etmek istemiﬂ, polisin müdahalesi sonucu TAYAD’l›lar linç edilmekten
kurtar›lm›ﬂt›r.” TAYAD’›n Ankaraya yürüyüﬂü burjuva bas›n›n linçlerdeki rolünü bir kez daha göstermiﬂtir. Burjuva bas›n haber peﬂinde de¤il linç sald›r›lar›n› aklama peﬂindedir. Polisin linçlerdeki rolünü gizleme peﬂindedir.
mi yap›yorsunuz, h ü m a n i s t oldu¤unuz için mi? Bunlardan dolay›
yap›yorsan›z att›¤›n›z ad›m yanl›ﬂt›r. Demokratl›k, hapishanelerinden 1659 tabutun ç›kt›¤› bir iktidar›n zulmünün üstünü örtmek olamaz. Çünkü yapt›¤›n›z tam da ona
denk geliyor.
H ü m a n i s t l i k , zulmün kendini
gizlemesine arac›l›k etmek olamaz.
Demokratl›¤›n ve hümanistli¤in
ilk gere¤i, tecrite karﬂ› ç›kmakt›r.
Siz ne yap›yorsunuz biliyor
m u s u n u z ? ‹ﬂkence alt›nda olan,
mesela Filistin ask›s›na as›lm›ﬂ birinin karﬂ›s›na geçip, ona film izlettiriyorsunuz. Baﬂka bir ﬂekilde tasvir edecek olursak, iﬂkencehaneleri
sineman›n büyülü dünyas›yla tan›ﬂt›rm›ﬂ oluyorsunuz.
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 Linçlerle, sald›r›larla,
gözalt›larla tutuklu
TAYAD’l›lar› sahiplenmemizi
engelleyemezler
 Linçlerin, sald›r›lar›n
tutuklamalar›n sorumlusu AKP
iktidar›d›r!
 TAYAD’l›lar›n
tutuklulu¤unun 111. gününde
yine ‹stanbul, Adana, Bursa
AKP önünde, Ankara‘da Adalet
Bakanl›¤› önündeydik.
 TAYAD’l›lar 111 gündür
tutuklu. Özgürlüklerini
istiyoruz!
111 gün önce, gecenin karanl›¤›nda TAYAD’l›lar›n evlerini ölüm
mangalar› ile basanlar, TAYAD’l›lar› tutuklatanlar, sald›r›lar›na devam
ediyor....
Bu kez de, hakl› ve meﬂru talepleri için Ankara’ya yürüyen TAYAD’l›lara, tutsak TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas›n› isteyen TAYAD’l›lara linç güruhlar›n› sald›rtt›lar.
Düﬂman zalim ve kalleﬂti. Hiç
bir kurala uymadan, yalanlarla bunun yetmedi¤i yerde selam veren,
TAYAD’l›lar› davet eden halk› tehdit ederek, linç güruhlar›n› sald›rtarak TAYAD’l›lar› sindireceklerini
sand›lar.
Tutuklamalar, linçler zulme kar-

Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n
ﬂ› mücadelemizi engelleyemez. ‹ﬂte
kan›t›, 111. günde ve bu haftada zulmü sürdürenlerden hesap soraca¤›m›z› hayk›rd›k.

Linçlerin Sorumlusu A K P
‹ktidar›d›r!..
Tutuklu TAYAD’l›lar için AKP
önlerinde sürdürülen oturma eylemlerine ‹stanbul AKP Sütlüce il binas› önünde devam edildi.
28 Eylül günü yap›lan eylemde
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest Cenazelerine Kat›lmak
Suç, Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n” yaz›l› pankart aç›ld›.
TAYAD’l›lar›n Güler Zere’yi sahiplenmek, Mahir Çayan’› anmak
gibi gerekçelerle tutukland›klar›
söylenen eylemde, “Suç tutsaklara
tecrit uygulamakt›r. Suç hasta tutsaklar›n tedavilerini engellemektir.
Suç devrimcileri katletmektir. Suç 9
TAYAD’l›y› haks›z yere tutuklamakt›r” denildi.
Okunan aç›klaman›n ard›ndan
TAYAD’l›lar›n Ankara yürüyüﬂünde u¤rad›klar› sald›r›ya iliﬂkin TAYAD’l› Lerzan Caner k›sa bir konuﬂma yapt›.

Ankara yürüyüﬂüne baﬂlayan
TAYAD’l›lar›n taleblerini s›ralayan
Caner, bu yürüyüﬂ s›ras›nda polisin
yine bildik yöntemlere baﬂ vurdu¤unu belirterek Düzce ve Bolu’da
TAYAD’l›lara yönelik linç giriﬂimi
zeminini haz›rlad›¤›n› söyledi.
Aç›klaman›n ard›ndan bir saatlik
oturma eylemi yap›ld›. Oturma eylemi “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Tecrite Son, Linçlerin Sorumlusu AKP ‹ktidar›d›r, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Tutuklu TAYAD’l›lar, Serbest B›rak›ls›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›larak bitirildi.
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TAYAD’l›lar Faﬂist
Sald›r›larla Engellenemez!
Adana’da her hafta oldu¤u gibi
bu haftada 28 Eylül günü TAYAD’l›
Aileler AKP il binas› önünde tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için oturma eylemi yapt›.
Eylemde okunan aç›klamada
TAYAD’l›lara karﬂ› gerçekleﬂtirilen
linç giriﬂimlerine de¤inilerek “sald›r›lar›n sorumlusu AKP iktidar› ve
AKP’nin polisidir” denildi.
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldür-
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mek Serbest, Cenazelerine Kat›lmak
Suç, Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n” pankart› aç›lan eylemde
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”,
“Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Faﬂist Sald›r›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.

Tu t u k l u TAYAD’l›lar ‹çin
Oturma Eylemi
Bursa’da, 28 Eylül günü, Fomara AKP ‹l Binas› önünde, hukuksuzca tutuklanan ve bu tutuklamalar›,
hapishanelerdeki tecrit gerçe¤ini
duyurmak için ‹stanbul’dan Ankara’ya yürümekte olan TAYAD’l› Aileler’e yap›lan sald›r›y› protesto etmek için oturma eylemi yap›ld›.

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

“Hasta Tutsaklar› Tecritte Katletmek Serbest, Sahiplenmek Suç!
Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n!” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde; “TAYAD’l› Aileler Onurumuzdur!”; “Buradan bir kez daha
ilan ediyoruz ki; hapishanelerde tutuklu bulunan ve hayatlar› baﬂl› ba-

ﬂ›na bir iﬂkenceye dönmüﬂ olan hasta tutsaklar›n, evlatlar›n›n tabutlar›n› baﬂ› dik omuzlayan TAYAD’l›
Ailelerin, ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›,
halk›n›n özgürlü¤ü için mücadele
eden, hayatlar›n› Anadolu halk›n›n
kurtuluﬂuna adayan tüm devrimcilerin yan›nda mücadelelerinin tam ortas›nday›z.
Tutuklu TAYAD’l›lar serbest b›rak›l›ncaya dek burada yani zulmün
kap›s›nda olmaya devam edece¤iz!”
denilen aç›klaman›n ard›ndan oturma eylemi yap›ld›.

Ankara’da Oturma
Eylemleri
Ankara'da TAYAD'l› Aileler
oturma eylemlerine devam ediyorlar. Sal› günleri Adalet Bakanl›¤›
önünde yap›lan oturma eylemlerine
28 Eylül günü de devam ettiler.
Eylemde yap›lan aç›klamada ülkemizde hakk›n› arayan herkesin bask›larla, tutuklamalarla karﬂ›laﬂt›¤›na
de¤inilirken, tecrite karﬂ› olman›n,

“Geçen Her An Her Saniye Bir
Tutsa¤› Daha Ölüme Götürüyor”
‹ s t a n b u l’da 1 y›l› aﬂk›n süredir
yap›lan “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” yürüyüﬂüne 1 Ekim günü de devam edildi.
Taksim Tramvay Dura¤›’ndan
baﬂlayan eylemde Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyüﬂ yap›ld›. toplanan kitle sloganlar ve alk›ﬂlarla
Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüdü.

Burada bas›na bir aç›klama yapan
Tigin Öztürk “Son on y›lda 1659
tutsak nas›l öldü cezaevlerinde?
Son sekiz ay›n cezaevleri ölüm rakam› nas›l 154 oldu?” diye soruldu.
Eylem “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›yla sona erdi.
1 Ekim günü A n k a r a’da hasta
tutsaklar için yap›lan eylemlere devam edildi. Her hafta
cuma günü yap›lan “Sakarya
Caddesi'nde eylemde “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›ld›. Burada yap›lan aç›klamada tüm adli tutuklulular›n ve devrimci tutsaklar›n aileleri, arkadaﬂlar›
ve dostlar›na, onlar› sahiplenmeleri ancak bu ﬂekilde onlar› tecrit koﬂullar›ndan alabileceklerini söylendi. Tecrite
son vermenin yolunun hep
ANKARA
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hasta tutsaklar›n tedavi edilmesini
istemenin suç olmayaca¤› söylendi.
Ayr›ca tutuklanan TAYAD'l›lardan Mehmet Y›lmaz'›n tedavisinin
de engellendi¤i bildirilirken eylem
bir saatlik oturma eylemiyle sona
erdi.
25 Eylül günü Abdi ‹pekçi
Park›’nda yap›lan eyleme devam
edildi. “AKP'nin Güler Zere'yi Öldürmesi Suç De¤il! AKP'yi Protesto
Etmek Suç, TAYAD'l›lar Serbest
B›rak›ls›n” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
eylemde bas›na bir aç›klama
yap›ld›. AKP iktidar›n›n demokrasi
maskesiyle faﬂizm uygulad›¤›na
de¤inilen aç›klamada, iktidar›n kendisine muhalif kesimleri susturmak
için her türlü yolu mubah gördü¤ü
vurguland›. Aç›klaman›n sonunda,
ﬂimdiye kadar gördükleri bask› ve
iﬂkencelerin TAYAD'l›lar› durdurmad›¤›, durdurmayaca¤› belirtildi.
“Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest
B›rak›ls›n“, “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem iki saatlik
oturma eylemiyap›larak bitirildi.
birlikte olmak oldu¤u vurguland›.
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun”, “Tecrite Son”, “TAYAD'l› Aileler Serbest B›rak›ls›n”,
“Sohbet Hakk› Uygulans›n” , “Adalet ‹stiyoruz”, “Yaﬂas›n Devrimci
Dayan›ﬂma” sloganlar› at›lan eyleme ‹stanbul'dan Ankara'ya ad›m
ad›m yürüyen ve Ankara polisinin
sald›r›s›na u¤rayan TAYAD'l› Ailelerden sa¤l›k durumlar› iyi olanlar
da kat›ld›.
A d a n a’da 25 Eylül günü hasta
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için
bir oturma eylemi yap›ld›.
Bekir ﬁimﬂek, Erol Zavar ve
Lokman Baﬂaran kardeﬂlerin durumuna dikkat çekilen eylemi BDSP,
Devrimci Proletarya, Odak, ‹HD,
Emek ve Özgürlük Cephesi, Halk
Cephesi, BDP ve Tuhay-Der birlikte düzenledi. Eylemde okunan aç›klamada “Y›llar, aylar, haftalar, günler ve saatler geçiyor. Geçen her an
her saniye bir tutsa¤› daha ölüme
götürüyor” denildi.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

Gün Gün Açl›k Grevi...
2. Gün: Açl›k grevinin 2. gününde Gençlik Federasyonu ö¤rencilerini Gülsuyu Mahallesi'nden 5 kiﬂi
destek amac›yla ziyaret ettiler. Ayr›ca gün içerisinde onlarca kiﬂi açl›k
grevindekileri ziyarete gelerek destek oldular.
Gün içerisinde hapishanede bulunan birçok tutsak yak›n› da Gençlik Federasyonu ö¤rencilerinin yan›na gelerek bilgi ald›lar ve bu hukuksuzlu¤a karﬂ› onlar da yanlar›nda olduklar›n› belirttiler. Ziyarete
gelen 55 yaﬂlar›nda bir teyze "zaman›nda bir ö¤retmen vard›, 'gelin
yürüyüﬂe katk›l›n yar›n bir gün çocuklar›m›z paral› e¤itim nedeniyle
okuyamayacaklar' demiﬂti. Biz daha
yeni yeni anl›yoruz dedi. Bu nedenle sizin gibi birlik ve dayan›ﬂma içerisinde olarak sorunlar›n üstesinden
geliriz, bu hakl› mücadelenizde yan›n›zday›z" dedi.
Onun d›ﬂ›nda merakl› gözlerle
çad›rlara ve pankartlara bakanlar,
önce ﬂaﬂ›r›p sonra kendi yaﬂad›klar›
benzer adaletsizlikleri dile getirdiler.

retçileri dönüﬂ yolun da durdurup
GBT kontrolü yaparak rahats›z etmeye ve korkutmaya çal›ﬂ›yor.
En son akﬂam deste¤e gelen
Devrimci Memur Hareketi’nden iki
ö¤retmeni dönüﬂ yolunda ekip otosu durdurarak tedirgin etmek istemiﬂtir.

3. Gün: Adli tutsaklar›n görüﬂ gü-

6. Gün: Hafta sonu olmas› dolay›s›yla ziyaretçi yo¤unlu¤u di¤er günlere göre daha fazlayd›. Gelen ziyaretçiler, açl›k grevindeki Gençlik
Federasyonlular’›n coﬂkusu ve morali karﬂ›s›nda duyduklar› sevinci
dile getirdiler.
Bahçelievler ve Gazi Mahallesi’nden deste¤e geldiler. Bunun d›ﬂ›nda ‹stanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden ö¤renciler
de ziyaret ettiler.
Saat 17.00’da Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nden temsilciler desteklerini
sundular. Bunun yan›nda açl›k grevindeki Dev-Gençlilerin aileleri de
ziyarete gelerek yanlar›nda olduklar›n› dile getirdiler.

nü olmas› dolay›s›yla pek çok tutsak yak›n› çad›rlar›n yan›na gelerek
Gençlik Federasyonlular ile sohbet
etti.
Bunun yan›nda Gençlik Federasyonlu Sevinç Bozda¤’›n tahliyesinin ard›ndan hapishane ç›k›ﬂ›nda arkadaﬂlar›n› karanfillerle karﬂ›lad›lar.

4. Gün: Açl›k grevinin 4. gününde görüﬂ günü olmas› nedeniyle kalabal›k olan hapishane önündeki
tutsak yak›nlar› tüm gün boyunca
Gençlik Federasyonlu ö¤rencileri
yaln›z b›rakmad›.
Açl›k grevini hazmedemeyen
polis hapishane önüne çevik kuvvet
otosu ve ekip otolar›n› y›¤mas› yetmiyormuﬂ gibi deste¤e gelen ziya-

5. Gün: Bugün Gençlik Federasyonlular di¤er günlere nazaran daha
heyecanl› ve coﬂkuluydular. Çünkü
bugün kendi tutsaklar›n›n görüﬂ günüydü. Bu nedenle Gençlik Federasyonlular’›n yan›na gelen tutsaklar›n
aileleri açl›k grevinde bulunanlara
ayr› bir moral ve destek oldular.
Bak›rköy Hapishanesi önündeki
açl›k grevine, Okmeydan›’dan bir
kiﬂi destek olmak için geldi. ﬁu an
açl›k grevindeki Gençlik Federasyonlular›n say›s› 9’a yükseldi.
Gün boyunca Bahçelievler ve
Gazi Mahallesi’nden, ‹stanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden, Nurtepe’den lise ö¤rencileri de deste¤e gelenler aras›ndayd›.

8 . G ü n : Akﬂama do¤ru Erzurum’da tutuklu bulunan arkadaﬂlar›-

n›n 30 Eylül’deki mahkemesine gidecek olan Dev-Gençliler arkadaﬂlar›n› ziyaret edip türküler söyleyip,
halay çektikten sonra “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, “Yaﬂas›n
Dev-Genç Yaﬂas›n Dev-Gençliler”
slogan›n› atarak seslerini cezaevi
duvar› ötesine taﬂ›d›lar.

9. Gün: ‹stanbul’da Bak›rköy Kad›n Kapal› Hapishanesi önündeki
Dev-Gençliler açl›k grevinin 9. gününde hapishanedeki tutsaklar›n ziyaret günüydü. Ziyarete gelenler
Dev-Gençliler’in çad›r›na da gelerek sohbet ettiler.
9. günün bir baﬂka ziyaretçileri
ise Grup Yorum üyeleriydi. Küçük
bir dinleti veren Yorumcular sonra
açl›k grevi direniﬂiyle ilgili duygu
ve düﬂüncelerini ziyaretçi defterine
yazd›lar.
Grup Yorum’un ard›ndan, ayd›n
sanatç›lardan Ruhan Mavruk ziyaret etti. Mavruk, “ﬁu an yozlaﬂman›n dibine batm›ﬂ, internet kafelere
s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ, düﬂünmeyen gençlerin
aras›ndan sizin gibi toplumsal konulara duyarl›, direnen gençleri,
s›yr›lan gençleri görmek beni çok
sevindirdi” dedi.
Her zaman gençli¤in mücadelesinden korku duyan polis de boﬂ
durmuyor.
Açl›k grevindeki Gökhan Aytaç’›n babas›n› arayan polis, Hatay’da da yüz yüze görüﬂmüﬂtür.
“Çocu¤un ﬂu an nerede biliyor musunuz? Teröristlerle açl›k grevinde,
onu al›n, kurtar›n” diyerek korkutmaya, tedirgin etmeye çal›ﬂm›ﬂlar
ancak Gökhan’›n ailesi polise istedi¤i cevab› vermeyince daha da ›srar etmeyip vazgeçmiﬂlerdir..

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010
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Ferhat T üzer ve Berna Y›lmaz Hala Tutuklu

Hukuksuzluk Sürüyor

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

Tayyip Erdo¤an’›n Roman Çal›ﬂtay›’ndaki konuﬂmas›nda “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” pankart›
açt›klar› için tutuklanan Ferhat Tüzer
ve Berna Y›lmaz alt›buçuk ay sonra
ilk kez hakim karﬂ›s›na ç›kt›lar.
Mahkeme öncesi eylem yapan
Gençlik Federasyonu üyeleri “Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin Tutukland›lar Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’a Özgürlük”, “Açl›k Grevi’nin
10. Günündeyiz” yaz›l›, Ferhat ile
Berna’n›n foto¤raflar›n›n oldu¤u
pankartlar› taﬂ›d›lar. “Ferhat ve Berna Serbest B›rak›ls›n”. “Adalet ‹stiyoruz”, “Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n
Dev-Gençliler” sloganlar› at›ld›¤›
eylemde aç›klaman›n ard›ndan adliye önüne gidilerek duruﬂman›n bitmesi beklendi.
Dev-Gençliler bekleme esnas›nda pankartlar›n› açarak, sloganlar ve

ler karara “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz”, “Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla tepki gösterdiler. Dev-Gençliler
Berna Y›lmaz ring arac›na bindirilip
götürülürken sloganlar ve alk›ﬂlarla
arkadaﬂlar›n› u¤urlad›klar› s›rada
ise AKP’nin polisinin sald›r›s›na
u¤rad›. Biber gazlar› ve coplarla
sald›ran polis a¤›za al›nmayacak
küfürler ederek ahlak›n› gösterdi.
Dev-Gençliler bu sald›r› karﬂ›s›nda
da alandan ayr›lmayarak “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz”, “‹ﬂkence Yapmak
ﬁerefsizliktir” sloganlar›n› hayk›rd›lar. Bekleyiﬂlerini sürdüren Dev
Gençliler Ferhat Tüzer de ringle götürüldükten sonra eylemlerini bitirdiler.

Erzincan’da polis ahlaks›zl›¤›n› sergiledi Ac›payam
Erzincan Gençlik Derne¤i, yapt›¤› aç›klamada, Erzincan polisinin
hem acizli¤ini hem de ahlaks›zl›¤›n›
teﬂhir etti.
Erzincan polisi, ilerici-devrimci
ö¤rencilere bask› yap›yor, takip ediyor ve ailelerini telefonla arayarak
rahats›z ediyor.
Gençlik Derne¤i’ne gidip gelmekte olan Duygu Ulucan’›n evine
her gün polislerce telefon edilirken,
Alican Gözlekçi'nin annesini arayarak rahats›z etmiﬂ, Alican Gözlekçi'yi ise iki kez hiç bir gerekçe göstermeden gözalt›na alm›ﬂ, iﬂbirlikçilik teklif etmiﬂlerdir.
2 gün üst üste arad›klar› telefona
ç›kan Duygu Ulucan’›n annesine
“Gelip çay›n›z› içelim, kahvenizi
içelim” , “Bayan arkadaﬂlar›m›zda
var, onlarla da geliriz, yeme¤e ç›kar›z” diyerek, tan›mad›klar›, tek bir
cümlelik sohbetleri olmad›¤› bir anneye ahlaks›zca ve i¤renç teklifler
yapm›ﬂlard›r.
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marﬂlar eﬂli¤inde coﬂkular›n› tutsak
arkadaﬂlar›na taﬂ›d›lar. ﬁafak Yayla
burada toplanan halka yönelik konuﬂma yaparak “E¤er 16 milyon çocu¤un okumas›n› istemek suçsa biz
de bu suçu iﬂliyoruz. Gelin bizi de
tutuklay›n” dedi. Bekleyiﬂ s›ras›nda
ﬂair Ruhan Mavruk da destek için
Dev-Gençlilerin yan›ndayd›.
Görülen mahkemede heyet iki
ö¤renciye suçlama olarak kat›ld›klar› bas›n aç›klamalar› ve mitingleri
sordu. Mahkeme baﬂkan›n›n adeta
suç yaratmak için Berna Y›lmaz’a
söyledi¤i “Eylemlere gitmek için
paray› nereden buluyorsun” demesi
dikkat çekiciydi. Mahkeme hukuksuzlu¤u sürdürerek ö¤rencilerin tutukluluk hallerinin devam›na karar
verdi ve duruﬂmay› 14 Aral›k 2010
tarihine att›.
D›ﬂar›da bekleyen Dev-Gençli-

Tüm bunlar Erzincan polisinin
meﬂrebine uygundur. Onlar›n meﬂrebinde böyle ﬂeyler normaldir. Çünkü
onlar ahlaks›z ve namussuzdurlar.
Onlara ﬂöyle seslenmek istiyoruz;
Ahlak›n›za uygundur, siz bunu
da yapars›n›z, insanlara devrimcili¤
b›rakt›rmakmak için böyle bir ahlaks›zl›¤› yapmakta tereddüt etmezsiniz. Çünkü siz ruhunu, onurunu,
namusunu emperyalizme ve faﬂizme
satm›ﬂ kiﬂilersiniz.
AKP’nin polisi, Alican Gözlekçi’ye yönelik bask›lar›n› sürdürmüﬂ,
yine annesini aram›ﬂ, telefon numaras› vermiﬂtir..
21 Eylül günü gözalt›na ald›klar›
Gözlekçi’yi, önce GBT yap›p sonra
da aranmas› oldu¤u yalan›yla akﬂama kadar keyfi bir ﬂekilde karakolda
tutmuﬂ, ertesi gün de yolda yürürken
hiçbir ﬂey söylemeden sald›rarak
tekrar gözalt›na alm›ﬂt›r.
Erzincan polisi, vatansever gençli¤i bu sald›r›lar› ile y›ld›ramayacakt›r.

Gençlik Derne¤i
Kültür ﬁenli¤i
Denizli Ac›payam Gençlik Derne¤i 17 Eylül'de kültür ﬂenli¤i düzenledi. "Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele!" slogan›yla yap›lan ﬂenlik
yaklaﬂ›k üç bin kiﬂinin kat›l›m›yla
coﬂkulu bir ﬂekilde gerçekleﬂtirildi.
Tiyatro atölyeleri ile baﬂlayan
ﬂenlik; söyleﬂiler, sokak tiyatrolar›,
Grup Yol ve Grup Yelin konserleri
ile son buldu. ﬁenlik aç›l›ﬂ›nda konuﬂmada halk›n kültüründen tamamen uzak, yoz kültürün aﬂ›land›¤›
ve burjuvazinin dayatt›¤› düzen politikalar›na karﬂ›, halk›n kültürüne
ve devrimci de¤erlerine sahip ç›kmak amac›yla bu ﬂenli¤i düzenledikleri söylendi. ﬁenlikte s›k s›k
"Gürsel Akmaz ölümsüzdür!",
"Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "Yaﬂas›n Dev--Genç ve DevGençliler" sloganlar› at›ld›.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

Ülkemizde Gençlik
“Amerika Defol” dedi¤imiz için tutukland›k.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” demeye devam ediyoruz.”
Bozda¤: Biz bas›n aç›klamas›-

Sevinç
Bozda¤
Gençlik
Federasyonu
Üyesi
Tayyip Erdo¤an’›n Üsküdar’da
bir özel hastanenin aç›l›ﬂ› esnas›nda “Amerika Defol” dedikleri için
tutuklan›p 22 Eylül’deki mahkemede tahliye olan Sevinç Bozda¤ ile
yapt›¤›m›z röportaj

Yürüyüﬂ: Nas›l ve hangi nedenle gözalt›na al›nd›n›z, gözalt›nda yaﬂad›klar›n›z› anlat›r m›s›n›z?

Sevinç Bozda¤: Üsküdar Erdem Hastanesi önünde Afganistan’a
asker gönderilmesiyle ilgili bas›n
aç›klamas› yaparken önce sivil polislerin, ard›ndan da çevik kuvvet
polislerinin sald›r›s›na u¤rad›k.
Arabalara bindirilirken, araba içerisinde sürekli polisin tehdit, taciz ve
iﬂkencesine maruz kald›k. Plastik
kelepçenin s›k› tak›lmas›nda kaynakl› baz› arkadaﬂlar›m›z fenalaﬂt›.
Götürüldü¤ümüz Haydarpaﬂa Numune Hastanesi’nde de kelepçemiz
ç›kar›lmad›. Karﬂ› ç›kmam›z üzerine muayene odas›nda ve hastane
içerisinde halk›n gözleri önünde
sald›rd›lar. Muayene odas›nda yere
yat›r›larak zorla “muayene” edildik.
Doktorlar›n bu durum karﬂ›s›ndaki
tavr› ise polisle birlikte hareket etmek ve bize hakaret etmek oldu.
Gözalt›na al›nd›¤›m›zda önce Sabanc› Karakolu’na oradan da Vatan’›n iﬂkencehanelerine götürüldük. Yol boyunca sürekli sald›r›ya
u¤rad›k. Vatan’da kald›¤›m›z dört
gün boyunca parmak izi al›n›rken,
hastaneye götürülüp getirilirken polisin iﬂkencesi ve tehditleri sürdü.
Yürüyüﬂ: Tutuklanman›z› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

na kat›ld›¤›m›zda tutuklanaca¤›m›z
akl›m›za gelmemiﬂti aç›kças›. Çünkü daha öncesinde birçok defa bas›n
aç›klamas›na kat›lm›ﬂt›k. “Amerika
Defol” dememiz çok zorlar›na gitti
herhalde. “Amerika Defol” dedi¤imiz için tutukland›k. Bizi tutuklayanlar Amerikanc›d›r, Amerika’n›n
bugün Irak’ta Afganistan’da yapt›¤›
katliamlar›n suç orta¤›d›rlar.

Yürüyüﬂ: ﬁimdi siz b›rak›ld›n›z, di¤erleri hala tutuklu? Hukuken ne fark var aran›zda?

Bozda¤: Serbest b›rak›lan üç
kiﬂi olarak tutuklu olan di¤er üç arkadaﬂtan hiçbir fark›m›z yok.

Yürüyüﬂ: Ali Ekber Kalender'le ilgili yok polisin parma¤›n›
kopard›, yok DHKP- C'li diye yay›nlar yapt›lar; onun durumu nedir,
parmak koparma meselesi neydi?
Bozda¤: Gözalt›na al›n›rken
bir polisin parma¤›n›n koptu¤unu
ö¤rendik, polis zorla a¤z›m›za bakmaya çal›ﬂ›yordu parmak nerede diye. Sonra bir polis arac›n›n kap›s›
önünde kopan parma¤› buldular.
Parma¤› siz kopard›n›z diye tekrar
sald›rd›klar›nda polisin parma¤›n›n
koptu¤unu ö¤rendik.
Ali Ekber’e bizden farkl› olarak
polisi yaralad›¤› için ceza istiyorlar.
ﬁu anda polisin parma¤›n›n nas›l
koptu¤u belirlenememiﬂtir. Yani
suçlu olarak gösterilen arkadaﬂ›m›z›n parma¤› kopard›¤›yla ilgili hiçbir kan›t yoktur.
Yürüyüﬂ:

Hangi Hapishane'de ne kadar kald›n›z? Hapishanede yaﬂad›klar›n›z› anlat›rm›s›n›z?

Bozda¤: Ben Bak›rköy Kad›n
Kapal› Hapishanesi’nde 7,5 ay tutuklu kald›m. Ben, F Tipi’ndeki arkadaﬂlara göre biraz daha avantajl›yd›m. Çünkü 23 kiﬂilik bir ko¤uﬂ-

ta kald›m. Bulundu¤um zaman içinde bir çok ﬂeyi daha net görebildim
ve anlayabildim. 50-60 yaﬂ›nda bir
çok hastal›klar›na ra¤men tutuklu
olan analar›m›z vard›. Y›llard›r adaletsiz yere tutuklu bulunan arkadaﬂlar›m›z vard›. Ve Dev-Gençliler vard›. Paras›z e¤itim istedi¤i için tutuklanan, kat›ld›¤› bir ﬂenlikte sald›r›ya
u¤rayarak tutuklanan arkadaﬂlar›m›z vard›. Kitaplarda, dergilerde
okudu¤umuz adaletsizlikleri hapishanede daha iyi gördük.

Yürüyüﬂ: Hapishanede sürdürülen tecriti nas›l yaﬂad›n›z?

Bozda¤: Kald›¤›m hapishanede
tecrit F Tipindeki kadar a¤›r de¤ildi
elbette. Ko¤uﬂta 12 tane ikiﬂer kiﬂilik hücreler vard›. Ortak alan olarak
havaland›rma ve yemekhane vard›.
Yani L Tipi ﬂeklindeydi. Burada
amaç insanlar› gruplaﬂt›rmak ve ayn› ko¤uﬂ içinde birbirlerinden ay›rmak asl›nda. Ancak bu durum biz
devrimci oldu¤umuz için bizde etkili olmuyor. Daha çok adlileri etkiliyor. D o k t o r olmad›¤› için ço¤u zam a n revire ç›kam›yoruz. Ayda bir
kez bir arkadaﬂ›m›z ç›karsa o bizim
ilaçlar›m›z› yazd›r›yordu sadece.
Hastane sevkleri de aylar› buluy o r d u . Zaten onda da asker kelepçe
ç › ka rm a d › ¤ › için tedavi olmadan
geri geliyorduk. Ailelerimiz görüﬂlere geldi¤inde aramalarda çok sorun
yaﬂ›yordu. Birkaç defa arkadaﬂlar›m›z kap›da gözalt›na al›nd›.

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

Yürüyüﬂ: Eklemek istedi¤iniz
baﬂka bir ﬂey var m›?
Bozda¤: Son olarak “Amerika
Defol” dedi¤imiz için tutukland›k
ve hala “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” demeye devam ediyoruz.
Yani bask›lar›n, gözalt›lar›n, tutuklamalar›n bizim için hiçbir cayd›r›c›l›¤› yok. Biz savundu¤umuz düﬂünceleri savunmaya devam ediyoruz ve devam edece¤iz.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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Gençli¤in
Gündeminden

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

Okullar›n aç›lmas›yla beraber
okullarda haks›zl›klara, eﬂitsizliklere karﬂ› mücadele eden ö¤rencilere
cezalar da ard› ard›na verilmeye
baﬂland›. Geçen y›l 54 ö¤renciye
verilen toplam on dört y›l dokuz ay
cezayla aç›lan ‹stanbul Üniversitesi
bu y›l da cezalarla aç›l›ﬂ yapt›.
Yönetim okulun ilk günü yedi
ö¤renciye ceza verildi¤ini aç›klad›.
Okulda iki ö¤renci b i re r h a f t a , dört
ö¤renci b i re r ay, bir ö¤renci b i r dönem ve bir ö¤renciye de iki dönem
uzaklaﬂt›rma cezas› verildi. Cezalar›n nedeni ise okulda afiﬂ asmak,
dinleti ve anma töreni yapmak.
Bu sadece ‹stanbul Üniversitesi’ne özgü bir durum da de¤il. Ö¤rencilere yönelik bask› ve y›ld›rma
politikas› tüm üniversitelerde sistemli bir ﬂekilde uygulanmaktad›r.
Geçen y›l ö¤rencilere verdi¤i cezalarla tepki çeken Mersin Üniversitesi’nde 50’ye yak›n ö¤renci ceza
alm›ﬂt›r. Bunun d›ﬂ›nda Dicle Üni-

gençli¤in
tarihinden
5 Ekim 1997 - ‹lki 1991
y›l›nda yap›lan DLMK
ﬂenli¤inin 7’ncisi ‹stanbul’da yap›ld›.
6-11 Ekim 1995 - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi,
‹stanbul Üniversitesi
Çapa T›p Fakültesi ve
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde çeﬂitli
eylemlerle har(a)çlar
protesto edildi.
6 Ekim 1992: Tarihinde
gözalt›na al›nan Y›ld›z
Teknik Üniversitesi ö¤-
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OKULLARDAK‹ MÜCADELE
CEZALARLA ENGELLENEMEZ
versitesi’nde ö¤renciler "sosyoloji" konulu panel düzenledikleri için
çevik kuvvet paneli bas›p, birçok
ö¤renciyi gözalt›na ald›.
Ö¤rencilere verilen bu cezalar
YÖK taraf›ndan yasallaﬂt›r›lm›ﬂ bir
politikad›r. Ayr›ca bu cezalar özellikle e¤itim y›l›n›n belli dönemler i n d e verilmektedir. Bu dönemler
okulun ilk günleri, s›nav dönemler i ve okulun k a p a n a c a ¤ › dönemlerdir.
Okulun ilk dönemleri verilen
uzaklaﬂt›rma cezalar›yla, devrimci
ö¤rencilerin okula yeni baﬂlayan
ö¤rencilerle tan›ﬂmas›n›, iliﬂki kurmas›n› engellemeye çal›ﬂmaktad›r
okul yönetimleri. S›nav dönemlerinde verilen uzaklaﬂt›rma cezalar›yla, s›nava girmeleri engellenen
ö¤rencilerin s›n›fta kalmas› ve
okuldan at›lmas› hedeflenmektedir.
Okulun son dönemi verilen cezalarda ise, ceza alan ö¤rencilerin
bu haks›zl›¤› teﬂhir etmesi, di¤er
ö¤rencilere duyurmas› engellen-

rencisi Ayhan
Efeo¤lu’ndan
bir daha haber al›namad›.

7 Ekim 1967: Amerikan
6. Filo’su Türkiye’ye
gelecekti. Vietnam halk›n›n kan›n› döken 6.
Filo’nun ve katillerin
karaya ayak basmas›n›
engellemek amac›yla
‹TÜ, Y›ld›z Teknik
Okulu ve ODTÜ Talebe Birliklerinin temsilcileri 7 Ekim 1967’de
bir miting düzenlediler. 6. Filo’dan hiç
kimse Dolmabahçe’den karaya ç›kmaya
cesaret edemedi.

mektedir.
Bunun d›ﬂ›nda, son dönemde
üniversitelerde artan ÖGB (Özel
Güvenlik Birimi) say›s›, ö¤rencilere
yönelik bask›y› somut ﬂekilde ortaya koymaktad›r. ÖGB’ler bütün fakülte kap›lar›nda, bölüm kap›lar›nda, hatta okul bahçesinde adeta sivil
polis gibi gezerek ö¤rencileri huzursuz etmekte ve toplad›klar› istihbaratlar› polise iletmektedirler.
Bu bask›, y›ld›rma ve korkutma
politikas› sadece üniversitelerde akademik-demokratik mücadele veren
ö¤rencilere de¤il, bütün üniversite
ö¤rencilerine uygulanmaktad›r. Bu
politikalar›n boﬂa ç›kart›lmas› için
Dev-Genç’in okullarda verdi¤i mücadele tarihine bakmak yeterlidir.
Dev-Gençliler bilimsel, demokratik, halk için e¤itim hedefiyle 40
y›ld›r mücadele veriyorlar. Bu mücadele tarihinde okul iﬂgallerinden,
boykotlara, açl›k grevlerinden yürüyüﬂlere zengin bir tarih var.

Dünya Gençli¤inden
EN YÜKSEK
E⁄‹T‹M DÜZEY‹
‹LKOKUL
31 ülkede, ald›klar›
en yüksek e¤itim sadece
"anaokulu e¤itimi ve ilkokul e¤itimi" olan yetiﬂkinlerin toplam yetiﬂkin nüfusa oranlar› ﬂöyle:
Avustralya yüzde 8,
Belçika yüzde 13, ﬁili
yüzde 29, Çek Cumhuriyeti 0’a yak›n, Fransa
yüzde 12, Almanya yüzde 3, Yunanistan yüzde
25, Macaristan yüzde 2...

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

‹rlanda yüzde 14,
‹talya yüzde 14, Japonya
lise ile birlikte yüzde 57,
Kore yüzde 10, Meksika
yüzde 46...
Yeni Zelanda ortaokul ile birlikte yüzde 21,
Polonya ortaokul dâhil
yüzde 13, Portekiz yüzde 54, Slovak Cumhuriyeti yüzde 1, ‹spanya
yüzde 21, Türkiye yüzde 59, ABD yüzde 4.
Türkiye, Meksika,
Portekiz gibi ülkelerde
e¤itimi sadece ilkokul
e¤itimi ile s›n›rl› olanlar›n oran› oldukça yüksektir!

Adalet!

Üç y›ld›r her hafta...

E¤er faﬂizmle yönetilen bir ülkedeyseniz; adalet talebinin yan›na, sa b › r, › s r a r ve kararl›l›¤› koymal›s›n›z. Bu düzende adalet yok. Her gün,
yaﬂam›m›z›n her ad›m›nda düzenin
adaletsizlikleriyle karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Bizden adaletsizli¤in kan›ksanmas› isteniyor.
Hay›r, bunu kabul etmiyoruz.
Adaleti düzenden beklemedi¤imiz
gibi, adaletsizli¤i de sineye çekmiyoruz.
Ferhat Gerçek, 7 Ekim 2007’de
‹stanbul Yenibosna’da Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken polis taraf›ndan vuruldu, felç edildi... Aradan geçen 3
y›lda Ferhat’› vuranlar hakk›nda ne
do¤ru dürüst bir soruﬂturma yap›ld›,
ne cezaland›r›ld›lar. Ferhat’› felç
edenler tutuklanmad› bile. Elini kolunu sallayarak aram›zda dolaﬂ›yorlar. Görevleri(!)nin baﬂ›nda, yeni

Ferhatlar’› kurﬂunlamakla meﬂguller.
K›sacas›; 17 yaﬂ›ndaki Yürüyüﬂ
da¤›t›mc›s› Ferhat Gerçek için düzenin adaletsizli¤i en pervas›z biçimiyle hüküm sürüyor. Ferhat’› felç edenler için düzenin adaleti iﬂlemiyor.
Ama vazgeçmiyoruz.
Çünkü adalet mücadelesi, b›kmamay›, usanmamay›, y›lmamay› gerektiriyor. Bunun için tam üç y›l... üç
y›l boyunca her hafta meydanlarda
bu düzenin adaletsizli¤ini anlatt›k.
Üç y›l boyunca adalet istedik. Ülkemizdeki haklar ve özgürlükler mücadelesinde benzer bir örne¤i yoktur...
Ferhat’› vuran polisler hakk›nda
göstermelik bir dava aç›ld›.
Haklar›nda 9 y›l ceza isteniyor.
Ve adaletsizli¤e bak›n ki; ayn›
olaydan Ferhat Gerçek için aç›lan
davada daha çok ceza istendi. 15 y›l
4 ay. Ne yapt› Ferhat? Yasal bir dergiyi satt›. ‹ﬂte düzenin adaleti bu.

Fakat “düzenin adaleti bu” deyip
adaletsizli¤i kabul etmedik. Tam 3
y›ld›r, so¤ukta, s›cakta, ya¤murda,
çamurda, polisin, sald›r›lar› ve
gözalt›, tutuklama tehditleri alt›nda
adalet istedik.
Üç y›l boyunca her hafta ‹stanbul’un çeﬂitli semtlerinde Ferhat için
adalet istedik. Düzenin adaletsizli¤ini teﬂhir ettik.
Mesele sadece üç beﬂ polise ﬂu
kadar y›l ya da bu kadar y›l ceza verdirme meselesi de¤ildir. Bu ›srar,
hem karﬂ›-devrime adaletsizli¤e
boyun e¤meyece¤imizi, infazlar›,
iﬂkenceleri karﬂ›s›nda sessiz kalmayaca¤›m›z› gösteriyor, hem halka
adalet için nas›l mücadele edilece¤i
konusunda bir örnek sunuyor.
B u d a v a b i z i m d a v a m › z d › r.
A d a l e t y e r i n i b u l a n a k a d a r, biz
a d a l e t i s a ¤ l a y a n a k a d a r davam›z›
s ü r d ü rece¤iz.

Say›: 236

Yürüyüﬂ

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar› Devam Ediyor

ADANA
Ferhatlar›n, Enginlerin sesi Yürüyüﬂ Dergisi ‹stanbul’un yoksul
mahallelerinde halka ulaﬂt›r›lmaya
devam ediliyor.
23 Eylül günü ‹ s t a n b u l Okmeydan›’da Örnektepe Mahallesi muhtarl›k önünde bir araya gelen Halk
Cepheliler, burada bir eylem yapt›lar. Yürüyüﬂ önlükleri giyen Halk
Cepheliler, “Enginlerin Ferhatlar›n
Sesi Yürüyüﬂ Susturulamaz-Halk
Cephesi” yaz›l› pankart›n arkas›nda; “Yürüyüﬂ Dergisi Susturulamaz!”, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz!”, “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z!” sloganlar›n› hayk›rd›lar.

Eylemin ard›ndan mahallede
dergi da¤›t›m› yap›ld›.
A d a n a’da 25 Eylül Cumartesi
günü Yürüyüﬂ okurlar› Akdeniz
Mahallesinde yürüyüﬂ dergisinin
234. say›s›n›n tan›t›m ve sat›ﬂ›n›
yapt›lar.
Yürüyüﬂ önlükleri giyilerek megafonla yap›lan tan›t›mda “Devletin Savc›lar› Hakimleri 1 Milyon
Euro Karﬂ›l›¤›nda Her Türlü Suçu
‹ﬂleyenleri Serbest B›rak›rken 5060 Yaﬂ›ndaki Analar›m›z-Babalar›m›z Bir Devrimcinin Cenazesine
Kat›ld›¤› ‹çin Aylard›r Tutuklu, Tayad’l›lar Bu Hukuksuzlu¤un Sona
Ermesi ‹çin Günlerdir ‹stanbul’dan
Ankara’ya Yürüyor “ denildi.
‹nsanlar›n ilgisinin yo¤un oldu¤u tan›t›m ve sat›ﬂta 64 dergi halka
ulaﬂt›.
‹ z m i r´de Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ› 25 Eylül ve 26 Eylül tarihlerin-

3 Ekim
2010

de devam etti.
25 Eylül günü Yamanlar-Onur
mahallesi ve Çi¤li-Harmandal›´nda
yap›lan tan›t›m ve sat›ﬂlarda a¤›rl›kl› olarak TAYAD´›n yürüyüﬂü
anlat›ld›. Sald›r›lar karﬂ›s›nda sahiplenelim ça¤r›s› yap›ld›.
‹ki günüm sonunda toplam 72
dergi halka ulaﬂt›r›ld›
26 Eylül günü Narl›dere Huzur
Mahallesi’nde Yürüyüﬂ Dergisinin
son say›s›n›n tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›ld›. Yürüyüﬂ okurlar› çald›klar› her
kap›da linç sald›r›s›na u¤ruyan TAYAD’l›lar› anlatt›lar. Linç sald›r›lar›n›n sorumlusunun AKP iktidar›
oldu¤unu ve her türlü sald›r›ya ra¤men TAYAD’l›lar›n yollar›na devam ettiklerini belirttiler. Mahallede halk› ise geçmiﬂ olsun dileklerini iletti. 3 Yürüyüﬂ okurunun kat›ld›¤› tan›t›m ve sat›ﬂta 4 saatte 50
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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Gençlik Federasyonu’ndan

ÜNAL YARIMA⁄AN ‹ST‹FA ETT‹
PEK‹ DE⁄‹ﬁEN NE?

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010
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Kamu Personeli Seçme S›nav›’nda
yolsuzluklar›n, h›rs›zl›klar›n ortaya
ç›kmas›yla beraber, h›zla YÖK’ü ve
ÖSYM’yi aklama kampanyalar› baﬂlat›ld›. ‹ktidardan burjuva bas›ndaki
yazarlara kadar, herkes birkaç “kötü
adam” bularak yaﬂanan tüm adaletsizlikleri, s›nav sorular› h›rs›zl›klar›n›
bu kiﬂilere ba¤lad›lar. E¤itim sisteminin, s›nav sisteminin bir kusuru yoktu! Milyonlarca insan›n gelece¤ini belirleyen bu sorunlara “her zaman böyle ﬂeyler yaﬂanabilir” gibi bir ciddiyetsizlikle yaklaﬂt›lar. “Münferit bir
olay” havas› yaratt›lar.
Bu aklama kampanyalar›n›n en
önemlisi ise Ünal Yar›ma¤an’›n
ÖSYM baﬂkanl›¤›ndan istifa etmesidir. Kopya olay› ortaya ç›kt›¤›nda Yar›ma¤an sorular›n içeriden s›zd›r›lm›ﬂ
olabilece¤ini düﬂünmedi¤ini, ancak
tele kulak yöntemiyle çal›nm›ﬂ olabilece¤ini aç›klam›ﬂt›. Kendisi de en
baﬂ›nda bu aklama kampanyas›n›n
yönlendiricilerindendi. ‹stifa ettikten
sonra “Kurumunun (ÖSYM’den bahsediyor) daha fazla y›pranmas›n› istemedi¤i için istifa etti¤ini” aç›klad›.
Ancak bütün bu manevralara, aklama kampanyalar›na ra¤men, son
soru h›rs›zl›¤›, s›nav yolsuzlu¤u olaylar›nda YÖK ve ÖSYM fazlas›yla
teﬂhir oldu. Halk›n ve gençli¤in gözünü boyamak için yine klasik bir yönteme baﬂvurdular; kurumun baﬂ›ndaki en üst adam›, Ünal Yar›ma¤an’›
kurban vererek istifa ettirdiler.
YÖK’ün, ÖSYM’nin, sistemin suçu
yoktu; suçlu iﬂte oydu!
Ünal Yar›ma¤an’›n istifas›ndan
sonra yerine geçici olarak biri atand›.
Bu seferde yeni gelenin marifetleri
burjuva bas›nda fazlas›yla yer buldu.
Öyle ya daha tam olarak kapanmam›ﬂ, bu gün ülkemizdeki e¤itim sisteminin durumunu ortaya koyan ve halk›n tepkisini fazlas›yla çeken bir
skandal var. Sorun kötü yöneticiler ve

onlar da tek tek görevden al›narak yenileri göreve getiriliyor! S›navlardaki
yolsuzluklara kar›ﬂt›¤› ileri sürülen 9
ÖSYM görevlisi de Ünal Yar›ma¤an’›n istifas›n›n ard›ndan görevden
al›nd›. Yerleri derhal yeni görevlilerle
dolduruldu bile. Böylece bundan sonra s›navda kopya çekilmeyecek! Sorular d›ﬂar›ya s›zd›r›lmayacak! Tarikatlara verilemeyecek. Sorular› haz›rlayanlar yay›nevleriyle anlaﬂma
yapamayacaklar! Dershane sahibi
olamayacaklar!
Bu söylemler, bu iddialar,elbette
ki bu düzene aittir. ‹stifa edip halk›
kand›ran Ünal Yar›ma¤anlar’a aittir,
YÖK Baﬂkan› olan ve kopya olaylar›n›n ard›ndan ars›zca s›nav "sistemini
de¤iﬂtirmenin tam zaman›d›r” diyen
Yusuf Ziya Özcanlar’a aittir. Baﬂbakana aittir, bakanlara aittir. Bir tek
h a l k a a i t d e ¤ i l d i r. Senelerdir bu s›navlara giren ve bu adaletsizliklere
maruz kalan bizim halk›m›z›n çocuklar›d›r. Yaﬂan›lan bu kopya olaylar›
elbetteki ilk de¤ildir. ÖSYM’den sorular ilk defa s›zd›r›lmam›ﬂt›r. Yap›lan her s›navda kopya da çekilmiﬂtir,
sorular da s›zd›r›lm›ﬂt›r. Farkl› olan,
h›rs›zl›klar›n, yolsuzluklar›n, adaletsizliklerin bu defa ortaya ç›km›ﬂ olmas›d›r.
Ünal Yar›ma¤an’›n yerine ‹TÜ’de
ö¤retim üyesi olan Ali Demir’in getirilmesi hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmez.
ÖSYM’de
düzenleme
yapan
YÖK’ün kendisi zaten çürümüﬂ ve
kimse taraf›ndan savunulamayan bir
kurumdur. Bu düzenin kurumlar›ndan hiçbir do¤ruluk beklenemez,
adalet beklenemez. Çünkü sorun tek
tek kurumlar›n kötü yönetiliyor olmas›ndan ya da kötü yöneticilerden
kaynaklanm›yor. Sorunun kayna¤›
sistemdedir. YÖK ve ÖSYM bu düzendir, biz ise bu düzene karﬂ› mücadele eden ve onu de¤iﬂtirecek olan
halk›z, halk›n gençli¤iyiz.

Kimlik P aras›
Soygununa Son!
Tekirda¤ Nam›k Kemal Üniversitesi’nde kay›t döneminin
baﬂlamas›yla birlikte har(a)çlar›n yan› s›ra “K‹ML‹K PARASI” ad› alt›nda al›nan 120 TL’ye
aralar›nda Gençlik Federasyonu
ö¤rencilerinin de bulundu¤u
devrimci-demokrat ö¤renciler
karﬂ› ç›kt›lar.
Hiçbir hukuki dayana¤› olmayan uygulaman›n kald›r›lmas› için okul yönetimine dilekçe
veren ö¤renciler, bu hukuksuzlu¤u ortadan kald›rmay› baﬂard›lar. Kay›t dönemi ilk günlerinde 120 TL, daha sonra itirazlar
üzerine 60 TL’ye düﬂürülen
kimlik ücreti itirazda bulunmayan ö¤rencilerden al›nmaya devam edilirken, devrimci ve demokrat ö¤rencilerden al›nmad›.
Görüﬂme için okul yönetimine giden baz› ö¤renciler
“…neden hepiniz birlikte geliyorsunuz?... siz gidin kayd›n›z›
yapt›r›n, gelin biz size yemek fiﬂi verelim” ﬂeklinde rüﬂvetle ikna edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂlar, fakat
kararl› bir tav›rla karﬂ›laﬂan yönetim, uygulamay› k›smen de
olsa kald›rmak zorunda kald›.
Devrimci-demokrat ö¤renciler
mücadelelerinin sonunda idarenin keyfi uygulamas›n› durdurmay› baﬂard›lar.

Sahte Diploma
Mimarlar Odas›’n›n KPSS’deki
kopya skandal›n›n ard›ndan baﬂlatt›¤› araﬂt›rma sonucunda, odaya kay›tl› baz› kiﬂilerin üniversitelerden sahte diploma ald›¤› ortaya ç›kt›. YÖK’ün de bu diplomalar› incelemeden denklik belgesi verdi¤i saptand›. Oda, 40
kadar sahte diploma tespit etti.
Bunlardan 30’u belgelerle kan›tlanm›ﬂ durumda, 10’unun incelemesiyse sürüyor.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

Emperyalist
tekellere davet
Birleﬂmiﬂ Milletler’in (BM)
65’inci Genel Kurulu ve “Bininci
Y›l Kalk›nma Hedefleri” buluﬂmas›
için New York’ta bulunan Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, emperyalist
tekellerin temsilcileri ile yapt›¤›
toplant›da onlar› ikna etmek için
ﬂunlar› söylüyordu;
“ﬁunu bilin ki, T ü r k i y e ç o k
büyük de¤iﬂim geçirdi...”
“Birçok dünya devi ﬂirket, bölge merkezini ‹stanbul’a taﬂ›d›. Bu
ad›m› atmay› düﬂünen baﬂka ﬂirk e t l e r d e v a r.”
“Eskiden çekebildi¤imiz ya banc› sermaye y›lda 1 milyar dol a r › z o r bulurdu... Krizde bile 8.5
m i l y a r d o l a r geldi.”
“Böyle ülkeyi zor b u l u r s u nuz!” (Hürriyet, 24 Eylül 2010)
Gül’ün hitap etti¤i dinleyiciler
aras›nda IBM, Pfizer, Otis, Citigr o u p gibi emperyalist tekellerin
temsilcileri vard›.
Yedek parçadan, dondurulmuﬂ
g›daya, ilaçtan sulama sistemleri
fabrikas› kurmaya kadar çok çeﬂitli
projeleri ile halk› nas›l sömüreceklerinin yollar›n› ar›yor, emperyalist
tekeller.
Bu
görüﬂmeler
sürerken,,
Türkiye’nin Cumhurbaﬂkan›, tekellere, Anadolu’nun da¤lar›n›, ormanlar›n›, ovalar›n›, akarsular›n›, do¤al
zenginliklerini, madenlerini ve tüm
zenginliklerini pazarl›yor ve “Böyle
ülkeyi zor b u l u r s u n u z ! ” diyordu.
Gül, emperyalist efendilerine Türki-

ye’yi alenen alt›n bir tepside sunuyor, Türkiye’yi ya¤malamaya devam etmeleri için ça¤r›lar yap›yor.
Gül ve beraberindekiler, emperyalist tekeller Anadolu’yu daha çok
ya¤malas›n diye Amerika’da bir
çok görüﬂme yapt›. ‹ﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar› için emperyalist tekellerin temsilcilerinin kap›lar›n›
aﬂ›nd›rd›lar.

G ü l e r S a b a n c › : “yat›r›mlar
için en uygun ülkeler
Brezilya ve Türkiye!”dir...
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
oligarﬂinin ç›karlar› için, Amerika’da tekellere ça¤r›lar yaparken,
gerçekte tekellerin sözcüsü olarak
konuﬂuyor. ‹ﬂbirlikçi tekeller,
referandumun hemen ertesinde
tekellere yönelik aç›k davetlerini
tekrarlam›ﬂlard›.
Güler Sabanc›, emperyalist tekellere ça¤r› yaparak Türkiye ve
Brezilya’n›n “een u y gu n ” ülkeler oldu¤unu söylüyordu.
Onlar›n anlad›klar›, “ e n u yg u nl u k ” , emperyalist tekellerin bire
yüz kazand›klar›, “ggüven” içinde
sömürüp, ya¤malayacaklar› bir ülkenin sunulmas›d›r.
G ü l e r Sabanc›, Monaco’da yap›lan enerji konferans›ndaki konuﬂmas›nda da;
“‹ﬂte bu 21. yüzy›l›n ‹pek Yolu
dedi¤imiz Do¤u-Bat› enerji koridorunun en önemli halkas›d›r- Türki-

Silahlar›, katilleri, yiyecekleri
hepsi ‹ncirlik’ten!
Amerikan emperyalistleri bugüne kadar ‹ncirlik Üssü’nü istedikleri gibi, hiç kimseye hesap sormadan kulland›lar. Halen de böyle kullanmaya devam ediyorlar.
Irak ve Afganistan’daki Amerikan iﬂgal güçlerinin
silahlar›, cephaneleri, lojistik ihtiyaçlar›n›n yan›s›ra,
yiyecekleri de y›llard›r ‹ncirlik’ten karﬂ›lan›yor. ‹ncir-

Gül ve Davuto¤lu,
Türkiye’yi pazarlamak için
yo¤un diplomasi içindeler
ye- bn” diyordu. (Vatan 24 Eylül
2010)
Aç›kça, emperyalist tekellere
Anadolu’nun tüm zenginlikleri sunuluyor. Ayn› Sabanc›, referandum
sonras›nda da ﬂu aç›klamay› yapt›:
“Ülkemiz baﬂar›l› bir referandum
gerçekleﬂtirmiﬂtir. ... Bütün dünyan›n güvenle bakt›¤› ülkemize biz de
daha fazla güvenmeliyiz.”
Sabanc›’n›n “bütün dünya” dedi¤i elbette ki sadece emperyalist
tekellerin dünyas›d›r. TUSKON
(Türkiye ‹ﬂadamlar› ve Sanayiciler
Konfederasyonu) Baﬂkan› R›zanur
Meral de, referandum de¤erlendirmesinde “yarg› müdahalesi” ihtimalinden kurtulan emperyalist tekellerin art›k daha fazla Türkiye’yi
tercih edece¤ini söylüyordu.
Evet, ülkemiz bugün, dünden
daha fazla emperyalist tekellerin
ya¤ma ve talan›na aç›lm›ﬂt›r. Ve yine tekellerin “huzuru” için emekçilere kölece çal›ﬂma koﬂullar›, 4C’ler dayat›l›yor. Tekeller, emekçileri daha ucuza, kar›n toklu¤una çal›ﬂt›rabilsinler diye, linçler örgütleniyor, faﬂist sald›r›lar ve polis terörü sürdürülüyor.

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

lik Üssünden son 6 y›lda, Irak ve Afganistan’daki
Amerikal› iﬂgalcilere, 302 bin 734 ton g›da maddesi
ve çeﬂitli eﬂya taﬂ›nd›. 2010 Ocak’tan 24 A¤ustosa kadar 31 bin 557 ton yiyecek taﬂ›nd›.
Irak’ta ve Afganistan’da “e¤lenmek için” katliam
yapacak kadar halklara düﬂman iﬂgalcileri besliyor oligarﬂi. Irak’ta, Afganistan’da iﬂgali sürdüren, halk› katledenler ne kadar suçluysa, onlara ‹ncirlik’i açanlar, ‹ncirlik’ten yiyecek gönderenler de o kadar suçludur.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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Diyarbak›r Hapishanesi’nden canl› yay›n!

Bugünün tecrit alt›ndaki
hapishanelerine SANSÜR!

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

“ ﬁ urada bir Diya rba k›r Ce za evi
var. (...) Türkiye’de iﬂkence yok diy e b as ba s b a¤ ›r ›l ›y o rk en Di y ar ba k›r Cezaevi’nin 5. ko¤uﬂundan
gökyüzüne feryatlar, figanlar yüksel iy or du . O so ¤ uk bet on la rd a, p i s lik ler için de, k analizasy on larda in sanlara nas›l zulüm ettiklerini ki taplar art›k yaz›yor.” diyordu 3 Eylül günü Diyarbak›r’da yapt›¤› konuﬂmada Tayyip Erdo¤an.
8 y›ld›r iktidarda olan Erdo¤an,
Diyarbak›r Hapishanesi’nde yap›lan
iﬂkencelerle ilgili tek bir soruﬂturma
açmazken, referandum mitinginde
Diyarbak›r Hapishanesi için “...
oras› ar t›k varl›¤›yla sürekli bize
12 Eylül’ü hat›rlatmas›n...” diyerek, oray› “y›kmaktan”, “yeni hapishane” yapmaktan sözediyordu.
Tayyip Erdo¤an, Diyarbak›r Hapishanesi’ndeki 30 y›l önceki iﬂkenceden sözediyor, günümüzde sokaklarda, karakollarda, emniyet
müdürlüklerinde ve hapishanelerde
süren iﬂkenceden söz etmiyor.

AKP’nin gündemi
ilericilerin, ayd›nlar›n
gündemi olamaz!
Erdo¤an’›n, referandum hesaplar› nedeniyle Diyarbak›r Hapishanesi’ndeki iﬂkenceden söz etmesi
ile birlikte neredeyse bütün burjuva
bas›n-yay›n, bir çok ayd›n, kendisine ilericiyim diyen bir çok çevre
Diyarbak›r Hapishanesi’nden söz
etmeye baﬂlad›.
Diyarbak›r Hapishanesi baz›
çevrelerin ise adeta “tek gündemi”
durumunda. Kuﬂkusuz Diyarbak›r
Hapishanesi’nin, Metris’in, Mamak’›n tart›ﬂ›lmas› gerekir. Ama bu
tart›ﬂma AKP’nin icazetinde,
AKP’nin siyasi hesaplar›na kurban
edilerek yap›lamaz. AKP bizim de¤erlerimizi, direniﬂlerimizi de kullanamaz, ac›lar›m›z› da... Kimse bu-
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na izin veremez.
AKP adaletin ad›n› bile anmadan, “12 Eylül’ü hat›rlatan” her ﬂeyin üstünü örtüyor... Hapishaneler
kapat›ld› m›, her ﬂey çözülmüﬂ,
unutulmuﬂ mu olacak?!
Kald› ki, devrimciler 30 y›ld›r
12 Eylül’e karﬂ› mücadele ediyor.
Devrimciler taraf›ndan bugüne kadar hapishanelere iliﬂkin onlarca
kampanya örgütlendi. AKP gericili¤i o zaman yoktu ortada.
AKP iktidar›, bugün de 12 Eylül
hapishaneleri tart›ﬂ›ls›n ama günümüz hapishaneleri ve tecrit üzerine
tek cümle edilmesin istiyor.
Diyarbak›r Hapishanesi ile ilgili
tart›ﬂmalarda AKP iktidar› ve oligarﬂinin çeﬂitli kesimleri öylesine
hoﬂgörülü ki, televizyonlar, geçen
hafta Diyarbak›r Hapishanesi önünde yap›lan toplant›dan uzun uzun
canl› ba¤lant›lar yap›t›lar. Yine geçen hafta yap›lan ' D i y a r b a k › r Ce zae vi G erçe ¤i yl e Y ü z l e ﬂ m e ' s e m p o z y u m u medyada kendine geniﬂ
yer buldu.
AKP, 30 y›l sonra kendi belirledi¤i gündem içinde Diyarbak›r Hapishanesi’nden söz edilmesini “zararl›”, düzeni tehdit eden bir tart›ﬂma olarak görmüyor.
Son derece çarp›c›d›r; bu tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› ve televizyonlarda
canl› yay›nland›¤› saatlerde, 18 Eylül’den beri hapishanelerdeki tecritin kald›r›lmas›, iﬂkencenin son bulmas› için sürdürülen yürüyüﬂ, AKP
polisinin örgütledi¤i linç güruhlar›n›n sald›r›s›na u¤ruyordu. Diyarbak›r Hapishanesi’ni günlerce yazanlar, TAYAD’l›lara yap›lan linç sald›r›s› ve yürüyüﬂ ile ilgili tek sat›r
yazmad›lar.
Canl› yay›nlarda 30 y›l önce yap›lan iﬂkenceler tart›ﬂ›l›rken,
AKP’nin polisi linççilerle el ele
vermiﬂ TAYAD’l›lara sald›r›yordu.

Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan›
Vedat Ahsen Coﬂar, “Diyarbak›r Askeri Cezaevi’nde yaﬂananlar insan
olarak bizim utanc›m›zd›r. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin utanc›d›r”
diyordu ama gözünün önünde
AKP’nin örgütledi¤i linç sald›r›s›n›
görmezden geliyordu.
Diyarbak›r Hapishanesi üzerine
tart›ﬂma; utanç duygusu ve müze talebine s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ, ehlileﬂtirilmiﬂ,
“makul” bir tart›ﬂma olarak sürmektedir.
Hesap sorma yoktur, uzlaﬂma,
bar›ﬂma, anlaﬂma vard›r. Adalet
yoktur, intikam yoktur, ceza yoktur.
‹ﬂte böyle oldu¤u için Diyarbak›r Hapishanesi’ndeki iﬂkencelerle
ilgili toplant›lar, sempozyumlar, televizyonlardan canl› yay›nlan›rken,
tecrit iﬂkencesine karﬂ› yürüyen TAYAD’l›lara karﬂ› ise, yüzlerce kilometre boyunca linç sald›r›lar› örgütleniyor. He sap sorman› n ol ma d›¤›
yerde, adalet olmaz.
Bu sempozyumlar, toplant›lar
içinde yeralanlar, belki kendilerini
iﬂkenceye, zulme karﬂ› bir ﬂeyler
yap›yor gibi görüyorlar; ama yan›l›yorlar, çünkü tüm bu tart›ﬂmalar,
eksik, yanl›ﬂ, çarp›k talepler,
AKP’nin sahte demokratikleﬂme
manevralar›na hizmet ediyor.
K›sacas›, bu tart›ﬂmalar yanl›ﬂ
zeminde, AKP’nin belirledi¤i bir
zamanda yap›l›yor, AKP’nin “bak›n
demokrasi getirdik, her ﬂey tart›ﬂ›l›yor” yalan›n› güçlendiriyor. Zulme
kar adalet mücadelesi, bizim mücadelemizdir ve asla zalimle birlikte
yürütülemez.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

‘Cami yak›l›r mesela’
Emekli orgeneral S a b r i Yi rmibeﬂo¤lu, oligarﬂinin ordusunda görev
yapt›¤› 40 y›l
boyunca
hep
halka karﬂ› yürütülen savaﬂ içinde
yer ald›. Ülkemizdeki
kontrgerilla örgütlenmesinin ﬂeflerinden biri, Özel Harp Dairesi baﬂkanlar›ndan biri olarak, nerede bir
k›y›m, katliam, iﬂkence, provokasyon varsa alt›ndan ç›kanlardan birisi de oydu.
Emperyalistlerin direktifleri ile
kontrgerilla örgütlenmesini yaratanlardan biri oldu. Yapt›¤› katliamlar
ve sald›r›lar ile övündü hep.
A d n a n M e n d e res iktidar› döneminde 6-7 Eylül 1955’de ‹stan-

bul’da, Ankara’da, ‹zmir’de az›nl›k
halklara karﬂ› yürütülen provokasyonu örgütledi. Bu ya¤ma ve katliama iliﬂkin olarak “6-7 Eylül de bir
Ö z el Ha r p iﬂ i di r v e m uh te ﬂ em b i r
ö r g ü t l e n m ey d i . A m a c › n a d a u l a ﬂ t › ”
diyerek, katliam› kontrgerilla ad›na
üstlenmiﬂti.
Yirmibeﬂo¤lu geçen hafta, Haber Türk gazetesi ile yapt›¤› bir röportajda kontrgerillan›n icraatlar›na
iliﬂkin bir itirafta daha bulundu; Yirmibeﬂo¤lu ﬂunlar› söylüyordu bu
röportajda:
“ T ürkiye ’de de Öz el Ha rp't e bir
kural vard›r: Halk›n mukavemeti ni art›rmak içi n düﬂman yapm›ﬂ gi bi baz› de¤erlere sabotaj yap›l›r.
Bir cami yak›l›r. K›br›s'ta cami
y a k t › k b i z . C a m i y a k › l ›r m e s e l a . . . "
Cami de yak›l›r!
K›br›s’ta ne yap›p yapmad›klar›

ﬁahinkaya tek miydi?
Emperyalist tekellerin girdikleri
dev ihalelerde her zaman rüﬂvetler,
hediyeler, iktidar›n bakanlar›n›,
baﬂbakan›n› sat›n almalar, ﬂantajlar
ola¤an iﬂlerdir.
Bu tekellerden biri de silah tekeli Lockheed’dir. Lockheed savaﬂ
uçaklar›n› satabilmek için onlarca
ülkede generallere, bakanlara, bürokratlara rüﬂvetler da¤›tt›. Amerikal› Senatör Frank Church,
1976'da, Lockheed’in bir çok ülkede büyük miktarlarda rüﬂvet da¤›tt›¤›n› aç›klad›. Say›lan ülkelerden biri de Türkiye’ydi ve Türkiye,
1974-75’te, Lockheed’den 40 adet
savaﬂ uça¤› alm›ﬂt›.
ABD'de General Dynamics ﬁirketi'nin Baﬂkan Yard›mc›s› Veliotis,, daha sonra bir soruﬂturma s›ras›nda, Türkiye'ye verilen rüﬂvetin
miktar›n› da aç›klad›: 23 milyon
dolar!
Ama kime, ne kadar verilmiﬂti,

bunlar “s›r!” kald›. Aç›¤a ç›kanlardan biri, dönemin Hava Kuvvetleri
Komutan›, 12 Eylül cuntas›n›n üyesi Tahsin ﬁahinkaya idi.
O y›llarda Lockheed’in rüﬂvet
da¤›tt›¤› ülkelerde soruﬂturmalar
aç›l›rken, Türkiye Lockheed rüﬂvet
olay›n›n soruﬂturulmad›¤› iki ülkeden birisi olmuﬂtu.
DSP, geçen hafta, ad› 23 milyon
dolarl›k rüﬂvetle an›lan emekli Org.
Tahsin ﬁahinkaya için Meclis Araﬂt›rmas› aç›lmas›n› istedi.
Hava Kuvvetleri’ne ait uçak
hangarlar›nda tavukçuluk yapan bir
cunta üyesidir Ta h s i n ﬁ a h i n k a y a.
Uçak al›mlar›ndaki vurgunlar›yla,
dünyan›n en zengin generalleri aras›na kat›lm›ﬂt›r.. Bu durum bilinmesine karﬂ›n, ﬁahinkaya hakk›nda tek
bir soruﬂturma aç›lmam›ﬂt›r. Peki
neden?
ﬁahinkaya ve generaller rüﬂveti
emperyalist tekellerden alm›ﬂlard›r.

bir yana, halka karﬂ› savaﬂta zihniyetleri budur iﬂte. Kulland›klar›
yöntemler bunlard›r. Bu kokuﬂmuﬂ
düzeni korumak ad›na y a p m a y a c a k l a r › , y a p m a d › k l a r › ﬂ e y y o k t u r.
Halk›n kutsal sayd›¤› de¤erler de
dahil olmak üzere hemen her ﬂey
onlar›n provokasyonlar› için kullan›lm›ﬂt›r.
K›br›s’ta cami yakt›klar›n› söyleyen Yirmibeﬂo¤lu, A t i n a’da A t a t ü r k ’ ün evine provokasyon için
bomba att›r›p, 6-7 Eylül sald›r›s›
için gerekçe yarat›yordu. Bombalayan M‹T’in maaﬂl› eleman›yd›.
Bir devlet düﬂünün ki, kendi kurucu liderinin evini bile kolayca
bombal›yor, “camilerin yak›labilece¤ini” söylüyor. Ve bununla da
övünüyor.
“Koskoca devlet böyle ﬂeyler yapar m›” diyenler, “ben devletime
güvenirim” diyenler, itiraf edilen
bu gerçekleri görmeli ve ders ç›karmal›d›r.
En büyük rüﬂvet çark›, emperyalist tekellerin kurdu¤udur, ve Lockheed’den
bu yana da dönmeye devam ediyor. ﬁahinkaya’dan
sonra da tüm üst kademe
generaller, baﬂka rüﬂvetler yediler. Daha da
önemlisi, siyasi iktidarlar
da o rüﬂvetlerden paylar›n› ald›lar.
Yani o 23 milyon dolar› sadece ﬁahinkaya almad›, o ihalelerde imzas›
olan hükümetler baﬂta olmak üzere
oligarﬂi içi bir çok kesim paylaﬂm›ﬂt›r. ‹ﬂte o nedenle de üzerinden 34 y›l
geçmiﬂ olmas›na ra¤men, ne araﬂt›rm›ﬂ, ne soruﬂturabilmiﬂlerdir...

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

Onlarca y›ld›r dönüp duran rüﬂvet çark›, ﬁahinkaya’y› soruﬂturmakla duracak m›? Hay›r.; yeni ﬁahinkayalar ve hükümetler, milyon
dolarlar› yemeye devam edecek...
Bu yüzden de emperyalist tekellerin
hükmetti¤i sistemde, rüﬂvet, hiçbir
zaman gerçek anlamda araﬂt›r›lmaz
ve cezaland›r›lmaz. ﬁahinkaya’yla
ilgili Meclis Araﬂt›rmas› iste¤inin
ak›beti de farkl› olmayacakt›r.
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SORUDA

burjuvazi,
kitleler nezdinde milliyetçili¤i elden b›rakmay›p, kulBilgi Tarihten, bilimden,
lanmaya
devam
etmiﬂtir.
önderlerimizden, geleneklerimizden
güçtür ö¤rendiklerimizle
Çünkü milliyetçi duygular›n
güçlenece¤iz
körüklenmesi emekçilerin s›n›f bilincinin geliﬂmesini engelMi ll iy et çi li k n ed ir ?
lemektedir. Milliyetçilik ve “milli” duygular, s›n›fsal farkl›l›klar›,
Milliyetçilik burjuvazinin “kençeliﬂkileri en etkili ve en k›sa yoldine ait bir pazara sahip olmak”
dan örtbas etme arac›d›r.
istemesiyle tarih sahnesine ç›kan
bir düﬂüncedir. Kapitalizm geliﬂ- ‹lerici rol oynad›¤› dönemler de dahil, burjuvazi her zaman milliyetmekte, feodal devletler buna ençili¤i kendi ç›karlar› do¤rultusungel olmakta, burjuvazi feodal iktida kullanm›ﬂt›r. Burjuvazinin
dar› y›kmak istemekteydi. Kapi“milli” ç›kar olarak gösterdi¤i
talizmle birlikte uluslar›n ﬂekilkendi ç›karlar›d›r. “Egemenlik
lenmesine paralel olarak “Tek
ulusundur” sözü de s›n›fsal anbayrak alt›nda ulusal bir devlet”,
lamda burjuvazinin egemenli¤i
feodalizmin egemenli¤ini y›k›p
anlam›na gelmiﬂtir. Emperyalizm
burjuvazinin iktidar›n› sa¤layadönemiyle birlikte, milliyetçili¤in
cakt›. Milliyetçilik bu anlamda
kullan›m›, ﬂovenizme dönüﬂmüﬂ
burjuvazinin ç›karlar›na uygun
ve halklar aç›s›ndan y›k›c› ve teholarak,
“belli
bir
toprak
üzerinde
Say›: 236
likeli hale dönüﬂmüﬂtür.
ayn› dili konuﬂan, ayn› üretim
Yürüyüﬂ
iliﬂkileri içinde yer alan halk› or3 Ekim
tak bir ruhsal ﬂekillenme içinde
2010
Milliyetçili¤in ülkemizdeki
birleﬂtiren ‘inanç ve bilinç’ birliseyr i ne dir ?
¤i” olarak tarih sahnesine ç›kt›.

Milliyetçilik ve linçler
1-)

4-)

2-) Milliyetçili¤in tarih içindeki
rolü nedir?
Milliyetçilik, feodalizme karﬂ› ilerici
bir rol oynad›. Bu milliyetçilik,
burjuva milliyetçili¤iydi ve burjuvazinin gericileﬂmesine ba¤l›
olarak gericileﬂti. Milliyetçilik
düﬂüncesi, bir ulusun öteki uluslardan daha üstün oldu¤u düﬂüncesiyle uluslar› birbirine düﬂman
hale getirdi. Burjuvazi, burjuvazinin ç›karlar› için kitleleri savaﬂt›rmakta bu milliyetçilik duygusunu
kulland›.

3-) Burjuvazi milliyetçili¤i neden
kullan›r?
“Tekelci dönemde kapitalizm serbest
rekabet, milliyetçilik ve demokratik
yönetim ilkelerini bir yana iterek,
yerlerine tekel, kozmopolitizm ve oligarﬂik diktay› ikame etmiﬂtir. ” Fakat
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Milliyetçilik ve ﬂovenizm, sistemin
bir parças› olarak, emperyalizme
hizmet eder. Faﬂizm milliyetçili¤i
kullan›r. ﬁovenizmi körükleyerek
uluslar aras›nda düﬂmanl›¤› büyütür. Ulusun alabildi¤ince yüceltildi¤i yeni bir tarih yaz›l›p di¤er
uluslar aﬂa¤›lan›r düﬂman gösterilir.
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ulusal
kurtuluﬂçuluk hakimdir; bu sürecin milliyetçili¤i anti-emperyalist
içeriklidir. Ancak daha sonra bu
milliyetçilik, Güneﬂ Dil Teorisiyle birlikte “›rkç›” bir zemine oturdu. Asimilasyon politikalar›na zemin oluﬂturdu. Baﬂta Kürtler olmak üzere, tüm di¤er ulusal kimlikler üzerinde bask›lar baﬂlad›.

5-) Bugün milliyetçili¤i kim
y ü k s e l t iy o r ?
Milliyetçilik, bizzat devlet taraf›ndan

ulusal ve s›n›fsal mücadeleye karﬂ› bir barikat olarak kullan›lmaktad›r. Yoksullaﬂmaya duyulan öfkenin sola yönelmesini engellemek, kitleleri kontrol alt›nda tutmak için de milliyetçilik bulunmaz bir silaht›r. Oligarﬂik devletin kitleleri kontrol etmek için
kulland›¤› iki temel araçtan biri
din ve bu temelde örgütlenen hareketler, di¤eri milliyetçilik ve bu
temelde örgütlenen hareketler olmuﬂtur.
ﬁovenist milliyetçi ﬂartlanmalar alt›nda tutulan kitleler, kendi sorunlar›ndan uzaklaﬂ›p sorunlar›n›n
kayna¤› olarak hak arayan kesimleri, ulusal haklar›n› isteyen kitleleri az›nl›k milliyetleri görür.
Özellikle küçük burjuvazi ve
köylülük üzerinde etkili olan bu
denetim yönlendirme politikas›
büyük oranda sonuç al›c› olmaktad›r.

6-) Milliyetçili¤in kullan›ld›¤›
alanlar?
Milliyetçili¤in tarihsel olarak kullan›ld›¤› en önemli alanlarlardan
biri, muhalif güçleri sindirmektir.
Bunun için hedefteki güçler,
“gayri milli” olmakla, “ v a t a n a
ihanet”le suçlan›r ve ﬂovenizmin
etkisindeki güçler, hedefe yönlendirilir.
Ülkemizde de milliyetçilik, özellikle
1960’l› y›llardan itibaren, bu ﬂekilde yo¤un olarak kullan›ld›. Ba¤›ms›z Türkiye için mücadele
edenleri “vatan haini”, “d›ﬂ mihrakl›” diye lanse eden oligarﬂi,
vatanseverleri bu yolla tecrit etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
ﬁovenizmin yükseltilmesi, geniﬂ kitleleri pasifize etmekte, denetim
alt›nda tutmakta, düzene tepkilerinin baﬂka yönlere kanalize edilmesinde de kullan›l›r. ﬁovenist
ﬂartland›rmalar alt›nda tutulan
kitleler kendi sorunlar›ndan
uzaklaﬂ›r, k›ﬂk›rtmalarla, sorunlar›n›n kayna¤› olarak düzeni de¤il
hak arayan kesimleri görmeye
baﬂlar...

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

7-) Milliyetçili¤in toplum
üz erin de ki etk isi ne dir?
Egemenler toplumu sürekli “dört
yan›m›z düﬂmanla dolu, Türk’ün
Türk’ten baﬂka dostu yoktur” demagojisiyle tetikte tutup, toplumun devletin etraf›nda kenetlenmesini hedeflerler. Bu ruh haliyle, Türkiye’yi, tüm yanl›ﬂlar›yla
birlikte savunmak, adeta zorunlu
“ulusal bir refleks”, toplumsal bir
ruh hali haline getirilir.

8-) Linç nedir?
“Birden çok kimsenin kendilerine göre suç olan bir davran›ﬂtan dolay›
birini, yasad›ﬂ› ve yarg›lamas›z
olarak, taﬂ, sopa ve benzeri araçlarla döverek öldürmesi”dir.
Bugünkü somutta, linç, egemen s›n›flar›n k›ﬂk›rtmalar›yla bir araya
getirilen güruhlar›n, hak ve özgürlük mücadelesi verenlerin üzerine
sald›rt›larak, “düﬂman” gösterilen
bu kesimlerin öldürülmesi veya
öldüresiye dövülmesidir.

9-) Linç bir devlet politikas›
m›d ›r ?
Bugüne kadarki linç sald›r›lar›nda
anl›k ve yerel, bölgesel bir durum
söz konusu de¤ildir. Bu süreç bilinçli ve planl› bir ﬂekilde baﬂlat›lm›ﬂt›r ve halen de öyle sürmektedir.
Linç meselesi, sistemin niteli¤inden
ve yaratt›¤› kültürden ba¤›ms›z
ele al›namayaca¤› gibi, salt “kitle
psikolojisi” gibi aç›klamalar da
yeterli olmaz.
Demokrasicilik oyununu bir zul olarak gören ve “ah ﬂu insan haklar› olmasa” diye düﬂünen faﬂist
devlet zihniyeti, demokratik mücadeleyi yoketmek için “hukukun
d›ﬂ›nda”, “rutin d›ﬂ›” bir yöntem
olarak sivil faﬂist terörü halk›n
üzerine sürmüﬂlerdir. Faﬂist terörün bugünkü biçimi, devrimci demokratik güçleri tecrit etme hedefine uygun olarak, linç biçiminde sürdürülmektedir. Dolay›-

s›yla, “vatandaﬂ hassasiyeti” olarak lanse edilen bu sald›r›lar
kontrgerilla politikalar› içinde
görülmek durumundad›r.

10-) Kitleler bu politikada
nas›l kullan›l›r?
ﬁovenizmin karakteristik özelliklerinden biri anti-komünistliktir.
Kitleleri “ulusun ve vatan›n varl›¤›n›n tehlikede oldu¤u” ruh haline
sokan oligarﬂi, bu havay› egemen
k›labildi¤i ölçüde s›n›f mücade lesini de “vatana ihanet” olarak
göstermektedir. Bu anlamda ﬂovenizm oligarﬂi aç›s›ndan çok verimli, bir taﬂla bir çok kuﬂ vurmas›n› sa¤layan bir politikad›r.
ﬁovenizm kitleleri etkilemek için dini kullan›r. Hitler’in “Ta n r › n › n
ya p› t›n› k oru ma k iç in sa v a ﬂ›y o r u m . ” sözünün Türkiye versiyonu “bayrak inmez, ezan susmaz”
sözüdür.
Linç politikas› halk›n tüm geri yanlar›na seslenen bir politikad›r.
Açl›k, iﬂsizlik, yoksulluk derinleﬂtikçe öfke ve tepki kendisine
yönelecek yer aramakta, solun bu
tepkiyi do¤ru hedeflere kanalize
edemedi¤i koﬂullarda da egemenler bu tepkiyi ›rkç› kanallara ak›tmaktad›rlar. Kitlelerin memnuniyetsizlik duygular›, linç politikas›n›n kulland›¤› malzeme haline
gelmektedir.

11-) Neden linç?
Dün nas›l sivil faﬂist terör, kontrgerilla politikalar› do¤rultusunda
devletin polisi, M‹T’i, jandarmas›yla iﬂbirli¤i içinde halk›n mücadelesinin karﬂ›s›na ç›kar›lm›ﬂsa,
kontrgerilla nas›l infazlara, kaybetmelere, faili meçhullere baﬂvurmuﬂsa, bugün de linç sald›r›lar›na politik olarak ayn› görev
yüklenmiﬂtir.
Salt askeri, polisiye yöntemlerle,
a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ bask› ve cez a yasalar›yla amac›na ulaﬂamayan
sistem, halk›n taleplerinin karﬂ›s›na ﬂovenizmle zehirlenmiﬂ kit-

leleri ç›karmay› bir politika haline getirmiﬂtir. Kürt-Türk çat›ﬂmas›n›n zeminini yaratarak, bunu
hem bir tehdit arac› olarak kullanmakta, hem de milyonlarca
Kürt’ ün taleplerini gayr› meﬂru
bir zemine sürüklemeyi hesaplamaktad›r.
Lincin somuttaki di¤er hedefi ise
devrimci demokrat mücadeledir.
Devrimci, demokrat mücadelenin
alan›n› daraltmay›, devrimcileri
soka¤a ç›kamaz hale getirmeyi,
ödenen bedellerle sa¤lanan meﬂrulu¤u yok etmek istemektedir.
Ayr›ca, linçlerle hem “halk bize karﬂ›” duygusu yarat›larak devrimcilerde, hem de devrimcilere umut
ba¤layan kitlelerde çaresizlik,
umutsuzluk ve demoralizasyon
yaratmak istemektedirler.

12-) Linç sald›r›lar›
“s o sy o l o j i k ” m i d i r?
Linç sald›r›lar›n›n nedeni sosyolojik
de¤il, politiktir. Oligarﬂi linç sald›r›lar›n›n nedenlerini gizlemek
için “sosyolojik sebepler” masallar› anlatmaktad›r.
Linç sald›r›lar›, bizzat oligarﬂinin
resmi sivil faﬂist güçleri taraf›ndan belli politik hedefler için örgütlenmektedir. Bu tart›ﬂmas›zd›r. “Neden Trabzon,?”, “neden
Bilecik?”, “neden Düzce?” diye
sormak yersizdir. Sald›r›lar bazen
10-20, bazen 50-100 kiﬂilik faﬂist
güruh etraf›nda örgütleniyor. Burada belirleyici olan örgütleyenlerdir. Örgütleyiciler ise, polisten
M‹T’e, jandarmaya, MHP’den
BBP’ye, AKP’ye kadar uzanmaktad›r. Dolay›s›yla, linç sald›r›lar›, dinci gericili¤in ve ﬂovenizmin belli bir kitle taban›na sahip oldu¤u her yerde örgütlenebilir.

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

13-) Linçler nas›l örgütleniyor?
‹stisnas›z bütün linçler y a l a n l a r l a
k›ﬂk›rt›lm›ﬂt›r. 6-7 Eylül sald›r›lar›ndan tutun da; Maraﬂ, Çorum,
Sivas, Trabzon, Edirne ve benze-
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ri tüm linç sald›r›lar› yalanlarla
organize edilmiﬂtir.
“Atatürk’ün evini bombalad›lar”dan baﬂlayan yalanlar, “Komünistler, camileri bombalad›”,
“Kaleye k›z›l bayrak çektiler”,
“Türk bayra¤›n› yakt›lar” diye
sürüp gitmektedir. Bu noktada,
özellikle bir çok yanl›ﬂ›yla oligarﬂiye malzeme veren Kürt milliyetçi hareketinin bu yan› da, bu
sald›r›larda s›kl›kla kullan›lmaktad›r.

14-) “Vatandaﬂ hassasiyeti”

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

di y e l a n se e di l e n l i nç l e r i n ö zü
nedir?
Oligarﬂi, burjuva bas›n›n eli kanl›
kalemﬂörleri arac›l›¤›yla linçleri
“vatandaﬂ hassasiyeti”, “halk
tepkisi” gibi söylemlerle meﬂrulaﬂt›rmaktad›r.
Ortada bir “vatandaﬂ hassasiyeti”
yoktur. Kendili¤inden bir tepki
yoktur. Tek bir linç sald›r›s› bile
bu ﬂekilde kendili¤inden gerçekleﬂmemiﬂtir. Ortada kontrgerilla
taraf›ndan yalanlarla kand›r›lm›ﬂ
üç-beﬂ çapulcunun vatanseverlere, devrimcilere, demokratik
güçlere sald›rt›lmas› vard›r..

15-) Milliyetçilik özünden
uzaklaﬂm›ﬂt›r?
Günümüzde art›k “milliyetçi”lik,
milliyetçilikten ç›km›ﬂt›r. Bugün
yeryüzünde ne tarihsel anlam›yla, ne 20. yüzy›lda emperyalizme karﬂ› bir mevzi olan ulusal
kurtuluﬂ savaﬂlar›ndaki anlam›
ve iﬂleviyle bir milliyetçilikten
söz edilemez. (Kimi ülkelerde
istisnalar olabilir. ‹stisnalar kaideyi bozmaz.)
Milliyetçili¤in tarihsel anlam› ortadan kaybolmuﬂ, o zemininden
kaym›ﬂ durumdad›r. Ekonomik,
siyasi, askeri, kültürel anlamda
emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›
savunmayanlar›n, milliyetçilik,
ulusalc›l›k ad›na söyledikleri
her ﬂey sahtekarca ve riyakarcad›r.
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Savaşan
Kelimeler

ona sar›ld›lar.
Mahalle
bask›s› kavram› b i r i n c i s i ;
bask›n›n ideolojik niteli¤ini, i k i n c i s i ;
bask›n›n kimden ve neden geldi¤ini
gizleyen bir kavramd›r.
Burjuva sosyolojisi bütünü itibariyle s›n›flar mücadelesinin üst ü n ü ö r t e n bir sosyolojidir. Burjuva sosyolojisinin s›n›rlar› içinde, s›n›flar mücadelesini reddeden bir
bak›ﬂ aç›s›yla üretilen kavramlar da
ayn› iﬂlevi görmektedir.
Burada dikkat çekici noktalardan bir tanesi bilime, bilim adamlar›na pek de kulak vermeyen burjuva bas›n, ‹slamc› bas›n›n bu kavram› ﬂevkle sahiplenmeleridir. Çünkü
kavram tam da onlar›n istedi¤i iﬂlevi görüyor. Olay s›n›fsal olmaktan
ç›kart›l›p, ne oldu¤u belirsiz bir
hale getiriliyor.
O hale getirdikten sonra da burjuva bas›n›n kalemﬂörleri, “mahalle
bask›s›” diyerek istedikleri kadar
kalem oynatabilirler.
AKP iktidara geldi¤inden beri
sistemli bir politika olarak linçler
sürdürülüyor. Linç sald›r›lar›na,
AKP’nin faﬂist terörü demezler.
“Vatandaﬂ hassasiyeti” derler. Dinci gericili¤in, ba¤naz tarikatlar›n
inanç özgürlü¤ünü çi¤neyen gerici
terörüne, terör demezler. Düzen ‹slamc›l›¤›n›n terörüne dini bask› diyemezler. Çünkü bu kavramlar›
kulland›klar›nda iktidarla, gerici tarikatlarla karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂ olacaklard›r. ‹ktidarla karﬂ› karﬂ›ya
geldiklerinde o zaman Ayd›n Do¤anlar’›n ç›karlar› zarar görür. Cinerler’in, Karamehmetler’in ç›karlar› zarar görür.
Onun yerine mahalle bask›s›
deyince “ne ﬂiﬂ yanar ne kebap”,
kimse zarar görmez. Ama öyle de¤il; mahalle bask›s› diye üstünü örttü¤ünüz A K P ’ n i n f a ﬂ i s t t e rö r üd ü r. Mahalle bask›s› diyerek faﬂist
terörün ve gericili¤in üstünü örtüyorsunuz...

“Mahalle bask›s›”
AKP iktidar›na s›rt›n› yaslayan
ﬂovenizm ve dincilik, halka karﬂ›
hayat›n çeﬂitli alanlar›nda yer yer
terör estiriyor. 21 Eylül’de Tophane
sanat galerilerinin aç›l›ﬂ› esnas›nda
bir grup gerici faﬂist güruh taraf›ndan gerçekleﬂtirilen linç sald›r›s› da
bunlardan biriydi. Aç›l›ﬂa kat›lanlar, taﬂ, sopa ve biber gaz› ile linç
edilmek istendi. Sald›r›, AKP iktidar› taraf›ndan aç›ktan sahiplenildi.
Burjuva bas›nda ve televizyonlarda
olay oldukça geniﬂ tart›ﬂ›ld›; ama
çarp›k bir tart›ﬂmayd› bu; çat›ﬂman›n temellerini aç›¤a ç›karmak m›
yoksa gizlemek mi istedi¤i ﬂüpheliydi. Bu tart›ﬂmada en çok kullan›lan kavrama bakarak, bu sorunun
cevab›n› da verebiliriz.
Tophane’deki linç sald›r›s›, aleni gerici terör, bu tart›ﬂmalarda
“mahalle bask›s›” olarak an›ld› hep.
Bu kavram, ilk olarak Prof. ﬁerif Mardin taraf›ndan ortaya at›ld›.
Sonra bir çok ﬂey “mahalle bask›s›”
ile aç›klanmaya baﬂlad›. Ramazanlarda oruç tutmama gerekçesiyle
üniversitelerden gecekondu semtlerine kadar uzanan sald›r›lar, “niye
Türk bayra¤› taﬂ›m›yorsunuz” diye
eylemlere yap›lan sald›r›lar, insanlara parkta bira içti diye, eﬂiyle yanyana dolaﬂ›yor diye uygulanan terör, resmi kurumlarda, okullarda,
iﬂyerlerinde namaz k›lmayanlara
yönelik aç›k ve örtülü bask›lar, gazetelerde, “uzman” köﬂe yazarlar›n›n sütunlar›nda “mahalle bask›s›”
olarak adland›r›ld› hep. Ö¤renciler
oruç tutmuyor diye b›çaklan›yor,
olay›n aç›klamas› yine mahalle bask›s›!
Ortada s›n›flar mücadelesinin
bir parças› olarak cereyan eden ideolojik, kültürel özellikler taﬂ›yan
faﬂist ve gerici bir bask› var. Bu görülmüyor, görülmek istenmiyor.
Ortaya bir kavram at›lm›ﬂ, dört elle
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DEVR‹M ‹ çin

DEVR‹MC‹ O KUL

Bazen bir sorudad›r. Bazen bir hükümdedir. Bazen
bir slogandad›r.
Bazen egemen s›n›flar›n söylediklerinden bir al›nt›dad›r. Bazen ajitatif bir çift sözümüzdedir.
Bunun herhangi birini mutlaklaﬂt›ramay›z. Mutlaklaﬂt›r›rsak, kendi
kendimize yaz›lar›m›z› k›s›rlaﬂt›rm›ﬂ oluruz. Sorun, her konu, her yaz› özelinde en etkileyici yan› bulabilmektir.
Bunun için çok karmaﬂ›k formüllere, karmaﬂ›k düﬂünce ve tahlillere gerek yoktur. Bu noktada halk›n duygular›na ve devrimci duygular›m›za, devrimci mant›k süzgecimize güvenmek gerekir.

Ders: Nas›l

Yazmal›y›z?-2
Nas›l Yazmal› konusuna devam
edece¤imiz dersimizin bu bölümünde, yaz›n›n niteli¤i üzerinde durmay› sürdürürken, yaz›n›n biçimsel ve
teknik yanlar›na da de¤inece¤iz.

 Yaz›, ETK‹LEY‹C‹
olmal›d›r
Bir bildiride, bir bas›n aç›klamas›nda “sorunu ortaya koymuﬂ olmak” tek baﬂ›na yeterli bir unsur de¤ildir. Elbette bu esast›r ama yeterli
de¤ildir. Konuyu kitleler aç›s›ndan
mümkün oldu¤unca etkili, sars›c›,
çarp›c› olacak ﬂekilde ortaya koyabilmeliyiz.
Bunu sa¤layacak en
temel unsurlardan biri,
sorunun en çarp›c›, en
önemli yan›n› öne ç›karan, vurguyu onun üzerine yo¤unlaﬂt›ran bir üslup geliﬂtirmektir.
Her sorunun mutlaka
bir çok yönü vard›r. Ama
bir bildiride, bas›n aç›klamas›nda
her yönü ele almak, hepsine birden
de¤inmeye çal›ﬂmak, ortaya karmaﬂ›k, ne söyledi¤i, ne önerdi¤i hemen
anlaﬂ›lmayan bir metin ç›kar›r.
Sorunu “bütünlüklü” olarak ortaya koymak elbette gereklidir, ama
bütünlüklü olmas›n›, konuyla ilgili
tüm ba¤lant›lara de¤inmek biçiminde yorumlad›¤›m›zda, metin o zaman temel vurgular›n› kaybedecek,
mesele kalabal›klaﬂacakt›r.
Bir metnin etkili olmas›n›n bir
di¤er yönü, insanlar›n duyarl›l›klar›n› yakalayabilmektir. Bu bazen bir
olaydaki vahﬂetin, bir baﬂka olaydaki adaletsizli¤in, bir baﬂka sefer,
halk›n aﬂa¤›lanmas›n›n öne ç›kar›lmas› biçiminde olabilir. Veya çok
daha küçük bir ayr›nt› da olabilir.
Bazen etki tek bir kelimededir.

gereken bas›n aç›klamas› türündeki
yaz›larda, buna elbette her zaman
geniﬂ geniﬂ f›rsat bulamayabiliriz.
Ama bu da bir bak›ﬂ aç›s› meselesidir. Süre k›sa da olsa yine de bir h az›rl›k yapabiliriz. En az›ndan k›sa
bir süre içinde de olsa, yaz›n›n tasla¤›n›, biçimini ç›kartacak tarzda düﬂünmek, en yak›n›m›zdakilerin görüﬂ ve önerilerini almak yap›labilir.
Okuyucunun duygular›nda, düﬂünce yap›s›nda, bilgi düzeyinde bir
geliﬂme yaratmayan bir yaz›, emek
verilmemiﬂ, yüzeysel bir yaz›d›r ve
bu noktada, ﬂu soru gelir gündeme:
“Hiçbir ﬂey ö¤renmeyeceksek, hiçbir yeni duygu yaﬂamayacaksak,
kafam›zda hiçbir soru iﬂareti oluﬂmayacaksa, estetik duygular›m›z›
tatmin etmeyecekse bir yaz›y› ne diye okuyal›m?”
Yaz›da en önemli unsurlardan
biri, yazaca¤›m›z konuda, imkan oldu¤u ölçüde bir araﬂt›rma, bir tarama yap›lmal›d›r. ‘ K a f a d a n ’ yazmak, genel lemek, geçiﬂtirmek,
ce pten ye me k, bilgile rin sa¤lamas›n› yapm a d a n k u l l a n m a k , yaz›larda hem yüzeyselli ¤e, hem ciddi yanl›ﬂla r a yol açar.
Yaz›, özendir! Onu elimizdeki
öldürücü bir silah, ikna edici bir
araç olarak görmeliyiz. Düﬂman›
onunla teﬂhir edece¤iz, halk› onunla
ayd›nlatacak ve ikna edece¤iz. Bu
anlamda, emek, özen ﬂartt›r. “ Biz
yazar›z okunur, biz konuﬂuruz dinlenir, biz asar›z bak›l›r” mant›¤›yla
hareket edemeyiz. Muhtevas›yla,
sloganlar›yla, rengiyle, büyüklü¤üyle hepsini ince ince düﬂünüp hesaplamal›y›z. Nas›l yaparsak etkili
olur? Nas›l yaparsak meram›m›z›
tam anlatm›ﬂ oluruz?

Yaz›, düﬂman›
öldürmeli, dostu
ikna etmeli!
 Yazma eyleminde
olmamas› gerekenler
E m e k h a rc a m a m a k , a r a ﬂ t › r m a
yapmamak, "ben yaz› yazamam"
diye kendine güvenmemek, mük e mm e l l i ye t çi l i k; bunlar, yazma
eyleminde karﬂ›m›za ç›kan en
önemli zaaflardand›r.
Emek meselesi, elbette sadece
yazma eylemi için de¤il, her konuda
geçerlidir. Emek harcanmadan, kafada üzerinde yeterinde yo¤unlaﬂ›p
ﬂekillendirmeden, çalakalem yaz›lan bir metin, kuﬂku yok ki, kendini
ele verecektir.
Dersimizin birinci bölümünde de
söz etmiﬂtik. Bir yaz› yazarken, bir
ön haz›rl›k ve ard›ndan bir taslak çal›ﬂma yapmadan haz›rlanacak yaz›lar eksik olacakt›r. Özellikle pratik
geliﬂmelere h›zla cevap vermemiz
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 Baﬂl›k ve altbaﬂl›klar,
yaz›n›n k olonlar›d›r
Hemen her yaz›n›n, –bildiri de
olsa, bas›n aç›klamas› da olsa, dergi
yaz›s› da olsa, seminer notu da ol-
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Yeri geldi¤inde imgelere, benzetlemelere
baﬂvurulabilir, yeri geldi¤inde ﬂiir, yeri
geldi¤inde f›kralar kullanabiliriz Kitlelerde
yeretmiﬂ sembollere baﬂvurabiliriz. Bunlar›
yaparken önemli olan, abart›dan, özenticilikten,
taklitçilikten kaç›nmak, hepsini karar›nda ve
yerli yerinde yapabilmektir.
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sa–, bir baﬂl›¤› olur.
Her yaz› türünün baﬂl›k biçiminde kendine özgü yanlar› vard›r, ama ﬂunu hepsinde ortak bir nitelik olarak belirtebiliriz:
Baﬂl›k; içeri¤i yans›tmal›d›r.
Baﬂl›klar›n düzlü¤ü, kabal›¤›, o
yaz› ve o konu üzerinde harcanan
eme¤i de az çok yans›t›r.
Yeri gelmiﬂken, bazen bas›n
aç›klamalar›nda ve bildirilerde kullan›lan “bas›na ve kamuoyuna” tarz›ndaki baﬂl›¤›n do¤ru bir baﬂl›k biçimi olmad›¤›n› da belirtelim. Biz
esas olarak halka seslenmeliyiz. Kamuoyu, toplumsal anlamda belirsiz
bir kategoridir. Ülkemizde, kelimenin sözlük anlam›ndan da farkl› bir
kullan›m yerleﬂmiﬂtir zaten. Sözlük
anlam›yla Kamuoyu, ﬂu demektir:
“Bir sorun üzerine halk›n genel düﬂüncesi, kan›s›, efkar›umumiye.”
K›sacas›, biz halka seslenmeliyiz.
Bas›na da sesleniyor olabiliriz. Bu
durumda da baﬂl›¤›m›z “Halk›m›za
ve Bas›na” olabilir.
Baﬂl›klar› üstüne veya alt›na koyaca¤›m›z bir kaç kelimeyle güçlendirmek isteyebiliriz. Bu durumda da bu ekler, anlatmak istedi¤imiz
as›l olay ve o vesileyle vermek istedi¤imiz ana düﬂünceyi bo¤mayacak
ﬂekilde olmal›d›r.
Baﬂl›¤›n görevi a¤›rd›r; o yaz›n›n özünü, esas›n›, konuyu, mesaj›m›z› özetleyecektir. Burada temel
kayg›m›z ﬂu olmal›d›r: Bildirimiz,
bas›n aç›klamam›z, baﬂl›¤›ndan son
sözüne kadar, anlatt›¤›m›z olay›n
bizde yaratt›¤› öfkeyse öfkeyi, coﬂkuysa coﬂkuyu, inanc›m›z›, iddiam›z› yans›tmal›d›r.
O duygular›m›z› yaz›da hissettirmek, bir yaz› için önemlidir.
A l t b a ﬂ l › k l a r ise (ara baﬂl›klar da
denilebilir) genel olarak bir yaz›n›n
okunmas›n›, anlaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›ran bir rol oynarlar. Altbaﬂl›klar,
bildirilerde, bas›n aç›klamalar›nda,
raporlarda, haberlerde, hemen bir
çok yaz› türünde kullan›labilir.
Altbaﬂl›klar, yaz›n›n belli bö-

lümlerini ifade edebilece¤i gibi, yaz› içinde öne ç›kar›lacak sözlerden,
al›nt›lardan, vurgulardan da oluﬂabilir.

nin yerli yerinde kullan›lmas›, bu kurallara uymakla sa¤lan›r.
Cümleyi oluﬂturan
unsurlar›n yerli yerinde
bulunmas›, noktalama
iﬂaretlerinin, büyük küçük harf kurallar›n›n do¤ru kullan›lmas›, bir yaz›n›n anlaﬂ›l›rl›¤› aç›s›ndan da, teorik, politik gücü aç›s›ndan da önemlidir.

 Sa¤lam bir yaz›, kurall›

 Yaz›y› zenginleﬂtirme

bir yaz›d›r

araçlar›, k arar›nda
kullan›lmal›d›r

Yaz›lar›m›zda dilbilgisi kurallar›na genel olarak uyulmal›d›r. ﬁunlar›
net olarak vurgulayal›m: B i r : Biz,
düzenin “dil kurumlar›”n›n dayatt›¤›
kelime ve kavramlara uymak zorunda de¤iliz. Sözkonusu olan kavramlar olunca, tercihlerimizi kendi say›sal, s›n›fsal ölçülerimizle yapar›z.
‹ k i : Dilbilgisi, imla konular›nda,
e¤er düzenin bir keyfiyeti varsa, orada biz kendi tercihimizi yapar›z.
Mesela yaz› dilinde a harflerinin
üzerindeki ﬂapkalar›n kullan›l›p kullan›lmamas› konusunda, resmi dil
kurumlar› farkl› zamanlarda farkl›
tercihlerde bulunmuﬂlard›r. Böyle
durumlarda biz ne yapaca¤›z? Bizim
ölçümüz, sorunumuzu halka en iyi,
en aç›k ﬂekilde anlatabilmektir. Baz›
yerlerde “ﬂapka” kullanmak, dili
zenginleﬂtiriyorsa, kelimelerin yanl›ﬂ
anlaﬂ›lmas›n› ve okunmas›n› engelliyorsa, biz onlar› kullan›r›z. Mesela,
ekonomideki kâr kelimesiyle, bir do¤a olay› olan kar ya¤›ﬂ›n› ay›rdetmek
için, mesela baban›n kardeﬂi anlam›ndaki hala kelimesiyle, bir ﬂeyin
sürmesi anlam›ndaki hâlâ aras›ndaki
fark› ay›rdetmek için ﬂapkal› kullanmak daha do¤rudur, bizim için halk
nezdinde anlaﬂ›l›rl›k esast›r; bu tür
noktalarda kendimizi düzenin dil kurumuyla s›n›rlamak zorunda de¤iliz.
Ancak bu tür durumlar d›ﬂ›nda,
dil kurallar›, yüzy›llar, hatta bin y›llar içinde halk›n kullan›m biçimiyle
oluﬂmuﬂtur ve o noktada oluﬂmuﬂ
kurallara bir yaz› içinde uymak gerekir.
Yaz›n›n anlaﬂ›l›rl›¤›, her kelime-

Yeri geldi¤inde imgelere, benzetlemelere baﬂvurulabilir, yeri geldi¤inde ﬂiir, yeri geldi¤inde f›kralar
kullanabiliriz Kitlelerde yer etmiﬂ
sembollere baﬂvurabiliriz. Bunlar›
yaparken önemli olan, a b a r t › d a n ,
özenticilikten, taklitçilikten kaç›nmak, hepsini k a r a r › n d a ve yerli
yerinde yapabilmektir.
Cümlelerin hep ayn› yüklemlerle
bitti¤i k›sa metinler, bir yaz› içinde
kutu olarak özel bir vurguyu anlatabilir; ama bu tarz, bütün yaz›y› kaplad›¤›nda, yaz›n›n niteli¤ini bozan
bir hal al›r.
Zaman zaman yaz›lar›m›z› güçlendirmek için iradi olarak tekrara
baﬂvurmak, hayattan örnekler vermek, bir ﬂeyin kolayca anlaﬂ›labilmesi ve hat›rlanabilmesi çok iyi bilinen olgulardan, olaylardan hareketle benzetmeler yapmak gibi yöntemler de kullanabiliriz. Ayn› ﬂekilde yaz›larda t a s v i r l e re, edebi bölümlere de yer verebiliriz.
Yer yer resimler kullanabiliriz
yaz›lar›m›z› güçlendirmek için. Mesela karikatür de neden olmas›n?
E¤er bizim anlatmak istedi¤imizi
güçlendiriyorsa o da kullan›labilir.
Evet, r e s i m , k a r i k a t ü r, tasvir,
t e k r a r, d e v r i k c ü m l e l e r, ﬂ i i r l e r,
f › k r a l a r, deyiﬂler, bütün bunlarda
önemli olan neyi nerede kullanaca¤›m›z konusunda hassas olmakt›r.
Ak›c›l›k bir yaz› için önemlidir.
Yaz›daki ak›c›l›k, esas olarak düﬂüncelerimizdeki berrakl›¤›n sonucudur. O konuda bak›ﬂ aç›m›z ve
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söyleyece¤imiz net de¤ilse, ortaya kuﬂkusuz da¤›n›k ve ak›c› olmayan bir
yaz› ç›kar.
D a ¤ › n › k , p l a n s › z bir
yaz›, ak›c› olmayacakt›r ve
içinde istedi¤i kadar zenginleﬂtirici ögeler bulunsun, amac›na ulaﬂamayacakt›r.

Ak›c›l›k bir yaz› için önemlidir. Yaz›daki
ak›c›l›k, esas olarak düﬂüncelerimizdeki
berrakl›¤›n sonucudur. O konuda bak›ﬂ aç›m›z
ve söyleyece¤imiz net de¤ilse, ortaya kuﬂkusuz
da¤›n›k ve ak›c› olmayan bir yaz› ç›kar.
Da¤›n›k, plans›z bir yaz›, ak›c› olmayacakt›r
ve içinde istedi¤i kadar zenginleﬂtirici ögeler
bulunsun, amac›na ulaﬂamayacakt›r

 Bir HABER neleri
içermelidir?
Haber üzerinde özel olarak durmal›y›z. Çünkü her birimde, alanda
sürekli olarak bir ﬂeyler yap›yoruz
ve sürekli olarak haber yaz›yoruz.
Haber, mücadelemize iliﬂkin geliﬂmeleri, en geniﬂ halk kesimlerine
uluﬂt›rmak için bas›n ve yay›n organlar›nda yay›nlanmak üzere yaz›lan yaz›lar›m›zd›r.
Devrim ve karﬂ›-devrimi, halklar›m›z›, dünya halklar›n›, insanl›¤›
ilgilendiren geliﬂmeler, haber nesnesidir. Bu konuda elbette burjuva
gazetecilikle devrimcilerin haber
anlay›ﬂ› aras›nda büyük fark vard›r.
Burjuvazi, “habere yorum kar›ﬂt›r›lmaz” der, ama asl›nda yalan
söylemektedir. Her haber yorumludur, onun veriliﬂ biçimi, onun içinde
kullan›lan kavramlar, zaten belli bir
yoruma göre tercih edilmiﬂlerdir.
Mesela, “öfkeli vatandaﬂlar TAYAD’l›lara sald›rd›” bir haber de¤ildir, yorumdur. Çünkü linççileri
hoﬂ gören bir yaklaﬂ›mla yaz›lm›ﬂt›r
bu cümle.
Bizim için de haber elbette bir
de¤erlendirmeyi içerir. Zaten neyin
haber yap›l›p yap›lmayaca¤›n› da
mücadelemize hizmet edip etmemesi aç›s›ndan de¤erlendiririz.
Bu konuda birim ve alanlardan
yaz›lan haber yaz›lar›nda ciddi eksiklikler olabildi¤ini belirtmeliyiz.
Haberde yine yüzlerce y›ll›k birikimler sonucunda ç›km›ﬂ bir kural
vard›r: “5 N 1 K” diye formülleﬂtirilen bu kural, bir haberde olmas›
gerekenleri anlat›r.
5N-1K ﬂunlard›r:
- Ne olmuﬂ?

- Nas›l olmuﬂ?
- Ne zaman olmuﬂ?
- Niçin (hangi sebeple) olmuﬂ?
- Nerede olmuﬂ?
- Kim (kimler) yapm›ﬂ?
Her haber yaz›m›zda bunlar›n
cevab› bulunmal›d›r. Biz her haberi belli bir amaçla yapar›z. Bu anlamda haber, 5 N 1 K d›ﬂ›nda bu
amac› da içermelidir. Bizim eylemlerimizin haberleri aç›kt›r zaten.
Ama bunun d›ﬂ›nda bir haber yaz›s›
yazm›ﬂsak, orada, verdi¤imiz habere iliﬂkin biz ne diyoruz, aktard›¤›m›z olay, iyi bir ﬂey midir, kötü bir
ﬂey midir, kime yaram›ﬂt›r, haber
bunlar› da içermelidir. Bu de¤erlendirmeyi her zaman yaz›n›n bir yerinde bu iyidir, kötüdür diye yazarak vermemiz gerekmez. Mesela,
yaz› için kulland›¤›m›z baﬂl›k, seçti¤imiz di¤er ifadeler, zaten iyi mi
kötü mü dedi¤imizi de ortaya koyabilir.
Yorumlar içinde, haberin kendisi
kaybolmamal›d›r. ‹ﬂin ajitatif, propagandif k›sm›n› yazarken, nerede,
ne olmuﬂ, nas›l olmuﬂ, onlar›n anlat›m› es geçilmemelidir.
Keza, haberlerde, tüm di¤er yaz›lar›m›zda oldu¤u gibi, abart›dan,
belirsizlikten kesinlikle kaç›n›lmal›d›r. Haber yaz›lar›m›z k›sa, anlaﬂ›l›r
cümlelerden oluﬂmal›d›r.

 B i r B ‹ L D ‹ R ‹ D E n e l e re
dikkat etmeliyiz?
Bir bildiri "Mümkünse tek yaprak olmal›. Bir dakikada okunabilecek kadar k›sa ve net olmal›.
Renkli olmas›nda, hat›rda kalacak simgeler bar›nd›rmas›nda yarar var.
Bildiri al›n›p saklanmak üzere
de¤il o an okunup at›lacak bir mal-

zeme gibi düﬂünülüp kaleme al›nmal› ve öyle bir mizanpaja konulmal›."
Konuyu, en özlü, en
anlaﬂ›l›r, en yal›n ﬂekilde
anlatmal›d›r.
Genel ve uzun tahliller
içeren, konuyla do¤rudan
ilgili olmayan yanlardan söz eden
giriﬂlerden kaç›n›lmal›d›r.
Dilimiz ve üslubumuz sade olmal›d›r. Anlam› herkes taraf›ndan
bilinemeyecek olan, çok kullan›lmayan, yabanc› kelimeler kullanmamal›, uzun, a¤dal› cümleler kurmamal›y›z.
Özellikle tek sayfal›k bildirilerde, dolayl›, imal›, ironik (alayc›)
ifadeler genel olarak kullanmamal›y›z. Espri yapal›m diye, kinayeli anlatal›m diye, yanl› ﬂ anlamaya aç›k
cümleler kullanmamal›y›z.
Bildiride geçmiﬂe ait olaylardan
tarihlerden kiﬂilerden söz ediyorsak
ve bu tavr›m›z aç›s›ndan önemliyse,
bildiriye uygun biçimde bilgilendirici notlar koymal›y›z.
Bildirinin biçimi özenli, bask›s›
temiz olmal›d›r. Biçimdeki özen, bizim iddiam›z›n, ciddiyetimizin ifadesidir. Üzerindeki metin yamuk
yumuk bas›lm›ﬂ, okunaks›z, kirli
bask›l› bir bildiri, içindekiler ne kadar do¤ru ve etkili olursa olsun, insanlarda olumsuz bir düﬂünce yaratacakt›r.
Herkesin bildirinin tümünü okumayabilece¤ini düﬂünmeliyiz; bu
anlamda da bildirilerde spotlar kullanmal›y›z ve bildirinin baﬂl›¤› ve
spotlar›, konunu özünü vermelidir.
Baﬂl›k ve spotlar, ayn› zamanda
bildirinin tamam›n› okumay› teﬂvik
edici de olmal›d›r.
Bildiride, imza, e¤er belli bir yere somut bir ça¤r› yap›yorsak, okuyan›n ulaﬂabilece¤i bir adres, internet adresi ve benzeri olmal›d›r.
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 Yazmak, kendimizi

denetlemek, s ›namakt›r

Düﬂüncelerimizi yaz›ya aktar›rken, bazen o konudaki bilgimizin
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Düﬂüncelerimizi yaz›ya aktar›rken, bazen o
konudaki bilgimizin yetersizli¤ini somut olarak
görürüz. Veya o noktadaki düﬂüncelerimizin
tutarl›l›¤›n›n henüz tam oturmad›¤›n› farkederiz.
Her iki durum da bizim önümüze yeni okuma,
e¤itim, tart›ﬂma görevi koyar. Yazman›n geliﬂtirici
yan› da zaten, bize kendi eksikliklerimizi
göstermesi ve araﬂt›rmaya, ö¤renmeye
teﬂvik etmesidir.
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yetersizli¤ini somut olarak
görürüz. Veya o noktadaki
düﬂüncelerimizin tutarl›l›¤›n›n henüz tam oturmad›¤›n› farkederiz. Her iki durum da bizim önümüze yeni
okuma, e¤itim, tart›ﬂma görevi koyar.
Yazman›n geliﬂtirici yan› da zaten, bize kendi eksikliklerimizi göstermesi ve araﬂt›rmaya, ö¤renmeye
teﬂvik etmesidir.
Bu anlamda bas›n aç›klamas›,
bildiri, seminer notu yazma görevi
alan her arkadaﬂ, bunu kendisi için
bir s›nav ve eksikliklerini gösteren
bir çal›ﬂma olarak görmelidir.
Bu anlamda da, herhangi bir yaz› görevi alan Cepheli asla bunu yasak savma, yapm›ﬂ olma, görevi yerine getirmiﬂ olma olarak görmemelidir. Hiçbir Cepheli, mesela ald›¤›
görev bir bildiri ise, bir ﬂeyler yazar›z, eylemde de okuruz diye bakmamal›d›r. Bildiride, seminerde, panBi z ya z a r› z o k un u r, biz ko kartta “B
n u ﬂ u r u z d i n l e n i r, biz asar›z bak› l › r ” mant›¤› bizden uzak olmal›d›r.
Hepsine büyük bir özen göstermeliyiz. Hepsinin baﬂl›¤›ndan (temel
slogan›ndan) mizanpaj›na, renginden boyutlar›na kadar her ﬂeyini
düﬂünmeli, nas›l olursa ak›lda kal›c›
olur, nas›l olursa etkili olur diye kafa yormal›y›z.

 Yazan bilmelidir ki; her
kelime bir mermidir!
Yazma eyleminin en önemli yanlar›ndan biri de, kulland›¤›m›z kavramlar, kelimeler konusunda çok
hassas olmakt›r. Her yaz›, biçimi ne
olursa olsun, ideolojik mücadelemizin bir parças›d›r. Dolay›s›yla, bu
hassasiyeti göstermedi¤imizde, eksik, yanl›ﬂ, yersiz kelime ve kavramlar kulland›¤›m›zda, ideolojik
savaﬂta kendi kendimizi zay›flatm›ﬂ
oluruz.
Mesela ﬂöyle düﬂünün; ﬂurada
veya burada, halka inen bir cop bizi
öfkelendirir; ama asl›nda bir coptan
daha önemsiz ve daha etkisiz olmayan kelimeler, kavramlar karﬂ›s›nda
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ayn› tepkiyi, öfkeyi duymay›z. Ama
duymal›y›z. Hatta diyebiliriz ki,
belli bir aç›dan bu tür kelime ve
kavramlar›n bize verdi¤i zarar, coplardan daha fazlad›r; çünkü, coplar›n etkisi geçer söz kal›r.
Burjuvazinin halk›n diline soktu¤u çarp›k, yanl›ﬂ kavramlar, burjuva ideolojisinin zehirli oklar› gibidir. Bu yüzden yazarken, kelimeler,
kavramlar aç›s›ndan k›l› k›rk yaran
bir titizlik içinde olmal›y›z. Dergimizde bu konuda yaz›lm›ﬂ bir çok
yaz›n›n yan›s›ra, özellikle “Kelimelerin Savaﬂ›” baﬂl›kl› köﬂedeki bak›ﬂ aç›s›n› tüm Cepheliler özümsemelidir.
Düﬂman›n dilimize ve beynimize s›zd›rd›¤› kelimeleri ay›klarken,
elbette cephaneli¤imize yeni ve daha etkili “mermiler” kazand›rmal›y›z. O mermileri bulaca¤›m›z yer
ise, yine halkt›r; halk›n söz da¤arc›¤›d›r.
Halk›n yerel, ulusal, s›n›fsal olarak yüzy›llardan süzüp geldi¤i kelimeler, kavramlar, deyimler, meseller, bizim yaz›m›za güç verecek unsurlard›r. Halklar›n tarihinde, bu tarih içinde oluﬂmuﬂ kültürlerinde,
hatta ulusal ve dini geleneklerinde,
yaz›m›z›, yani propagandam›z›, ajitasyonumuzu. inand›r›c›l›¤›m›z›, ikna edicili¤imizi güçlendirecek unsurlar› almal›y›z.

 ‹nand›r›c›l›k, yaz›n›n
temel g ücüdür; inand›r›c›l›¤›n
kayna¤› G ERÇEK’tedir
Bir yaz›n›n en temel unsuru
“inand›r›c›l›¤›”d›r . Yaz›n›n iyi, baﬂar›l› bir yaz› olup olmamas› buna
ba¤l›d›r. Bu, bir bildiride de, bas›n
aç›klamas›nda da, bir raporda da,
dergiye yazd›¤›m›z bir haberde de
geçerlidir. ‹nand›r›c›l›¤›n temel

noktas› ise, yazd›¤›m›z›n
gerçe¤in üzerine oturmas›d›r. Abart›, bir bildiride
de, harekete yazd›¤›m›z
bir raporda da yanl›ﬂt›r ve
o yaz›n›n inand›r›c›l›¤›n›
ortadan kald›r›r.

Abartan ﬂunu bilmelidir ki, o abart› bir biçimde görülür,
hissedilir. Yaz› yazanlar, ço¤u zaman yaz›lar›n› daha güçlendirmek
için “abart›”ya baﬂvururlar. Ama yazarken hiç unutmayal›m ki, güç,
gerçektedir. Hiçbir abart›, bir yaz›y›
gerçekten daha fazla güçlendiremez. Yaz›y› okuyan, a n l a t › l a n d a ,
gerçekl eri görme li dir.
Yazarken o yaz›y› okuyacak
olanlar› gözümüzün önünde canland›rmal›, onlar yazd›¤›m›z› nas›l anlayacak, nas›l yorumlayacak, acaba
yaz›m›zda söz etti¤imiz ﬂu olay› biliyorlar m›d›r diye düﬂünülmelidir.
Yani k›sacas›, yazan, kendini okuyan›n -okuma ihtimali olanlar›nyerine koymal›d›r.
‹yi ve isabetli yazabilmek için
halk›n ö¤rencisi olmak gerekir. Hayattan, pratikten ö¤renmek, hayat›n,
halk›n, prati¤in sorunlar›n› hissedebilmek gerekir. Bunu ö¤rendi¤imizde ve hissetti¤imizde, yazd›¤›m›z
her sat›r bunlara denk düﬂecektir.
Bir yaz›n›n, amac›na ulaﬂmas›
için bu ﬂartt›r. Çünkü bildiri, bas›n
aç›klamas› ﬂeklindeki veya yeni insanlara e¤itim çal›ﬂmas› ﬂeklindeki
yaz›lar›n amac›, insanlar› bilinçlendirmek, insanlar›n kafalar›ndaki
korkular›, önyarg›lar› y›k›p, onlar›
harekete, eyleme geçirmek, örgütlenmeye ikna etmektir. Yazarken o
yaz›y› okuyan› gözümüzün önünde
canland›rmak, o ne anlayacak, nas›l
yorumlayacak, bunu kestirmek iﬂte
bu aç›dan önemlidir.
Sevgili arkadaﬂlar, dersimizi burada noktal›yoruz. Umuyoruz ki,
yaz›lar›n›z› güçlendirecek bir çerçeve çizebilmiﬂizdir. Diyece¤imiz
odur ki, yaz› konusunda hiç çekin meyin, do¤al olun, güvenli olun.
ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

“HASTA TUTSAKLAR
SERBEST BIRAKILSIN”
eylem birli¤inden ayr›lan
Devrimci H areket ve
tüm d i¤er
siyasi hareketlere:
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Gerçekleri aç›klay›n!
Birlikleri bozman›n,
hasta t utsaklar mücadelesini
baltalaman›n g erçek
nedenlerini aç›klay›n!

Tabutlar Gerçektir; Siz ‘Benimsemeseniz’ De!
Hapishanelerdeki a¤›r hasta tutsaklar, bir bir ölüyor. “Tabutla” tahliye ediliyorlar oligarﬂinin zindanlar›ndan. AKP iktidar› hapishanelerde
sessiz imha politikas›n› ›srarla sürdürüyor. Ve biz de ›srarla, hasta tutsaklar için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün için onlar›n özgürlü¤ünü kazanmaya gücümüz yetmiyor, ama mücadelede ›srar ediyoruz.
Gerçekte sorun gücümüzün yetersizli¤i de de¤il çünkü, sorun, Türkiye solunun hasta tutsaklar› sahiplenmekte gösterdi¤i zay›fl›k ve sorumsuzluktad›r. De¤ilse, bir bütün
olarak Türkiye solunun bu gücü
var!
A¤›r hasta tutsaklar›n tedavileri
bilerek geciktiriliyor, Adli T›p, onlar›n katline imza at›yor, tecritin yaratt›¤› sessizlik ortam›nda, burjuva
medyan›n sansürüyle hapishanelerde katliam sürüyor.
10 y›lda hapishanelerde ölenlerin say›s› 1659’a ulaﬂm›ﬂ. Baﬂka söze gerek yok. Sadece bu y›l; 2010
y›l›n›n ocak ay›ndan a¤ustos ay›na
kadar sadece yedi ay içinde 154 tutuklu tecritte öldürüldü.
Böyle bir ortamda tecrite karﬂ›
mücadelenin önemi, hasta tutsaklara sahip ç›kman›n önemi tart›ﬂ›lamaz biçimde ortadad›r. ‹ki talepe,
“ Tecrite Son!” ve “ H a s t a Tu t s a kl a r Serbest B›rak›ls›n!” taleplerine
sahip ç›kmak, halk›n ve solun sorumluluk s›nav›d›r.
“Hasta
Tutsaklar
Serbest
B›rak›ls›n” talebiyle bir y›l› aﬂk›n

Hapishanelerin
önünde 1659 tabut
s›ralan›rken ‘Biz
Tabutlara Karﬂ›y›z’
gerekçesiyle hasta
tutsaklar için k urulan
birlikten a yr›lanlar,
Türkiye gerçe¤inin
de, mücadele
gerçe¤inin de d›ﬂ›na
düﬂmektedirler...
süredir (66 4 h a f t a d › r) eylemlerini
sürdüren birlikte yer almak, bu sorumlulu¤un en somut ifadesidir.
Ancak tabutlar ço¤al›rken, bu birli¤in geniﬂlemesi ve güçlenmesi gerekirken, yapay gerekçelerle birlikten ayr›l›yor kimileri. Son ayr›lan
D e v r i m c i H a reket oldu.
Devrimci Hareket, bu birlikten
çekildi¤ini, “destekleyici” olarak
kalaca¤›n› aç›klad›. Neden? Ortada
somut ifade edecekleri bir neden de
yok.
Devrimci Hareket, hasta tutsaklarla ilgili bu eylemlerde simgesel
anlamda tabut taﬂ›nmas›, kefen giyilmesine karﬂ› ç›k›yormuﬂ; "Tasvip
etmedi¤imiz eylem biçimleri var.
Tabut, kefen bunlar do¤ru eylemler
de¤il." diyor arkadaﬂlar.
Olabilir, tart›ﬂ›labilir. Bu simgesel araçlar, daha sonra kullan›lmaya

baﬂland›. Kullan›lmas› “olmazsa olmaz” da de¤il. Ama kullan›lmas› da
kimse için “olmazsa olmaz” bir anlam taﬂ›maz.
Bu birli¤in özü, esas›, hasta tutsaklara sahip ç›kmakt›r. Yani bu birlik, dünyan›n her yerinde, halklar
aç›s›ndan tarihsel, ahlaki, siyasi bir
görev olarak kabul edilen tutsaklar›na sahip ç›kma görevini yerine getirmektedir.
Devrimci Hareket, “tabut, kefen
taﬂ›mak, bu tarihi, siyasi, ahlaki görevi yerine getirmemize engel oluyor” diyor mu? Hay›r. Böyle bir iddiada bulunmak abes olur zaten.
Ama tersi, bunlar›n olmas›n› gerekçe gösterip birlikten ayr›lmak,
bu tarihi, siyasi, ahlaki sorumlulu¤u
üstlenmemek anlam›na gelir. (Ayr›l›rken, kendilerinin konumunu ‘destekleyici’ olarak ifade etmeleri, bu
sonucu de¤iﬂtirmez.)
Bu platformda LGBTT'nin sözkarar hakk› olmamas›n› bahane gösterip çekilenler de olmuﬂtu hat›rlan›rsa. Ama pratik ortadad›r; o gerekçeyle ayr›lanlar; o günden sonra, ne
“büyük bir kararl›l›kla” savunduklar› eﬂcinseller için bir ﬂey yapt›lar ne
de ayr›l›rken söyledikleri “bu birlikten ayr›l›yoruz ama hasta tutsaklar
için mücadele etmeye devam edece¤iz” sözünü yerine getirdiler.
Devrimci Hareket bunun d›ﬂ›nda
"Bas›n aç›klamalar›n› önceden görmüyoruz." gibi eleﬂtiriler de getiriyor. Bunlar, birli¤in iﬂleyiﬂi içinde
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hemen çözülebilecek sorunlar
ve eksikliklerdir. Eylem öncesinde yaz›lan metni görmek isteyip de göremeyen olmuﬂ mudur?
Hay›r. Bir y›ldan fazla zamanda
yüze yak›n bas›n aç›klamas› yap›ld› bu platform ad›na. Bunun
ﬂimdi sorun olmas› normal de¤ildir.
Bu tür birliklerde iﬂleyiﬂin nas›l
ﬂekillenece¤i bellidir. Eleﬂtirirsin,
farkl› eylem önerileri getirir onlar›
kabul ettirmek için mücadele verirsin. Tabut, kefen taﬂ›man›n yanl›ﬂl›¤› üzerine ideolojik mücadele sürdürürsün. Tasvip etmedi¤in eylem
biçimlerinin de¤iﬂmesi mücadelesini verirsin. Solun bir çok farkl› kesiminin oluﬂturdu¤u birlikler, “çeliﬂkisiz” yap›lar de¤ildir.
Ama bu birliklerde yeralan ve
ço¤u kez de böyle yapay nedenlerle
çekip gidenler, ideolojik mücade lenin kendilerine zarar verece¤inden korkuyorlar; korkmay›n, mücadele edin! ‹deolojisine güvenenler
böyle yapar.
Gerçek ﬂu ki, Devrimci Hareket
kabul etse de etmese de binlerce tutsak ke fe n l e r l e , t a b u t l a r l a ç›k›yor
hapishanelerden. Son on y›lda,
2000 ile 2010 aras›nda 1659 tutsak
tabutla ç›km›ﬂt›r Türkiye hapishanelerinden. Bu rakam›n anlam› üzerine herkes tekrar tekrar düﬂünmelidir.
Devrimci Hareket, bu Türkiye
gerçe¤ine ra¤men, neden böyle bir
anlay›ﬂa savruldu¤unu sorgulamal›d›r. Yukar›daki gerekçeyi ÖDP ileri
sürse, EMEP, SDP, TKP ileri sürse
anlaﬂ›l›rd›r. Çünkü bunlar›n siyasi
çizgileri, ölmeyi-öldürmeyi reddeden bir çizgidir zaten. Ama Devrimci Hareket, siyasi çizgi olarak halk
savaﬂ›n›, silahl› savaﬂ› savunmakta,
en az›ndan teoride öyle ifade etmektedir. Öyleyse sorun nedir? Sorun, s a v u n u l a n l a , p r a t i k a r a s › n d a k i b ü y ü k u ç u r u m d u r. Devrimci
Hareket, 1980 öncesini düﬂünecek
olursa, tabutlar›n s›n›flar mücadelesinin ne kadar içinde oldu¤unu hat›rlayacakt›r. Ama tabutlar ony›llard›r Devrimci Hareket’in prati¤inden, hayat›ndan ç›km›ﬂt›r. Bunun

Çok aç›kt›r ki,
hasta tutsaklara özgürlük için
oluﬂturulmuﬂ bu birlikten ayr›lmak,
bu sorunu gündeminden
ç›karmakt›r.
Sonras›nda yasak savmac› bir kaç
eylemde yer almak, bu durumu
de¤iﬂtirmez.
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n
birli¤i, Tecrite Karﬂ› Mücadele
Platformu, Devrimci 1 May›s
Platformu, bütün bunlar, ›srarl›,
kararl›, sab›rl›, emek, irade ve
disiplin gerektiren, sonuç al›c›,
kazanmay› hedefleyen birliklerdir.
Bunlardan ayr›lmak ise; yine çok
aç›kt›r ki, devrime ve halka karﬂ›
sorumsuzluk, ve iddias›zl›kt›r!
do¤la ve kaç›n›lmaz sonucu iﬂte
platformda dile getirilen bu reformist, sivil toplumcu söylemdir. B›rak›n, tabutlar, kefenler taﬂ›nmas›ndan egemen s›n›flar rahats›z olsun
sadece. Çünkü, tabutlar ve kefenler,
onlar›n zulmünü teﬂhir ediyor, onlar›n katliamc›l›¤›n› anlat›yor. Tabutlar›n, kefenlerin taﬂ›nmas›n› eleﬂtirenler, Gazi’de, son on y›lda, omuzunda en az yirmi tabut taﬂ›m›ﬂ bir
yoksul anaya sormal›lar tabutun s›n›flar mücadelesindeki anlam›n›.
Tutsaklara sahip ç›kmaktan
uzaklaﬂmak, ülkemizdeki reformizmin tipik göstergelerinden biridir.
Bu anlay›ﬂ, 122 ﬂehit verilirken “ F
Tipleri, ölüm orucu gündemimiz de¤il” diyebilen anlay›ﬂt›r.
Hasta tutsaklar meselesinin vehameti, sahip ç›kman›n zorunlulu¤u
bu kadar aç›kken, biçimsel konular›
bunun önüne geçirmek, hiçbir gerekçeyle kabul edilemez.
“Hasta
Tutsaklar
Serbest
B›rak›ls›n!” eylemlerine kat›l›m›n
düﬂtü¤ü bir ortamda, bu kat›l›m›n
artt›r›lmas› için çal›ﬂmalar yap›l›rken çekilmenin sebebi tabutlar, kefenler taﬂ›nmas› olamaz. Bi rl i kl e rden çekip gitmenin bir yan› da,

Türkiye solunun uzun vadeli, istikrarl›, sab›rl› direniﬂleri, eylemleri sürdüremez hale gelmesidir. Bu, iddian›n küçülmesid i r. Oysa mücadele de, örgütlülükler de, sab›r göstermekle, ›srar etmekle büyür, sonuç almak,
k a z a n m a k , böyle mümkün olur.
Birliklerden çekip gitmenin
b i r d i ¤ e r nedeni, birliklerde yer alman›n uzun soluklu yükümlülüklerini kald›ramamakt›r. Bunun gerektirdi¤i eme¤i, fedakarl›¤› gösterememektir. Halk›n ve solun birli¤i
konusunda sorumluluk üstlenmeyenler, birlikleri pervas›zca zay›flat›yorlar... Birliklerden çekip gidenlerin, devrime ve halka karﬂ› so rumluluk duygular› yoktur ya da
çok zay›flam›ﬂt›r. Bu, kitlelerden
örtülü bir kaç›ﬂt›r.
64 haftad›r ‹stanbul’da Taksim’de h a s t a t u t s a k l a r için yürüyoruz. Adli T›p önünde eylemler
yap›yoruz. Türkiye'nin bir çok ﬂehrinde oturma eylemleri, faks çekme
eylemleri, yürüyüﬂler yap›yoruz.
‹ﬂte bak›n TAYAD’l›lar Ankara
yolundayd› yine. Hem de faﬂist terör alt›nda. 10 y›ld›r tecrite karﬂ› sab›rla sürdürülen bir mücadelenin
yeni bir aﬂamas›yd› bu yürüyüﬂ. Burada olmas› gereken neydi? Türkiye
solunun bu mücadeleyi sahiplenmesi. Çünkü t e c r i t , h e r k e s i n s o r u n u
de¤il mi?
Birliklerden çekip gitmenin
b i r d i ¤ e r y a n › n d a ise, tecritin parçalanabilece¤ine, hasta tutsaklar›n
özgürlü¤ünü kazanabilece¤imize
inançs›zl›k vard›r. Ama ortada bir
de G ü l e r Z e re örne¤i var. O örne¤i
ço¤altabilirdik, hala da ço¤altabiliriz. Ama bunun için yap›lmas› gereken, yapay gerekçelerle birlikleri
da¤›tmak, zay›flatmak de¤il, güçlendirmektir.
Devrimci birlikler, devrimi is te yenle rin birl i¤i dir. Devrim id dias› zay›flayanlar, birlik iste¤in d e n b a h s e d e m e z l e r b i le.
Biz birleﬂtirip Y Ü R Ü M E L ‹Y‹Z. Biz birleﬂtirip GÜÇLENMEL‹Y‹Z.
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1659 ölüm yetmedi!
Tecritte bir ölüm daha!
 Karataﬂ Hapishanesi’nde Ahlaks›z Sald›r›

TECR‹TTEN
Tecrit Katlediyor!
Tekirda¤ F Tipi’nde
Bir Ölüm Daha
Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi Hapishanesi’nde kalp krizi geçiren 36 yaﬂ›ndaki adli tutuklu Selçuk Güvenilir, hapishane de
doktor bulunmad›¤› için öldü.
7 Eylül'de hücredeki arkadaﬂlar›yla
birlikte aç›k görüﬂe ç›kan Selçuk Güveni l i r görüﬂ s›ras›nda kalp krizi geçirdi.
Güvenilir'e hapishanede doktor olmad›¤› için herhangi bir müdahale yap›lamad›. Tutuklular›n yard›m ça¤r›lar›n› ciddiye
almayan hapishane yönetimi aç›kça Sel ç uk G üv en i l i r’i katletti.

 Tek Kiﬂilik Hücrede Bir
Hasta Tutsak!
PKK davas›ndan Cengiz Çelik’in sürgün geldi¤i Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde; doktor raporu hiçe say›larak, geçirdi¤i nöbetler ve hastal›¤› görmezden gelinerek tek kiﬂilik hücreye kapat›lmak istendi.
Durumunu anlatan Çelik’i dinlemek
yerine iﬂkence yapan hapishane personeli
tutsaklar› bu yöntemle susturaca¤›n› sanmaktad›r.
Hapishaneler de, tecritte ›srar eden
AKP iktidar›, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas› verdikleri tutsaklar› günde sadece 1 saat havaland›rmaya ç›karma uygulamas›na devam ediyor.
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde 1 saatlik havaland›rma uygulamas›
ile tek kiﬂilik hücrelerde cam›n önüne dolap koyup, cam›n aç›lmas›n› engelleyen
hapishane idaresini protesto eden tutsaklar, gün boyu havaland›rma talep ediyor.

Karataﬂ Kad›n Hapishanesi’nde adli kad›n tutuklular› ayak iﬂlerinde çal›ﬂt›ran hapishane idaresi ahlaks›zca sald›r›lar da bulunuyor..
Çay oca¤›nda çal›ﬂt›rd›klar› bir kad›n tutukluya ahlaks›zca davranan hapishane 2. müdürü, kad›n tutukluyu tehdit ederek korkutmaya
çal›ﬂm›ﬂt›r.
AKP iktidar›n›n göreve atad›klar› yöneticilerinin nas›l birer ahlak
düﬂkünü oldu¤u bir kez daha görülmüﬂtür.
29 Eylül günü Adana ‹HD’de Karataﬂ Hapishanesi’ndeki ahlaks›z
sald›r› ile ilgili aç›klama yap›ld›.

 9. Geleneksel Nail-‹bo Kültür
Kampanyas›’na Ça¤r›
Bu seneki 9. Geleneksel Nail-‹bo Kültür Kampanyam›z›n içeri¤i
kapitalizm ve teknolojik geliﬂmelerin insan iliﬂkileri üzerine olum lu, olumsuz etkileri olacak. Her hangi bir meslekten, yaﬂtan, evli, bekar vb. kapitalizmin yol açt›¤› bu yabanc›laﬂmadan nas›l etkilendi¤ini,
çeliﬂkilerini, umutlar›n›, özlemlerini, çaresizliklerini, cesaretlerini anlatan an›, deneme, ﬂiir, öykü, re s i m , k a r i k a t ü r ﬂeklinde anlatal›m,
yazal›m, üretelim. 20 Ekim 2010 tarihine kadar kampanyam›za kat›lman›z› bekliyoruz.
Nail-‹bo Dergisi / Te ki rda¤ 1 No'lu F T ipi Hapishanesi
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 Diyarbak›r’da Açl›k Grevi
Hapishanelerde “artan hak ihlallerine dikkat çekmek” ve “hasta
tutuklular›n serbest b›rak›lmas›” talebiyle Diyarbak›r’da tutsak yak›nlar› 6 günlük açl›k grevi yapt›.

 Maltepe Hapishane Kampüsü’nde
‹ﬂkence ve Keyfilik
Halk›n Hukuk Bürosu Avukatlar›, müvekkileri Ça¤r› Avc›’n›n
Maltepe Hapishane kampüsünde yaﬂad›¤› iﬂkenceyi ve bask›lar› anlatan bir yaz›l› aç›klama yay›nlad›lar.
Maltepe Çocuk Hapishanesinde 18 yaﬂ›n› tamamlad›¤› için, 31
A¤ustos 2010 tarihinde F Tipine sevk edilmek üzere, Maltepe 1 No’lu
L Tipi Hapishanesine götürülen Ça¤r› AVCI, yan yana olan hapishaneye giriﬂte ahlaks›zca, ç›r›lç›plak soyularak aranmak istenmiﬂtir.
Ahlaks›z arama için Ça¤r› Avc›’ya sald›r›lm›ﬂ iﬂkence yap›lm›ﬂt›r.
20 gün boyunca insan›n yaﬂayamayaca¤› kadar kirli bir hücrede tek
baﬂ›na tutulmuﬂ, hiç bir ihtiyac› karﬂ›lanmam›ﬂt›r.
‹darede paras› oldu¤u halde, “paran yok” denmiﬂ, kantinden ihtiyaçlar› karﬂ›lanmam›ﬂt›r. Yemek taba¤› yok diye yemek verilmemiﬂ,
su barda¤› yok diye naylon torba içinde su verilmiﬂtir. Suyu olmayan
pis bir hücrede günlerce tutulmuﬂtur.
21 Eylül günü sevk edilinceye kadar açl›k grevine baﬂlam›ﬂ, 25
Eylül günü Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne sevk edilmiﬂtir.
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Öğretmenimiz
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"SÖZ OLSUN, ÇOK FARKLI
OLACAK ARTIK".
Böyle diyorsak, diyebiliyorsak,
tamamd›r.
Burjuvazi sözlere asla inanmaz,
iliﬂkileri, mülkiyeti, haklar›, sorumluluklar› kendisi için para eden her
ﬂeyi; tapu, senet, çek, ipotek, gibi
birçok araç ve yöntemle sa¤lama
al›r.
Devrimciler için söz dünyan›n
en de¤erli hazinesidir. Söz vermenin
üstünde bir de¤er, bir ba¤l›l›k,
bir vefa, bir görev yoktur.
Devrimciler hala evet, bunca
yozlaﬂmaya, kapitalizmin ve
emperyalizmin yozlaﬂt›rma
faaliyetlerine ra¤men hala
sözlere güvenirler. Hatta verilen sözlere güven devrimci
iliﬂkilerin HARCIDIR.
Bu yan› ile dünyan›n en soylu damar› hala devrimcilerdir.
Söz bir kez verildi mi tamamd›r.
Çek senet ipotek, kefalet,
zaman›n ve tarihsel prati¤in
s›nav›n› kazanamad›.
Sadece Marksizm-Leninizm, onun
felsefi temelini oluﬂturan diyalektik ve
tarihsel materyalizm, bu zaman ve tarihsel pratik s›nav›n› kazand›.
Devrimcilerin sözleri zaman›n
ve tarihsel prati¤in s›nav›n› HEP kazand›.
Devrimcilerin sözleri zaman›n
ve tarihsel prati¤in s›navlar›n› birincilikle geçti.
"Dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan" büyük, çok büyük bir
sözdür, çok büyük bir güvendir.
Yüzy›llar›n ard›ndan seslenmeye
devam eder bize.
Neden?
Nas›l bu kadar baﬂar›l› oldu devrimcilerin sözleri? Kuru kuru sözler
de¤il miydi hepsi? Herkesin dilinin
ucunda herkesin bildi¤i kelimelerle
verilen sözler de¤il miydi?

De¤ildi.
Umut vard›, verilen sözlerin ikiz kardeﬂiydi devrimcilerin umudu.
Umut ayr›lmaz parças›yd›
devrimcilerin.
‹nsandan umudu kesmek, devrimden umudu kesmektir.
‹nsandan umudu kesmek, kendinden umudu kesmektir.
‹nsana güvenmek, verdi¤i sözlere güvenmektir.
Devrimcilerin verdi¤i sözler
kanla beslenmiﬂtir. Kini büyüten bir
öfke vard› bu sözlerde.
Kuﬂatma alt›ndaki bir üste; "Yoldaﬂlar›m hesab›n› soracak bu yap-

Elbette birinci dereceden onu
ba¤lar, ama sözü tutmad›¤›nda sadece sözü veren de¤il; sözü alan, söze
güvenen de kaybeder. Bu nedenle
sorumluluk ortakt›r.
Hala birçok eksikliklerimiz vard›r.
Bunlar› kabul etmekten korkmamal›y›z.
Ama bunlardan kurtulmaya kararl› olmay›z.
Sözlerimizi tutma karar›m›z› iradileﬂtirmeliyiz.
‹radileﬂtirmenin tek ama tek yolu bilinçtir.
Bilinç olmadan irade devrimci
de¤ildir.
Bilinçle beslenen bir irade ancak
verilen sözlerin ard›n› getirir.
Bu basit bir bilmek de¤ildir. Herkes birçok ﬂeyi bilebilir. Çok zor de¤ildir.
Bilinç sadece savaﬂarak
kazan›l›r. Bilinci kazanman›n
baﬂka hiçbir yolu yoktur. Baﬂta kendisi ile savaﬂarak bilincini kazan›r bir devrimci.

SÖZ VERMEK
B‹L‹NCE ÇIKARTMAKTIR
SÖZ VERMEK
TAVIR ALMAKTIR.
SÖZ VERMEK
D‹S‹PL‹NL‹ OLMAKTIR
t›klar›n›z›n..." diyen savaﬂç› kendi
verdi¤i sözlerinin bilinci ile bu kadar güvenlidir yoldaﬂlar›na.
As›lmak üzere olan bir partizan;
"Duyuyorum nal seslerini geliyor
bizimkiler..." diyebiliyorsa bu kendi
verdi¤i sözdür, kendi etti¤i yemindir. Bu nedenle bu kadar güvenlidir
yoldaﬂlar›na.
Söz vermek,
dünyan›n en a¤›r sorumlulu¤udur.
Söz vermek, dünyan›n en büyük
umududur.
Nas›l tutaca¤›z verdi¤imiz sözleri?
Ortak sorumlulukla,
disiplinle,
kolektif bir çaba ile.
Sadece sözü vereni mi ba¤lar verilen sözler?

Bilinç kendi ufkunu yaratmakt›r.
Bilinç kendi ufkunu yakalamakt›r.

Bunu; e¤itimimizi güçlendirerek, inanc›m›z› diri
tutarak, umudumuzu diri tutarak,
devrim iddiam›z› büyüterek baﬂarabiliriz.
Nas›l yapaca¤›z?
Üretkenli¤imizi artt›rarak,

yeni yeniden, sürekli bir çal›ﬂma
disiplini oluﬂturarak baﬂaraca¤›z.
Bu bilinçli ve özgür bir disiplin anlay›ﬂ›d›r. Bu devrimci bir disiplindir.
Gökten zembille inmeyecek bu
disiplin.
Devrimci ruhun oluﬂturdu¤u,
Örgütledi¤i,
Çelikleﬂtirdi¤i,
tarihsel bir disiplindir.
Bu yeni disiplin s›n›f bilincidir.
Bu yeni disiplin devrimci disiplindir.
Eksikliklerimizi ancak, hem içe-
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riden kendi kendimize, hem d›ﬂar›dan denetim, disiplin ve eleﬂtiri ile
iki yanl› ateﬂ alt›nda tutarak tedavi
edebiliriz.
Söz vermek büyük bir iddiad›r.
Söz vermek bir tav›r al›ﬂt›r.
S›n›fsal tav›rd›r.
Bu ideolojiktir.
Gönüllü bir disiplindir söz vermek.
Niyetlerle aç›klanamaz.
"‹stiyorum ve her ﬂeyi çok iyi
kavr›yorum, ama baﬂaram›yorum, bu
yüzden de sonuç kötü oluyor, istedi¤imi yapam›yorum..." demek ne kadar anlaml›d›r.
Amaç ve sonuç konusundaki diyalektik materyalist ba¤› biliriz, bilmemiz gerekir.
"...Sonuç meselesi bir tav›r meselesi de¤il midir? Bir insan sadece
amaçtan hareket eder ve davran›ﬂlar›n›n ne sonuç do¤uraca¤›n› araﬂt›rmazsa, o insan sadece reçeteler yazan ve yazd›¤› reçeteler yüzünden
kaç hastas›n›n öldü¤üne ald›r›ﬂ etmeyen bir hekime benzer. Ya da sadece
bildiriler yay›nlayan, ama bunlar›n
uygulan›p uygulanmad›¤›na ald›rmayan bir siyasi parti düﬂünelim. Peki,
bu do¤ru bir tav›r m›d›r? Burada iyi
niyetten söz edilebilir mi? Kuﬂkusuz,
sonuçlar daha önceden hesaba kat›lm›ﬂ olsa bile hatalar yap›labilir. Ama
bir kimse, gerçekler sonucun kötü oldu¤unu ispatlad›ktan sonra da bildi¤ini okumaya devam ederse, iyi niyetten söz edilebilir mi? (Mao)..."
Edilemez!
En küçü¤ünden en büyü¤üne kadar bütün sözlerimizi tutaca¤›z.
Verdi¤imiz ve tuttu¤umuz her söz
bizi yaﬂama yoldaﬂlar›m›za örgütümüze s›k›s›k›ya ba¤lar
Verdi¤imiz ama tutmad›¤›m›z her
söz bizi damla damla kelime kelime
harf harf öldürür.
Niyetler de¤il, bilinçli disiplinle…
Devrimci bir disiplinle sözlerimizi tutaca¤›z.
ﬁehitlerimize devrim sözümüz
var.
Bu sözü tutaca¤›z.

TAYAD’l›lara 1000
Mektup
Tutsak TAYAD'l› Ailelerimizle
dayan›ﬂma amac›yla yaz›lan mektuplardan;
D i reniﬂçi TAYAD'l› Yo l d a ﬂ l a r,
Yoldaﬂ duygular›mla selamlar›m› yolluyorum. Sizleri destekliyorum, yan›n›zday›m...
Ve TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas›n›, bu haks›z tutuklaman›n
sona erdirilmesini ve mücadelenin
meﬂrulu¤unun kabul edilmesini istiyorum...
Yoldaﬂ›n›z Ci had Essad M uh a m m e d Kassium Gazetesi Genel
Sekreteri / ﬁam SUR‹YE
***
D i reniﬂçi Yo l da ﬂ l a r a,
Direniﬂçi kimli¤ini her türlü bedel pahas›na, ateﬂ kadar kor yüre¤inizle savunanlars›n›z. Karanl›¤›n
içinde mücadelenin yolunu ayd›nlatanlars›n›z. (...)Ve sizler; bu zamanda zulüm karﬂ›s›nda ço¤unlu¤un
sessiz kald›¤› onaylad›¤› olaylara,
sizler 'hay›r' diyenlersiniz.
S e l a m l a r. . . E n e s E l A m a r a
FHKC (Filistinli/Suriye)
***
Tu t s a k Yo l d a ﬂ l a r,
Türkiye'deki Halk Cephesi ve
TAYAD tut s ak la r› ,

BURSA’DA F‹LM
GÖSTER‹Mi
DEVAM ED‹YOR
Bursa’da Halk Cepheliler taraf›ndan Teleferik Akça¤layan Mahallesi’nde her hafta oldu¤u gibi bu haftada çocuklar için
film gösterimi yap›ld›.
26 Eylül günü yap›lan
gösteriminde “Spirit” adl›
filmin gösterimi yap›ld›.
Gösterime 47 çocuk kat›ld›.

...Emperyalizme karﬂ›, siyonizme karﬂ› ve gericili¤e karﬂ› ve gericili¤e karﬂ› biz sizin mücadelenizi
destekledi¤imizi, dayan›ﬂma içinde
olaca¤›m›z› ilan ederiz.
(...)
S e l a m l a r. Ebu Hani (gazeteci)
***
M e r h a b a,
Faﬂist Türkiye hapishanelerinde
tutsak olan tecrit iﬂkencesinde olan
TAYAD'l›lara ve özgürlük adalet ve
demokrasi mücadelesi veren herkese tüm devrimci duygular›mla selamlar›m› yolluyorum. Yan›n›zda
oldu¤umu bilmenizi istiyorum.(...)
Yoldaﬂ›n›z Velid. (Filistinli bir
ge nç )
***
Suriye'den devrimci selamlar›m› iletiyorum sizlere...
Haberleriniz bana ulaﬂt›. Sadece
bana de¤il buradaki insanlar›n bir
k›sm› haberlerinizi al›yor.
Biliyoruz ki, hapishanede sizlere
eziyet ediliyor. Bu tutsakl›k size haks›zl›kt›r. Siz d›ﬂarda olmal›s›n›z...
Türkiye'de zulmün bitece¤ini faﬂizmden hesap sorulaca¤›n› görecekler.(...)
Hüda (Suriyeli bir anne)
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YOZLAﬁMAYA KARﬁI
GÜLER ZERE FUTBOL TURNUVASI
Elaz›¤ Halk Cephesi`nin 12 Eylül tarihinde baﬂlatt›¤› “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Güler Zere
Futbol Turnuvas›” 27 Eylül günü yap›lan final
maç›yla sona erdi.
Finalin ard›ndan yap›lan bir programda
Grup Umuda Türkü sahne ald›.
Ard›ndan Elaz›¤ Halk Cephesi ad›na konuﬂma yapan Sercan Zülal, Güler Zere´nin
yaﬂam›na de¤inerek örgütlenmeye ve birlikte
mücadele etmeye ça¤r›da bulundu.
Final maç›nda kupalar› Tunceli E¤itim-Sen
Baﬂkan› M. Ali Aslan verdi.
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Faﬂist terör alt›nda Ankara’ya

yürüyen TAYAD’l›lar
Ankara
Yolundaki
TAYAD’l›lar
‹yi tan›y›n onlar›...
Kimi ev kad›n›, kimi emekli,
Faﬂist törör alt›nda yürüdüler ‹stanbul Ankara yolunu. 20 yaﬂ›ndaki delikanl›lara taﬂ ç›kart›rcas›na .... Sanki
hepsi ömürlerini da¤da geçirmiﬂ birer
gerillayd›. Her gün onlarca kilometrelik
yürüyüﬂde bana m›s›n demediler. Hiç
biri bir an bile geri kalmad›.
‹yi tan›y›n onlar›...
Demokratik mücadelenin ö¤retmenidir onlar. Tehditlere, linçlere polis terörüne ra¤men buray› da yürümeden
geçelim demediler, yürüdüler. Öyle kararlaﬂt›rm›ﬂlard›.

Muharrem Tunç
33 yaﬂ›nda. Nurtepe’de
oturuyor. Devrimcileri ﬂehitlerimizle tan›d›. 1993 y›l›ndan beri devrimcilerle birlikte. Trabzon’da TAYAD’l›lara yap›lan linç sald›r›lar›ndan sonra yeni linç tehditlerine ra¤men Trabzona gidenlerdendi. Edirne’deki linç sald›r›lar›ndan sonra da Edirne’ye gidip bir hafta
boyunca tehtit alt›nda bekleyerek direnenlerdendi. TAYAD’›n Ankara yürüyüﬂlerinin ço¤unda yer ald›.

Arif Pelit
50 yaﬂ›nda. 2002 y›l›ndan beri ‹zmir’de TAYAD’›n
mücadelesi içinde. O, ne tutsak yak›n› ne de ﬂehit. “Tecrite karﬂ› mücadele etmek
için insan olmak yeterlidir”
diyor. Tecrite karﬂ› mücadelede ‹zmir’de Forbest direniﬂini örgütleyenlerdendi. 7 kez gözalt›na al›nd› bu direniﬂte.

Behiç Aﬂç›
45 yaﬂ›nda, Avukat. O
avukatl›¤a baﬂlad›¤› ilk günden beri devrimcili¤i tercih
etti. Avukatl›¤› da o temelde
ele ald›. Tutsaklarla yaﬂam›
paylaﬂt›, müvekkilleri içerde
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ve d›ﬂar›da ölüm oruçlar›nda, operasyonlarda ölürken kendisi eli kolu ba¤l› duramazd›. Ölüm orucuna yatt›. Bu
karar›yla bir avukat olarak dünyada
ilklerden birinin yarat›c›s› oldu. Behiç
Aﬂç› ﬂimdi TAYAD Baﬂkan› ve tecrit
zulmüne karﬂ› mücadelesi sürüyor.

Ça¤r›
Ünver
19 yaﬂ›nda.
Malatya ‹nönü
Üniversitesi’nde ö¤renci.
2 y›ld›r TAYAD’l›lar› tan›yor. Tutuklu ya
da ﬂehit yak›n› yok. Ama tutsak ve ﬂehitlerin ideallerini paylaﬂ›yor, onun için
Ankara’ya yürüyor. Malatya’dan Armutlu’ya gelip Güler Zere ile tan›ﬂt›.
K›sa bir süre görebildi Güler’i. Güler’in hapishaneden ç›karken ki zafer
iﬂareti ona, umudu gösterdi.

Cemre
Çilo¤lu
Yürüyüﬂe
Bursa’dan kat›l›yor. Devrimcileri 14 ay›ﬂ›nda
Ölüm Orucu ﬂehidi Semra Baﬂyi¤it’in direniﬂ
evinde tan›d›. O günden beri de tecrite
karﬂ› mücadelenin içinde TAYAD’l›larla birlikte. Bursa’da Güler Zere’nin özgürlü¤ü için yap›lan tüm faaliyetlerin
içinde oldu.

Düzgün
Karal
Abdi ‹pekçi
Park›’ndaki direniﬂten beri Ankara’da TAYAD’l›lar›n tecrite karﬂ›
mücadelesinin
içinde yer ald›. Hasta tutsaklara sahip
ç›kma eylemlerinde, Güler Zere için yap›lan eylemlerde yer ald›. Bir TAYAD’l›
olarak hasta tutsaklara özgürlük istemeye ve tecrit zulmüne karﬂ› mücadeleye
devam ediyor.

Emrah E skibal
26 yaﬂ›nda. 2005’ten beri TA-

YAD’l›lar›n yan›nda tecrite
karﬂ› mücadele ediyor.
19-22 Aral›k katliam›n›
protesto eyleminden gözalt›na
al›nd›. Kevser M›zrak’›n katledilmesini protesto eyleminden
gözalt›na al›nd›. Güler Zere’ye
Özgürlük
kapmpanyas›nda
Adana Balcal› Hastahanesi önünde aylarca nöbet tutanlardan birisidir. Tecrit
sulmüne karﬂ› mücadele ederken tecriti
de yaﬂad›. Onun için tecrit zulmünün
mutlaka kalkmas› gerekti¤ine inan›yor.

Fatma Alan
49 yaﬂ›nda. Emekli felsefe ö¤retmeni. 10 y›ld›r adaletsizli¤e karﬂ› mücadele ediyor. 6 y›ld›r TAYAD’l›. Ölüm
oruçlar›, F Tipleri döneminde
tan›ﬂt› TAYAD’l›larla. Canan
Kulaks›z, Erdo¤an Güler,
Abdulbahri Yusufo¤lu, Sevgi
Erdo¤an, Gökhan Özocak tan›d›¤› direniﬂçilerdi. Tecrit zulmüne
karﬂ› can›n› feda eden ﬂehitlerin mücadelesini sürdürüyor.

Orhan E ski
42 yaﬂ›nda. Evli ve iki çocuk babas›. Ailecek 14 y›ld›r
TAYAD’l›. Bu süre içinde defalarca gözalt›na al›nd›. Tecrite karﬂ› mücadelede hiç bir
fedakarl›ktan
kaç›nmad›.
Tutukland›, aylarca tecrit
hücrelerinde kald›. D›ﬂar›
ç›kt›ktan sonra yine TAYAD’›n mücadelesine koﬂtu. Bugün de TAYAD’l›
olarak tecrite karﬂ› mücadelesini
sürdürüyor.

Seval Yaprak
Bill Clinton’›n ülkemize
gelmesini protesto için üniversitelerinde yap›lan eylemden gözalt›na al›nd›, tutukland›. ‹lk gözalt›s› ve ilk
tutuklanmas› bu eylemdir.
‹kinci gözalt›s› ölüm oruçlar›
ve F Tipleriyle ilgili yap›lan
eylemden oldu. Tecrite karﬂ›
mücadelenin hep içinde
oldu. Defalarca gözalt›na al›nd›.
Tukland›, 7 ay Gebze Hapishanesi’nde
tutsakl›k yaﬂad›. Tecritin kald›r›lmas›
için Ankara’ya yürüyenlerin içinde yer
ald›.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

‹stanbul - Okmeydan›

TAYAD’l›lara Yap›lan Sald›r›lar Protesto Edildi
TAYAD’l›lara yönelik gözalt›lar
ve linç giriﬂimleri ‹stanbul’da ve
Anadolu illerinde yap›lan eylemlerle protesto edildi. Eylemlerde
gözalt›na al›nan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› istendi.

‹ s t a n b u l - N u r t e p e : Halk Cepheliler 25 Eylül günü TAYAD’l›lara
yap›lan sald›r›n›n ard›ndan mahallede yürüyüﬂ yapt›lar.
Yürüyüﬂ öncesi Çayan Mahallesi'nde dolaﬂ›larak sald›r›n›n nedenlerini anlat›ld› ve halk› eyleme davet edildi. Hüseyin Aksoy Park›’nda toplanan Halk Cepheliler “TAYAD'l›lar Onurumuzdur” pankart›
ile yürüyüﬂe geçtiler. "TAYAD'l› Aileler Serbest B›rak›ls›n Hasta Tutsaklar Onurumuzdur, Bask›lar Gözalt›lar Tutuklamalar Bizleri Y›ld›ramaz, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz" sloganlar›n› att›lar.
Eylem, yap›lan aç›klaman›n ard›ndan Dilan kafe önünde bitirildi.

Linçleri Örgütleyen AKP ‹ktidar›d›r, Tecrite Karﬂ› Yürüyüﬂümüz Engellenemez” sloganlar›yla Anadolu
Kahvesi’ne kadar devam etti.
“Ankara’ya Yürüyen TAYAD’l›lara Polis Sald›rd› TAYAD’l›lar›n
Yürüyüﬂü Engellenemez” yaz›l› bir
pankart›n aç›ld›¤› eylemde Anadolu
Kahvesi’nde bir aç›klama yap›ld›.
Yap›lan aç›klamada her ﬂeyin
AKP polisinin haz›rlad›¤› bir provokasyon oldu¤unun aç›k oldu¤u vurguland›.

G ü ls u y u : TAYAD’l›lara yönelik
gözalt› ve linç sald›r›s› yap›lan eylemlerle protesto edildi.
Gülensu Okul Dura¤› ve Heykel
Meydan›’na “TAYAD’l›lara Sald›ranlardan Hesap Soraca¤›z” ve
“TAYAD’a Sald›ran Amerikanc›
AKP ‹ktidar›d›r” yaz›l› pankartlar
asan Halk Cepheliler sald›r›lar› teﬂhir ettiler. Ayr›ca mahallenin bir çok
yerine yaz›lamalar yap›ld›.

O k m e y d a n › : Ankara yolundaki

G a z i : 30 Eylül günü Gazi Mahal-

TAYAD’l› Aileler’e yap›lan sald›r›
‹stanbul Okmeydan›’da yap›lan yürüyüﬂle protesto edildi.
26 Eylül günü Sibel Yalç›n Park›’nda baﬂlayan yürüyüﬂ; “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,

lesi Dörtyol Meydan›’nda eylem
yapan Cepheliler “Linç sald›r›lar›n›n hesab›n› soraca¤›z” dediler.
Linç sald›r›lar›n›n sorumlusunun
Amerikanc› iktidar oldu¤unu hayk›ran Cepheliler Dörtyol Meyda-

n›’nda molotoflarla yakt›klar› ateﬂle
att›klar› sloganlarla hiçbir sald›r›n›n
devrim mücadelesini engelleyemeyece¤ini hayk›rd›lar. Cepheliler
cadde boyunca att›klar› sloganlarla
ve yapt›klar› konuﬂmalarla halka
linçleri örgütleyen iktidara karﬂ›
mücadele ça¤r›s› yapt›lar.

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

M a l a t y a : 25 Eylül günü Malatya’da TAYAD’l› Aileler taraf›ndan
Ankara’ya yürüyen TAYAD’l›lara
destek için eylem yap›ld›.
“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n, TAYAD’l›lara Özgürlük”
pankart›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”,
“TAYAD’l› Aileler Onurumuzdur”
sloganlar› at›ld›.
Eylemde okunan aç›klamada
“Yürüyüﬂ s›ras›nda polis TAYAD’l›lara dönük bir linç giriﬂimi
organize etti.
Bizler bunlara yabanc› de¤iliz.
Polis bunu ilk kez yapm›yor. Daha
önce de defalarca denedi bunu ve
çok iyi biliyor ki bask›lar, linçler,
provokasyonlar bizleri yolumuzdan
al›koyamaz. Bizler onurlu yürüyüﬂümüze devam edece¤iz” denildi.

Kocaeli: 25 Eylül günü ‹zmit ‹nsan Haklar› Park›’nda Kocaeli

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler
TAYAD'l› ailelere linç giriﬂimini
ve gözalt›y› protesto etmek için
bir eylem yapt›lar.
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde
okunan aç›klamada 'Oligarﬂi
çok iyi biliyorki TAYAD'l› Aileler bask›larla, tehditlerle durdurulamaz.
Bu yüzden daha önce bir çok
ilde sergilenen aﬂa¤›l›k oyunu
devreye sokup sivil faﬂistlerle
linç örgütlemiﬂtir” denilerek
TAYAD'l› Ailelerin yaln›z olmad›¤› belirtildi.

A n t al y a : Antalya Halk Cephesi 28 Eylül günü K›ﬂlahan Meydan›’nda ‹stanbul’dan Ankara’ya
yürüyen TAYAD’l›lara yap›lan
linç sald›r›lar›n› yapt›klar› eylem
ile protesto ettiler.
Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

Devrimci ‹ﬂçi Partisi ve Demokratik Haklar Federasyonu’nun de destek verdi¤i eylemde “ TAYAD’›lar Yaln›z De¤ildir”, “Linçler Sald›r›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Kahrolsun Faﬂizm
Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.

M e r s i n : TAYAD’l› Aileler’e
yap›lan sald›r›lar 1 Ekim günü
Taﬂbina önünde yap›lan eylemle
protesto edildi. EHP, Toroslar
Cemevi ve Partizan’›n da destek
verdi¤i eylemde ilerici ve ayd›n
kesimlere TAYAD’l›lar›n yan›nda bulunmalar› yönünde ça¤r›da
bulunuldu.

S a m s u n : Karadeniz Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan yap›lan
yaz›l› aç›klama ile TAYAD’l›lara
yönelik sald›r›n›n amac›n›n
hapishanelerdeki zulmü gizlemek oldu¤u söylendi.
KESK ve ‹HD de yapt›klar› yaz›l› aç›klamalar ile TAYAD’l›lara
yönelik sald›r›lar› k›nad›klar›n›
belirttiler.
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Tav›r Kültür ve Sanat Festivali
Tav›r Dergisi’nin 30. y›l› 25-26 Eylül günleri ‹stanbul Okmeydan› Sibel
Yalç›n Park›’nda yap›lan Tav›r Kültür
ve Sanat Festivali ile kutland›.
Tav›r kapaklar›n›n park›n her yerine as›ld›¤› festivalde Ç›nar Yay›nlar›,
Yar Yay›nlar›, Kelepir Kitapevi, Boran
Yay›nc›l›k, Leman Cadde Yay›nlar›’n›n yan› s›ra Devrimci Alevi Komitesi ve tutsak ürünlerinden oluﬂan TAYAD stantlar›, ‹dil Kültür Merkezi’nin
açt›¤› kurs kay›tlar› masas› vard›.
Park›n ortas›nda Uﬂak Hapishanesi’nde tutsak olan Filiz Gencer’in
tablolar› ve karikatürist Mehmet Arslan’›n karikatürleri sergilendi.
Birinci gün içerisinde tiyatro sanatç›s› Mehmet Esato¤lu ve karikatürist Mehmet Arslan ile “Politik Mizah” konulu bir söyleﬂi yap›ld›. Söyleﬂide karikatürde ve tiyatroda politik
mizah›n nas›l hayata geçti¤i ve genel
olarak politik mizah›n neden ve nas›l
yap›ld›¤› üzerine konuﬂmalar yap›ld›.
‹lk günün programlar›nda biri de
ﬂair Ruhan Mavruk ve ‹brahim Karaca’n›n imza günü oldu.
Akﬂam saatlerinde ise park›n amfi tiyatro bölümünde verilen konserlere geçildi. “Kültür Sanat Yaﬂam›nda Tav›r’›n, Tav›r’›m›z›n 30. y›l› dolay›s›yla düzenledi¤imiz ve geleneksel hale getirece¤imiz 1. Tav›r Kültür
ve Sanat Festivali’mize hepiniz hoﬂgeldiniz..” denilerek baﬂlayan programda; Tav›r’›n misyonunun sadece
kültür-sanat veya edebiyat dergisi olman›n ötesinde oldu¤u, Tav›r’›n ayn›
zamanda bir politika dergisi oldu¤u
vurguland›. “Bu politika, düzenin bireyci-bencil kültürüne karﬂ› sosyalist
yeni insan›n yarat›lmas›na dairdir.
Bu politika, emperyalizmin dayatt›¤› yoz kültüre karﬂ› halk›n olum-

lu de¤erlerinin yaﬂat›lmas›na dairdir.
Bu politika, sanat diye yutturulmaya çal›ﬂ›lan ucube-çürümüﬂ soytar›l›klara karﬂ› devrimin, sosyalizmin
sanat›n› yaratmaya, geliﬂtirmeye dairdir” denildi.
Konser program› Grup Düﬂbaz’la
baﬂlad›. Ç›kard›klar› ilk albümün ard›ndan ilk röportajlar›n› Tav›r dergisiyle yapt›klar›n› söyleyen Düﬂbaz üyeleri
albümlerindeki ﬂark›lar› seslendirdiler.
Düﬂbaz’›n ard›ndan Sibel Yalç›n
Park›’nda Anadolu’nun unutulmaya
yüz tutmuﬂ kültürel zenginliklerinden
biri daha hat›rlat›ld›. Hayali Hasan
Hüseyin Karaba¤ taraf›ndan Hacivat
ve Karagöz gölge oyunu oynat›ld›.
‹lk gün son olarak hepsi birer Tav›r
yazar› olarak ayn› zamanda festivalin
ev sahibi de olan Grup Yorum üyeleri
sahneye ç›kt›. Tav›r’›n Ayﬂe Nil Ergenler’le, Ayﬂe Gülenler’le Ayçe ‹dil
Erkmenler’le bugünlere geldi¤ini söyleyen Yorum üyeleri sahnedeyken
“Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› yank›land›.
TAYAD’l› Aileler’in u¤rad›¤› sald›r›ya de¤inen Yorum üyeleri; linç
sald›r›lar›n› organize edenin iktidar
oldu¤unu belirtip, TAYAD’l› Aileler
için TAYAD Marﬂ›’n› söylediler.
Marﬂ›n ard›ndan “TAYAD’l› Aileler
Onurumuzdur” sloganlar›n› at›ld›¤›
konser ve festivalin ilk günü Grup
Yorum’un söyledi¤i türküler eﬂli¤inde çekilen halaylarla son buldu.
Festivalin ikinci günü ilk program
yazar R›fat Ilgaz’›n o¤lu Ayd›n Ilgaz
ile söyleﬂiydi. Cezmi Ersöz’ün imza
günü yapt›¤› festival, Grup Karmati,
Grup Bajar ve Grup Bulutsuzluk Özlemi’nin konserleriyle sona erdi. Festivalin sonunda bu festivalin gelenekselleﬂitirilece¤i müjdesi verildi.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

Türkan A lbayrak 8 0 G ünü G eride B ›rak›rken

Baﬂhekim ‹ﬂçi
Düﬂmanl›¤›n› Sürdürüyor!
“Yar›na yiyecek bir dilim ekme¤i olmayan›n ﬂaﬂar›m akl›na k›l›c›
k›n›ndaysa e¤er”
Türkan Albayrak’›n direniﬂi 80.
günleri geride b›rak›rken so¤u¤a,
ya¤mura karﬂ›n, ilk günkü kararl›l›kla sürüyor.
Kamu Emekçileri Cephesi’nden
memurlar gece nöbeti tutarak destek verirken; Beykoz halk›ndan ve
baﬂka mahallelerden ziyaretçiler
geldi. Telefonla, mektupla da destekler iletilmeye devam ediyor..
Tecrit hapishanelerinden destek
mektuplar› geliyor. Direniﬂe yaz›lan
mektuplar da adres: “Paﬂabahçe
Devlet Hastanesi Direniﬂ Çad›r›
Önü Beykoz - ‹STANBUL”.
Büyük bir k›sm› sadece direniﬂ
çad›r›nda toplanan binlerce imzan›n
teslim edilece¤i gün olan Çarﬂamba
gününden önce; bildirilerle, afiﬂlerle
Beykoz halk› eyleme kat›lmaya ça¤›r›ld›. Devrimci ‹ﬂçi Hareketinin
yay›nlad›¤› bildiride, Albayrak’›n
80 gündür çad›rda yaﬂad›¤› vurguland›. “ALBAYRAK'›n 80 gündür
bir çad›rda yaﬂat›lmas› zulümdür!
‹ﬂçi düﬂmanl›¤›d›r!”, “Çal›ﬂmak demek yaﬂayabilmek demektir. ‹nsanlar›n aylarca çad›rda yaﬂayarak iﬂ
mücadelesi verdi¤i yerde kimsenin
iﬂ güvencesi yoktur.” denilerek tüm

halk kesimlerine, oluﬂturulacak insan zincirine kat›lma ça¤r›s› yap›ld›.

‹ﬂe geri al›n›ncaya kadar
çad›rday›m
29 Eylül günü, tam 80 gündür
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi önünde
direniﬂte olan Türkan Albayrak için

‹ﬂçi Düﬂman› Baﬂhekim
YAVUZ BAﬁTU⁄
Hipokrat yemini etmiﬂ bir doktor, bir bilim adam› de¤il, ahlaks›z
bir patron gibi yönetiyor hastaneyi.
‹ﬂçileri köle gören, her f›rsatta
aﬂa¤›layan, hakk›n› arayan herkesin düﬂman›d›r.
Sadece itaat edilmesini istiyor.
Neredeyse 3 ayd›r direnen Türkan
Albayrak’›n iﬂten ç›kar›lmas›n›n
sorumlusudur.
‹ﬂe geri dönmek için direnen bir
emekçiyi, yalanlar›yla karalamaya
devam ediyor.
Toplanan imzalar› almaya cesaret edemeyecek kadar da korkak
bir iﬂbirlikçidir.
Hiç bir iﬂbirlikçi ve emek düﬂman› bir korkak hakl› mücadeleyi
bugüne kadar durduramam›ﬂt›r.

toplanan imzalar yap›lan yürüyüﬂ
ve eylemle baﬂhekimli¤e b›rak›ld›.
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi ve çeﬂitli
sendika temsilcileri ve sanatç›lar da
yürüyüﬂe destek verdi. ‹stanbul Tabib Odas›, Kristal-‹ﬂ Sendikas›,
Tüm Bel Sen 1-3 No’lu ﬂube yönetim kurulu üyeleri, Haber Sen Genel
Merkezi, Emekli Sen 1 No’lu ﬂube,
EDP Paﬂabahçe ilçe baﬂkan›, Halkevi Beykoz ﬂubesi ve TAYAD’l› Ailelerin destek verdi¤i eylem direniﬂ
çad›r›n›n oldu¤u hastane bahçesinde baﬂlad›.
“‹ﬂi ve Onuru ‹çin Direnen Türkan Albayrak’›n Yan›nday›z” pankart›n›n aç›ld›¤› ve toplanan imzalar›n birbirine eklenerek insan zincirinin oluﬂturuldu¤u eyleme sanatç›
P›nar Sa¤ ve profesör Mehmet Bekaro¤lu da destek verdi. “Türkan
Albayrak Yaln›z De¤ildir”, “Taﬂeron ‹ﬂçisi Köle De¤ildir”, “Türkan
Albayrak ‹ﬂe Geri Al›ns›n”, “‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla baﬂhekimli¤in oldu¤u Tepeüstü
Ek Hizmet Birimi’ne kadar yar›m
saat boyunca yüründü. Baﬂhekimli¤e gelindi¤inde Devrimci ‹ﬂçi Hareketi ad›na konuﬂan Yeter Gönül,
Türkan Albayrak’›n sendikal› oldu¤u için iﬂten at›ld›¤›n›, ama sendikalar›n, Paﬂabahçe halk›n›n onu yaln›z
b›rakmad›¤›n› söyledi. Sonra s›ras›yla Tabib Odas›, Tüm Bel Sen,
Haber Sen temsilcileri konuﬂtular.
Ard›ndan imzalar› vermek üzere
Tüm Bel Sen 3 No’lu ﬂube, Kristal
‹ﬂ temsilcileri, P›nar Sa¤ ve Türkan
Albayrak’›n eﬂi Mustafa Albayrak’tan oluﬂan heyet içeri girdi. Bir
süre sonra d›ﬂar› ç›kan heyet baﬂhekimle görüﬂemeden döndü. Çünkü
kap›s›na güvenliklerden etten duvar
oluﬂturan baﬂhekim görüﬂmekten
kaçt›. Türkan Albayrak da bunun
üzerine “Baﬂhekim benimle görüﬂmekten, heyeti kabul etmekten kaçm›ﬂt›r. ‹ﬂe geri al›n›ncaya kadar çad›rday›m” dedi. Toplanan imzalar
Ek Hizmet Birimi’nin bahçesine b›rak›l›rken sloganlar eﬂli¤inde hastane bahçesine dönüldü. Dönüﬂte
Grup Yorum, ﬂair Ruhan Mavruk ve
tiyatrocu Mehmet Esato¤lu da yeralarak destek verdiler.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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AKP milletvekilleri
yüzbinlerce emekçiyle alay ediyor
Paﬂabahçe Devlet Hastane si’nde iﬂten at›lan Türkan Albayra k i ﬂt en at › lm a s›y l a i lg i li Me cl is
‹nsan H aklar› K omi syonu üyesi
AKP Milletvekili Ayﬂenur Bahçeka p›l› ’yla y a pt›¤ › te le fo n g ör üﬂ me sinin aktar›yoruz. Okuyun! AKP
zihniyeti budur.
“22 Eylül 2010 günü saat:
15.50’de Ayﬂenur Bahçekap›l›’y›
arayarak kendimi tan›tt›m. Toplant›da oldu¤unu söyleyerek bir saat
sonra aramam› söyledi.
Saat 17.00’de tekrar arad›m. Bana ne oldu¤unu sordu.
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’nde taﬂeronda çal›ﬂ›rken sendi kadan dolay› iﬂten at›ld›¤›m› söy-

Komisyon üyesi olmad›¤›n›
söyleyerek; “Sizin do¤ruyu söy ledi¤inizi nerden bileyim” dedi.
“Gelip araﬂt›r›n” dedim.
“Ne yapmam› istiyorsunuz” de-

ledim.

“B›rak›n bunlar›, sendika da n dolay› iﬂte n a t›lma laflar› n›. Öyle bir ﬂey olmaz. Gerçek
sebep ne” dedi.
5 y›ld›r imzalamad›¤›m sözleﬂmenin sendikaya üye olmamla birlikte imzalat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›,
tehdit edildi¤imi ve iﬂten at›lmama
sebep oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂt›m.
“ H a k s › z y e re i ﬂ t e n a t › l d › m v e
7 5 g ü n d ü r b i r çad›rda yaﬂ›yor u m ” dedim.
“Ben ne yapabilirim” dedi.
“Siz, Meclis ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu üyesiymiﬂsiniz”
diyerek, bununla ilgili bir ﬂeyler
yapabilece¤ini söyledim.

di.
“Buraya gelebilirsiniz, baﬂhekimle görüﬂebilirsiniz, ona iﬂe al›nmamla ilgili bask› yapabilirsiniz”
dedim.
“Ben bir ﬂey söyleyemem. Oran›n idaresi onlara aittir. Bizlerin
kar›ﬂma hakk› yoktur. Sizin avukat›n›z yok mu? Mahkemeye baﬂvurmad›n›z m›” dedi.
Avukat›m oldu¤unu ancak Türkiye’de mahkemelerin çok geç karar verdi¤ini, bu arada ma¤dur olaca¤›m› söyledim.
“Benim yapaca¤›m bir ﬂey yok
mahkemeyi bekleyin” cevab›n› ald›m.
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Yap›lan Tüm Bask›lara Ümraniye Katliam Davas›
19 Aral›k 2000’de Ümraniye’de gerçekleﬂen ve askerlerin
Karﬂ› Birleﬂelim
yarg›land›¤› katliam davas› Üsküdar Adliyesi’nde görülmeye

Mersin’de 27 Eylül günü ESP, TAYAD’l› Aileler, EHP ve Partizan birlikte her hafta oldu¤u gibi
bu haftada eylemlerine devam ettiler.
‹HD eski binas›n›n önünden baﬂlanarak Taﬂbina
önüne gelinen yürüyüﬂte “Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Devrimci Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›. “Bizler üzerinde ne kadar bask› kurulursa kurulsun hakl› mücadelemizden geri ad›m atmayaca¤›z. Devrimciler
bu halklar›n gerçek evlatlar›d›r. Bizlere yap›lan bu
bask›lar asl›nda tüm halklar›m›za yap›lm›ﬂt›r. Tüm
halklar›m›z› bize güç vermeye ça¤›r›yoruz” denilerek, 10 dakikal›k oturma eylemi yap›ld›.
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devam edildi.
28 Eylül’deki duruﬂmada avukat Güçlü Sevimli Hasdal’da
bulunan 23. Piyade Tümen Komutanl›¤›’na olay›n oldu¤u tarihte ‹stanbul d›ﬂ›ndan gelen görevli özel birli¤ine bu olayda
görevlendirilip, görevlendirilmedi¤inin sorulmas›n› istedi.
Ayr›ca o dönemde cezaevinde görevli olan gardiyan Y›ld›z
Ercan’›n istifa dilekçesi örne¤inin celpedilmesini ve cezaevi
personelinin tan›k olarak dinlenmesini talep etti.
Ayr›ca katliamda öldürülen Alp Ata Akçaöz’ün annesi Günay Akçaöz de o¤lunu öldüren faillerin bulunup cezaland›r›lmas›n› istedi.
Duruﬂma 15 ﬁubat 2011 tarihine ertelenerek bitirildi.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Güvencesizli¤e Karﬂ›
Mücadele

Emperyalistler halklara sadece tanklar›, toplar›, uçaklar› ile
sald›rm›yor. Uçaklar› ile sald›rd›¤›nda bombalayarak, katlediyor. Ama öte yandan milyonlarca insan›, bir ç›rp›da katledemese de, güvencesiz, sa¤l›ks›z, aç, iﬂsiz bir yaﬂama mahkum
ederek, yar›n›n› çalarak, uzun vadede “öldürüyor”.
Açl›¤a, hastal›¤a, en kötü koﬂullarda yaﬂamaya mahkum ediyor. Mezarda emekli ediyor. “Yaﬂayan ölülere”
dönüﬂtürüyor.
Emekçi için köleli¤in ve bir ad›m ötesinde ölümün
ad›, kay›t d›ﬂ› çal›ﬂma, iﬂsizlik, 4-C, taﬂeronlaﬂt›rma ve
esnek çal›ﬂma oluyor.
Türkiye ‹statistik Kurumu’nun (TU‹K) son verilerine
göre; 23 milyon 488 bin emekçiden 10 milyon 519 bini ni kay›t d›ﬂ› olarak çal›ﬂmaya mahkum edilmiﬂtir.
Yak›n bir gelecekte bu oran neredeyse emekçilerin yar›s›na ulaﬂacakt›r. “Güvenceli olanlar›n ne kadar insanca yaﬂam koﬂullar›na sahip oldu¤u da tart›ﬂmal› olmakla birlikte,
10.5 milyon, hiçbir güvenceye sahip de¤ildir.
Emekçilere bir baﬂka sald›r› da 4 - C ad› alt›nda sürdürülmektedir. AKP eliyle sürdürülen sald›r›da 4-C ad›

Türkan A lbayrak’›n ‹ ﬂten
At›lma Davas›
Yer: Ü sküdar Adliyesi(Paﬂakap›s›)
Tarih: 6 Ekim 2010 Saat: 09.30

be üyeleri sabah iﬂ b›rakarak
eylem yapt›lar.
A n k a r a ’da Mithatpaﬂa
Vergi Dairesi önünde eylem
yapt›lar. BES Ankara 1 Nolu ﬁube
Baﬂkan› Fikret Aslan, yap›lan ek
ödeme art›ﬂlar›n›n yöneticilerle s›n›rl› tutulmas›n› eleﬂtirerek, Bakan
Mehmet ﬁimﬂek’in “Eﬂit iﬂe, eﬂit
ücret” için mücadele eden maliye
emekçilerini görmezden geldi¤ini
söyleyerek ayr›mc› uygulamalardan
vazgeçilmesi ça¤r›s› yapt›.
BES Genel Baﬂkan› Osman Biçer de, ücret adaletsizli¤i giderilene
kadar mücadelelerinin sürece¤ini
söyledi.
A d a n a Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›
önünde de eylem yapan BES üyeleri yeni bir düzenlemeyle maliye
emekçileri aras›ndaki ücret eﬂitsizli¤inin ortadan kald›r›lmas› gerekti¤iaç›klad›lar.
D i y a r b a k › r BES ﬁubesi üyeleri
de, iﬂ b›rakarak defterdarl›k binas›
önünde toplanarak ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar›n yeniden düzenlenmesini istedi.

Büro Emekçileri Sendikas›ndan
Bir Saatlik ‹ﬂ B›rakma Eylemleri
Büro Emekçileri Sendikas›’n›n
(BES) ça¤r›s›yla ücret adaletsizli¤inin giderilmesi ve ek ödemelerin
artt›r›larak maaﬂa yans›t›lmas› talebiyle Türkiye genelinde 1 saatlik iﬂ
b›rama eylemi yapt›lar.
‹ s t a n b u l’da Cevizliba¤’da bulunan ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›’nda bir saat iﬂ b›rakan büro
emekçileri, bina giriﬂine “Ayn› ‹ﬂi
Yap›yoruz, Hepimiz Uzman›z” pankart› ast›lar. BES 1 No’lu ﬁube Baﬂkan› Dursun Do¤an’›n yapt›¤›
aç›klamada ayr›mc›l›¤› kabul etmeyeceklerini belirterek, tüm büro
emekçilerini ayr›mc›l›¤a karﬂ› örgütlenmeye ça¤›rarak ancak bu
ﬂekilde kazanacaklar›n› söyledi.
BES’in örgütlü bulundu¤u Cevizliba¤/Topkap› kompleksi, Bayrampaﬂa kompleksi ve Halkal› komplekslerinde bir saat iﬂ b›rakma eylemleri
gerçekleﬂtirildi.
Kartal, Pendik, Yakac›k vergi
daireleride çal›ﬂan BES 3 No’lu ﬁu-

alt›nda binlerce T E K E L iﬂçisi iﬂsiz b›rak›ld›. 200 bin iﬂçiyi de ayn› kader bekliyor.
Emekçilerin yar›s›n›n kay›t d›ﬂ› çal›ﬂt›r›ld›¤›, milyonlarca emekçinin iﬂsiz b›rak›ld›¤›, yüzbinlercesine de 4C’nin dayat›ld›¤› koﬂullarda sendikalar büyük ölçüde
sus-pus olmuﬂlard›r.
Emperyalistlerin iﬂbirlikçileri eliyle sürdürdükleri
özelleﬂtirme sald›r›s› karﬂ›s›nda sendikalar, sonuç al›c›
tek bir direniﬂ örgütlememiﬂlerdir.
Emperyalist sald›r›lar› boﬂa ç›karman›n tek yolu örgütlenmek ve örgütlülüklerimizle direniﬂler örgütlemektir.
Türkan Albayrak, iﬂten at›lmalara karﬂ› direniﬂini sürdürüyor. Onun iﬂten at›lmas› davas›n› iﬂten at›lmalara
karﬂ› patronlardan hesap sormaya, emekçilerin dayan›ﬂmas›na çevirelim.

Tutuklu KESK Üyeleri ‹çin
Eylemler
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Tutuklu bulunan KESK üyelerinin
serbest b›rak›kmas› için ‹ s t a n b u l , Ank a r a , Van, Urfa ve A d a n a ' d a KESK
ﬂubeleri taraf›ndan eylemler ve oturma
eylemi yap›ld›.
Eylemlerde, 'KESK'e Dokunma,
Tutuklu Üyeler Serbest B›rak›ls›n pankart› aç›l›rken, “Devlet Sendikas› Olmayaca¤›z, Hükümet Sendikam›zdan
Elini Çek” dövizleri taﬂ›nd›. 9 KESK'li
arkadaﬂlar›n›n hala hapishanelerde tutuklu bulundu¤unu hat›rlatan aç›klamalarda, arkadaﬂlar›n›n aylard›r tutuklu
bulunmalar›na ra¤men ilk duruﬂmalar›n
olmad›¤›na dikkat çekildi. Tutuklu arkadaﬂlar›n›n daha fazla ma¤dur edilmeden derhal serbest b›rak›lmas› istenilen
eylemlerde, 'Onlar›n eylem ve etkinlikleri bizlerin de mücadele gerekçesidir'
denildi. Yap›lan aç›klamalar›n ard›ndan
KESK üyeleri, 15 dakikal›k oturma eylemleri gerçekleﬂtirdilir. Eylemlerde
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, KESK Bizim Onurumuzdur, “KESK'e dokunan
Eller K›r›ls›n'' sloganlar› at›ld›.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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Kürt Sorununda

ABD OPERASYONU SÜRÜYOR
“Demokrasi kanallar›” yoktur. “Diyalog yolu” yoktur.

Bu yol baﬂtan kapal›d›r!
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PKK önderli¤inde ﬂekillenen
Kürt ulusal mücadelesi, PKK’nin
kuruldu¤u 1978’den bu yana çok
çeﬂitli aﬂamalardan geçti. Mücadelenin hedeflerinde, ittifaklar›nda de¤iﬂiklikler oldu. Belli dönemlerde,
sürdürülen mücadele, ilerici, demokratik muhtevas› itibar›yla halklar›n mücadelesinde olumlu bir rol
oynarken, baz› süreçlerde de olumsuz, geriletici bir rol oynad›.
PKK bugün bir kez daha yeni bir
karar›n, yol ayr›m›n›n eﬂi¤indedir.
Bu yol ayr›m›, çok daha önceleri
PKK’nin karﬂ›s›na ç›km›ﬂ ve PKK
asl›nda o ayr›mda kendi tercihini
yapm›ﬂt›r. O tercih, esas olarak emperyalist sistem içinde yaﬂama olarak biçimlenmiﬂtir. PKK, 1991’den
bu yana da, bu tercih do¤rultusunda
defalarca ateﬂkes ilan ederek, silahl› güçlerini s›n›r d›ﬂ›na çekerek bir
sonuç almaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Çeﬂitli nedenlerle bu süreçler kesintilere u¤rarken, Öcalan’›n tutsak edilmesiyle Kürt sorununda do¤rudan Amerikan emperyalizminin müdahil oldu¤u bir süreç baﬂlam›ﬂt›r.
ABD Operasyonu’nun iki temel
amac› vard›:
1- Silahs›zland›rma.
2- Politik olarak en geri talep
çi z g i s i ne ç e kme .
Kürt milliyetçi hareketi, ikinci
aç›dan emperyalist sistemin rahatl›kla kabul edebilece¤i bir noktaya
çoktan çekilmiﬂtir zaten. “AB çerçevesi yeterlidir” denilmesi, esas
olarak Amerikan ve Avrupa emperyalizminin kabul edece¤i bir noktaya gelmek demekti.
Bu süreç, düz bir çizgi izlememektedir. Gerek Amerikan emperyalizminin Ortado¤u’da içinde bulundu¤u savaﬂlar ve çeliﬂkiler, gerek oligarﬂinin içte ve d›ﬂtaki çeﬂitli
çeliﬂkileri nedeniyle dönem dönem
farkl› politikalar izlenebilmektedir.

Kürt milliyetçi hareketini kendi
“çözüm” çerçevesini dayatma anlam›nda, silahl› mücadeleyi bir pazarl›k kozu, bir zorlay›c› unsur olarak
kullanmas›n› beraberinde getirmekte; Gerçekte Öcalan taraf›ndan “zorun ömrünü doldurdu¤u, silahl› mücadelenin yanl›ﬂl›¤›” ilan edilmesine ra¤men, oligarﬂinin bir türlü “çözüme” yanaﬂmamas› koﬂullar›nda
Kürt milliyetçi hareketi de silahl›
eylemlerini sürdürmektedir.
Bugün gelinen noktada, bir kez
daha “eylemsizlik” ilan edilmiﬂ,
Öc a l a n’l a d e vl e t a ra s › nda ‹mral›’da görüﬂmeler yap›ld›¤› resmen
aç›klanm›ﬂt›r. Bu çerçevede, AKP
ile BDP aras›nda yap›lan görüﬂmeler de “çözüm sürecinin” bir unsuru
olarak de¤erlendirildi.
Bu yol, baﬂka ülkelerde de denendi. Kürt milliyetçi hareketi de
bir kaç kez bu yolda yürümeyi denedi. Bu yol, siyasal anlamda gerçek bir ç›kmazd›r. Bu yol, halklar›n
yüzlerce y›ll›k mücadele geleneklerini, deneyimlerini, tecrübelerini,
yok saymaktad›r.

Olmayan demokrasinin
‘ k a n a l l a r › ’ ç›kmaz y oldur!
23 Eylül’de AKP hükümeti ad›na Cemil Çiçek ve Sadullah Ergin’in, BDP ad›na ise Selahattin
Demirtaﬂ, Gültan K›ﬂanak ve Hasip
Kaplan’›n kat›ld›¤› bir görüﬂme yap›ld›.
Bu görüﬂme, ABD ve AKP’nin
bir önceki “Kürt aç›l›m›” sürecinde
yap›lan görüﬂmelere benzer bir görüﬂmeydi. Ahmet Türk’ün yerald›¤›
önceki görüﬂme sonras›nda “ m u t luyuz, umutluyuz” aç›klamas› yap›lm›ﬂ, süreç, Kürt milliyetçi hareketi taraf›ndan “ resmi görüﬂmeler
ba ﬂ l a d › ” diye de¤erlendirilmiﬂtir.
23 Eylül görüﬂmesinin ard›ndan

da “diyalog, demokrasi” kelimelerinin s›k geçti¤i aç›klamalar yap›ld›.
Cemil Çiçek, ﬂöyle diyordu: “Buu
diyalogun devam etmesinde, fay da görüyoruz (...) Bu ülkenin ne
sorunu varsa demokrasi kanallar › n d a n giderek çözüme kavuﬂturabiliriz. (...) Bunu kan ve gözyaﬂ› dökülmeden çözme imkan› vard›r.
Herkesle konuﬂaca¤›z.”
Bu sözler, sistemin, kendi kurallar›n› dayatmas›n›n ifadesidir.. Bu
ülkede “demokrasi kanallar›” yoktur. “Diyalog yolu” yoktur. Bunu
kabul etmek, sisteme teslim olmakt›r. Faﬂizmin demokrasi diye pazarlanmas›n› kabul etmektir.
Bu görüﬂmelerin halk›n, ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin ç›karlar›na bir sonuç
vermesi, e n k ü ç ü k b i r biçimde da hi ihtimal dahilinde de¤ildir. Dolay›s›yla gelinen noktaya dair bir de¤erlendirme yapmak için bu görüﬂmelerin nas›l geliﬂece¤ini bekleyip
görmeye ihtiyaç yoktur.
Bu, dünyan›n bir çok ülkesinde
oldu¤u gibi, yaﬂand›¤› gibi, bir
TASF‹YE SÜREC‹D‹R. Tasfiyenin nas›l ﬂekillenece¤i, bu süreçte
ne kadar k›r›nt›lar verilece¤i, esas
olarak tali bir konudur... Tarihi ve
siyasi aç›dan esas olan, bir halk›n
kurtuluﬂ hedefinden vazgeçilip düzen içi çözümlerle mücadelenin ve
örgütlenmenin tasfiyesini kabul etmektir.

B i r yanda diyalog; b i r
ya nda as imi la syo n v e imh a
AKP-BDP görüﬂmelerinin ard›ndan diyalog, demokrasi masallar› anlat›l›rken, ‹mral›’da görüﬂmeler
sürer ve “protokoller” haz›rland›¤›ndan sözedilirken, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an ç›k›yor ve diyor ki;
“Kendi bölgenizde nerede isterse-
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niz kendi kurslar›n›z› açabilir, dilinizi ö¤renip ö¤retebilirsiniz. Ama
bizden anadilinizin resmi dil olmas›n› beklemeyin. Çünkü Türkiye'nin
r e s mi dil i Tü rk ç e ' di r” .
Anadilde e¤itimin olmad›¤› herhangi bir çözümün çözüm say›lamayaca¤› aç›kt›r. Ve oligarﬂi, daha
baﬂtan “çözüm”ün s›n›rlar›n› çiziyor. Gerçekte, “çözüm yok” diyor.
Geriye k›r›nt›lar kal›yor.. Dayat›lan
budur.
Dayatma, askeri zorbal›kla da
besleniyor. Bu geliﬂmeler olurken,
27 Eylül’de s›n›rötesi operasyon
tezkeresinin, Bakanlar Kurulu’nda
imzaya aç›ld›¤› aç›kland›.
Keza, BDP’yle, ‹mral›’yla “görüﬂmeler”e Irak’la, Barzani’yle görüﬂmeler eﬂlik ediyor ve ikinci görüﬂmelerin amac›n›n “teröre karﬂ›
mücadele” oldu¤u aç›klan›yor.
Oligarﬂi Kuzey Irak’ta yeni üsler
kuruyor, s›n›r boyuna yeni karakollar yap›l›yor. Oligarﬂi 20 y›ld›r istedi¤i ﬂeyi yap›yor; emperyalizm ve
iﬂbirlikçilerinin onay›yla Irak s›n›r›na “güvenlik ﬂeridi” kuruyor.
Öcalan ise, bu noktada ‹mral›’dan ﬂu aç›klamay› yap›yor:
“Türkiye-Devlet AKP’den ibaret
de¤ildir. Evet AKP devlette örgütlenmiﬂ ama devletin tamam› AKP
de¤ildir. Burada yap›lan görüﬂmeler devlet ad›nad›r. Kimsenin korkmas›na gerek yok, bu bir devlet projesidir.” (Gündem Online, 29 Eylül
2010)
Burada büyük bir yan›lg› tekrarlan›yor. AKP’nin devletle özdeﬂ olmad›¤› do¤rudur; bu, bütün düzen
partileri için geçerlidir. Ama bugün
“devlet”in
Kürt
sorununda
AKP’den farkl› ve daha çözümden
yana oldu¤u gibi bir teori, oligarﬂik
diktatörlü¤ün yap›s›n›, devlet gerçe¤ini do¤ru ele almamakt›r. Kürt
milliyetçi hareketi, daha önce de
devlet içindeki, oligarﬂi içindeki
“ﬂahinler ve güvercinler” üzerine,
“ ç ö z ü m ü i s t e y e n l e r v e i st e m e y e n ler” ayr›m› üzerine tahliller yapm›ﬂ,
bunun üzerine politikalar tespit etmiﬂ ve bunlar›n istisnas›z hepsi,
yanl›ﬂ ç›km›ﬂt›r.
Yukar›daki tahlil de ayn› yanl›ﬂ-

Düzen içinde, halklar›n
hiçbir sorununun köklü
çözümü yoktur. Gerilla
hareketlerinin “bar›ﬂ”
yaparak silah b›rakt›¤›
ülkelere bak›n; hangisinde
halk›n hak ve özgürlükleri
gerçekleﬂmiﬂtir?
l›¤› içermektedir. Oligarﬂik devlet,
tüm olgular›n gösterdi¤i gibi, asimilasyonu ve katliam› dayatmaya devam etmektedir.

Kayg›lar gerçektir; sorun
bu gerçek karﬂ›s›nda
ne yap›laca¤›d›r
Kürt milliyetçi hareket cephesinde “ resmi görüﬂmeler baﬂlad›” havas› hakimken, Marksist-Leninistler, AKP’nin “Kürt aç›l›m›”n›n
ABD Operasyonu’nun bir devam›
oldu¤unu, tek amac›n da TASF‹YE
oldu¤unu söylediler. Kürt milliyetçi
hareket de aylar sonra ayn› gerçe¤i
dile getirdi. Ama bunu herﬂey olup
bittikten sonra görmek, siyasal anlamda içine düﬂülen yanl›ﬂlar› telafi
etmeye yetmez.
Bugün Kürt milliyetçi hareketin
baz› sözcüleri, “kayg›lar”dan sözediyorlar. Mesela, DTK Eﬂbaﬂkan›
Aysel Tu¤luk, Öcalan’la görüﬂtükten sonra yapt›¤› aç›klaman›n bir
yerinde ﬂöyle diyor:
“Say›n Öcalan’da çok güçlü bir
bar›ﬂ iradesi ve çözüm iradesi var.
... Ancak devlet ‘savaﬂla tasfiyeyi
gerçekleﬂtiremeyince, diyalogla tasfiyeyi mi gerçekleﬂtirmek istiyor ’
yönünde hepimiz kayg›lar taﬂ›yoruz. Devletin bir tak›m bireysel
haklar çerçevesinde ya da kültürel
haklarla, k›smi anayasal de¤iﬂiklikle Kürtleri yan›na çekmek istedi¤ine
dair emareler de görülüyor. ”
Evet, durum tam da böyledir.
Kürt milliyetçi hareketinin bir
yay›n organ›nda da ayn› çerçevede
ﬂunlar söyleniyor:
“Bunlardan yola ç›k›larak denilebilir ki; sorunu bizzat muhatab›
Kürtlerle çözme yerine ABD veya
bölgenin gerici totaliter rejimleriyle
birlikte imha konseptlerinde arayan
Türk hükümeti (...) güven vermiyor.”

Bu sat›rlar neyi ifade ediyor peki? Durumun fark›nda olundu¤unu
mu? Birincisi: Emperyalizm ve oligarﬂi tasfiye etmek istiyor. Bu kesindir. ‹kincisi, Kürt sorununun çözümü, “ b i reysel haklar” çerçevesine hapsedilmeye çal›ﬂ›l›yor. Bu da
aç›k. Bu, Amerikan ve Avrupa emperyalizminin ortak görüﬂüdür zaten.
Peki bu gerçe¤i ﬂu veya bu ölçüde görmelerine ra¤men Aysel Tu¤luk ve genel olarak Kürt milliyetçi
hareketin yönetim kademelerinin
“bar›ﬂa daha yak›n›z”, “her zamankinden daha fazla umutluyuz”
tarz›ndaki demeçleri nereden kaynaklan›yor?
Bunun cevab›, devrimle düzen
aras›ndaki tercihtedir.
E¤er tercih, emperyalist sistem
içinde kalmaksa, emperyalizmin ve
oligarﬂinin ne yapmak istedi¤inin
fark›nda olmak, bir ﬂey ifade etmez.

Çözümün yolu, devrim
t e rc i h i y l e a ç› l › r
Emperyalizmin bugün ulusal sorunlar›n çözümü için çizdi¤i çerçeve “bireysel haklar” çerçevesidir.
Emperyalizm, ç›karlar›n›n öyle gerektirdi¤i baz› durumlarda milliyetçili¤i k›ﬂk›rtmakta, “ayr› devlet” çözümünü savunmakta, bunun d›ﬂ›nda
ise, uluslara, ulusal az›nl›klara “bireysel haklar”› dayatmaktad›r.
Özellikle emperyalist ülkelerdeki
az›nl›klara karﬂ› izlenen politika budur.
Emperyalist sistemin ﬂuras›n›
kabul ediyoruz, buras›n› kabul etmiyoruz türünde bir yaklaﬂ›m esas
olarak mümkün de¤ildir. Emperyalist sistemi kabul edip etmemek,
düzen içi mi, düzen d›ﬂ› m› olunaca¤›na, burjuva demokrasisinin çözümlerinin mi, halk demokrasisinin
çözümlerinin mi savunulaca¤›na,
olaylara, sorunlara burjuvazinin bak›ﬂ aç›s›ndan m›, halk›n bak›ﬂ aç›s›ndan m› bak›laca¤›na karar vermektir.
E¤er emperyalist sistem içinde
yer almaya karar verilmiﬂse, emper-
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Yürüyüﬂte

Tek Yol

Diyalog yolu mu? Hani kan›t›n›z?
Diy a Devrim yolu’nun yerine “D
log yolu”nu, “devrimci geliﬂme”
yerine “evrimci geliﬂme”yi öneriyorlar. Art›k günümüzde “ z o r ”un
gereksizleﬂti¤i, dönemini doldurdu¤u söyleniyor. KANIT?
BDP’liler diyalog diyor, hükümet diyalog diyor, PKK diyalog diyor... Peki, nas›l olacak?
Devletin 87 y›ll›k Kürt politikas›
var. ‹ n k a r, ilhak, imha ve asimi lasyon. Onbinlerce insan› katletme
pahas›na 87 y›ld›r sürdürülüyor bu
politika. Oligarﬂinin, 87 y›lda
“Kart-Kurt” politikas›ndan bugünkü noktaya gelmesinin hangi mücadele araçlar›yla sa¤land›¤› belli de¤il mi? Diyalogla m›? “Evrimci geliﬂme”yle mi?
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Bugün bir “görüﬂme” varsa
e¤er; nas›l gelindi o noktaya?
yalist sistemin gerekleri, çeﬂitli sorunlar karﬂ›s›nda burjuvazinin temel çözümleri bellidir. “Bireysel
haklar” meselesi de böyledir.
Bunu reddetmek, “Avrupa Birli¤i
çerçevesini”, AB üyeli¤ini reddetmektir. Bunu reddetmek, Amerikan
emperyalizminin bölgede ve dünyadaki hakimiyetini reddetmektir.
Ve yap›lmas› gereken de esas
olarak budur.
“Bireysel haklar” temelindeki
bir çözüm anlay›ﬂ›n›n bütünlükle
bir alternatifi aran›yorsa, bu, Ulus l a r › n K e n d i K a d e r i n i Ta y i n H a kk›’d›r. Ancak Kürt milliyetçi hareketi, daha önce bunu da mahkum
etmiﬂtir. U l u s l a r › n K e n d i K a d e r i ni Ta y i n H a k k ›’n›n art›k devrinin
geçti¤i savunulmuﬂtur.
Bütün bunlar, birbirine ba¤l›d›r.
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk›’n› reddetmek de, yine temelde yap›lan bir tercihle ilgilidir. Günümüzde bu hak nas›l kullan›labilir? Burjuva demokrasilerinde veya

Bilindi¤i gibi, revizyonist. reformist komünist partilerinin hemen
hepsi, uzlaﬂmay›, bar›ﬂ içinde bir
arada yaﬂamay›, evrimci geliﬂmeyi,
bar›ﬂç›l mücadeleyi temel alm›ﬂlard›r; peki, halk›n› zafere götüren bir
tek komünist parti var m›? Ya da
ﬂöyle soral›m: emperyalistler, oligarﬂiler, bir tek komünist partisi’ni
karﬂ›lar›ndaki masaya oturtup da
muhatap ald›lar m›?
“Diyalog”u da kaç›n›lmaz hale
getiren, s i l a h l a r d › r.
“Diyalog” yoluyla taleplerini
kabul ettiren bir halk var m›? Diyalog yoluyla ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan,
diyalog yoluyla inkara, asimilasyona son verdiren, diyalog yoluyla faﬂizmden kurtulan bir halk var m›?..
Yok! Tek bir ülke, tek bir halk
yoktur; hiçbir halk, iﬂgalci emperyalizmle savaﬂmadan, diyalog kufaﬂist diktatörlüklerde bunun uygulanabilece¤ini düﬂünmek mümkün
de¤ildir. Günümüzde bu hakk›n kullan›labilmesinin tek yolu, devrimci
bir halk iktidar›n›n kurulmas›d›r.
Devrimci bir halk iktidar› nas›l
kurulabilir?
Bunun cevab› da aç›kt›r: E m p e r y a l i z m i k o v a r a k ve oligarﬂik
d i k t a t ö r l ü ¤ ü y›karak.
Görüldü¤ü gibi, herﬂey zincirleme olarak devrimle düzen aras›ndaki tercihde gelip dü¤ümleniyor.
Bu süreç bugünden yar›na h›zla
sonuçlanacak bir süreç midir? Hay›r. Oligarﬂi, ilhak›, asimilasyonu
dayatmas›n›n d›ﬂ›nda daha onlarca
politik dayatmada bulunacakt›r. ﬁunu talep etme, ﬂu kavram› kullanma, ﬂu örgütlülükten vazgeç, ﬂunu
ﬂöyle yapma, bunu böyle yap...
Dayatmalar bitmeyecektir.
Verdi¤i sözleri tutmayacakt›r
oligarﬂi. Tan›d›¤› haklar› ilk f›rsatta
geri almaya veya onlar› fiilen kulla-

rup ba¤›ms›zl›¤›n› kazanamam›ﬂt›r.
Ezilen s›n›f›n ezenlerle diyalog yoluyla aralar›ndaki eﬂitsizli¤e son
verdi¤i bir örnek yoktur.
Baﬂbakan Erdo¤an “Diyalog ol madan demokrasi olmaz” diyor ve
“ 'Diyalog”dan, “demokrasi”den ne
anlad›¤›n› ﬂu sözleriyle ortaya koyuyor: “Ama bizden anadilinizin
resmi dil olmas›n› beklemeyin.”
Oligarﬂinin “diyalog yolu” budur. Oligarﬂiyle kurulan diyalog da
ancak, onun çizdi¤i yoldan yürün d ü ¤ ü n d e sürdürülebilir.
Bu yol ise çözümün de¤il, ilha k›n, inkar›n ve asimilasyonun sürdürülmesidir.
Evrimci geliﬂmenin herhangi bir
ülkede, emperyalizme ba¤›ml›l›k,
faﬂizm ve kapitalist sömürü sorunlar›n› çözdü¤üne dair bir örne¤e tan›k olunmad› bugüne kadar.
Tarihsel alt üst oluﬂlar bir tek ﬂekilde sa¤land›: Devrimlerle.
Sorunlar›n çözüm yolu hala
buradan geçiyor.
n›lamaz hale getirmeye çal›ﬂacakt›r.
Bu konuda bir çok örnek var önümüzde.
Düzen içinde, halklar›n hiçbir
sorununun köklü çözümü yoktur.
Gerilla hareketlerinin “bar›ﬂ” yaparak silah b›rakt›¤› ülkelere bak›n;
hangisinde halk›n hak ve özgürlükleri gerçekleﬂmiﬂtir? Hangisinde
sorunlar› en az›ndan asgari düzeyde
çözülmüﬂtür? El Salvador’dan Guatemala’ya, Kuzey ‹rlanda’ya kadar, hiçbirinde, halklar›n ulusal, s›n›fsal temel talepleri karﬂ›lanmam›ﬂt›r. Gerçek ﬂudur ki, bu en geri
çizgide yap›lan anlaﬂmalar bile, ço¤unlukla yerini bulmam›ﬂt›r.
‹ﬂte bu yüzden, M a r k s i z m - L eninizmin berrak teorisinin ve tarihsel ve güncel tecrübelerin ›ﬂ› ¤›nda diyoruz ki; çözüm; uzlaﬂmada de¤il, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadelededir! Ç ö z ü m ;
bireysel haklarda, k›r›nt›larda de¤il,
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk›’n›n tan›nmas›ndad›r!
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Kolombiya halk kurtuluﬂ savaﬂ›n›n önderlerinden
Jorge Briceno Katledildi...

Tarihi direnenler ve savaﬂanlar
yazar ve zafer yaln›z onlar›nd›r!
Dünya halklar›, yeni önderler ç›kararak
savaﬂ› kurtuluﬂa kadar sürdürecekler!
BM Genel Kurulu toplant›lar›na
kat›lmak üzere New York’ta bulunan Kolombiya Devlet Baﬂkan› Juan Manuel Santos, burada gazetecilere yapt›¤› aç›klamada, Kolombi ya Devrimci Silahl› Güçleri’nin
(FARC) önderlerinden M o n o J ojoy’u katlettiklerini aç›klad›.
Kontrgerilla ﬂefli¤inden Devlet
Baﬂkanl›¤›’na yükselen Manuel
Santos, as›l ad› Joorge Briceno
olan Jojoy’u katletmelerini büyük
bir sevinç içinde ﬂu sözlerle de¤erlendiriyordu:
“ B u , FARC’a vurulan en a¤›r
darb e. Bu ülkemiz için yeni bir
tarih...”
Manuel Santos yan›l›yor.
Bir halk›n önderlerini katlederek kolay zaferler kazanma hayali
kuran tüm kontrgerillac›lar gibi,
yan›l›yor.
Santos’un sözleri bize yabanc›
de¤ildir. Kulaklar›m›z daha önce
de halk düﬂmanlar›n›n devrimci
hareketin önder kadrolar›na yönelik katliamlar›nda “bellerini k›rd›k”, “art›k toparlanamazlar”,
“iﬂlerini bitirdik”, “beyinlerini
da¤›tt›k” sözlerini çok duydu.
Devrimci hareketlerin önderlerini katlederek, tarihsel geliﬂmeleri durduramazlar! Tarihin yönü
hep ileri do¤ru olmuﬂtur.
Amerikan emperyalizminin ve
Kolombiya oligarﬂisinin on y›llard›r
Kolombiya halk›na karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂta, Kolombiya Devrimci
Silahl› Güçleri’nin (FARC) önderlerinden Joorge Briceno ﬂehit düﬂtü.
22 Eylül’ü 23 Eylül’e ba¤layan
gece gerillalara karﬂ› Kolombiya ordusunun düzenledi¤i sald›r› ve katliam operasyonunda Jo rge Bri c e no
ve bir grup gerilla ﬂehit düﬂtü.

Kolombiya kontrgerillas› katliam ve imha operasyonuna, 30 uçak,
16 helikopter ve ölüm mangalar›na
ba¤l› 250 katil ile kat›ld›.
Emperyalizmin ve Kolombiya
oligarﬂisinin att›¤› zafer ç›¤l›klar›,
kokuﬂmuﬂ, köhne düzenlerini kurtaramayacakt›r.

57 yaﬂ›ndayd› ﬂehit düﬂtü¤ünde.
1975 y›l›nda gerilla saflar›na
kat›lm›ﬂt›, 35 y›ld›r da¤lardayd›...
*
Dünya halklar›na mücadelesiyle
de¤il, “Koka ülkesi” diye tan›t›lm›ﬂt›r hep Oysa Simon Bolivar’›n
ülkesidir Kolombiya. Ba¤›ms›z ve
özgür Kolombiya’y› yaratmak için
neredeyse 200 y›ll›k bir mücadele
tarihine sahiptir.
Latin Amerika halklar› 1800’lerin ikinci yar›s›nda Venezüella‘dan
Peru’ya Kolombiya’ya kadar k›ta-

n›n her yan›nda ba¤›ms›zl›k için dövüﬂen Bolivar’› “ özgür general”
diye adland›rm›ﬂlard›. Nas›l ki,
“ özgür general”i katletmekle, Kolombiya’n›n kurtuluﬂ mücadelesini
engelleyemedilerse, J o r g e B r i c e n o l a r ’› katletmekle de mücadeleyi
öndersiz, kurmays›z b›rakamazlar..
Nas›l ki, Bolivar’dan sonra ve
Bolivar’›n izinde mücadele yeni önderler yaratt›ysa, halklar yine ayn›
ﬂekilde önderlerini yaratacaklard›r.
Kuﬂku yok ki, yak›n zamanda
önderlerinden Manuel Orlando’yu
kaybeden FARC’›n kayb› büyüktür;
ama halk kurtuluﬂ savaﬂ› sürdüren
bir örgüt olarak, önderlerinin yerlerini dolduracaklard›r.
Simon Bolivar’dan bu yana
Kolombiya ormanlar› hiç gerillas›z kalmad›. Gerilla savaﬂ› yar›m
yüzy›l› aﬂk›n bir zamand›r sürüyor
Kolombiya’da. Yar›m yüzy›l› aﬂk›nd›r süren savaﬂta, pek çok önder kadrolar›n›, binlerce savaﬂç›y›
ﬂehit verdiler. Kolombiya oligarﬂisinin ölüm mangalar› on binlerce
insan› katletti. Bunlar›n hiç biri
mücadeleyi engellemeye yetmedi.
Devrimci güçler kay›plar›n›n yerini doldurarak, mücadelelerini sürdürmeye devam ettiler.
Kolombiya’da devrime karﬂ›
sürdürülen karﬂ›-devrimci savaﬂ›n
arkas›nda CIA’s›yla, ordusuyla
do¤rudan Amerika vard›r. Son
olarak, Kolombiya’da stratejik
noktalara kurulan 7 Amerikan üssü ile bölgedeki ilerici yönetimlere ve Kolombiya halk kurtuluﬂ savaﬂ›na karﬂ› yeni sald›r›lar›n haz›rl›¤›ndad›rlar.
Jorge Briceno’yu katlederek
Kolombiya halk›n›n umutlar›n› karartmak istiyorlar. Onlar, y›lg›nl›k,
teslimiyet yaratmaya, kurtuluﬂ savaﬂ›n› engellemeye çal›ﬂ›rken, bunu
tersine çevirmek mümkündür. Bunun yolu, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› sürdürülen kurtuluﬂ savaﬂ›n› büyütmektir.
Türkiyeli devrimciler olarak,
idealleri için topra¤a düﬂen J o r g e
B r i c e n o l a r ’› unutmayaca¤›z!
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Avrupa’da
lara yap›lan faﬂist linç sald›r›lar›na sessiz kalmayacaklar›n› söylediler.

L o n d r a : TAYAD’l›lara Yönelik
Sald›r› Protesto edildi
25 Eylül günü, Londra’da Halk
Cepheliler TAYAD’l›lar› sahiplenmek
ve polis destekli sald›r›y› protesto etmek için eylem yapt›.
Eylemde “Politik Tutsaklara Özgürlük” yaz›l› ‹ngilizce ve Türkçe olarak pankart aç›ld›, bildiri da¤›t›ld›.

TAYAD'l›lar›n Ankara
Yürüyüﬂü Engellenemez!
TAYAD'l› Aileler'in Ankara Yürüyüﬂüne yönelik sald›r›lar Avrupa’da
yap›lan eylemlerle protesto edildi.

H a m b u r g : TAYAD'l› Aileler
Onurumuzdur
Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

TAYAD'l› Aileler'in Ankara Yürüyüﬂüne yönelik sald›r›lar Hamburg Halk
Cepheliler taraf›ndan protesto edildi.
27 Eylül günü, Hamburg Konsoloslu¤u önünde bir araya gelen Halk
Cepheliler “TAYAD'l› Aileler Onurumuzdur” pankart›n› açt›lar.
TAYAD'l›lar›n onurlu direniﬂlerinin
yan›nda olduklar›n› belirten Halk Cepheliler, linçlerin sorumlusunun AKP iktidar› oldu¤unu belirttiler.

Berlin: TAYA D ' l › l a r
Onurumuzdur
TAYAD'l›lar›n yaﬂad›¤› sald›r›lar
üzerine Berlin Halk Cepheliler, 26
Eylül günü kahveleri ve iﬂyerlerini dolaﬂarak sald›r› hakk›nda bilgi verdiler,
aç›klama da¤›tt›lar.
27 Eylül günü ise elçilik önünde
gösteri düzenlediler. Berlin Büyükelçili¤i önünde "TAYAD'l›lar›n Yürüyüﬂü
Engellenemez; AKP Faﬂist Sald›r›n›n
Sorumlusudur" pankart›n› açan Halk
Cepheliler, "TAYAD'l›lar Onurumuzdur, TAYAD'l›lar›n Yürüyüﬂü Engellenemez, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" sloganlar›n› hayk›rd›lar.
Berlin Halk Cepheliler TAYAD'l›-
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Eylem bir saat sürdü.

P a r i s : TAYAD Biziz
TAYAD'l› Ailelere yönelik gerçekleﬂtirilen linç sald›r›lar› Paris Özgürlük Komitesi taraf›ndan protesto edildi. 25 Eylül günü yap›lan eylemde
Ankara'ya yürüyen TAYAD'l› Aileler’in Bolu Düzce'de iki defa linç provakasyonuna maruz kal›p gözalt›na
al›nmalar› halka anlat›ld›. AKP'nin
linç sald›r›s›n›n bir politika olarak devam etti¤i vurguland›. Aç›klamada
ayr›ca Avrupa'daki özgür tutsaklara
yönelik uygulanan tecrit politikas›
teﬂhir edildi. Eyleme 20 kiﬂi kat›ld›.

Yu n a n i s t a n : R a d i k a l S o l
Birlik TAYA D ' l › l a r ‹çin
Faks Gönderdi
Yunanistan'dan Radikal Sol Birlik
milletvekili Panayotis Lafazanis sald›r› ve linç giriﬂimine u¤rayan TAYAD'l›
Aileler ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti
‹çiﬂleri Bakanl›¤›'na faks gönderdi.

S t u t t g a r t : TAYA D ' l › l a r ‹çin
Bildiri Da¤›t›m›
27 Eylül günü Stuttgart Halk Cepheliler taraf›ndan, Stuttgart Schlossplatz Meydan›’nda bildiri da¤›t›m›
yap›ld›. ‹ki saat süren eylemde 150
adet bildiri halka ulaﬂt›r›ld›. Bildiri
da¤›t›m›nda TAYAD'l› Ailelerin Ankara yürüyüﬂü halka anlat›ld›.

Berlin'de Yürüyüﬂ
Sergisi Sürüyor
Almanya Berlin'de Yürüyüﬂ sergisi meydanlarda
aç›lmaya devam ediyor.
25 Eylül günü serginin
üçüncüsü bu kez Berlin'in
Neuköln-Hermanplatz semtindeydi. Sergi boyunca insanlarla sohbetler edilip, bildiriler da¤›t›ld›.
Yürüyüﬂ
okurlar›, de¤iﬂik semtlerde
sergiyi açmaya devam edeceklerini söylediler.

Brüksel’de öldüren
yoksulluktur
25 Eylül’de Belçika'n›n
baﬂkenti Brüksel'de, göçmenlerin yaﬂad›¤› Schaarbeek semtinde Türkiye’li bir
ailenin yaﬂad›¤› apartmanda
patlama oldu. Patlamada 2
kiﬂi öldü, 4’ü a¤›r 17 kiﬂi de
yaraland›.
Gaz s›z›nt›s›n›n yol açt›¤›
söylenen patlamada, 3 katl›
apartman tamamen y›k›l›rken, yan›nda bulunan 2
apartmanda a¤›r hasar gördü.
Öldüren gaz s›z›nt›s› de¤il yoksulluktur. Emperyalist ülkelerde göçmenler,
ﬂehrin bak›ms›z ve yoksullar›na ait bölgelerinde her tür
güvenceden yoksun olarak
yaﬂamaktad›rlar. ﬁehrin her
yan›n› çiçeklerle donatmakla
övünen, zenginlerin mahallelerine her tür hizmeti götürenler, göçmenleri ilkel koﬂullarda yaﬂatmaktad›rlar.
Göçmenleri bir yük olarak görenler, ölümlerinden
de sorumludurlar.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!

Belçika’da Protesto
Yürüyüﬂü

Avusturya Anadolu
Federasyonu 7. Y›l›n› Kutlad›

23 Eylül ve 24 Eylül tarihlerinde Belçika’n›n Gent ﬂehrinde Avrupa genelinde
savunma bakanlar›n›n yapaca¤› toplant›y› protesto amac›yla 23 Eylül akﬂam› yürüyüﬂ düzenlendi.
Toplant›ya kat›lan ülkelerin ço¤unun
NATO alt›nda Irak’ta ve Afganistan’da
y›llard›r yürütülen savaﬂlar›n sorumlulular›d›r. Toplant›n›n amac› ise Avrupa ülkeleri aras›nda 'savunma' konular›nda daha fazla ortak hareket etmelerini sa¤lamakt›r. Belçika savunma bakan› Pieter
de Crem’in önerisi üzerine Avrupa’n›n ve
NATO’nun savunma konusunda daha çok
iﬂbirli¤i gerekti¤i konusu da tart›ﬂ›lacak
olan konulardan biridir.
23 Eylül Perﬂembe akﬂam› bu toplant›lar› protesto etmek için bir çok örgüt
ortak yürüyüﬂ yapt›. Halk Cephesi’nin
de yer ald›¤›, iki saat süren yürüyüﬂün
ard›ndan oturma eylemi yap›ld›.

Kuruldu¤u 2004 y›l›ndan beri; el kap›lar›nda ›rkç›l›¤a, sosyal hak gasplar›na ve yozlaﬂmaya karﬂ› aktif ve etkili bir mücadele yürüten AFA (Anadolu Federasyonu Avusturya) kuruluﬂunun 7. y›l› nedeniyle bir kutlama
düzenledi.
Viyana’daki Federasyon merkezindeki programda 6 y›ll›k faaliyetlerin foto¤raf ve video görüntülerinden oluﬂan 30 dakikal›k bir sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Almanya Anadolu Federasyonun tutsak üyelerinin oldu¤u,
ilgiyle izlenen sinevizyonun ard›ndan, Federasyon yöneticileri
gelenleri selamlad›lar ve ayn›
do¤rultuda ve kararl›l›kla çal›ﬂmalar›n› sürdüreceklerini belir-

ten bir konuﬂma yapt›lar.
Konuﬂmalar›n ard›ndan Ankara yürüyüﬂleri s›ras›nda faﬂist
sald›r›ya u¤ruyan TAYAD’l› Aileler’le canl› ba¤lant› kurularak
son durumlar›yla ilgili bilgi al›nd›. Herkesin dinleyebildi¤i konuﬂmalar s›ras›nda Federasyon’un 7. y›l›n› kutlayan TAYAD’l›lar alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
Kutlama daha sonra Grup
Berfin üyelerinin verdi¤i dinletiyle devam etti. Dinletinin ard›ndan haz›rlanan yemekler ikram edildi. Yap›lan sohbetlerle
devam eden kutlamaya 70’i aﬂk›n kiﬂi kat›ld›.
Say›: 236

AVRUPA’dakiB‹Z
Almanya’n›n Hessen Eyaleti’nin
Wetzlar ﬁehri’nde, 20 yaﬂ›ndaki bir
genç k›z›m›z, aniden rahats›zlan›nca
götürüldü¤ü hastanede; göçmen oldu¤u, onlar›n dilini konuﬂmad›¤›
için do¤ru dürüst muayene edilmeden, evine geri gönderildi.
B a h a r Tezcan, hiçbir ﬂey yap›lmadan adeta ölüme terk edildi. Ve
bir gün sonra evde ailesinin gözleri
önünde, yaﬂam›n› yitirdi. “Ya b a nc›” oldu¤u için B a h a r Tezcan’›
do¤ru dürüst tedavi etmeyenler,
onun ölümünden sorumludurlar.
“Ya b a n c › ” diye onu evine göndermek yerine, tedavi etselerdi,
Tezcan, bugün topra¤›n alt›nda de¤il, yaﬂam›n içinde olacakt›.
*
Bir baﬂka örnek:
A l m a n y a'n›n Hessen Eyaleti’nin Waechtersbach Kenti’ndeki bir
doktor; “baﬂörtülü kad›nlar›”, “Al manca bilmeyenleri” ve “çocuk say›s› 5'ten fazla” olan aileleri muayenehanesine alm›yor.

O bir doktor; kimsenin dinine,
milliyetine, cinsiyetine bakmadan tedavi edece¤ine yemin etmiﬂ, ama
“yabanc› düﬂmanl›¤›” yeminin önünde ﬂimdi; kap›s›na gelen hastalar› tedavi etmiyor. Daha do¤rusu gidin,
“sakat kal›n”, gidin “öölün”, gidin

Tedavi olmak
bir hakt›r
“ac›lar içinde yaﬂay›n” diyor aç›kça!
“Almanca bilmedi¤i” için, “kalabal›k aileler olduklar›” için cezaland›r›yor, aﬂa¤›l›yor. Her köﬂe baﬂ›nda hayvanlar için aç›lm›ﬂ tedavi
merkezlerinin oldu¤u bir yerde, bu
›rkç› kafalar, bizleri insan olarak
görmüyor, muayenehanelerine bile
alm›yor, içeri sokmuyorlar.
Doktor, muayenehanesine; “ 5
çocuktan fazla Müslüman aileler
muayene edilmezler” ve “Almanca

Yürüyüﬂ

temel bilgisi ﬂartt›r” biçiminde kurallar ast›.
*
K›sacas›; “ Almanca bilmiyor s a n ” , “yabanc›ysan” en temel insan hakk› olan bir haktan mahrum
kal›rs›n. Tedavi edilmezsin.
Asl›nda bize reva gördükleri yaﬂam›n ipuçlar›d›r bunlar. Sokakta ya
da evimizin bir odas›nda çaresizce
ve ac› içinde k›vran›p ölmek!.. T›pk› B a h a r Tezcan gibi...
Yaﬂananlar ne istisna, ne de“k›rk
y›lda bir” yaﬂanmaktad›r. Hepimiz
B a h a r Tezcan’›n yerinde olabilirdik. Hepimizin k›z›, o¤lu, annesi,
eﬂi, kardeﬂi... bu durumu yaﬂayabilirdi.
“Ya b a n c › ” oldu¤umuz için hastanelerde çok çeﬂitli zorluklarla, kas›tl› engellemelerle karﬂ›laﬂ›yoruz.
Bizi buraya getirtip kölece çal›ﬂt›ranlar, tedavi hakk›m›z› elimizden
al›yorlar. Yabanc› düﬂmanl›¤›na
karﬂ› haklar›m›za sonuna kadar sahip ç›kaca¤›z. Tedavi olmak da bir
hakt›r, unutmayaca¤›z!

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!

3 Ekim
2010
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Fransa'da 3 milyon
emekçi eylemdeydi

Açl›¤a, yoksullu¤a, hak gasplar›na
karﬂ› yüz binler yürüdü

Say›: 236

Yürüyüﬂ
3 Ekim
2010

Neredeyse aylard›r Avrupa’da,
emperyalist-kapitalist ülkelerde
emekçilere yönelik hak gasplar› ile
sald›r›lar sürmekteydi.
Emekçilerin kazan›lm›ﬂ haklar›n› gasp eden ve ad›na “kemer s›kma” politikalar› dedikleri yoksullaﬂt›rma politikalar› ile milyonlarca
emekçi tehdit alt›ndad›r.
Emperyalist tekeller kazançlar›n›
art›r›rken, milyonlarca emekçi iﬂsiz
kalm›ﬂ, halk yoksulluk ve açl›¤› daha çok hisseder bir duruma getirilmiﬂti.Yunanistan, ‹rlanda ve ‹spanya’da iﬂsizlik milyonlarca emekçiyi
tehdit etmektedir.
‹ngiltere, “kamu harcamalar›n› “
yüzde 25 oran›nda azaltmay› planlarken, Fransa ise baﬂta emeklilik
yaﬂ›n›n yükseltilmesi olmak üzere
bir çok hak gasp›n› gündeme getirmiﬂti.

Emekçilere yönelik sald›r›lar›
protesto etmek için Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun ald›¤› 24
saatlik grev ça¤r›s› nedeniyle, Avrupa genelinde emekçiler, emperyalist
politikalar› protesto ettiler.
Baﬂta Brüksel, Berlin,Atina, Paris, Roma, Madrid olmak üzere birçok kentte yüzbinlerce emekçi emperyalist politikalar› protesto için
meydanlardayd›.
‹spanya’da iﬂçiler, 1992 y›l›ndan
bu yana, tam 18 y›l sonra genel greve ç›kt›lar. Belçika'da ise 30 ülkeden emekçiler Brüksel’de toplanarak, eylemlerini sürdürdüler.
Sol partilerin, anti-kapitalist ve
anti-faﬂist çevrelerin, demokratik
örgütlerin destekledi¤i eylemlerde
yüz binler yoksullaﬂt›rma politikalar›n› protesto etti.

Kolombiya’da Açl›k Grevi
Kolombiya Hapishanelerindeki koﬂullar› protesto için siyasi tutsaklar
taraf›ndan baﬂlat›lan açl›k grevi 21 Eylül itibariyle ikinci ay›na girdi.
B i r toplama kamp›ndan farks›z olan Kolombiya Hapishanelerinde;
Tutsaklar›n temel ihtiyaçlar›, su, yiyecek gibi ihtiyaçlar› karﬂ›lanmamaktad›r. Tek tip elbise ve ayakkab› giymesi dayat›lmaktad›r.
Tutsaklara siyasi tutuklu de¤il, “dde vlet i y›kac ak t eröri st”ler gözüyle
bak›l›p, öyle davran›l›yor, Ölmeyecek kadar yemek veriliyor. Yemeklerin
içinden d›ﬂk› ve pislikler ç›k›yor. Tutsaklar a karﬂ› herﬂey bir sald›r›ya dönüﬂtürülüyor.
Hasta tutsaklarla ilgilenilmiyor, revire ç›k›p muayene olmak sorun oluyor. Ve her hastal›¤a ayn› ilaç veriliyor. Hastal›klar yayg›n...
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‹ktidar›n“emeklilik reformu”
ad› alt›nda sürdürdü¤ü hak gasplar›n› protesto etmek amac›yla sekiz
sendikan›n ça¤r›s›yla, greve gidildi. Hükümet bir süre önce de yasal
emeklilik yaﬂ›n› 60’tan, 62’ye ç›karan yasay› parlamentodan geaçirmiﬂti.
Hava ve demiryolunda ulaﬂ›m
grev nedeniyle yap›lamazken, ülke çap›nda yap›lan 232 gösteriye
yaklaﬂ›k 3 milyon kiﬂi kat›ld›. Yap›lan greve çeﬂitli iﬂkollar›ndan
emekçiler kat›l›rken, kamu ve özel
sektörde de greve kat›l›mlar yo¤un oldu.

Amerikan
“demokrasisi”nde
sosyalist
olmak “suç”tur!
Amerika’da 24 Eylül 2010 tarihinde; Filistin Dayan›ﬂma Grubu,
Demokratik Toplum Ö¤rencileri,
Savaﬂ Karﬂ›t› Komite, Kolombiya
Eylem Komitesi, Özgürlük Yolu
Sosyalist Örgütü ve Richardo Palmera' ya Özgürlük Ulusal Komitesi üyeleri ve taraftarlar›n›n evleri
bas›larak gözalt›na al›nd›lar.
“Terörizme maddi destek verme” gerekçesiyle, evleri bas›l›p
gözalt›na al›nanlar›n yan› s›ra, onlarca kiﬂi de ifadeye ça¤r›ld›.
Amerikan polisi bu tür suçlarla, ilericilere, anti-emperyalistlere
ve yurtsever örgütlerin üye ve taraftarlar›na göz da¤› verip sindirmeye çal›ﬂ›yor.

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!
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değinmeler
Aç›l›m!
Diyarbak›r’›n AKP taraf›ndan y›k›laca¤› aç›klanan hapishanesi 600 kiﬂi kapasiteli...
AKP taraf›ndan yerine yap›lacak
hapishane ise 6000 kiﬂi kapasiteli
olacakm›ﬂ.
Diyarbak›r halk› için ne büyük müjde de¤il mi?
Ve gerçekten de kayda de¤er bir
“Kürt aç›l›m›!” 600’den 6000 bine...
Aç›l›m›n sürmesi halinde, 60 bin kiﬂilik hapishaneler de beklenebilir.

söz

“Yar›na yiyecek bir dilim ekme¤i
olmayan›n, ﬂaﬂar›m akl›na k›l›c› k›n›ndaysa e¤er.”

Olaca¤› buydu!
D‹SK Baﬂkan› Kemal Türkler’i
katletmekten yarg›lanan, san›k Ünal
Osmana¤ao¤lu,
“Ben 12 Eylül ma¤duruyum.
Masumum” dedi.
12 Eylül ma¤durlu¤u üzerine bu
kadar çarp›tmadan, bu kadar istismardan, bu kadar ﬂarlatanl›ktan sonra olaca¤› buydu.
Hay›r, en son Kenan Evren de ç›k›p,
“ben de 12 Eylül ma¤duruyum” diyecek, o zaman ne olacak?

Ebu Zer

Kar›ﬂ›k trafik
‹lk olarak M‹T müsteﬂar› Hakan
Fidan ABD’ye gitti. Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül de 23 Eylül’de New
York’tayd›.
26 Eylül’de ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir
Atalay, Irak’a gitti. Erbil’de Amerikan iﬂbirlikçisi Barzani’yle görüﬂtü.
Ertesi gün, D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, bulundu¤u New
York'tan Boston'a hareket etti.
ABD’nin Irak’taki iﬂgal kuvvetlerinin Komutan› Orgeneral Lioyd
Austin Ankara’ya geldi.
Irak Savunma Bakan› Muhammed Casim Türkiye’ye gelerek Vecdi Gönül ile görüﬂtü.
28 Eylül’de Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi üyeleri de ‹stanbul’dayd›. Öcalan ile görüﬂen
Aysel Tu¤luk’la ‹stanbul’da Asr›n
Hukuk Bürosu’nda bas›na kapal› bir
görüﬂme yapt›lar.
O gün -28 Eylül’de- Devlet Bakan› Egemen Ba¤›ﬂ da Avrupa Birli¤i’nin ve NATO’nun merkezi Brüksel’deydi.
7 Ekim’de de NATO Genel Sekreteri Rasmussen geliyormuﬂ.
Bu kadar› da fazla art›k.
Kim ne siyasi tahlil yapar bilemeyiz ama biz ﬂunu bilir, ﬂunu söyleriz; bu kadar çok emperyalist ve
iﬂbirlikçi parma¤›n›n içinde oldu¤u
bir iﬂte, mutlaka bir “iﬂ” vard›r ve o
iﬂten hay›r ç›kmaz!

Nerede?
12 bin...
Zehirli 12 bin ton et
imha edilece¤ine, halka
yedirilmiﬂtir. Ama kime,
nerede, nas›l?... Bilmesek
de tahmin edebiliyoruz ki,
yoksullara yedirilmiﬂtir.
Öyleyse, O etlerden kazand›klar›
paralar, zehir z›kk›m olsun.
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u “Kanla Yaz›lan Tarih Silinmez”
Ankara’da Al›nteri, BDSP, DHF, Devrimci Proletarya, Halk Cephesi, KÖZ, Partizan, ‘78’liler Derne¤i Giriﬂimi kurumlar› bir araya gelerek 26 Eylül 1999 tarihinde
Ulucanlar Hapishanesi’nde katledilen 10 devrimciyi and›lar.
26 Eylül’de Cebeci Dörtyol'da toplanan kitle “Kanla
Yaz›lan Tarih Silinmez” yaz›l› Ulucanlar ﬂehitlerinin resimlerinin oldu¤u pankart›n arkas›nda kortej oluﬂturarak
Ulucanlar Hapishanesi’ne do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Eylemde Halk Cepheliler, “Tecriti Kald›r›n Sohbet
Hakk› Uygulans›n”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
“Kanla Yaz›lan Tarih Silinmez” yaz›l› dövizleri ve k›rm›z› flamalar›yla yerlerini ald›lar.
Eylemde konuﬂan TAYAD’l›lar da kendilerine yap›lan
sald›r›lar› anlatt›lar. Hapishane önündeki anma sloganlar
eﬂli¤inde karanfiller b›rak›larak bitirildi. Daha sonra araçlarla Karﬂ›yaka mezarl›¤›na gidildi ve ‹smet Kavakl›o¤lu,
Önder Gençaslan ve Mahir Emsalsiz'in mezarlar› baﬂ›nda
sayg› duruﬂu yap›ld›.
Sonras›nda o günlere tan›k olan Mahmut KONUK an›lar›n› paylaﬂt›. ON'lar ad›na yaz›lan ﬂiirlerin de okundu¤u
anma Enternasyonal marﬂ› söylenerek bitirildi.

u Elmas Yalç›n’›n Mücadele
Arkadaﬂlar› Mezar› Baﬂ›ndayd›
Elmas Yalç›n, 28 Eylül’de ölümünün 16. y›l›nda mezar› baﬂ›nda ailesi, dostlar›, mücadele arkadaﬂlar› ve yoldaﬂlar›n›n kat›l›m›yla mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Mezar çiçeklerle ve karanfillerle donat›ld›ktan sonra
“Elmas Yalç›n Ölümsüzdür” yaz›l› bir pankart aç›ld›.
Devrimci Memur Hareketi ad›na ‹brahim Sönmez’in,
Tüm-Bel-Sen ﬂubeleri ad›na ‹stanbul 1 No’lu ﬁube Baﬂkan›’n›n konuﬂma yapt›¤› anmada mücadele arkadaﬂ› Elmas’a yazd›¤› bir ﬂiiri okudu. Grup Yorum türküleri ve
marﬂlar›yla anmaya kat›l›rken, Elmas’›n ailesi helva ve
ayran da¤›t›m› yapt›.

u Devrimci Avukat Fuat Erdo¤an An›ld›
28 Eylül 1994’te Beﬂiktaﬂ Arzum Kafe’de Terörle
Mücadele Polisleri taraf›ndan, sendikac› Elmas Yalç›n ve
mühendis ‹smet Erdo¤an’la birlikte infaz edilerek katledilen avukat Fuat Erdo¤an an›ld›.
28 Eylül’de Beﬂiktaﬂ’ta biraraya gelen Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi üyesi avukatlar taraf›ndan yap›lan eylemde “Av. Fuat Erdo¤an Adalet Mücadelemizde Yaﬂ›yor” pankart› aç›l›rken, Av. Bark›n Timtik
okudu¤u aç›klamada “...Burada yaz›ld› devrimci avukatl›k gelene¤inin en güzel sayfalar›ndan biri. Kendini mahkeme salonlar›yla hapsetmeyen bir adalet anlay›ﬂ› burada
somutland›. Katiller burada kaybetti.” dedi. Eylem Fuat
Erdo¤an’›n ﬂehit düﬂtü¤ü yere karanfiller b›rak›lmas›yla
son buldu.

9 Ekim 1994'de,
Dersim Ovac›k'›n
Emirgan Deresi
mevkiinde, 4 müfrezeye mensup 46
gerilla olarak bir
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Mehmet Ali araya gelmiﬂlerdi.
Halil ‹brahim
Oligarﬂinin askeri
(Yücel)
AYDIN (U¤ur) güçlerinin sald›r›s›EK‹C‹B‹L (Vehbi)
na u¤rad›lar. Ç›kan
çat›ﬂmada, 13 gerilla ﬂehit düﬂerken, ﬂehitlerin kahramanl›¤› sonucu
di¤er gerillalar kuﬂatmay› yarabildiP›nar GÜNGÖR Ayd›n BULMAK Hatice YILDIZ ler.
(Cavit)
1972 Adana do(Hatice)
(Behiye)
¤umlu Halil ‹ brahim Ekicibil, müfreze komutan›yd›.
Elaz›¤ T›p Fakültesi ö¤rencisiyken
mücadeleye kat›ld›.
24 yaﬂ›ndaki Yalç›n Ç akmak koAdnan BERBER Zeynel KIZILKAYA Necla ÇAVUM‹RZA mutan
yard›mc›s›y(Vedat)
(Ak›n)
(Eda)
d›. Lise y›llar›nda
devrimci oldu,
‘92’de gerillaya
kat›ld›. 1973 Dersim do¤umlu Murat E r, Ankara Liseli Dev-Genç’te
ve sa¤l›k emekçilerinin mücadelesinAdalet YER Tuncay KARAMAN Ali ÇEL‹K
de yerald›. 1965
(Hamiyet)
(Arif)
(‹brahim)
Manisa do¤umlu
Adnan B erber,
Dev-Genç kadrolar›ndand›. 90 baﬂlar›nda silahl›
birliklerde yeralm›ﬂt›.
1977 do¤umlu Adalet Yer Dersim Pertek'in Orcan köyünden, 1970 do¤umlu Ali Çelik Ovac›k
Yaylagünü Köyü’nden, 1976 do¤umlu Tuncay
Karaman Amasya Gümüﬂhac›köy’den, 1977 doMurat ER
¤umlu Zeynel K›z›lkaya Malatya Engizek Kasa(Mustafa) bas›’ndan, 1972 Elaz›¤ do¤umlu Ayd›n Bulmak
aslen Dersim Pertek’e ba¤l› Kacarlar Köyü’nden,
20 yaﬂ›ndaki Hatice Y›ld›z Dersim Çemiﬂgezek Aktük Köyü'nden, 1968 do¤umlu Mehmet Ali AYDIN Nevﬂehir Hac›bektaﬂ’tan, hemﬂire Ela Necla Çavumirza K›rﬂehir’den, 1977 do¤umlu P›nar Güngör Dersim Hozat'›n K›rnik Köyü'ndendi. Ülkenin de¤iﬂik bölgelerinden gelerek gerillaya kat›ld›lar. Dersim
da¤lar›nda umudun bayra¤›n› dalgaland›rarak ölümsüzleﬂtiler.

Sultan CEN‹K

1969 Sivas Hafik do¤umludur. Sultan, 1988’de
bir DEMKAD üyesi olarak mücadelede görevler
üstlendi. 1990 Nisan’›nda illegal alanda görev
ald›.
10 Ekim 1992’de ‹stanbul Ac›badem’de bulundu¤u üs kuﬂat›ld›¤›nda, teslim olmay› reddedip,
direnerek ﬂehit düﬂtü.

