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CCüümmlleetteenn MMeerrhhaabbaa,,

Önce fliir diyerek Naz›m Hik-
met’in 1935 y›l›nda yazd›¤› yürümek
fliirini paylaflal›m:

““YYüürrüümmeekk;;
yyüürrüümmeeyyeennlleerrii
aarrkkaannddaa bbooflfl ssookkaakkllaarr ggiibbii bb››rraa--

kkaarraakk
hhaavvaallaarr›› bbooyyddaann bbooyyaa yyaarr››pp iikkiiyyee
bbiirr mmaavvzzeerr ggöözzüü ggiibbii
kkaarraannll››¤¤››nn yyüüzzüünnee bbaakkaarraakk
yyüürrüümmeekk......
YYüürrüümmeekk;;
ddoosstt oommuuzzbbaaflflllaarr››nn››
oommuuzzllaarr››nn››nn yyaann››nnddaa dduuyyuupp
kkeelllleennii oorrttaa yyeerree
yyüürree¤¤iinnii yyuummrruukkllaarr››nn››nn iiççiinnee

kkooyyuupp
yyüürrüümmeekk......
YYüürrüümmeekk;;
yyoolluunnddaa ppuussuuyyaa yyaatttt››kkllaarr››nn››
aarrkkaaddaann ççeellmmee ttaakktt››kkllaarr››nn››
bbiilleerreekk yyüürrüümmeekk......
YYüürrüümmeekk;;
yyüürreekktteenn// ggüülleerreekktteenn
yyüürrüümmeekk””

Naz›m bu fliiri yazd›¤›ndan bu ya-
na 75 y›l geçmifl ama, hala her dizesi
yerini buluyor. Çünkü hala yürüyen-
ler var. 

Yürümek, ad›m ad›m büyüyen
bir umut serüvenidir elbette. Eski
ama eskimeyen bir marfl›m›z›n diliyle
“Yürüyoruz dalgalar gibi...” diyebili-
riz. Ki zorluklar›, zahmetleri, zorba-
l›klar› aflarak yürünüyor iflte. Dalga-
lar gibi...

Yürümek, s›rl› bir aynad›r hiç
kuflkusuz. Her ad›m ayna tutar do¤ru-
ya ve yanl›fla, gerçe¤e ve yalana, fi-
danlara 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 ne-
denledir.

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

Yürümek, her ad›mda hayata su-

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

Yürümek, hakl›l›¤› zaman›n yü-
züne, 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¤mu-
ru olmakt›r. Ki her bir ad›m besler di-
renç çiçeklerini. O çiçekler solmad›-
larsa bunca zaman, iflte bundand›r...

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 büyür-
ken hayat denilen kavga, o ad›mlar›n
kesintisizli¤inde hisseder yok oluflu-
nu sessiz ölüm...

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

Yürümek, da¤›lmak için rüzgar
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...

Yürümek, sahiplenmenin ve yal-
n›z b›rakmay›fl›n ve unutmaman›n oca-
¤› olan vicdan›n imzas›n› atmakt›r yol-
lara. Ki vicdan yürüyüfle geçti mi, o bü-
yük insanl›k nefes al›r her ad›mda...

Yürümek, kan›ksama zehrine kar-
fl› direncin panzehirini tafl›r zamana. Ve
zaman› kurtar›r y›lg›nl›ktan. Ac›y›
umuda, alacakaranl›¤› flafa¤a ve çare-
sizli¤i dirence çevirir ad›m ad›m.

Öyle bbir yürüyüfltür ki bbu, ye-
di 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 ma-
cerada.
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Özgür Tutsaklar’›n

AAnnkkaarraa’’yyaa yyüürrüüyyeenn 
TAYAD’l›lara gönderdi¤i mektup

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
88 EEkkiimm-- 1144 EEkkiimm

12 Eylül cuntas›n›n hemen ard›ndan gelen günlerde ‹stan-
bul’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 bi-
rini üstlenmiflti. 

Hep mütevaz› ve düflünen bir yap›s› vard›r. Sorular sorar, so-
runa iliflkin muhtelif olas›l›klar› dile getirirdi. Üstlendi¤i bir gö-
revi, bir ifli tam ve do¤ru yapard›. Pratikte sonuç al›c›yd›. Düflü-
nür, plan›n› yapar ve mutlaka sonuç al›rd›. Sorunun olmad›¤›
yerde, herfleye “tamam” denildi¤i yerde, bir sa¤l›ks›zl›k, yeter-
sizlik 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 yan-
k›lar› olabilir. Ama halk›m›z, insanlar›m›z nezdinde, mütevaz›l›k

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 in-
sanlar›m›zdan biridir. 

Mütevaz›l›k dedi¤imiz fley esas›nda kararl›l›¤›n ve kendine gü-
venin ifadesidir. Gerçekten de ancak kararl› olanlar, kendilerine
güvenenler mütevaz› olabilirler. O, kararl›l›¤›n› ve kendine güve-
nini 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 iflken-
cede 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 ol-
mal›d›r. Bu anlamdad›r ki, bir devrimcinin “kendini gösterme-
ye”, 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.

An›lar› Miras›m›z

12 EEkim 11997’de, Dersim’de k›r gerilla birli¤in-
de 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 ede-
rek aram›zdan ayr›ld›.

BBaarr››flfl BBUUDDAAKK

1956 do¤umluydu. 1980'lerin sonunda devrimci
hareket içinde çeflitli görevler üstlendi. At›l›m dö-
neminde silahl› birlikler üyesi olarak, halk›n ada-
letinin yerine getirildi¤i eylemlerin, planlay›c›s›,
uygulay›c›s› oldu. 

10 EEkim 11991’de ‹stanbul’da üç iflkenceciye yö-
nelik bir eylemin ard›ndan Merter’de ç›kan çat›fl-
mada flehit düfltü. 

1979 ‹stanbul Kad›köy do¤umludur. 

2001 y›l›nda Küçükarmutlu’ya ölüm orucu direnifl-
çilerini ziyarete gitti¤inde tan›flt› devrimcilerle.

Gebze Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Bafl-
kanl›¤› yapt›. Gebze’de ve çal›flt›¤› alanlarda mü-
cadeleyi gelifltirmeye çal›flt›. Tutsakl›klar yaflad›...

28 Eylül 2008’de Yürüyüfl da¤›t›m› s›ras›nda gö-
zalt›na al›nd›. Karakolda bafllayan  ve Metris Hapishanesi’nde
süren iflkenceler sonucu 10 Ekim 2008’de  katledildi.

EEnnggiinn ÇÇEEBBEERR

1957 Ad›yaman do¤umlu olan Karlangaç, dev-
rimci 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 vermeye-
rek, 12 EEkim 11980’de gözalt›nda katledildi. ‹flken-
cede direniflin örnek isimlerinden birisi oldu.

AAhhmmeett
KKAARRLLAANNGGAAÇÇ

8 EEkim 11994 gecesi, ‹stanbul Sul-
tançiftli¤i’nde kald›klar› evde po-
lis taraf›ndan katledildiler. ‹flçi s›-
n›f› içinde bafllad›klar› mücadele-
lerini halk kurtulufl savaflç›s› ola-
rak sürdürerek ölümsüzlefltiler.

Güler 1974, ‹bifl 1971 do¤umluy-
du. Her ikisi de Dersim’li ve ikisi
de tekstil iflçisiydi.

EEnn bbüüyyüükk uummuudduumm oollaann PPaarrttii--CCeepphhee''yyii
ggöörrddüümm.. BBuunnuunn iiççiinn ggöözzüümm aaçç››kk ggiittmmeeyyeeccee¤¤iimm.. 

Adnan BBERBER

HHaayyrrii KKOOÇÇ

Ahmet Karlangaç: 12 Eylül 
iflkencehanelerinde ser verip s›r vermedi

Ernesto CChe  GGUEVARA
14 Haziran 1928'de Arjantin'in Ros-
sario kentinde do¤du.
1955’te Küba devriminde yer almaya
karar verdi. Küba’n›n Sierra Maestra
da¤lar›nda Batista diktatörlü¤üne kar-
fl› 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 savafl-

lar›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 görev-
lerini terk ederek baflka ülkelerin da¤lar›nda emperyalizme
darbeler vurmak  için savaflt›. 
Che,  16 Nisan  1967'de  Havana'da K›ta Konferans›'na  gön-
derdi¤i mektupta ""‹‹kkii  üüçç ddaahhaa  ffaazzllaa  VViieettnnaamm""  fliar›yla
dünya halklar›na savafl ça¤r›s› yap›yordu. 9 Ekim 1967’de,
Bolivya da¤lar›nda gerilla savafl›n› sürdürürken  ABD iflbirlik-
çileri taraf›ndan katledildi.
Türkiye devrimcileri onun enternasyonalist ruhunu, devrim
için savafl heyecan›n› ve kararl›l›¤›n›  en de¤erli miraslar› ola-
rak sürdürüyorlar.

‹‹bbiiflfl DDEEMM‹‹RRGGüülleerr CCEEYYLLAANN
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LLiinnççlleerree kkaarrflfl›› ddeemmookkrraattiikk mmüü--
ccaaddeellee ddeessttaann››;; TAYAD’l›lar›n

linç sald›r›lar› alt›nda sürdürdükleri
Ankara yürüyüflünü ancak böyle ad-
land›rmak mümkündür. Geçtikleri
bir çok yerde bizzat iktidar›n örgüt-
ledi¤i sald›r›lara u¤rad›lar. Sivil fa-
flist terör ve resmi devlet terörü bir-
leflmiflti karfl›lar›nda. Yürümeye de-
vam ettiler. Ülkemizdeki demokra-
sinin ne olup olmad›¤›n› görmek
için Ankara yoluna bak›n.. Ülke-
mizde demokratik mücadele nas›l
verilir, görmek için yine Ankara yo-
luna bak›n... Orada görece¤iniz de-
mokrasicilik oyunudur, yani fa-
flizmdir. Faflizm alt›nda demokrasi
mücadelesi ise, atefl alt›nda, faflist
terörün her biçimi üzerine yönel-
miflken sürdürülen bir mücadeledir. 

Demokratik mücadelenin polis
tehdit etti¤inde kald›r›mlara s›-

k›flmay› kabul ederek, pankartlar›
kapatmay› kabul ederek, slogan at-
mamay› kabul ederek, bu defa da
yürümeyelim deyip yürümekten
vazgeçerek, parti binalar›na hapsol-
may› kabul ederek... sürdürüleme-
yece¤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 ko-
runamayaca¤›n›, haklar ve özgür-
lükler mücadelesi verilemeyece¤ini
gösteriyor ve ö¤retiyorlar.

TAYAD’l›lar›n tecrite karfl› on
y›ll›k mücadelesi, büyük bir

destand›r gerçekten. 122 flehidin ve-
rilece¤i Büyük Direnifl bafllamadan
önce bafllam›flt› onlar›n bu mücade-
lesi. Bu süreçte, ölüm orucunda fle-
hitler verdiler, Abdi ‹pekçi Par-
k›’nda büyük sab›rlar›yla yeni dire-
nifller yaratt›lar. Defalarca Ankara
yürüyüflleri yapt›lar. Mitinglerden
iflgallere, yol kesmelerden panellere

baflvurmad›klar› hiçbir mücadele
biçimi kalmam›flt›r denilebilir. Gö-
zalt›lar, iflkenceler, tutuklamalar,
beklenen sonuçlar›yd› bu mücadele-
nin ve o bedelleri de ödediler büyük
bir kararl›l›kla. 

TAYAD’l›lar, onbirinci kez ve ön-
cekilerden farkl› olarak her kilo-

metresini yafll› ayaklar›yla aflt›klar›
Ankara yolunda, ülkemizin devrim-
ci, demokratik güçleri taraf›ndan yi-
ne yaln›z b›rak›ld›lar. Türkiye solu
faflist terör alt›nda gösterilen bu ka-
rarl›l›k karfl›s›nda, yine kötü bir s›-
nav vermektedir. TAYAD’l›lar›n yu-
kar›daki eylemleri hayata geçirmifl
olmalar›ndan daha önemli olan, bu-
nu ço¤u kez yaln›z b›rak›ld›klar› ko-
flullarda gerçeklefltirmifl olmalar›d›r.
Tek tek her eylemi, büyük bir ssaabb››rr,,
kkaarraarrll››ll››kk vvee iirraaddee ssaavvaaflfl››nnaa dönüfl-
türen de budur. 

Neden 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 tut-
saklar solun gündemi olmuyorsa, o
mücadelede çok ciddi bir çarp›kl›k
var demektir. Solun reformist bölü-
münün hapishanelerde tutsaklar›
yoktur; ancak bu da yine sorunu
gündemlerine almamalar› için “ma-
kul” bir neden oluflturmamaktad›r.
Çünkü, katledilen 1659 insan›n bü-
yük bölümü adli tutuklu ve hüküm-
lülerdir. Herhangi bir yerdeki süren
bir katliam olarak bile baksalar, yine
de sorunu gündemlerine almak duru-
mundad›rlar. Dört duvar arkas›nda,
toplumun en eli kolu ba¤l› kesiminin
sorunlar›na sahip ç›k›lmadan, de-
mokrat, ilerici, hümanist, iflkenceye
ve zulme karfl› olunamaz.

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

6 Nisan’›nda Trabzon’daki linç sal-
d›r›s›yla bafllayan linç politikas› kar-
fl›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 ni-
teli¤i yine tart›flmaya muhtaçt›r.

Üstelik linçler karfl›s›ndaki bu ta-
v›rs›zl›kta, büyük bir de¤erlen-

dirme yan›lg›s› da vard›r. Türkiye
solu, linç sald›r›lar›n›n kendisi için
bir ““vvaarrll››kk yyookklluukk”” sorunu oldu¤u-
nun fark›nda de¤ildir veya sorunun
bu yan›n› görmek istememektedir. 

Linç sald›r›lar›, birinci olarak de-
mokratik mücadeleyi fiilen sür-

dürülemez hale getirmeyi, ikincisi
olarak, solun meflrulu¤unu yoket-
meyi amaçlayan bir politikad›r. Ya-
ni 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 mücadele-
dir. Buna ba¤l› olarak da elbette
devrimci demokrat kitle üzerinde
y›ld›r›c› bir etkide bulunmay› amaç-
lar. 

Linç politikas›n›n bu muhtevas›na
bak›ld›¤›nda, Türkiye solunu-

nun onlarca linç sald›r›s›n›n gerçek-
leflti¤i yaklafl›k alt› y›l boyunca linç-
lere karfl› ciddi bir politikas›n›n, bir
mücadele kampanyas›n›n olmama-
s›n›n  ne kadar vahim bir eksiklik ol-
du¤u daha iyi anlafl›l›r. Sol, linçler
karfl›s›ndaki tav›rs›zl›¤›yla as›l ola-
rak kendi varl›k hakk›n›, demokratik
eylem hakk›n› ve meflrulu¤unu sa-
vunmayan bir konumdad›r.

Sistematik 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-

Linçlere Karfl› Demokratik
Mücadele Destan›

- Ve AKP’ye yedeklenmeye karfl› bir uyar› - 
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litanl›k ve bedeller ödemeyi gerek-
tiren bir hale dönüflüyor. Militanca
dövüflmeden, gerekti¤inde kurflun-
lar, gerekti¤inde coplar, gerekti¤in-
de tafllar alt›nda yürüme cüret ve
kararl›l›¤›n› göstermeden demokra-
tik mücadele de verilemiyor. 

Solun bir kesimi, gerek tecriti,
gerekse de linçleri gündemine

almayarak, hem kendi varl›k koflul-
lar›n›n ortadan kald›r›lmas›n› seyre-
derken, hayat›n di¤er alanlar›nda da
bir araya gelerek geliflmelere müda-
hale edebilecek bir sorumluluk ve
inisiyatif göstermekten uzak dur-
maktad›r. Bu tablonun temeldeki
nedeni ddeevvrriimm vvee ssoossyyaalliizzmm konu-
sundaki iiddddiiaass››zzllaaflflmmaa vvee iinnaannçç--
ss››zzllaaflflmmaadd››rr.. Solun b›rakt›¤› bofl-
luk ise, her zaman oldu¤u gibi, dü-
zen taraf›ndan, gericilik taraf›ndan
doldurulmaktad›r. 

Gericilik, solun b›rakt›¤› bu bofl-
lukta alabildi¤ine cüretlenmifl,

12 Eylüle karfl› mücadele, iflkence-
ye, zulme karfl› mücadele gibi, ta-
rihsel olarak halk›n ve solun müca-
dele alanlar›na “el uzatmaya” bafl-
lam›flt›r. Bu “el uzatma” da yine s›-
n›fsal ve siyasal varl›k koflulunu in-
kar eden düzen içi sol sayesinde
mümkün olmaktad›r.

TAYAD’l›lar Ankara yolunda
yürürken, onlarca demokratik

kitle örgütü temsilcisi, onlarca ay-
d›n, Diyarbak›r Hapishanesi müze
yap›ls›n talebiyle Diyarbak›r’dayd›.
Diyarbak›r’da ccuunnttaa yy››llllaarr››nn››nn iiflfl--
kkeenncceelleerrii vvee zzuullmmüü üzerine sem-
pozyum yap›l›rken, ayn› anda, ayn›
saatlerde TAYAD’l›lar linç sald›r›-
lar›na maruz kal›yorlard›. Linçleri
örgütleyen, Diyarbak›r’daki de-
mokratik kurumlar›n “aç›klamalar›-
n› olumlu bulduklar›”, AKP iktida-
r›ndan baflkas› de¤ildi. Diyarbak›r
Hapishanesi önünde 12 Eylül döne-
minin iflkencecisi Esat Oktay Y›lda-
ranlar’› anlat›rken, günümüzün Esat
Oktaylar’› F Tipi hapishanelerde
yeni iflkencelere imza at›yor, tutsak-
lar› tecrit alt›nda katletmeye devam
ediyorlard› ve ne yaz›k ki, Diyarba-
k›r’da bu gerçe¤in, BUGÜNÜN
GERÇE⁄‹N‹N sözünü eden yoktu.  

SSoolluunn vvee aayydd››nnllaarr››nn oolliiggaarrflflii iiççii
ççaatt››flflmmaaddaa AAKKPP’’yyee yyeeddeekklleenneenn

kkeessiimmlleerriinnii uuyyaarr››yyoorruuzz::

AAKKPP ‹‹ccaazzeettççiillii¤¤ii,, AAKKPP ‹‹flflbbiirrlliikk--
ççiillii¤¤iinnee DDöönnüüflflmmeekktteeddiirr.. AArraa--

ddaakkii ÇÇiizzggii GGiiddeerreekk ‹‹nncceellmmeekktteeddiirr..

Diyarbak›r’daki tabloya bak›n
flimdi; sanki ülkeye demokrasi

gelmifltir, “dün konuflulamayanlar-
bugün konufluluyor” havas› veril-
mektedir her kesime. AKP yalakas›
gerici bas›n, b›kt›r›rcas›na tekrar et-
mektedir bu cümleyi. Peki gerçek
midir bu? E¤er sorun “gerçeklerin
konuflulmas›” ise, ülkemizdeki ha-
pishaneler gerçe¤inin bugünü konu-
fluluyor mu, yaz›l›p çiziliyor mu?

Diyarbak›r’daki toplant›s› canl› ya-
y›nlanan ayd›nlar, demokratik ku-
rumlar, halen F Tiplerinde süren
tecrit üzerine benzer bir toplant›
yapt›klar›nda, o toplant› da televiz-
yonlardan canl› yay›nlan›r m›?
Yoksa kameralar yerine polis copla-
r› m› gelir? Cevab›n› görmek iste-
yenler,  Ankara’ya baks›n. Hapisha-
nelerde tecrit var, tecrite son diyen
TAYAD’l›lar, say›s›z linç sald›rs›-
n›n ard›ndan iflkencehanelere götü-
rülmüfllerdir. 

Diyarbak›r’da “geçmiflin” iflken-
celerini konuflup, bugün sanki

hapishanelerde iflkence yokmufl tab-
losu yaratmak, bugünün iflkencele-
rini ve iflkencecilerini gizlemektir.
Hapishanelerdeki 12 Eylül dönemi

iflkencelerinden söz edip bugünkü
iflkencelerden sözetmemek, demok-
rat bir tav›r de¤ildir. ‹ktidar›n iiccaazzee--
ttiinnii kkaayybbeettmmeemmeekk iiççiinn kendini
ssaannssüürrlleemmeekkttiirr ve bunun da de-
mokratik mücadelede  savunulabi-
lecek bir yan› yoktur; tutars›zl›k ve
riyakarl›kt›r.  Bir çok kesim bilmek-
tedir ki, 12 Eylül’ün Diyarbak›r’›n-
dan söz ederken, AKP’nin yöneti-
mindeki 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 bu-
rada s›nan›r. Gerçek demokratlar,
gerçek ayd›nlar, iktidar›n icazetini
kaybetme, hatta sald›r›s›na maruz
kalma pahas›na gerçe¤i dile getir-
meyi tercih ederler. Bu tercihte bu-
lunmayanlar, AKP’nin zulmünü
gizleme ve meflrulaflt›rma tarihsel
suçunu ifllemifl olacaklard›r. 

‹flkenceye karfl› mücadele, adalet
için mücadele, bugünün gerçek-

lerinden kopar›ld›¤›nda, demokra-
tik bir eylem, demokratik bir talep,
bir anda AKP iktidar›n›, AKP fafliz-
mini aklayan bir ad›ma dönüflebilir.
Nitekim bugün böyle olmaktad›r.
Bunun “kat›lanlar›n niyetlerinden
ba¤›ms›z” olarak böyle olmas›, söz
konusu kesimlerin ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu
ortadan kald›rmaz. Tam tersine ay-
d›n olmak, ilerici, demokrat olmak,

bunu görebilmek ve bu noktada oli-
garflinin flu veya bu gücüne hizmet
etmekten kaç›nmakt›r. ‹flkenceleri,
katliamlar›, provokasyonlar›, kontr-
gerilla operasyonlar›n› dünde kalm›fl
gibi gösterip, AKP faflizmini akla-
yanlar, halen süren zulmün suç orta-
¤› olacaklar›n› ve tarihin AKP’yle
birlikte kendi yakalar›na da yap›fla-
ca¤›n› unutmamal›d›rlar. 

Haklar ve özgürlükler mücadele-
si, demokratik mücadele, do¤as›

gere¤i, egemen s›n›flar›n icazetinde
sürdürülemez. Bu politika terkedil-
melidir. Yerine ne öneriyorsunuz so-
rusuna verece¤imiz cevap; TA-
YAD’l›lara bak›n olacakt›r.. DDeemmookk--
rraattiikk mmüüccaaddeelleeddee yyaarraatt››llaann ssaayy››ss››zz
ggeelleennee¤¤iinn ssaahhiipplleerriinnee bbaakk››nn!!

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. 
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‹stanbul Kartal’dan 1188 EEyyllüüll gü-
nü büyük bir kararl›l›k  ve coflkuyla
yola ç›kan TAYAD’l›lar  1122 ggüünn
sonra ANKARA’ya  vard›klar›nda,
yeni bir sald›r› ve gözalt› dalgas› ile
karfl›laflt›lar.

ANKARA’ya vard›klar›nda, ar-
kalar›nda b›rakt›klar›  12  gün de
polisin ve linç güruhunun sald›r›lar›
vard›.

12 gün boyunca, polis ve jandar-

ma kuflatmas› alt›nda, her an polisin
sald›r› ve provokasyonu ile karfl›la-
flarak yürüdüler.

Polis, TAYAD’l›lara karfl› yollar-
da, faflist linç güruhlar›n› adeta yö-
netti, seferber etti. Ve istedi¤i yerde
sald›rtt›.

Yürüyüflün her kilometresinde
AKP’nin polisi ile irade çat›flmas›
sürdürüldü. Sald›r›larla,  halk› k›fl-
k›rtarak, yalanlar söyleyerek, TA-
YAD’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  yürüye-
mez hale getirecek ve ANKARA’ya
yürütmeyeceklerdi. AKP’nin polisi-
nin 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 al-
t›nda sürdü. 

23 Eylül günü TAYAD’l›lar
Hendek’e ulaflt›lar. TAYAD’l›lar
ulaflmadan önce polis dinlenme te-
sislerini 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 te-
sis sahiplerini ikna ettiler. Ayn› gün
‹sveç’ten gelen iki kifli TAYAD’l›la-
ra kat›ld›lar.

24 Eylül günü TAYAD’l›lar
Düzce’ye ulaflmadan önce ise polis-
ler “terörist bir k›z öldürüldü, cena-
zesine gidiyorlar” yalan›yla insanla-
r› 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 ha-
linde iki defa sald›r› girifliminde bu-
lundular. Kaynafll›’da da 700 kiflilik

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!

Sesimiz Linçlerle
Provokasyonlarla Kesilemez!

Düzce'de, Bolu’da, 
K›z›lcahamam’da, 

Kazan’da, Ankara’da
polis 

gözetiminde linç
sald›r›lar›...

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!6
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bir grup tafllarla küfürler ederek TA-
YAD’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 kü-
fürler ettiler. TAYAD’l›lar›n bu fa-
flistleri kovmas› üzerine orada bek-
leyen 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 Bo-
lu’ya do¤ru devam etti. Bolu’ya gi-
rerken yürüyüfle kat›lmak isteyen
sekiz kiflinin polisler taraf›ndan
kimlikleri al›narak bekletildikleri
görüldü. Bekleyenlerin de kat›lma-
s›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 kesmele-
ri konusunda yönlendirdikleri, ken-
di aralar›nda “ne güzel organize ol-
mufllar, gerçekten ellerinize sa¤l›k”
gibi konuflmalar yapt›¤› görüldü.
Bolu’dan ç›kt›ktan sonra da TA-
YAD’l›lar› takip eden faflistlerin
sald›r›lar› devam etti. Sald›r›lar kar-
fl›s›nda polisin tavr›ysa faflist güru-
hu 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 bekledi-
ler. Gelenlerin bir k›sm› da destek
için yürüyüfle kat›ld›lar.

27 Eylül günü sabah yürüyüfl
yeniden bafllad›. Ankara K›z›lcaha-
mam’da da faflistler sald›rmaya ça-
l›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’da-
ki yürüyüfl de olayl› geçti. Emrah is-
minde esmer orta boylu, Nissan mar-
kal› 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 karar-
l›l›kla yollar›na devam eden TA-
YAD’l›lar yürüyüfllerinin 12. gü-
nünde 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 ya-
flanan sald›r›lar karfl›s›nda oldu¤u
gibi TAYAD’l›lar yine ald›r›fl etme-
den Abdi ‹pekçi Park›’na do¤ru yü-
rüyüfllerine devam ettiler. Yürüyüflü
engellemek için yol boyu elinden
gelen her fleyi deneyen AKP’nin po-
lisi yine baflar›l› olamay›nca haz›m-

s›zca sald›rarak 33 TAYAD’l›y›  gö-
zalt›na ald›lar. 

Gözalt›na al›nan 33 TAYAD’l›-
dan üçü ertesi gün 18 yafl›ndan kü-
çük 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›n-
dan serbest b›rak›ld›. Fakat üç TA-
YAD’l› baflka davalardan ifade ver-
meleri gerekti¤i için bir gün daha
gözalt›nda tutulup 1 Ekim günü ser-
best b›rak›ld›lar. 

30 arkadafllar› gözalt›nda olan
TAYAD'l›lar “Hapishanelerde Tec-
ritin Kald›r›lmas›; Sohbet Hakk›n›n
Uygulanmas›; Tutsak TAYAD’l›la-
r›n Serbest B›rak›lmas›; Hapishane-
lerde ‹flkencenin Son Bulmas› ve
Hasta Tutsaklara Özgürlük” taleple-
ri ile yürüdükleri Ankara'da 30 Ey-
lül günü Abdi ‹pekçi Park›'nda ey-
lem yapt›lar. Eylemde ‹stanbul'dan
Ankara'ya yürüyüfl boyunca u¤ra-
d›klar› provokatif faflist sald›r›lar›
ve 33 TAYAD'l›n›n nas›l gözalt›na
al›nd›¤›n› anlatt›lar. “Bask›lar, gö-
zalt›lar bizi y›ld›ramaz” ,  “Sohbet
Hakk› Uygulans›n” , “Hasta Tutsak-
lar Serbest B›rak›ls›n” , “Tutuklu
TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” ,
“Adalet ‹stiyoruz” , “Yaflas›n Dev-
rimci Dayan›flma” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde aç›klaman›n ard›n-
dan 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. 

“Tafl gelirse kan akar,
bafl›m›z dik yürüyece¤iz”

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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� NNaaggeehhaann KKuurrtt:: Hep okuya-
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, ne-
reye geldiklerini bilmiyorlar gibi
bak›yorlar… Kand›r›l›p getirildik-
leri çok aç›k.

fiöyle bir cümle duydum arala-
r›ndan biri polise sordu: “… bunlar,
bu kadar insan m› devleti rehin ala-
cak”… Art›k kim ne söylediyse on-
lara, böyle cümle kuruyor.

Düzce’den ç›kana kadar çok gü-
zel geçti, insanlar el sallad›lar, bil-
dirilerimizi 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…

� ÖÖzzlleemm:: ‹sveç’den destek için
geldik.  Duygular›m› nas›l ifade
edebilece¤imi bilemiyorum.  Kar-
ma kar›fl›k… tüm duygular yum-
rukluyor 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› görüyo-
rum, yürüyoruz biz… Ankara’ya
kadar gidece¤iz.

Bir gece önce sazl› türkülü, ha-
layl› bir gece geçirdik, ard›ndan da
linç sald›r›s› yaflad›k mücadele ger-
çe¤ini yaflad›k iflte… bakal›m bu-
gün ne olacak…

� EE rrooll:: ‹sveç’ten kat›l›yor, araba
ile efllik ediyor yürüyüfl koluna.

Ola¤and›fl› bir fley yok, flafl›rma-
d›k. Günlerdir sald›r› planland›¤›
belli. Burada da sald›rmak istedi-
ler… Vazgeçirmek geri döndürmek
istiyorlar san›r›m. Bulundu¤umuz
yerden yolu göremiyoruz, yola ç›-
k›nca ne olaca¤›n› görece¤iz. Etra-
f›m›zda polis ve jandarma dolu.
Hepsi organize çal›flt›¤› belli. Kul-
lanabilece¤imiz tüm yerleri kapat›-
yorlar ve sald›r› örgütlüyorlar. Tüm
benzin istasyonlar›na, dinlenme te-
sislerine y›¤m›fllar insanlar›, kapat-

Ad›m Ad›m Ankara’ya
Yürüyen TAYAD’l›lar

Polisin Sakarya’da
bafllay›p Düzce’de
devam ettirdi¤i pro-
vokasyon ortam›
Bolu’da da devam
etti. 

Önceden belirli
yerlere konuflland›rd›¤›
faflist güruhla “Hasta Tut-
saklara Özgürlük Ve Tutuklu TA-
YAD’l›lar›n Serbest B›rak›lmas›
Tecritte Sohbet Hakk›n›n Uygulan-
mas›” gibi talepleriyle yola ç›kan
TAYAD’l›lar›n Ankara’ya yürümesi-
ni engellemeye çal›flt›. 

TAYAD’l›lar›n geçece¤i yol gü-
zergah› boyunca “bunlar terörist,
bunlar vatan haini” gibi söylem-
lerle halk› k›flk›rtan ve kontrgerilla
faaliyeti yürüten sivil polisler sal-
d›r› esnas›nda da sivil faflistlerle
yan yana görüldü. Linç güruhunu
sürekli kortejin önüne yönlendiren
ve kitleyi durdurmak için hiçbir gi-
riflimde bulunmayan polisler, üs-
telik TAYAD’l›lara tafl ile sald›ran
sivil faflistleri aralar›na alarak ko-
rudular.

Sald›r› esnas›nda baz› linççile-
re müdahalede bulunan çevik kuv-
vet polisleri amirleri taraf›ndan
geri çekilerek olay yerinden uzak-
laflt›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 TA-
YAD’l›lar  güvenlik gerekçesi  ba-
hane edilerek iflkence ve dayakla
zorla çevik kuvvet otobüsüne bin-
dirildi. 

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 ga-
z›na maruz kalan TAYAD’l›lar An-
kara 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
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m›fllar yani.

Dün ise Düzce’den beri sald›r›-
larla yordular – y›¤m›fllar her yere
adamlar›n› durmalar›na izin vermi-
yorlar, ana babalar yafll› yoruldular
ama yürüyorlar… ‹yice yordular
onlar›, sonra da Kaynafll›’da sald›r-
d›lar… çok kalleflçe sald›rd›lar. Or-
ganize bir sald›r›, belli.

Say›m›z›n en az üç dört kat› po-
lis ve jandarma yürüyor yanda…
Tabi onlar yorulmuyor, arabalara
biniyor, de¤ifliyorlar, dinleniyor-
lar… Ailelerimiz yürüyor, yorul-
du…

Ana babalar kararl›, yürüyorlar,
bizi hiçbir güç Ankara’ya ulaflmak-
tan al›koyamaz diyorlar.

fiimdi kahvalt› yap›p yola ç›ka-
ca¤›z. Önce Bolu’dan geçece¤iz,
orda sald›r› olur mu, bilemiyo-
rum… olabilir!

� CCeemmrree ÇÇiilloo¤¤lluu:: Bursa’dan
kat›lan genç TAYAD’l›.

Yorucu oldu biraz, yafll› ana ba-
balara sald›rd›lar. Korkuttular ama
biz iyiyiz. fiimdi pansumanlar›m›z›
yapt›k, kahvalt› yap›p yola ç›kaca-
¤›z. Yürüyoruz..

� YY››lldd››zz TTuurraann:: 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 yürüyo-
ruz.  Morallerimiz çok  iyi. Yürüyo-
ruz iflte Ankara’ya gidiyoruz. Bizi
Ankara'ya gitmekten hiçbir güç al›-
koyamaz...

Biz çok iyiyiz. Ayaklar›m›z pat-
lam›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…

� SSeemmiihhaa EEyyiilliikk:: Yolculuk iyi
geçiyor. Yürüyoruz. Polis provo-
kasyon 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 yürü-
yoruz. Genelge yay›nland›, uygu-
lans›n diye yürüyoruz. Tutuklu TA-
YAD’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 öneri-
yorlar? Ne yap›yorlar? Söylesinler.
Baflka yollar yöntemler var da biz
mi bilmiyoruz, söylesinler… Anne-
ler olarak merak ediyoruz gerçek-
ten.

‹flte biz baflka bir fley yap›yoruz,
yürüyoruz, ad›m ad›m Ankara’ya
yürüyoruz.

� NNaazziirree EErrttüürrkk:: Ben 1956 do-
¤umluyum, ama gencim, burada
benden daha yafll›lar var. Biz iyiyiz,
bomba gibiyiz. Bu yol bize v›z ge-
lir. Her yere yürürüz biz. Bizi dinle-
sinler, k›zd›r›rlarsa Brüksel’e kadar
bile yürürüz Tecrite karfl›… görür-
ler.

� HHüüsseeyyiinn KKaaflflkk››rr:: Ankara yo-
lunda 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… yü-
rüyoruz. 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 ey-
lem, herkes sahip ç›kmal›, herkes
bir fleyler yapmal›…

� AArriiff PPeelliitt:: ‹zmir’den kat›l›yo-
rum, TAYAD’l›y›m. Çok iyiyiz, yü-
rüyoruz.  Sohbet hakk› için ç›kt›k
yola, hasta tutsaklar için, tecrite son
diyoruz… Gerekirse Türkiye’nin
her yerine yürürüz.

� FFeerriidduunn OOssmmaannaa¤¤aaoo¤¤lluu:
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 ya-
ras›d›r ve sadece hapishanelerde de
uygulanm›yor, her yerde uygulan›-
yor. Bu ülkede hastane kuyruklar›n-
da insanlar ölmesin diye mücadele
edenler hapishanelerde ise, tecrit
her yerdedir.  Biz ana-babalar ola-
rak tecrite karfl› çeflitli eylemler
yapt›k, yap›yoruz. Biz evlatlar›m›z
için her fleye, ölüme de, her konuda
haz›r›z…

� FFaaddiikk AAdd››yyaammaann:: Ben TA-
YAD’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 genel-
ge yay›nland›… Sözlerini tutsunlar,
uygulam›yorlar genelgeyi, uygulan-
s›n!  Bunun için yürüyoruz, tecrite
karfl›y›z. Hapishane koflullar›n› bili-
yorum, geçen sene tahliye oldum.
Bu yürüyüflte benim görevim ye-
mek yapmak bir de pansumanlar›n›
yapmak, ayaklar›na bak›m yap›yo-
rum yani. Ben yürüyemiyorum,
hastay›m. Ama yatmakla iyileflmi-
yorum, 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 sa-
hiplenmek laz›m, herkes bir fley
yaps›n. Bu büyük bir onur, bu bü-
yük ailede olma onuru çok büyük.
Yürüyüflümüz çok güzel geçiyor,
sohbet ediyoruz, insanlar iyi…

� OO rrhhaann EEsskkii:: ‹stanbul’dan,
ben floförüm. Yürüyoruz. Polis de-
vaml› bizimle, önden gidip provo-
kasyonlar yarat›yor, Gümüflova’y›
geçince yol yap›m çal›flmalar› var-
d›, orada arabaya bindik kaz›lm›fl
bölgeyi geçene kadar. Bir binan›n
önünde kitle birikmifl – polisler ya-
p›yor… teröristler geliyor, PKK’li-
ler geliyor diye  önden gidip k›flk›r-
t›yorlar… Ama art›k ne olursa olsun
yürüyece¤iz. Darac›k bir yer de ol-
sa, kald›r›m olmasa da yürüyece-
¤iz…

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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Y›ld›z Turan
(TAYAD’l›, 58 yafl›nda)

1-Sohbet hakk›n›n
uygulanmas› için tec-
ritin kald›r›lmas› için
yürüyoruz.

2- Çok güzel geçi-
yor.

3- Yol boyunca in-
sanlar bize korna çalarak, el sallaya-
rak, zafer iflareti yaparak destekleri-
ni 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 koflul-
lar›n iyileflmesi için
yürüyoruz. Yürüyüflü-
müz 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 soruyor-
lard›. 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 za-
manda bitirece¤imize inan›yorum.
Çünkü biz evlatlar›m›z ve inançlar›-
m›zla yolday›z. Örnek olarak bu yü-
rüyüfle bafllamadan önce romatiz-
mamdan kaynakl› yürüyemiyordum

ama dört gündür yürüyorum hiçbir
yerim a¤r›m›yor. ‹nsanlardan çok
olumlu tepkiler ald›k. Özellikle mi-
nibüsçülerden, kamyonculardan. Bu
bize çok büyük moral oluyor. Bir
kere fluna karar verdim kamyoncu-
lar 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 ya-
fl›nda)

1-Tecri-
tin kald›r›l-
mas› için
yürüyoruz.
Devlet bize
22 Ocak
2007’de bir
söz vermifl-
ti. Bu sözü-
de 45/1

Nolu Genelge ile duyurmufltu. Ve
üç y›ld›r uymuyor bu sözüne. Bizde
diyoruz ki bu topraklarda söz na-
mustur.  Bu devlet devrimcileri sa-
hiplendi¤i için 17 TAYAD’l›y› tu-
tuklad›. Onlar› serbest b›rakmas›
için yürüyoruz. Diyoruz ki bizi dev-
rimcileri sahiplenmekten al›koya-
mazs›n›z, bu tür nafile yollara bafl
vurmay›n. Bizlerin evlatlar›yla ara-
s›ndaki sevgiyi anlaman›z zor, onlar
dünyan›n en güzel evlatlar› onun
içinde onlar› sahiplenmekten vaz-
geçmeyece¤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¤im-
de sorun yok.

3- Halk›n izlenimi: Halkla çok
sohbet etme imkan›m›z olmad›, ya-
ni 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 bil-
diri veriyoruz, yolumuzun aç›k ol-
mas›n› baht›m›z›nda aç›k olmas›n›
diliyoruz. Güzel diyaloglar yafland›
onlar› arkadafllar aktard›¤› için tek-
rar etmeyece¤im

4- Eklemek istedi¤im bir fley var
m›? Var. fiu an di¤er bas›n› takip
ediyoruz ama çok duyarl› olmad›k-
lar›n› düflünüyorum. Onlar› duyarl›
olmaya ça¤›r›yorum. Bu yürüyüfle
Zeynep Abla’yla kat›lmak istiyor-
duk, olmad› ona selamlar›m› gönde-
riyorum. Mehmet Amca, Bayram
Amca, Umut, Hakan, Seçkin hepsi-
ni sevgiyle selaml›yorum.

***

Ankara’ya yyürüyen TTAYAD’l›lar ile rröportaj:

““BBiizz eevvllaattllaarr››mm››zz  vvee iinnaannççllaarr››mm››zzllaa yyoollddaayy››zz””
RRööppoorrttaajj SSoorruullaarr››::

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›?

Fahrettin Keskin
anlat›yor
(TAYAD’l›, 64 yafl›nda)

Bolu polisi can gü-
venli¤imizi almad›,
bizi korumad›. Biz
Çevik Kuvvet otobü-
sündeyiz, a¤z›m›za
burnumuza gaz s›kt›-
lar. Ast›m hastas› ar-
kadafl›m›z var? Di¤er arkadafllar›-
m›z ona yard›mc› oluyor cam› aç-
t›k, otobüsün içine gaz s›kt›lar. Oto-
büste gaz maskeli Çevik Kuvvet
polisleri var. Otobüsün iki yan› sal-
d›ran güruhun arabalar› ile dolu
odunlar var ellerinde, tafllar at›yor-
lar, 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, yürü-
yorduk Sald›ran güruha polis hiçbir
fley yapmad› Da¤›tmak için u¤rafl-
mad›, gaz s›kmad›, göz alt›na alma-
d› Ama bize sald›rd› coplarla sald›r-
d›, a¤z›m›za burnumuza gaz s›kt›,
zorla çevik otobüsüne ald› içeri de
gaz s›kt› Yani Bolu polisi can gü-
venli¤imizi almad› bizim, bize sal-
d›rd›.
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Linçler, 21 Mart 2005’de Mer-
sin’deki Newroz kutlamalar›nda
gerçeklefltirilen “bayrak provokas-
yonu”yla k›flk›rt›lan flovenizm, ilk
sonucunu Trabzon’da verdi. Linç-
ler, 6 Nisan 2005’de Trabzon'da ha-
pishanelerdeki 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 po-
litikalar›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

dille sahiplendi. Sonras›nda da o sa-
hiplenmeyi sürdürdü. 

Erdo¤an’›n 21 Eylül’de ‹stanbul
Tophane’deki linç sald›r›s›n›  sahip-
lenifli Trabzon’dan bu yana gelen
politikan›n bir devam›d›r.

Bugüne kadarki linç sald›r›lar›n-
da AKP’nin esas olarak hedefi dev-
rimciler ve Kürt yurtseverleri olmufl-
tur. Ancak Tophane’deki linç sald›r›-
s›n›n da gösterdi¤i gibi,  linçler,
AKP’nin kkeennddiissii ggiibbii ddüüflflüünnmmeeyyeenn
hheerr kkeessiimmii sindirme politikas›n›n
arac› olarak devam etmektedir.

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

66 NNiissaann 22000055 TTrraabbzzoonn::
Trabzon’da TAYAD’l›lara karfl› ger-
çeklefltirilen linç, sivil polislerin,
““bbaayyrraakk yyaakk››yyoorrllaarr,, PPKKKK bbaayyrraa¤¤››
aaçç››yyoorrllaarr”” diyerek bir grup sivil fa-
flisti k›flk›rtmas›yla örgütlendi. Linç
sald›r›s›ndan sonra Trabzon Valisi
ve Emniyet Müdürü’nün aç›klama-
lar› linci kimin örgütledi¤ini göster-
mekteydi. 

Trabzon VValisi HHüseyin YYa-
vuzdemir: "Halk›m›z›n huzurunu
bozan cezas›n› çeker. TAYAD'l›lar›n
amaçlar›n› ve neyi kafl›mak istedik-
lerini çok iyi biliyorum. ...... TTrraabb--

zzoonn''uunn hhuuzzuurruunnuu bboozzmmaayyaa ççaall››--
flflaannllaarraa ff››rrssaatt vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz..”  

Trabzon EEmniyet MMüdürü
Ramazan AAkyürek TAYAD’l›la-
ra sald›ran linç güruhuna flöyle ko-
nufltu: “Bu kiflilere TAYAD’l›lara
yönelik gereken ne varsa yap›lacak-
t›r. HHeerrkkeess ssiizziinnllee aayynn›› ddüüflflüünncceeddee..
SSiizzlleerree tteeflfleekkkküürr eeddiiyyoorruumm ama ar-
t›k da¤›l›n...” 

VVee ssiiyyaassii ssaahhiipplleennmmee::

Baflbakan RRecep TTayyip EEr-
do¤an: "Trabzon'da olan olaylar-
da, tabi ki hhaallkk››mm››zz››nn hhaassssaassiiyyeettii
çok ama çok önemli. Halk›m›z›n bu
hassasiyetlerini göz önünde bulun-
durarak herkes kendi tavr›n› belir-
lemelidir ve halk›m›z›n bu milli has-
sasiyetlerine dokunuldu¤u zaman,
flüphesiz ki bunun tepkisi farkl› ola-
cakt›r." 

‹çiflleri BBakan› AAbdülkadir
Aksu: “Aziz milletimizin üzerinde
hassasiyetle durdu¤u konular bizim
de üzerinde durdu¤umuz konulard›r.
Onlar gerekeni yapar, aziz milleti-
miz sakin ve sükunetle dursun.”

2211 AA¤¤uussttooss 22000055 SSeeffeerriihhii--
ssaarr:: 5 Kürt genci faflist bir grubun
k›flk›rt›lmas›yla linç edilmek isten-
di. SSeeffeerriihhiissaarr KKaayymmaakkaamm›› MMeehh--
mmeett GGööddeekkmmeerrddaann yyapt›¤› flu aç›k-
lamayla linççileri korudu: ““VVaattaann--
ddaaflfl ddeevvlleettee vvee aasskkeerree kkaarrflfl›› hhaakkaarree--

‹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›

Resimde daire içine al›nanlar
linççi sivil polislerdir

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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ttee ppaabbuuçç bb››rraakkmm››yyoorr..”” 

66 EEyyllüüll 22000055’’ddee BBoozzüüyyüükk::
Gemlik'teki miting için yola ç›kan
Kürt yurtseverleri tafl›yan otobüsler
BBoozzüüyyüükk''ttee linç güruhu taraf›ndan
yak›lmak istendi. 

Bozüyük ‹‹lçe EEmniyet MMü-
dürü linç güruhuna art›k klasikle-
flen flu sözlerle seslendi: ““HHaassssaassii--
yyeettiinniizz iiççiinn tteeflfleekkkküürr eeddeerriimm..””

22 KKaass››mm 22000055 RRiizzee: TA-
YAD'l›lar Rize’ye ölüm orucu flehi-
di Canan ve Zehra’n›n mezarlar›n›
ziyarete giderken polisin örgütledi-
¤i MHP’li faflistler ve AKP’liler ta-
raf›ndan linç edilmek istendi. Polis
linçteki rolünü “Provokasyon olur,
haflat ettiririz sizi” tehdidiyle göste-
rirken sald›r›dan sonra, 

Rize VValisi EEnver Saliho¤lu;
““OOllaayyllaarr›› TTAAYYAADD''ll›› ggrruupp ttaahhrriikk eett--
ttii...... vvaattaannddaaflflllaarr ttaahhrriikk oolldduu”” diye-
rek TAYAD’l›lar› suçlay›p linççileri
korudu. 

AKP yine llincin
arkas›nda

AKP'li RRize BBelediye BBaflka-
n› HHalil BBak›rc›: “E¤er onlar (TA-
YAD 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.”

AAKKPP mmiilllleettvveekkiillii AAbbddüüllkkaaddiirr
KKaarrtt:: “Devletine ve milletine son
derece ba¤l› Karadeniz insan› onla-
ra gerekli dersi verdi. Bir daha bu-
raya gelmeye cesaret edemezler.”

2200 TTeemmmmuuzz 22000066 VViizzee::
K›rklareli’nin Vize ‹lçesinde kamp
kuran Temel Haklar Federasyonu
üyeleri, önce polisin sald›r›s›na u¤ra-
d›lar. Onlar›n hukuki durumu ile ilgi-
lenmek üzere ilçeye gelen avukatlar›n
arac›, polisin örgütledi¤i MHP’li fa-
flistler taraf›ndan yak›ld›. Arac›n flofö-
rü ve avukatlar, EEmmnniiyyeett MMüüddüürrllüü--
¤¤üü’’nnüünn vvee JJaannddaarrmmaa kkaarraakkoolluunnuunn
yyaann››bbaaflfl››nnddaa sald›r›ya u¤rad›lar. Son-
ra linci sahiplenmeler bafllad›:

Bir polis llinççileri nnas›l sser-

best bb›rakt›klar›n› flflöyle iitiraf
etti: "Bunlar›n hepsini da¤›tabile-
cek güçteyiz ama ... mmüüddaahhaallee eeddiill--
mmeeyyeeccee¤¤ii eemmrriinnii aalldd››kk vvee bbiizz ddee oonn--
ddaann ddoollaayy›› hhiiççbbiirr flfleeyy yyaappaamm››yyoorruuzz".

3300 AA¤¤uussttooss 22000066 VVaattaann
CCaaddddeessii:: ‹stanbul Emniyet Mü-
dürlü¤ü önündeki 3300 AA¤¤uussttooss tö-
renleri s›ras›nda ““‹‹ssrraaiill’’ee aasskkeerr ooll--
mmaayyaaccaa¤¤››zz”” pankart› açan bir gruba
karfl›, polis ““bbuunnllaarr vvaattaann hhaaiinnii””
diyerek linççileri harekete geçirdi. 

‹stanbul EEmniyet MMüdürü
Celalettin CCerrah sald›r› sonra-
s›nda flu aç›klamay› yapt›: ““vvaattaann--
ddaaflfl››mm››zz ggeerreekkeenn tteeppkkiissiinnii ggöösstteerr--
mmiiflflttiirr,, ggüüzzeell bbiirr tteeppkkii..””

77 EEyyllüüll 22000066 AAddaappaazzaarr››
AAkkyyaazz››:: Diyarbak›r’dan f›nd›k
bahçelerinde çal›flmak için gelen
Kürt iflçiler, 'BBuunnllaarr PPKKKK''llii’’ söy-
lentisiyle linç edilmek istendi. Gö-
zalt›na al›nan Kürt iflçilerini al›p
linç etmek için 4 saat boyunca kara-
kolun önünde gösteri yapan güruha
polis hiçbir fley yapmad›. 

Sakarya VValisi NNuri OOkutan
linç güruhuna flöyle konufltu: ''Tep-
kinizi buraya toplanarak gösterdi-
niz. ... Ben sizden sakin bir flekilde
da¤›lman›z› rriiccaa eeddiiyyoorruumm.. Öfke-
lendi¤iniz çocuklar devletin elinde.
Hukuken ne gerekiyorsa büyük dev-
let onu yerine getirecektir. ”

AAkkyyaazz›› BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann››
AAKKPP''llii YYaaflflaarr YYaazz››cc››,, ise olay›n ar-
d›ndan flu aç›klamay› yapt›: "Büyü-
tülecek bir fley yok asl›nda...."

3311 MMaayy››ss 22000088 SSaappaannccaa::
Kürek fiampiyonas›’na kat›lmak
için ilçeye gelen sporculara; ““BBuurraa--
ddaa flfloorrttllaa ggeezzeemmeezzssiinniizz AAllllaahhss››zzllaarr””
diyerek gerici faflist bir güruh sal-
d›rd›, sporcular linç edilmek istendi.
Bak›n linç nas›l örtbas edildi:

Sakarya VValisi, kkaymakam›
ve bbelediye bbaflkan› a¤›z birli¤i
yapm›flças›na flu aç›klamay› yapt›-
lar: ““OOllaayy mmüünnffeerriitt.. BBiirr yyaarraallaannmmaa
oollmmaadd››,, oollaayy oottooppaarrkk ssoorruunnuunnddaann

çç››kktt››......””

1188 AA¤¤uussttooss 22000099 EErrzzuu--
rruumm:: Sivas’ta “Ortak Düflman
Amerikad›r” konulu karikatür sergi-
si açt›klar› için tutuklanan 5 ö¤ren-
cinin duruflmas›na kat›lmak için Er-
zurum’a giden Gençlik Federasyo-
nu’ndan ö¤rencilerle TAYAD’l› Ai-
lelere, polislerin örgütledi¤i sivil fa-
flistler taraf›ndan Erzurum Adliyesi
önünde linç sald›r›s› yap›ld›. Sald›-
r›n›n belli aflamas›nda faflist güruh
polis kkoonnttrroollüünnddee uzaklaflt›r›ld› ve
bu kez de polis sald›rarak 70 kifliyi
gözalt›na al›p iflkenceden geçirdi. 

2222 KKaass››mm 22000099 ‹‹zzmmiirr:: ‹z-
mir’de Demokratik Toplum Partisi
(DTP) konvoyuna yap›lan linç sal-
d›r›s›ndan sonra iktidar partisi AKP,
sald›r›y› savundu.:

Baflbakan TTayyip EErdo¤an:
“Bir partinin otobüsünde veya kon-
voyunun içinde terör örgütünün
bayraklar› olursa, bölücü terörist
bafl›n›n posterleri olursa, buna s›-
cak bakmak mümkün de¤ildir. ”

BBaaflflbbaakkaann YYaarrdd››mmcc››ss›› CCeemmiill ÇÇii--
ççeekk;; “Ben öncelikle ‹zmir polisine
ve ‹zmirliler’e teflekkür ediyorum.
OOllgguunn ttuuttuummllaarr››yyllaa oollaayyllaarr››nn bbüü--
yyüümmeessiinnee mmeeyyddaann vveerrmmeeddiilleerr..”

66 OOccaakk 22001100 MMaanniissaa SSee--
lleennddii:: Çad›r ve teneke evlerde ya-
flamak zorunda kalan Çingeneler’e
karfl›, MHP’nin örgütlemesiyle ''SSee--
lleennddii BBiizziimmddiirr BBiizziimm oollaaccaakk'' ''VVuu--
rruunn ÇÇiinnggeenneelleerrii'' sloganlar›yla sal-
d›r›ld›. Çingenelere ait evler, araba-
lar molotof kokteylleriyle yak›ld›. 55
ssaaaatt ssüürreenn ssaalldd››rr›› boyunca polis
seyretti. 

Manisa VValisi, Çingenelere
''BBuurraayy›› kkeennddii iissttee¤¤iimmiizzllee tteerrkk eeddii--
yyoorruuzz'' yaz›l› belge imzalatarak, on-
lar› Selendi’den Kula, Salihli ve
Gördes ilçelerine sürgün etti.

Devlet BBakan› FFaruk ÇÇelik
ise “Olay›, kitlesel olaylar fleklinde
takdim etmek do¤ru de¤il. Olay, bi-
reysel bir olaydan bu noktaya gel-
di...” diyerek linci meflrulaflt›r›yordu. 
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27 AAral›k 22009 EEdirne:
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›.. 

Polis flflefi llinç ggüruhuna flflöy-
le sseslendi: “ PPoolliiss,, aasskkeerr kkaaddaarr
ccii¤¤eerrii yyaannaann kkiimmssee yyookkttuurr.. Ben on-
lar› korumak ad›na arabama almak
zorunda kald›m, sizin yüzünüzden.”

33,, 99 OOccaakk 22001100 EEddiirrnnee::
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 ““PPKKKK’’lliilleerr 5500 oottoobbüüssllee
flfleehhrree ggeelleecceekk”” ,, ““EEddiirrnnee uuyyuummaa
vvaattaann››nnaa ssaahhiipp çç››kk”” diye örgütledi-
¤i faflist linç güruhu harekete geçi-
rildi. Halk Cepheliler linç sald›r›la-
r›na ra¤men da¤›lmay›p Edirne’ye
girmekte ›srar ettiler. 

Edirne VValisi MMustafa BBü-
yük flflu aaç›klamay› yyapt›: ““EE¤¤eerr
ggeelliirrlleerrssee ggüüvveennlliikklleerriinnii aallaammaayy››zz,,
oorrttaamm ggeerrggiinn,, bbuu kkooflfluullllaarr aalltt››nnddaa
aaçç››kkllaammaa yyaapp››llmmaass››nnaa iizziinn vveerreemmee--
yyiizz”” 9 Ocak’da Edirne flehir merke-
zine girip bas›n aç›klamas› yapan
bir grup Halk Cepheli üüççüünnccüü kkeezz
sivil polisler ve bir grup faflist tara-
f›ndan linç sald›r›s›na u¤rad›. 

2255 TTeemmmmuuzz 22001100 BBuurrssaa
HHaattaayy:: Kürt halk›na yönelik k›fl-
k›rtmalar ve linç sald›r›lar› bu kez
BBuurrssaa’’n›n ‹‹nneeggööll ve HHaattaayy’›n
DDöörrttyyooll ilçelerinde gerçekleflti. Her
ikisinde de Kürtlere ait iflyerleri ya-

k›ld›, y›k›ld›, ya¤maland›. 

Bursa VValisi fifiahabettin
Harput ‹negöl’deki linç sald›r›s›
için flöyle dedi: BBuu eeyylleemmii yyaappaannllaarr,,
vvaattaann››nn››,, mmiilllleettiinnii sseevveenn iinnssaannllaarr.”

Hatay VValisi de yapt›¤› aç›kla-
mada flöyle dedi: ““VVaattaannddaaflflllaarr››--
mm››zzddaa oolluuflflmmuuflfl bbuulluunnaann iinnffiiaall aann--
llaayy››flflllaa kkaarrflfl››llaannmmaakkttaadd››rr..””

2211 EEyyllüüll 22001100 ‹‹ssttaannbbuull
TToopphhaannee:: Sanat galerilerinin aç›-
l›fl› esnas›nda gerici faflist güruh tafl,
sopa ve biber gaz› ile aç›l›fla kat›-
lanlar› linç etmek istediler. Linççi-
ler baflta Recep Tayyip olmak üzere
Tüm AKP’liler sahiplenildi. Linççi-
lere “toz kondurulmad›.” 

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

Baflbakan RRecep TTayyip EEr-
do¤an;“Türkiye'de mahalle bask›-
s› yoktur. Tophane’yi sokak sokak
bilirim. Türkiye'de halk› k›flk›rtma-
y›, tahrik etmeyi adet haline getiren
kirli oyunlardan medet uman odak-
lar vard›r." Bunlar da Tayyip Erdo-
¤an’›n “‹yi çocuklar› (!)”

‹çiflleri BBakan› AAbdülkadir
Aksu; TBMM’de Trabzon, Sakar-
ya, Eskiflehir, Ünye’deki linç ve fa-
flist sald›r›larla ilgili yap›lan gün-
dem d›fl› konuflmalara Hükümet
ad›na flu cevab› verdi: “Geennççlleerriinn
kkaarrflfl››ll››kkll›› ssüürrttüüflflmmeelleerree ggiirrmmeessiiddiirr..””

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

Trabzon: Linç edilmek iste-

nen 5 TAYAD’l›, ““ssllooggaann aattaarraakk
hhaallkk›› ggüüvveennlliikk ggüüççlleerriinnee kkaarrflfl›› kk››flfl--
kk››rrttmmaayyaa ççaall››flflmmaakk,, ttoopplluummddaa iinn--
ffiiaallee yyooll aaççaaccaakk ddaavvrraann››flflttaa bbuulluunn--
mmaakk,, ggöörreevvllii mmeemmuurraa mmuukkaavveemmeett,,
ssaalldd››rr›› vvee ssookkaakkttaa bbuulluunnaann vvaattaann--
ddaaflfl›› ddaarrpp eettmmeekk”” ten tutukland›.

2005 Nisan’›nda Trabzon’da
gerçeklefltirilen linç sald›r›lar›ndan
bugüne onlarca linç sald›r›s› ger-
çeklefltirildi. Linççilerin kim olduk-
lar› aç›kça bilinmektedir. Ancak bu-
güne kadar linççiler hep ““hhaassssaass
vvaattaannddaaflfl”” diye korundu. 

Her linçte, insanlar darp edilmifl.
Hastanelik edilip komaya sokul-
mufl. ‹flyerleri, dükkanlar, araçlar
yak›l›p y›k›lm›fl.  Linççiler, aç›kça
ööllddüürrmmeeyyee tteeflfleebbbbüüss etmifl... Buna
ra¤men linççilerin s›rt› s›vazlan›p
ço¤u kez gözalt›na bile al›nmazlar-
ken, linç sald›r›s›na u¤rayanlar gö-
zalt›na al›nm›fl hatta tutuklanm›flt›r. 

Örne¤in; 27 Aral›k’ta Edir-
ne’deki linç sald›r›s›nda,  linççiler-
den tek kifli gözalt›na al›nmazken 88
GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii üüyyeessii ggöözzaalltt››nnaa
aall››nndd›› vvee 22 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››.. 

Adapazar›’nda 27 Nisan 2008
y›l›nda DTP’lilere yönelik linç sal-
d›r›s› için ‹çiflleri Bakanl›¤› bir in-
celeme komisyonu kurdurdu. Ko-
misyonun raporu flöyleydi; “Sakar-
ya halk› devletin bölünmezli¤ine ay-
k›r› hareketlere tahammül edeme-
mifltir. ... ddiinnii vvee ddeevvlleettççii dduuyygguullaarr››--
nnaa bbaa¤¤ll››,, ‘‘bbööllüüccüüllüükk’’ kkoonnuussuunnddaa
hhaassssaassiiyyeettii oollaann yyaapp››ddaadd››rr..”” Yani
deniliyor ki; ““SSaakkaarryyaall›› ‘‘hhaassssaass vvaa--
ttaannddaaflflllaarr’’ lliinnçç yyaappaabbiilliirr..”” 
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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 göçmenle-
rin de pasaportlar›n› iptal etmekle tehdit etti¤i belirtil-

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›¤› sür-
gün ve imha politikalar›na bir an önce son vermeli-
dir.” denildi.



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›n-
da Kaynafll›’da gerçekleflmiflti. Ancak bu sald›r›ya ra¤-
men polis ve jandarma, TAYAD’l›lar›n güvenli¤ini al-
mad›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 di-
le 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›, kilo-
metreler boyunca TAYAD’l›lara tafllarla sald›rmas›, bü-
tün bunlar hepsi polisin gözlerinin önündedir.

Yol boyunca TAYAD’l›lar› tehdit eden, linççileri k›fl-
k›rtan polistir. 

2-) Linçler AKP’nin himayesindedir. Demokratik bir
hakk›n kullan›lamad›¤›, kullan›lmas›n›n bizzat polis ta-
raf›ndan engellendi¤i, linç güruhlar›n›n can güvenli¤ini
ortadan kald›rd›¤› bir ülkede, demokrasi oldu¤unu iddi-
a etmek riyakarl›kt›r. Linçler, AKP iktidar›n›n karakte-
ristik bir özelli¤i olmufltur adeta. Bütün linçlerin arka-
s›ndad›r. Son olarak ‹stanbul Tophane’de yaflanan linç
sald›r›s›nda da ‹stanbul Emniyet Müdürü’nden Baflba-
kan’a kadar tüm iktidar, linççi güruhun arkas›nda dur-
mufltur. Linçler, politik olarak da, polisiye olarak da ik-
tidar›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 ön-
lemek 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. An-
kara 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 ka-
t›laca¤› destekleyece¤i hakl› meflru taleplerdir.

5-) Burjuva bas›n yay›n organlar› yazmad›¤›, duyur-
mad›¤› için, ülkemizdeki hapishanelerin durumu, halk›-
m›z›n büyük bir kesiminin bilgisi dahilinde de¤ildir.

Zulüm, keyfilik, hukuksuzluk kol geziyor hapisha-
nelerde.

Tecrit iflkencesi 10 y›ld›r sürüyor.

AKP yönetimindeki Türkiye hapishanelerinde, tecri-
tin, hasta tutsaklar› tedavi ettirmeyerek gün gün öldür-
me politikas›n›n nas›l bir katliama dönüfltü¤ünü göster-
mek için tek bir rakam verece¤iz:

Hapishanelerde son 10 y›l içinde 1659 tutuklu ve hü-
kümlü öldü.

Bu rakam, bizzat Adalet Bakanl›¤›’n›n verdi¤i ra-
kamd›r.

Tecrit öldürüyor, keyfilik öldürüyor, hasta tutsakla-
r›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 ger-
çe¤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. Bu-
na izin vermeyelim.

Tüm devrimci, ilerici, demokratik güçler! 5 y›ld›r sü-
ren linç sald›r›lar›na karfl› kimse daha fazla tav›rs›z, ses-
siz kalamaz. AKP’nin linç güruhlar›yla sürdürdü¤ü fa-
flist 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, insan-
l›k görevidir, demokratl›k görevidir. Linççilerin ve
AKP’nin faflist terörünün karfl›s›na halk›n, solun birli-
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* 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›¤› Yer-
de, Demokrasinin Oldu¤unu ‹ddia Etmek, Riyakarl›kt›r

Linç Sald›r›s›n›n Tek Sorumlusu AKP’dir
AKP’nin Faflist Terörüne Karfl›,

TAYAD’l›larla Omuz Omuza Olal›m



¤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, tecri-
te karfl› mücadele için, hasta tutsaklar›n özgürlü¤ü için ku-
rulan 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, ya-
pay gerekçelerle bu birliklerden ayr›lmak, birlikleri zay›f-
latmak, sorumlu bir tav›r de¤ildir. Tüm sola yeniden özel-
likle 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 ya-
k›nlar›n›n üzerine sald›rd›lar. Kendinizi “milliyetçi” diye
adland›r›yorsunuz ama, bu sald›r›yla emperyalizme hiz-
met 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! Gerçek-
leri 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 sö-
mürüsünü mü savunuyorsunuz. Bilin ki, F Tipi hapishane-
lerdeki 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, emperya-
lizm iflbirlikçi faflist iktidarlar›n polis terörüyle, linç gü-
ruhlar›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

Emniyet Müdürü, kontrgerilla
fleflerinden Hanefi Avc›, 28 Ey-
lül’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 po-
lis profesyonel bir hareketle s›rt›n-
dan bast›rarak Avc›’y› itekliyor ve
bir fley söylemesini önlüyor. ‹tifltire
kak›flt›ra adliye binas›n›n içine gö-
türüyorlar.

Avc›, bu hareketlerin hiç birisi-
nin yabanc›s› de¤ildir. Gözalt›na
al›nanlar›n nas›l tutulaca¤›, baflla-
r›ndan nas›l bast›r›laca¤›, s›rtlar›n-
dan nas›l itilece¤i psikolojik savafl›n
ince yöntemlerindendir. Ve Hanefi
Avc› o psikolojik savafl›n teknikleri-
ni gelifltirmekle övünen kontrgerilla
fleflerinden biridir. 

Avc›, gözalt›na al›n›rken “Bu bir
komplo” diye ba¤›r›yor! Bilmem ne

operasyonundaki kifliyi ““kkeennddiissiinnii
öörrggüütt ddaavvaass››nnaa ddaahhiill eettmmeekk iiççiinn
ggöözzaalltt››nnaa aalldd››kkllaarr››nn››”” söylüyordu.
Muhtemelen do¤rudur da. 

Çünkü Avc›, o tür kkoommpplloollaarr
kurmay› da çok iyi bilir. Yüzlerce
devrimci benzer komplolarla, uydu-
rulmufl ba¤lant›lar ve kan›tlarla,
yüzlerce y›l hapis cezalar›na çarpt›-
r›lm›flt›r. 

“Etme bulma dünyas›” demiyo-
ruz. Çünkü daha bir fley bulmufl de-
¤il Avc›. 

Onun yapt›klar› psikolojik sava-
fl›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. Burju-
vazinin televizyonlar› Hanefi Av-

c›’n›n tutuklanmas›ndan önce, onu
kanal kanal dolaflt›r›p, bir kkaattiillddeenn
bir ““yyaazzaarr”” yaratmaya çal›fl›yor.
Sanki yüzlerce infaz yapmam›fl, san-
ki binlerce belki insan›n iflkence tez-
gahlar›ndaki sorgular›n› yönetmemifl
gibi ona neredeyse bir “entelektüel”
muamelesi yap›yorlard›.

Katil Hanefi Avc›, oolliiggaarrflflii iiççii iitt
ddaallaaflfl››nnddaa tutuklanm›flt›r. 

Hanefi Avc› tutukland›ktan son-
ra sanki memlekette ilk kez komplo
oluyormufl gibi kimileri “yarg›”n›n
kullan›ld›¤›ndan, iktidar›n emrine
girdi¤inden flikayetçi oldular. Dev-
rimcilere, demokrat ilerici kurumla-
ra kurulan komplolar›n haddi, hesa-
b› yok. 

Elbette hiçbirinin yapt›klar› yan-
lar›na kar kalmayacak. 

Hanefi Avc›’n›n bu yaflad›klar›
hiçbir fley de¤il. Avc› gibilerinden
hesab› AKP de¤il, bbiizz ssoorraaccaa¤¤››zz..

Katilli¤in de seni
Kurtaramad›
Bugün sana yap›lanlar dün senin yapt›klar›nd›r
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Bu ekran ve sayfalarda herkese
yer var. En baflta AKP’liler kanalla-
r› istila etmifl durumda. Tekelci bur-
juvazinin 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 ilgilendir-
meyen konular dakikalarca haber
yap›l›yor. Ekranlarda sadece halka
ve bir de direnenlere yer yok. 

Burjuva medyan›n anl› flanl› yaz›
iflleri müdürlerine, haber merkezle-
rine 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 bahsedili-
yor ekranlarda. “Hapishanelerdeki
iflkencelerle yüzleflmek”ten bahse-
diliyor.

Ya bugün? 60-65 yafllar›ndaki
TAYAD’l› ana-babalar›n neden yüz-
lerce 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 ha-
pishanelerindeki tecrit zulmüne kar-
fl› 18 Eylül’de Ankara’ya yürüyüfl
bafllatt›. Bir kaç istisna d›fl›nda TA-
YAD’l›lar›n yürüyüflü burjuva ba-
s›nda, televizyonlarda haber olma-
d›. Neden? 

Haber de¤eri mi yoktu? Son on
y›lda 11665599 ttaabbuuttuunn çç››kktt››¤¤›› hapisha-
nelerdeki zulümden bahsediyor TA-
YAD’l›lar. Bunun haber de¤eri yok
mu? Seslerini duyurmak için 60-65
yafl›ndaki analar, babalar ad›m ad›m
yüzlerce kilometrelik yolu yürüyor-
lar. Bunun baflka bir örne¤i var m›? 

Ama burjuva bas›n-yay›na bakt›-
¤›nda TAYAD’l›lar›n Ankara yürü-
yüflünden haber yok. Oysa hepsinin
de muhabirleri oradayd›. Haber
ajanslar› oradayd›. Yürüyüflü bafl›n-
dan sonuna takip ettiler. Polisin TA-
YAD’›n yürüyüflünü engellemek

için neler yapt›¤›na tan›k oldular.
Polisin, sivil faflistleri nas›l örgütle-
yip TAYAD’l›lara sald›rtt›¤›na tan›k
oldular. FFaakkaatt bbuunnllaarr hhaabbeerr oollaa--
mmaadd››.. 

AKP’nin polisi Düzce’den bafl-
layarak 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› ka-
y›tlar›ndad›r. Polis linç sald›r›lar›n›
bizzat örgütleyendir. Sivil faflistleri
k›flk›rt›p TAYAD’l›lar›n üzerine sal-
d›rtand›r. Ama onlar›n yapt›klar› ha-
ber linç güruhunu ve polisleri akla-
yan tarzdad›r: “Tahrik olan hassas
vatandafllar TAYAD’l›lar› linç et-
mek istemifl, polisin müdahalesi so-
nucu TAYAD’l›lar linç edilmekten
kurtar›lm›flt›r.” TAYAD’›n Ankara-
ya yürüyüflü burjuva bas›n›n linçler-
deki rolünü bir kez daha göstermifl-
tir. Burjuva bas›n haber peflinde de-
¤il linç sald›r›lar›n› aklama peflinde-
dir. Polisin linçlerdeki rolünü gizle-
me peflindedir. 

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, atöl-
ye çal›flmalar› ve tiyatro gösterileri
gerçeklefltirilecekmifl.

Amaç ne? Tutsaklar›n hapisha-
nelerde yaflad›¤› sorunlara dikkat
çekmek mi? Tutsaklarla dayan›flma

içinde olmak m›? 

Hapishanelerde y›llard›r tecrit
iflkencesi sürüyor. Hapishanelerden
yüzlerce tabut ç›kt›. Tecrit hapisha-
nelerinin aç›ld›¤› 10 y›l içinde 1659
tutsak tecritin yol açt›¤› nedenler-
den dolay› katledildi. Bu katliam
hala da sürüyor. 

Hapishanelerde bunca zulüm,
bunca ölüm varken, türkü söyleme-
nin bile yasakland›¤› tecrit koflulla-
r›nda bu projeyle ne yapacaks›n›z?
Projeniz neye, kime hizmet ede-
cek? Onlar› sineman›n büyülü dün-
yas›yla tan›flt›rmak bunca tabut
aras›nda nas›l olacak?

Bunu ddeemmookkrraatt oldu¤unuz için

mi yap›yorsunuz, hhüümmaanniisstt oldu-
¤unuz için mi? Bunlardan dolay›
yap›yorsan›z att›¤›n›z ad›m yan-

l›flt›r. Demokratl›k, hapishanelerin-
den 1659 tabutun ç›kt›¤› bir iktida-
r›n zulmünün üstünü örtmek ola-
maz. Çünkü yapt›¤›n›z tam da ona
denk geliyor. 

HHüümmaanniissttlliikk,, zulmün kendini
gizlemesine arac›l›k etmek olamaz. 

Demokratl›¤›n ve hümanistli¤in
ilk gere¤i, tecrite karfl› ç›kmakt›r.

SSiizz nnee yyaapp››yyoorrssuunnuuzz bbiilliiyyoorr
mmuussuunnuuzz?? ‹flkence alt›nda olan,
mesela Filistin ask›s›na as›lm›fl bi-
rinin karfl›s›na geçip, ona film izlet-
tiriyorsunuz. Baflka bir flekilde tas-
vir edecek olursak, iflkencehaneleri
sineman›n büyülü dünyas›yla tan›fl-
t›rm›fl oluyorsunuz. 

Hapishanede film günleri

Burjuva bas›n›n ekran ve sayfalar›nda 
herkese yer var, halka ve direnenlere yok
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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›la-
r› tutuklatanlar, sald›r›lar›na devam
ediyor....

Bu kez de, hakl› ve meflru talep-
leri için Ankara’ya yürüyen TA-
YAD’l›lara, tutsak TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas›n› isteyen TA-
YAD’l›lara linç güruhlar›n› sald›rt-
t›lar.

Düflman zalim ve kalleflti. Hiç
bir kurala uymadan, yalanlarla bu-
nun yetmedi¤i yerde selam veren,
TAYAD’l›lar› davet eden halk› teh-
dit ederek, linç güruhlar›n› sald›rta-
rak TAYAD’l›lar› sindireceklerini
sand›lar.

Tutuklamalar, linçler zulme kar-

fl› mücadelemizi engelleyemez. ‹flte
kan›t›, 111. günde ve bu haftada zul-
mü sürdürenlerden hesap soraca¤›-
m›z› hayk›rd›k.

LLiinnççlleerriinn SSoorruummlluussuu AAKKPP
‹‹kkttiiddaarr››dd››rr!!....

Tutuklu TAYAD’l›lar için AKP
önlerinde sürdürülen oturma eylem-
lerine ‹stanbul AKP Sütlüce il bina-
s› önünde devam edildi.

28 Eylül günü yap›lan eylemde
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldür-
mek 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 sa-
hiplenmek, Mahir Çayan’› anmak
gibi gerekçelerle tutukland›klar›
söylenen eylemde, “Suç tutsaklara
tecrit uygulamakt›r. Suç hasta tut-
saklar›n tedavilerini engellemektir.
Suç devrimcileri katletmektir. Suç 9
TAYAD’l›y› haks›z yere tutukla-
makt›r” denildi.

Okunan aç›klaman›n ard›ndan
TAYAD’l›lar›n Ankara yürüyüflün-
de u¤rad›klar› sald›r›ya iliflkin TA-
YAD’l› Lerzan Caner k›sa bir ko-
nuflma 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 ey-
lemi “Hasta Tutsaklar Serbest B›ra-
k›ls›n, Tecrite Son, Linçlerin So-
rumlusu AKP ‹ktidar›d›r, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Tutuklu TA-
YAD’l›lar, Serbest B›rak›ls›n, Ada-
let ‹stiyoruz” sloganlar› at›larak bi-
tirildi.

TTAAYYAADD’’ll››llaarr FFaaflfliisstt
SSaalldd››rr››llaarrllaa EEnnggeelllleenneemmeezz!!

Adana’da her hafta oldu¤u gibi
bu haftada 28 Eylül günü TAYAD’l›
Aileler AKP il binas› önünde tutuk-
lu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lma-
s› için oturma eylemi yapt›. 

Eylemde okunan aç›klamada
TAYAD’l›lara karfl› gerçeklefltirilen
linç giriflimlerine de¤inilerek “sal-
d›r›lar›n sorumlusu AKP iktidar› ve
AKP’nin polisidir” denildi. 

“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldür-

9 TAYAD’LI

GÜNDÜR 

TUTUKLU!111

Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n
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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›ra-
k›ls›n”, “Faflist Sald›r›lar Bizi Y›ld›-
ramaz” sloganlar› at›ld›.

TTuuttuukklluu TTAAYYAADD’’ll››llaarr ‹‹ççiinn
OOttuurrmmaa EEyylleemmii

Bursa’da, 28 Eylül günü, Foma-
ra AKP ‹l Binas› önünde, hukuksuz-
ca tutuklanan ve bu tutuklamalar›,
hapishanelerdeki tecrit gerçe¤ini
duyurmak için ‹stanbul’dan Anka-
ra’ya yürümekte olan TAYAD’l› Ai-
leler’e yap›lan sald›r›y› protesto et-
mek için oturma eylemi yap›ld›. 

“Hasta Tutsaklar› Tecritte Kat-
letmek Serbest, Sahiplenmek Suç!
Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›ra-
k›ls›n!” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› ey-
lemde; “TAYAD’l› Aileler Onuru-
muzdur!”; “Buradan bir kez daha
ilan ediyoruz ki; hapishanelerde tu-
tuklu bulunan ve hayatlar› bafll› ba-

fl›na bir iflkenceye dönmüfl olan has-
ta 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 devrimcile-
rin yan›nda mücadelelerinin tam or-
tas›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 otur-
ma eylemi yap›ld›.

AAnnkkaarraa’’ddaa OOttuurrmmaa
EEyylleemmlleerrii

Ankara'da TAYAD'l› Aileler
oturma eylemlerine devam ediyor-
lar. Sal› günleri Adalet Bakanl›¤›
önünde yap›lan oturma eylemlerine
28 Eylül günü de devam ettiler.
Eylemde yap›lan aç›klamada ülke-
mizde hakk›n› arayan herkesin bas-
k›larla, tutuklamalarla karfl›laflt›¤›na
de¤inilirken, tecrite karfl› olman›n,

hasta tutsaklar›n tedavi edilmesini
istemenin suç olmayaca¤› söylendi.

Ayr›ca tutuklanan TAYAD'l›lar-
dan 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 Öl-
dürmesi 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 ken-
disine muhalif kesimleri susturmak
için her türlü yolu mubah gördü¤ü
vurguland›. Aç›klaman›n sonunda,
flimdiye kadar gördükleri bask› ve
iflkencelerin TAYAD'l›lar› durdur-
mad›¤›, durdurmayaca¤› belirtildi. 

“Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest
B›rak›ls›n“, “Adalet ‹stiyoruz” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eylem iki saatlik
oturma eylemiyap›larak bitirildi.

‹‹ssttaannbbuull’da 1 y›l› aflk›n süredir
yap›lan “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” yürüyüflüne 1 Ekim gü-
nü de devam edildi.

Taksim Tramvay Dura¤›’ndan
bafllayan eylemde Galatasaray Lise-
si önüne kadar yürüyüfl yap›ld›. top-
lanan 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 ra-
kam› nas›l 154 oldu?” diye soruldu.
Eylem “Katil Devlet Hesap Vere-
cek”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›-
rak›ls›n” sloganlar›yla sona erdi.

1 Ekim günü AAnnkkaarraa’da hasta
tutsaklar için yap›lan eylem-
lere 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 tu-
tuklulular›n ve devrimci tut-
saklar›n aileleri, arkadafllar›
ve dostlar›na, onlar› sahiplen-
meleri ancak bu flekilde onla-
r› tecrit koflullar›ndan alabile-
ceklerini söylendi. Tecrite
son vermenin yolunun hep

birlikte olmak oldu¤u vurguland›.
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-
s›n”, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun”, “Tecrite Son”, “TA-
YAD'l› Aileler Serbest B›rak›ls›n”,
“Sohbet Hakk› Uygulans›n” , “Ada-
let ‹stiyoruz”, “Yaflas›n Devrimci
Dayan›flma” sloganlar› at›lan eyle-
me ‹stanbul'dan Ankara'ya ad›m
ad›m yürüyen ve Ankara polisinin
sald›r›s›na u¤rayan TAYAD'l› Aile-
lerden sa¤l›k durumlar› iyi olanlar
da kat›ld›.

AAddaannaa’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 duru-
muna dikkat çekilen eylemi BDSP,
Devrimci Proletarya, Odak, ‹HD,
Emek ve Özgürlük Cephesi, Halk
Cephesi, BDP ve Tuhay-Der birlik-
te düzenledi. Eylemde okunan aç›k-
lamada “Y›llar, aylar, haftalar, gün-
ler ve saatler geçiyor. Geçen her an
her saniye bir tutsa¤› daha ölüme
götürüyor” denildi. 

“Geçen Her An Her Saniye Bir
Tutsa¤› Daha Ölüme Götürüyor”
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22.. GGüünn:: Açl›k grevinin 2. günün-
de Gençlik Federasyonu ö¤rencile-
rini Gülsuyu Mahallesi'nden 5 kifli
destek amac›yla ziyaret ettiler. Ayr›-
ca gün içerisinde onlarca kifli açl›k
grevindekileri ziyarete gelerek des-
tek oldular.

Gün içerisinde hapishanede bu-
lunan birçok tutsak yak›n› da Genç-
lik Federasyonu ö¤rencilerinin ya-
n›na gelerek bilgi ald›lar ve bu hu-
kuksuzlu¤a karfl› onlar da yanlar›n-
da olduklar›n› belirttiler. Ziyarete
gelen 55 yafllar›nda bir  teyze "za-
man›nda bir ö¤retmen vard›, 'gelin
yürüyüfle katk›l›n yar›n bir gün ço-
cuklar›m›z paral› e¤itim nedeniyle
okuyamayacaklar' demiflti. Biz daha
yeni yeni anl›yoruz dedi. Bu neden-
le sizin gibi birlik ve dayan›flma içe-
risinde olarak sorunlar›n üstesinden
geliriz, bu hakl› mücadelenizde ya-
n›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 getirdi-
ler.

33.. GGüünn:: Adli tutsaklar›n görüfl gü-
nü olmas› dolay›s›yla pek çok tut-
sak yak›n› çad›rlar›n yan›na gelerek
Gençlik Federasyonlular ile sohbet
etti.

Bunun yan›nda Gençlik Federas-
yonlu Sevinç Bozda¤’›n tahliyesi-
nin ard›ndan hapishane ç›k›fl›nda ar-
kadafllar›n› karanfillerle karfl›lad›-
lar.

44.. GGüünn:: Açl›k grevinin 4. günün-
de görüfl günü olmas› nedeniyle ka-
labal›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› yet-
miyormufl gibi deste¤e gelen ziya-

retçileri dönüfl yolun da durdurup
GBT kontrolü yaparak rahats›z et-
meye ve korkutmaya çal›fl›yor.

En son akflam deste¤e gelen
Devrimci Memur Hareketi’nden  iki
ö¤retmeni dönüfl yolunda ekip oto-
su durdurarak tedirgin etmek iste-
mifltir. 

55.. GGüünn:: Bugün Gençlik Federas-
yonlular di¤er günlere nazaran daha
heyecanl› ve coflkuluydular. Çünkü
bugün kendi tutsaklar›n›n görüfl gü-
nüydü. Bu nedenle Gençlik Federas-
yonlular’›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 Federas-
yonlular›n say›s› 9’a yükseldi.  

Gün boyunca Bahçelievler ve
Gazi Mahallesi’nden, ‹stanbul Üni-
versitesi ve Marmara Üniversite-
si’nden, Nurtepe’den  lise ö¤renci-
leri de deste¤e gelenler aras›ndayd›.

66.. GGüünn:: Hafta sonu olmas› dolay›-
s›yla ziyaretçi yo¤unlu¤u di¤er gün-
lere göre daha fazlayd›. Gelen ziya-
retçiler, açl›k grevindeki Gençlik
Federasyonlular’›n coflkusu ve mo-
rali karfl›s›nda duyduklar› sevinci
dile getirdiler. 

Bahçelievler ve Gazi Mahalle-
si’nden deste¤e geldiler. Bunun d›-
fl›nda ‹stanbul Üniversitesi ve Mar-
mara Üniversitesi’nden ö¤renciler
de ziyaret ettiler. 

Saat 17.00’da Devrimci ‹flçi Ha-
reketi’nden temsilciler desteklerini
sundular. Bunun yan›nda açl›k gre-
vindeki Dev-Gençlilerin aileleri de
ziyarete gelerek yanlar›nda oldukla-
r›n› dile getirdiler. 

88.. GGüünn:: Akflama do¤ru Erzu-
rum’da tutuklu bulunan arkadafllar›-

n›n 30 Eylül’deki mahkemesine gi-
decek olan Dev-Gençliler arkadafl-
lar›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. 

99.. GGüünn:: ‹stanbul’da Bak›rköy Ka-
d›n Kapal› Hapishanesi önündeki
Dev-Gençliler açl›k grevinin 9. gü-
nünde hapishanedeki tutsaklar›n zi-
yaret günüydü. Ziyarete gelenler
Dev-Gençliler’in çad›r›na da gele-
rek 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 ziya-
ret etti. Mavruk, “fiu an yozlaflma-
n›n dibine batm›fl, internet kafelere
s›k›flt›r›lm›fl, düflünmeyen gençlerin
aras›ndan sizin gibi toplumsal ko-
nulara duyarl›, direnen gençleri,
s›yr›lan gençleri görmek beni çok
sevindirdi” dedi.

Her zaman gençli¤in mücadele-
sinden korku duyan polis de bofl
durmuyor. 

Açl›k grevindeki Gökhan Ay-
taç’›n babas›n› arayan polis, Ha-
tay’da da yüz yüze görüflmüfltür.
“Çocu¤un flu an nerede biliyor mu-
sunuz? Teröristlerle açl›k grevinde,
onu al›n, kurtar›n” diyerek korkut-
maya, tedirgin etmeye çal›flm›fllar
ancak Gökhan’›n ailesi polise iste-
di¤i cevab› vermeyince daha da ›s-
rar etmeyip vazgeçmifllerdir..

Gün Gün Açl›k Grevi...
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Denizli Ac›payam Gençlik Der-
ne¤i 17 Eylül'de kültür flenli¤i dü-
zenledi. "Yozlaflmaya karfl› müca-
dele!" 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 ko-
nuflmada halk›n kültüründen tama-
men uzak, yoz kültürün afl›land›¤›
ve burjuvazinin dayatt›¤› düzen po-
litikalar›na karfl›, halk›n kültürüne
ve devrimci de¤erlerine sahip ç›k-
mak amac›yla bu flenli¤i düzenle-
dikleri söylendi.  fienlikte s›k s›k
"Gürsel Akmaz ölümsüzdür!",
"Kahrolsun Amerikan emperyaliz-
mi", "Yaflas›n Dev--Genç ve Dev-
Gençliler" sloganlar› at›ld›.

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 edi-
yor ve ailelerini telefonla arayarak
rahats›z ediyor.

GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii’ne gidip gel-
mekte olan DDuuyygguu UUlluuccaann’›n evine
her gün polislerce telefon edilirken,
AAlliiccaann GGöözzlleekkççii'nin annesini araya-
rak rahats›z etmifl, AAlliiccaann GGöözzlleekk--
ççii'yi  ise iki kez hiç bir gerekçe gös-
termeden gözalt›na alm›fl, iflbirlikçi-
lik teklif etmifllerdir.

2 gün üst üste arad›klar› telefona
ç›kan  DDuuyygguu UUlluuccaann’›n annesine
“Gelip çay›n›z› içelim, kahvenizi
içelim” , “Bayan arkadafllar›m›zda
var, onlarla da geliriz, yeme¤e ç›ka-
r›z” diyerek, tan›mad›klar›, tek bir
cümlelik sohbetleri olmad›¤›  bir an-
neye ahlaks›zca ve i¤renç  teklifler
yapm›fllard›r.

Tüm bunlar Erzincan polisinin
meflrebine uygundur. Onlar›n meflre-
binde 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 ah-
laks›zl›¤› yapmakta tereddüt etmez-
siniz. Çünkü siz ruhunu, onurunu,
namusunu emperyalizme ve faflizme
satm›fl kiflilersiniz. 

AKP’nin polisi, AAlliiccaann GGöözzlleekk--
ççii’’ye yönelik bask›lar›n› sürdürmüfl,
yine annesini aram›fl, telefon numa-
ras› vermifltir.. 

21 Eylül günü gözalt›na ald›klar›
Gözlekçi’yi, önce GBT yap›p sonra
da aranmas› oldu¤u yalan›yla akfla-
ma 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.

Erzincan’da polis ahlaks›zl›¤›n› sergiledi Ac›payam
Gençlik Derne¤i
Kültür fienli¤i

Tayyip Erdo¤an’›n Roman Çal›fl-
tay›’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 “Para-
s›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin Tutuklan-
d›lar Ferhat Tüzer ve Berna Y›l-
maz’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 Ber-
na Serbest B›rak›ls›n”. “Adalet ‹sti-
yoruz”, “Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n
Dev-Gençliler” sloganlar› at›ld›¤›
eylemde aç›klaman›n ard›ndan adli-
ye önüne gidilerek duruflman›n bit-
mesi beklendi.

Dev-Gençliler bekleme esnas›n-
da pankartlar›n› açarak, sloganlar ve

marfllar eflli¤inde coflkular›n› tutsak
arkadafllar›na tafl›d›lar. fiafak Yayla
burada toplanan halka yönelik ko-
nuflma yaparak “E¤er 16 milyon ço-
cu¤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›k-
lar› 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 hukuk-
suzlu¤u sürdürerek ö¤rencilerin tu-
tukluluk hallerinin devam›na karar
verdi ve duruflmay› 14 Aral›k 2010
tarihine att›.

D›flar›da bekleyen Dev-Gençli-

ler karara “Kahrolsun Faflizm Yafla-
s›n Mücadelemiz”, “Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›y-
la 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›r-
d›lar. Bekleyifllerini sürdüren Dev
Gençliler Ferhat Tüzer de ringle gö-
türüldükten sonra eylemlerini bitir-
diler.

Hukuksuzluk Sürüyor
Ferhat TTüzer ve BBerna YY›lmaz HHala TTutuklu
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Tayyip Erdo¤an’›n Üsküdar’da
bir özel hastanenin aç›l›fl› esnas›n-
da “Amerika Defol” dedikleri için
tutuklan›p 22 Eylül’deki mahkeme-
de tahliye olan SSeevviinnçç BBoozzddaa¤¤ ile
yapt›¤›m›z röportaj

YYüürrüüyyüüflfl:: Nas›l ve hangi ne-
denle gözalt›na al›nd›n›z, gözalt›n-
da yaflad›klar›n›z› anlat›r m›s›n›z?

SSeevviinnçç BBoozzddaa¤¤:: Üsküdar Er-
dem Hastanesi önünde Afganistan’a
asker gönderilmesiyle ilgili bas›n
aç›klamas› yaparken önce sivil po-
lislerin, ard›ndan da çevik kuvvet
polislerinin sald›r›s›na u¤rad›k.
Arabalara bindirilirken, araba içeri-
sinde sürekli polisin tehdit, taciz ve
iflkencesine maruz kald›k. Plastik
kelepçenin s›k› tak›lmas›nda kay-
nakl› baz› arkadafllar›m›z fenalaflt›.
Götürüldü¤ümüz Haydarpafla Nu-
mune Hastanesi’nde de kelepçemiz
ç›kar›lmad›. Karfl› ç›kmam›z üzeri-
ne 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 et-
mek ve bize hakaret etmek oldu.
Gözalt›na al›nd›¤›m›zda önce Sa-
banc› Karakolu’na oradan da Va-
tan’›n iflkencehanelerine götürül-
dük. 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 po-
lisin iflkencesi ve tehditleri sürdü. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Tutuklanman›z› na-
s›l de¤erlendiriyorsunuz?

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

YYüürrüüyyüüflfl:: fiimdi siz b›rak›ld›-
n›z, di¤erleri hala tutuklu? Huku-
ken ne fark var aran›zda?

BBoozzddaa¤¤:: Serbest b›rak›lan üç
kifli olarak tutuklu olan di¤er üç ar-
kadafltan hiçbir fark›m›z yok. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Ali Ekber Kalen-
der'le ilgili yok polisin parma¤›n›
kopard›, yok DHKP- C'li diye ya-
y›nlar yapt›lar; onun durumu nedir,
parmak koparma meselesi neydi?

BBoozzddaa¤¤:: Gözalt›na al›n›rken
bir polisin parma¤›n›n koptu¤unu
ö¤rendik, polis zorla a¤z›m›za bak-
maya çal›fl›yordu parmak nerede di-
ye. 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 hiç-
bir kan›t yoktur.

YYüürrüüyyüüflfl:: Hangi Hapisha-
ne'de ne kadar kald›n›z? Hapisha-
nede yaflad›klar›n›z› anlat›rm›s›n›z?

BBoozzddaa¤¤:: Ben Bak›rköy Kad›n
Kapal› Hapishanesi’nde 77,,55 aayy tu-
tuklu kald›m. Ben, F Tipi’ndeki ar-
kadafllara göre biraz daha avantaj-
l›yd›m. Çünkü 23 kiflilik bir ko¤ufl-

ta kald›m. Bulundu¤um zaman için-
de 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 ada-
letsiz yere tutuklu bulunan arkadafl-
lar›m›z vard›. Ve Dev-Gençliler var-
d›. Paras›z e¤itim istedi¤i için tutuk-
lanan, kat›ld›¤› bir flenlikte sald›r›ya
u¤rayarak tutuklanan arkadafllar›-
m›z vard›. Kitaplarda, dergilerde
okudu¤umuz adaletsizlikleri hapis-
hanede daha iyi gördük.

YYüürrüüyyüüflfl:: Hapishanede sürdü-
rülen tecriti nas›l yaflad›n›z?

BBoozzddaa¤¤:: Kald›¤›m hapishanede
tecrit F Tipindeki kadar a¤›r de¤ildi
elbette. Ko¤uflta 12 tane ikifler kifli-
lik hücreler vard›. Ortak alan olarak
havaland›rma ve yemekhane vard›.
Yani L Tipi fleklindeydi. Burada
amaç insanlar› gruplaflt›rmak ve ay-
n› ko¤ufl içinde birbirlerinden ay›r-
mak asl›nda. Ancak bu durum biz
devrimci oldu¤umuz için bizde etki-
li olmuyor. Daha çok adlileri etkili-
yor. DDookkttoorr oollmmaadd››¤¤›› iiççiinn ççoo¤¤uu zzaa--
mmaann rreevviirree çç››kkaamm››yyoorruuzz.. Ayda bir
kez bir arkadafl›m›z ç›karsa o bizim
ilaçlar›m›z› yazd›r›yordu sadece.
HHaassttaannee sseevvkklleerrii ddee aayyllaarr›› bbuulluu--
yyoorrdduu.. Zaten onda da asker kkeelleeppççee
çç››kkaarrmmaadd››¤¤›› için tedavi olmadan
geri geliyorduk. Ailelerimiz görüflle-
re geldi¤inde aramalarda çok sorun
yafl›yordu. Birkaç defa arkadafllar›-
m›z kap›da gözalt›na al›nd›.

YYüürrüüyyüüflfl:: Eklemek istedi¤iniz
baflka bir fley var m›?

BBoozzddaa¤¤:: 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, tutuk-
lamalar›n bizim için hiçbir cayd›r›-
c›l›¤› yok. Biz savundu¤umuz dü-
flünceleri savunmaya devam ediyo-
ruz ve devam edece¤iz.

Ülkemizde Gençlik

“Amerika Defol” dedi¤imiz için tutukland›k. 
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” demeye devam ediyoruz.”

Sevinç
Bozda¤
Gençlik 
Federasyonu
Üyesi
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Ülkemizde Gençlik

Okullar›n aç›lmas›yla beraber
okullarda haks›zl›klara, eflitsizlikle-
re karfl› mücadele eden ö¤rencilere
cezalar da ard› ard›na verilmeye
baflland›. Geçen y›l 5544 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 bbiirreerr hhaaffttaa,, dört
ö¤renci bbiirreerr aayy,, bir ö¤renci bbiirr ddöö--
nneemm ve bir ö¤renciye de iikkii ddöönneemm
uzaklaflt›rma cezas› verildi. Cezala-
r›n nedeni ise okulda aaffiiflfl aassmmaakk,,
dinleti ve anma töreni yapmak.

Bu sadece ‹stanbul Üniversite-
si’ne özgü bir durum da de¤il. Ö¤-
rencilere yönelik bask› ve y›ld›rma
politikas› tüm üniversitelerde sis-
temli bir flekilde uygulanmaktad›r.

Geçen y›l ö¤rencilere verdi¤i ce-
zalarla tepki çeken Mersin Üniver-
sitesi’nde 50’ye yak›n ö¤renci ceza
alm›flt›r. Bunun d›fl›nda Dicle Üni-

versitesi’nde ö¤renciler "sosyolo-
ji" 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 özel-
likle e¤itim y›l›n›n bbeellllii ddöönneemmllee--
rriinnddee verilmektedir. Bu dönemler
okulun iillkk ggüünnlleerrii,, ss››nnaavv ddöönneemmllee--
rrii ve okulun kkaappaannaaccaa¤¤›› dönemler-
dir.

Okulun ilk dönemleri verilen
uzaklaflt›rma cezalar›yla, devrimci
ö¤rencilerin okula yeni bafllayan
ö¤rencilerle tan›flmas›n›, iliflki kur-
mas›n› engellemeye çal›flmaktad›r
okul yönetimleri. S›nav dönemle-
rinde verilen uzaklaflt›rma cezala-
r›yla, s›nava girmeleri engellenen
ö¤rencilerin s›n›fta kalmas› ve
okuldan at›lmas› hedeflenmektedir.

Okulun son dönemi verilen ce-
zalarda ise, ceza alan ö¤rencilerin
bu haks›zl›¤› teflhir etmesi, di¤er
ö¤rencilere duyurmas› engellen-

mektedir.

Bunun d›fl›nda, son dönemde
üniversitelerde artan ÖGB (Özel
Güvenlik Birimi) say›s›, ö¤rencilere
yönelik bask›y› somut flekilde orta-
ya koymaktad›r. ÖGB’ler bütün fa-
külte kap›lar›nda, bölüm kap›lar›n-
da, hatta okul bahçesinde adeta sivil
polis gibi gezerek ö¤rencileri hu-
zursuz etmekte ve toplad›klar› istih-
baratlar› polise iletmektedirler.

Bu bask›, y›ld›rma ve korkutma
politikas› sadece üniversitelerde aka-
demik-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 mü-
cadele tarihine bakmak yeterlidir.

Dev-Gençliler bilimsel, demok-
ratik, halk için e¤itim hedefiyle 40
y›ld›r mücadele veriyorlar. Bu mü-
cadele tarihinde okul iflgallerinden,
boykotlara, açl›k grevlerinden yürü-
yüfllere zengin bir tarih var. 

Gençli¤in
Gündeminden

5 EEkim 11997 -- ‹lki 1991
y›l›nda yap›lan DLMK
flenli¤inin 7’ncisi ‹s-
tanbul’da yap›ld›. 

6-11 EEkim 11995 - Kara-
deniz Teknik Üniversi-
tesi, Ege Üniversitesi,
‹stanbul Üniversitesi
Çapa T›p Fakültesi ve
Y›ld›z Teknik Üniver-
sitesi’nde çeflitli
eylemlerle har(a)çlar
protesto edildi.

6 EEkim 11992: Tarihinde
gözalt›na al›nan Y›ld›z
Teknik Üniversitesi ö¤-

rencisi Ayhan
Efeo¤lu’ndan
bir daha ha-
ber al›nama-
d›.

7 EEkim 11967: Amerikan
6. Filo’su Türkiye’ye
gelecekti. Vietnam hal-
k›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 Tale-
be Birliklerinin temsil-
cileri 7 EEkim 11967’de
bir miting düzenledi-
ler. 6. Filo’dan hiç
kimse Dolmabah-
çe’den karaya ç›kmaya
cesaret edemedi. 

EN YÜKSEK
E⁄‹T‹M DÜZEY‹

‹LKOKUL
31 ülkede, ald›klar›

en yüksek e¤itim sadece
"anaokulu e¤itimi ve il-
kokul e¤itimi" olan ye-
tiflkinlerin toplam yetifl-
kin nüfusa oranlar› flöy-
le: 

Avustralya yüzde 8,
Belçika yüzde 13, fiili
yüzde 29, Çek Cumhuri-
yeti 0’a yak›n,  Fransa
yüzde 12, Almanya yüz-
de 3, Yunanistan yüzde
25, Macaristan yüzde 2...

‹rlanda yüzde 14,
‹talya yüzde 14, Japonya
lise ile birlikte yüzde 57,
Kore yüzde 10, Meksika
yüzde 46...

Yeni Zelanda ortao-
kul ile birlikte yüzde 21,
Polonya ortaokul dâhil
yüzde 13, Portekiz yüz-
de 54, Slovak Cumhuri-
yeti yüzde 1, ‹spanya
yüzde 21,  Türkiye yüz-
de 59, ABD yüzde 4.

Türkiye, Meksika,
Portekiz gibi ülkelerde
e¤itimi sadece ilkokul
e¤itimi ile s›n›rl›  olanla-
r›n oran› oldukça yük-
sektir!

Dünya Gençli¤indenggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!22

Yürüyüfl

3 Ekim
2010

Say›: 236

OKULLARDAK‹ MÜCADELE 
CEZALARLA ENGELLENEMEZ



E¤er faflizmle yönetilen bir ülke-
deyseniz; adalet talebinin yan›na, ssaa--
bb››rr,, ››ssrraarr vvee kkaarraarrll››ll››¤¤›› 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›k-
sanmas› isteniyor. 

Hay›r, bunu kabul etmiyoruz.
Adaleti düzenden beklemedi¤imiz
gibi, adaletsizli¤i de sineye çekmi-
yoruz. 

Ferhat Gerçek, 7 Ekim 2007’de
‹stanbul Yenibosna’da Yürüyüfl der-
gisi da¤›t›rken polis taraf›ndan vu-
ruldu, 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 ko-
lunu sallayarak aram›zda dolafl›yor-
lar. Görevleri(!)nin bafl›nda, yeni

Ferhatlar’› kurflunlamakla meflguller. 

K›sacas›; 17 yafl›ndaki Yürüyüfl
da¤›t›mc›s› Ferhat Gerçek için düze-
nin adaletsizli¤i en pervas›z biçimiy-
le hüküm sürüyor. Ferhat’› felç eden-
ler için düzenin adaleti ifllemiyor. 

Ama vazgeçmiyoruz. 

Çünkü adalet mücadelesi, b›kma-
may›, usanmamay›, y›lmamay› ge-
rektiriyor. 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. Ülke-
mizdeki haklar ve özgürlükler müca-
delesinde 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 der-
giyi 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 ‹stan-
bul’un çeflitli semtlerinde Ferhat için
adalet istedik. Düzenin adaletsizli¤i-
ni teflhir ettik. 

Mesele sadece üç befl polise flu
kadar y›l ya da bu kadar y›l ceza ver-
dirme meselesi de¤ildir. Bu ›srar,
hem karfl›-devrime adaletsizli¤e
boyun e¤meyece¤imizi, infazlar›,
iflkenceleri karfl›s›nda sessiz kal-
mayaca¤›m›z› gösteriyor, hem halka
adalet için nas›l mücadele edilece¤i
konusunda bir örnek sunuyor. 

BBuu ddaavvaa bbiizziimm ddaavvaamm››zzdd››rr..
AAddaalleett yyeerriinnii bbuullaannaa kkaaddaarr,, bbiizz
aaddaalleettii ssaa¤¤llaayyaannaa kkaaddaarr ddaavvaamm››zz››
ssüürrddüürreeccee¤¤iizz..

Ferhatlar›n, Enginlerin sesi Yü-
rüyüfl Dergisi ‹stanbul’un yoksul
mahallelerinde halka ulaflt›r›lmaya
devam ediliyor.

23 Eylül günü ‹‹ssttaannbbuull Okmey-
dan›’da Örnektepe Mahallesi muh-
tarl›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›n-
da; “Yürüyüfl Dergisi Susturula-
maz!”, “Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz!”, “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z!” sloganlar›n› hayk›r-
d›lar. 

Eylemin ard›ndan mahallede
dergi da¤›t›m› yap›ld›.

AAddaannaa’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 me-
gafonla yap›lan tan›t›mda “Devle-
tin Savc›lar› Hakimleri 1 Milyon
Euro Karfl›l›¤›nda Her Türlü Suçu
‹flleyenleri Serbest B›rak›rken 50-
60 Yafl›ndaki Analar›m›z-Babalar›-
m›z Bir Devrimcinin Cenazesine
Kat›ld›¤› ‹çin Aylard›r Tutuklu, Ta-
yad’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›. 

‹‹zzmmiirr´de Yürüyüfl dergisinin sa-
t›fl› 25 Eylül ve 26 Eylül tarihlerin-

de devam etti. 

25 Eylül günü Yamanlar-Onur
mahallesi ve Çi¤li-Harmandal›´nda
yap›lan tan›t›m ve sat›fllarda a¤›r-
l›kl› olarak TAYAD´›n yürüyüflü
anlat›ld›. Sald›r›lar karfl›s›nda sa-
hiplenelim 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›l-
d›. Yürüyüfl okurlar› çald›klar› her
kap›da linç sald›r›s›na u¤ruyan TA-
YAD’l›lar› anlatt›lar. Linç sald›r›la-
r›n›n sorumlusunun AKP iktidar›
oldu¤unu ve her türlü sald›r›ya ra¤-
men TAYAD’l›lar›n yollar›na de-
vam ettiklerini belirttiler. Mahalle-
de halk› ise geçmifl olsun dilekleri-
ni iletti. 3 Yürüyüfl okurunun kat›l-
d›¤› tan›t›m ve sat›flta 4 saatte 50
dergi halka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl Sat›fllar› Devam Ediyor

AAddaalleett!!  ÜÜçç yy››lldd››rr hheerr hhaaffttaa...... 

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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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› bafl-
lat›ld›. ‹ktidardan burjuva bas›ndaki
yazarlara kadar, herkes birkaç “kötü
adam” bularak yaflanan tüm adalet-
sizlikleri, s›nav sorular› h›rs›zl›klar›n›
bu kiflilere ba¤lad›lar. E¤itim sistemi-
nin, s›nav sisteminin bir kusuru yok-
tu! Milyonlarca insan›n gelece¤ini be-
lirleyen bu sorunlara “her zaman böy-
le fleyler yaflanabilir” gibi bir ciddi-
yetsizlikle 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 etmesi-
dir. Kopya olay› ortaya ç›kt›¤›nda Ya-
r›ma¤an sorular›n içeriden s›zd›r›lm›fl
olabilece¤ini düflünmedi¤ini, ancak
tele kulak yöntemiyle çal›nm›fl olabi-
lece¤ini aç›klam›flt›. Kendisi de en
bafl›nda bu aklama kampanyas›n›n
yönlendiricilerindendi. ‹stifa ettikten
sonra “Kurumunun (ÖSYM’den bah-
sediyor) daha fazla y›pranmas›n› is-
temedi¤i için istifa etti¤ini” aç›klad›. 

Ancak bütün bu manevralara, ak-
lama kampanyalar›na ra¤men, son
soru h›rs›zl›¤›, s›nav yolsuzlu¤u olay-
lar›nda YÖK ve ÖSYM fazlas›yla
teflhir oldu. Halk›n ve gençli¤in gözü-
nü boyamak için yine klasik bir yön-
teme baflvurdular; kurumun bafl›nda-
ki 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 kapanma-
m›fl, bu gün ülkemizdeki e¤itim siste-
minin durumunu ortaya koyan ve hal-
k›n tepkisini fazlas›yla çeken bir
skandal var. Sorun kötü yöneticiler ve

onlar da tek tek görevden al›narak ye-
nileri 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 son-
ra s›navda kopya çekilmeyecek! So-
rular d›flar›ya s›zd›r›lmayacak! Tari-
katlara verilemeyecek. Sorular› ha-
z›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. Baflba-
kana aittir, bakanlara aittir. Bir tek
hhaallkkaa aaiitt ddee¤¤iillddiirr.. Senelerdir bu s›-
navlara giren ve bu adaletsizliklere
maruz kalan bizim halk›m›z›n çocuk-
lar›d›r. Yaflan›lan bu kopya olaylar›
elbetteki ilk de¤ildir. ÖSYM’den so-
rular 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, adalet-
sizliklerin bu defa ortaya ç›km›fl ol-
mas›d›r.

Ünal Yar›ma¤an’›n yerine ‹TÜ’de
ö¤retim üyesi olan Ali Demir’in geti-
rilmesi hiçbir fleyi de¤ifltirmez.
ÖSYM’de düzenleme yapan
YÖK’ün kendisi zaten çürümüfl ve
kimse taraf›ndan savunulamayan bir
kurumdur. Bu düzenin kurumlar›n-
dan hiçbir do¤ruluk beklenemez,
adalet beklenemez. Çünkü sorun tek
tek kurumlar›n kötü yönetiliyor ol-
mas›ndan ya da kötü yöneticilerden
kaynaklanm›yor. Sorunun kayna¤›
sistemdedir. YÖK ve ÖSYM bu dü-
zendir, biz ise bu düzene karfl› müca-
dele eden ve onu de¤ifltirecek olan
halk›z, halk›n gençli¤iyiz. 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

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

Mimarlar Odas›’n›n KPSS’deki
kopya skandal›n›n ard›ndan bafl-
latt›¤› araflt›rma sonucunda, oda-
ya kay›tl› baz› kiflilerin üniversi-
telerden sahte diploma ald›¤› or-
taya ç›kt›. YÖK’ün de bu diplo-
malar› incelemeden denklik bel-
gesi verdi¤i saptand›. Oda, 40
kadar sahte diploma tespit etti.
Bunlardan 30’u belgelerle kan›t-
lanm›fl durumda, 10’unun ince-
lemesiyse sürüyor.

Sahte DDiploma

Kimlik PParas› 
Soygununa SSon!

Tekirda¤ Nam›k Kemal Üni-
versitesi’nde kay›t döneminin
bafllamas›yla birlikte har(a)çla-
r›n yan› s›ra “K‹ML‹K PARA-
SI” 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¤› ol-
mayan uygulaman›n kald›r›lma-
s› için okul yönetimine dilekçe
veren ö¤renciler, bu hukuksuz-
lu¤u ortadan kald›rmay› baflar-
d›lar. Kay›t dönemi ilk günlerin-
de 120 TL, daha sonra itirazlar
üzerine 60 TL’ye düflürülen
kimlik ücreti itirazda bulunma-
yan ö¤rencilerden al›nmaya de-
vam edilirken, devrimci ve de-
mokrat ö¤rencilerden al›nmad›. 

Görüflme için okul yöneti-
mine giden baz› ö¤renciler
“…neden hepiniz birlikte geli-
yorsunuz?... siz gidin kayd›n›z›
yapt›r›n, gelin biz size yemek fi-
fli verelim” fleklinde rüflvetle ik-
na edilmeye çal›fl›lm›fllar, fakat
kararl› bir tav›rla karfl›laflan yö-
netim, uygulamay› k›smen de
olsa kald›rmak zorunda kald›.
Devrimci-demokrat ö¤renciler
mücadelelerinin sonunda idare-
nin keyfi uygulamas›n› durdur-
may› baflard›lar.
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Birleflmifl Milletler’in (BM)
65’inci Genel Kurulu ve “Bininci
Y›l Kalk›nma Hedefleri” buluflmas›
için New York’ta bulunan Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül, emperyalist
tekellerin temsilcileri ile yapt›¤›
toplant›da onlar› ikna etmek için
flunlar› söylüyordu;

““fifiuunnuu bbiilliinn kkii,, TTüürrkkiiyyee ççookk
bbüüyyüükk ddee¤¤iiflfliimm ggeeççiirrddii......””

““BBiirrççookk ddüünnyyaa ddeevvii flfliirrkkeett,, bbööll--
ggee mmeerrkkeezziinnii ‹‹ssttaannbbuull’’aa ttaaflfl››dd››.. BBuu
aadd››mm›› aattmmaayy›› ddüüflflüünneenn bbaaflflkkaa flfliirr--
kkeettlleerr ddee vvaarr..””

““EEsskkiiddeenn ççeekkeebbiillddii¤¤iimmiizz yyaa--
bbaanncc›› sseerrmmaayyee yy››llddaa 11 mmiillyyaarr ddoo--
llaarr›› zzoorr bbuulluurrdduu...... KKrriizzddee bbiillee 88..55
mmiillyyaarr ddoollaarr ggeellddii..””

““BBööyyllee üüllkkeeyyii zzoorr bbuulluurrssuu--
nnuuzz!!”” (Hürriyet, 24 Eylül 2010)

Gül’ün hitap etti¤i dinleyiciler
aras›nda IIBBMM,, PPffiizzeerr,, OOttiiss,, CCiittiigg--
rroouupp gibi emperyalist tekellerin
temsilcileri vard›.

Yedek parçadan, dondurulmufl
g›daya, ilaçtan sulama sistemleri
fabrikas› kurmaya kadar çok çeflitli
projeleri ile halk› nas›l sömürecek-
lerinin yollar›n› ar›yor, emperyalist
tekeller.

Bu görüflmeler sürerken,,
Türkiye’nin Cumhurbaflkan›, tekel-
lere, Anadolu’nun da¤lar›n›, orman-
lar›n›, ovalar›n›, akarsular›n›, do¤al
zenginliklerini, madenlerini ve tüm
zenginliklerini pazarl›yor ve ““BBööyyllee
üüllkkeeyyii zzoorr bbuulluurrssuunnuuzz!!”” diyordu.
Gül, emperyalist efendilerine Türki-

ye’yi alenen alt›n bir tepside sunu-
yor, Türkiye’yi ya¤malamaya de-
vam etmeleri için ça¤r›lar yap›yor.

Gül ve beraberindekiler, emper-
yalist tekeller Anadolu’yu daha çok
ya¤malas›n diye Amerika’da bir
çok görüflme yapt›. ‹flbirlikçi tekel-
lerin ç›karlar› için emperyalist te-
kellerin temsilcilerinin kap›lar›n›
afl›nd›rd›lar. 

GGüülleerr SSaabbaanncc››:: ““yyaatt››rr››mmllaarr
iiççiinn eenn uuyygguunn üüllkkeelleerr
BBrreezziillyyaa vvee TTüürrkkiiyyee!!””ddiirr......

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
oligarflinin ç›karlar› için, Ameri-
ka’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 te-
kellere ça¤r› yaparak Türkiye ve
Brezilya’n›n “eenn uuyygguunn”” ülkeler ol-
du¤unu söylüyordu.

Onlar›n anlad›klar›, ““eenn uuyygguunn--
lluukk””,, emperyalist tekellerin bire
yüz kazand›klar›, “ggüüvveenn”” içinde
sömürüp, ya¤malayacaklar› bir ül-
kenin sunulmas›d›r.

GGüülleerr SSaabbaanncc››,, Monaco’da ya-
p›lan enerji konferans›ndaki konufl-
mas›nda da;

“‹flte bu 21. yüzy›l›n ‹pek Yolu
dedi¤imiz Do¤u-Bat› enerji korido-
runun en önemli halkas›d›r- Türki-

ye- bn” diyordu. (Vatan 24 Eylül
2010)

Aç›kça, emperyalist tekellere
Anadolu’nun tüm zenginlikleri su-
nuluyor. Ayn› Sabanc›, referandum
sonras›nda da flu aç›klamay› yapt›:
“Ülkemiz baflar›l› bir referandum
gerçeklefltirmifltir. ... Bütün dünya-
n›n güvenle bakt›¤› ülkemize biz de
daha fazla güvenmeliyiz.”

Sabanc›’n›n “bütün dünya” de-
di¤i elbette ki sadece emperyalist
tekellerin dünyas›d›r.  TUSKON
(Türkiye ‹fladamlar› ve Sanayiciler
Konfederasyonu) Baflkan› R›zanur
Meral de, referandum de¤erlendir-
mesinde “yarg› müdahalesi” ihti-
malinden kurtulan emperyalist te-
kellerin 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 yi-
ne tekellerin “huzuru” için emekçi-
lere kölece çal›flma koflullar›, 4-
C’ler dayat›l›yor. Tekeller, emekçi-
leri daha ucuza, kar›n toklu¤una ça-
l›flt›rabilsinler diye, linçler örgütle-
niyor, faflist sald›r›lar ve polis terö-
rü sürdürülüyor.

Emperyalist 
tekellere davet

Silahlar›, katilleri, yiyecekleri 
hepsi ‹ncirlik’ten!

Amerikan emperyalistleri bugüne kadar ‹ncirlik Üs-
sü’nü istedikleri gibi, hiç kimseye hesap sormadan kul-
land›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-

lik Üssünden ssoonn 66 yy››llddaa, Irak ve Afganistan’daki
Amerikal› iflgalcilere, 330022 bbiinn 773344 ttoonn gg››ddaa maddesi
ve çeflitli eflya tafl›nd›. 2010 Ocak’tan 24 A¤ustosa ka-
dar 3311 bbiinn 555577 ttoonn yiyecek tafl›nd›.

Irak’ta ve Afganistan’da “e¤lenmek için” katliam
yapacak kadar halklara düflman iflgalcileri besliyor oli-
garfli. Irak’ta, Afganistan’da iflgali sürdüren, halk› kat-
ledenler ne kadar suçluysa, onlara ‹ncirlik’i açanlar, ‹n-
cirlik’ten yiyecek gönderenler de o kadar suçludur.

Gül ve Davuto¤lu, 
Türkiye’yi pazarlamak için
yo¤un diplomasi içindeler
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“fifiuurraaddaa bbiirr DDiiyyaarrbbaakk››rr CCeezzaaeevvii
vvaarr.. ((......)) TTüürrkkiiyyee’’ddee iiflflkkeennccee yyookk ddii--
yyee bbaass bbaass bbaa¤¤››rr››ll››yyoorrkkeenn DDiiyyaarrbbaa--
kk››rr CCeezzaaeevvii’’nniinn 55.. kkoo¤¤uuflfluunnddaann
ggöökkyyüüzzüünnee ffeerryyaattllaarr,, ffiiggaannllaarr yyüükk--
sseelliiyyoorrdduu.. OO ssoo¤¤uukk bbeettoonnllaarrddaa,, ppiiss--
lliikklleerr iiççiinnddee,, kkaannaalliizzaassyyoonnllaarrddaa iinn--
ssaannllaarraa nnaass››ll zzuullüümm eettttiikklleerriinnii kkii--
ttaappllaarr aarrtt››kk yyaazz››yyoorr..” diyordu 3 Ey-
lül günü Diyarbak›r’da yapt›¤› ko-
nuflmada 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 “...
oorraass›› aarrtt››kk vvaarrll››¤¤››yyllaa ssüürreekkllii bbiizzee
1122 EEyyllüüll’’üü hhaatt››rrllaattmmaass››nn......”” diye-
rek, oray› “y›kmaktan”, “yeni ha-
pishane” yapmaktan sözediyordu.

Tayyip Erdo¤an, Diyarbak›r Ha-
pishanesi’ndeki 30 y›l önceki iflken-
ceden sözediyor, günümüzde so-
kaklarda, karakollarda, emniyet
müdürlüklerinde ve hapishanelerde
süren iflkenceden söz etmiyor. 

AAKKPP’’nniinn ggüünnddeemmii
iilleerriicciilleerriinn,, aayydd››nnllaarr››nn
ggüünnddeemmii  oollaammaazz!!

Erdo¤an’›n, referandum hesap-
lar› nedeniyle Diyarbak›r Hapisha-
nesi’ndeki iflkenceden söz etmesi
ile birlikte neredeyse bütün burjuva
bas›n-yay›n, bir çok ayd›n, kendisi-
ne ilericiyim diyen bir çok çevre
Diyarbak›r Hapishanesi’nden söz
etmeye bafllad›.

Diyarbak›r Hapishanesi baz›
çevrelerin ise adeta “tteekk ggüünnddeemmii”
durumunda. Kuflkusuz Diyarbak›r
Hapishanesi’nin, Metris’in, Ma-
mak’›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 kul-
lanamaz, ac›lar›m›z› da... Kimse bu-

na izin veremez. 

AKP adaletin ad›n› bile anma-
dan, “12 Eylül’ü hat›rlatan” her fle-
yin 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 ka-
dar hapishanelere iliflkin onlarca
kampanya örgütlendi. AKP gericili-
¤i o zaman yoktu ortada. 

AKP iktidar›, bugün de 12 Eylül
hapishaneleri tart›fl›ls›n ama günü-
müz hapishaneleri ve tecrit üzerine
tek cümle edilmesin istiyor. 

Diyarbak›r Hapishanesi ile ilgili
tart›flmalarda AKP iktidar› ve oli-
garflinin çeflitli kesimleri ööyylleessiinnee
hhooflflggöörrüüllüü kkii,, televizyonlar, geçen
hafta Diyarbak›r Hapishanesi önün-
de yap›lan toplant›dan uzun uzun
canl› ba¤lant›lar yap›t›lar. Yine ge-
çen hafta yap›lan ''DDiiyyaarrbbaakk››rr CCee--
zzaaeevvii GGeerrççee¤¤iiyyllee YYüüzzlleeflflmmee'' sseemm--
ppoozzyyuummuu medyada kendine genifl
yer buldu. 

AKP, 30 y›l sonra kendi belirle-
di¤i gündem içinde Diyarbak›r Ha-
pishanesi’nden söz edilmesini “za-
rarl›”, düzeni tehdit eden bir tart›fl-
ma olarak görmüyor.

Son derece çarp›c›d›r; bu tart›fl-
malar›n yap›ld›¤› ve televizyonlarda
canl› yay›nland›¤› saatlerde, 18 Ey-
lül’den beri hapishanelerdeki tecri-
tin kald›r›lmas›, iflkencenin son bul-
mas› için sürdürülen yürüyüfl, AKP
polisinin örgütledi¤i linç güruhlar›-
n›n sald›r›s›na u¤ruyordu. Diyarba-
k›r Hapishanesi’ni günlerce yazan-
lar, 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 ya-
p›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 As-
keri 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 ta-
lebine s›k›flt›r›lm›fl,  ehlilefltirilmifl,
“makul” bir tart›flma olarak sür-
mektedir. 

Hesap sorma yoktur, uzlaflma,
bar›flma, anlaflma vard›r. Adalet
yoktur, intikam yoktur, ceza yoktur.

‹flte böyle oldu¤u için Diyarba-
k›r Hapishanesi’ndeki iflkencelerle
ilgili toplant›lar, sempozyumlar, te-
levizyonlardan canl› yay›nlan›rken,
tecrit iflkencesine karfl› yürüyen TA-
YAD’l›lara karfl› ise, yüzlerce kilo-
metre boyunca linç sald›r›lar› örgüt-
leniyor. HHeessaapp ssoorrmmaann››nn oollmmaadd››¤¤››
yyeerrddee,, aaddaalleett oollmmaazz.. 

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 müca-
delemizdir ve asla zalimle birlikte
yürütülemez.

Diyarbak›r Hapishanesi’nden canl› yay›n! 

Bugünün tecrit alt›ndaki 
hapishanelerine SANSÜR!
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Emekli orge-
neral SSaabbrrii YYiirr--
mmiibbeeflfloo¤¤lluu,, oli-
garflinin ordu-
sunda görev
yapt›¤› 4400 yy››ll

boyunca hep
halka karfl› yürü-

tülen savafl içinde
yer ald›. Ülkemizdeki

kontrgerilla örgütlenmesinin flefle-
rinden biri, Özel Harp Dairesi bafl-
kanlar›ndan biri olarak, nerede bir
k›y›m, katliam, iflkence, provokas-
yon varsa alt›ndan ç›kanlardan biri-
si de oydu. 

Emperyalistlerin direktifleri ile
kontrgerilla örgütlenmesini yaratan-
lardan biri oldu. Yapt›¤› katliamlar
ve sald›r›lar ile övündü hep.

AAddnnaann MMeennddeerreess iktidar› döne-
minde 66--77 EEyyllüüll 11995555’de ‹stan-

bul’da, Ankara’da, ‹zmir’de az›nl›k
halklara karfl› yürütülen provokas-
yonu örgütledi. Bu ya¤ma ve katlia-
ma iliflkin olarak ““66--77 EEyyllüüll ddee bbiirr
ÖÖzzeell HHaarrpp iiflfliiddiirr vvee mmuuhhtteeflfleemm bbiirr
öörrggüüttlleennmmeeyyddii.. AAmmaacc››nnaa ddaa uullaaflfltt››””
diyerek, katliam› kontrgerilla ad›na
üstlenmiflti. 

Yirmibeflo¤lu geçen hafta, Ha-
ber Türk gazetesi ile yapt›¤› bir rö-
portajda kontrgerillan›n icraatlar›na
iliflkin bir itirafta daha bulundu; Yir-
mibeflo¤lu flunlar› söylüyordu bu
röportajda:

“TTüürrkkiiyyee’’ddee ddee ÖÖzzeell HHaarrpp''ttee bbiirr
kkuurraall vvaarrdd››rr:: HHaallkk››nn mmuukkaavveemmeettii--
nnii aarrtt››rrmmaakk iiççiinn ddüüflflmmaann yyaappmm››flfl ggii--
bbii bbaazz›› ddee¤¤eerrlleerree ssaabboottaajj yyaapp››ll››rr..
BBiirr ccaammii yyaakk››ll››rr.. KK››bbrr››ss''ttaa ccaammii
yyaakktt››kk bbiizz.. CCaammii yyaakk››ll››rr mmeesseellaa......" 

Cami de yak›l›r! 

K›br›s’ta ne yap›p yapmad›klar›

bir yana, halka karfl› savaflta zihni-
yetleri budur iflte. Kulland›klar›
yöntemler bunlard›r. Bu kokuflmufl
düzeni korumak ad›na yyaappmmaayyaa--
ccaakkllaarr››,, yyaappmmaadd››kkllaarr›› flfleeyy yyookkttuurr..

Halk›n kutsal sayd›¤› de¤erler de
dahil olmak üzere hemen her fley
onlar›n provokasyonlar› için kulla-
n›lm›flt›r. 

K›br›s’ta cami yakt›klar›n› söy-
leyen Yirmibeflo¤lu, AAttiinnaa’da AAttaa--
ttüürrkk’’ün evine provokasyon için
bomba att›r›p, 6-7 Eylül sald›r›s›
için gerekçe yarat›yordu. Bombala-
yan M‹T’in maafll› eleman›yd›. 

Bir devlet düflünün ki, kendi ku-
rucu liderinin evini bile kolayca
bombal›yor, “camilerin yak›labile-
ce¤ini” söylüyor. Ve bununla da
övünüyor.

“KKoosskkooccaa ddeevvlleett bbööyyllee flfleeyylleerr yyaa--
ppaarr mm››”” diyenler, “bbeenn ddeevvlleettiimmee
ggüüvveenniirriimm”” diyenler, itiraf edilen
bu gerçekleri görmeli ve ders ç›kar-
mal›d›r.

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 teke-
li LLoocckkhheeeedd’dir. LLoocckkhheeeedd savafl
uçaklar›n› satabilmek için onlarca
ülkede generallere, bakanlara, bü-
rokratlara rüflvetler da¤›tt›. Ameri-
kal› Senatör Frank Church,
11997766''ddaa,, LLoocckkhheeeedd’in bir çok ül-
kede büyük miktarlarda rüflvet da-
¤›tt›¤›n› aç›klad›. Say›lan ülkeler-
den biri de Türkiye’ydi ve Türkiye,
1974-75’te, LLoocckkhheeeedd’den 40 adet
savafl uça¤› alm›flt›. 

ABD'de General Dynamics fiir-
keti'nin Baflkan Yard›mc›s› Velio-
tis,, daha sonra bir soruflturma s›ra-
s›nda, Türkiye'ye verilen rüflvetin
miktar›n› da aç›klad›: 2233 mmiillyyoonn
ddoollaarr!!

Ama kime, ne kadar verilmiflti,

bunlar “s›r!” kald›. Aç›¤a ç›kanlar-
dan biri, dönemin Hava Kuvvetleri
Komutan›, 12 Eylül cuntas›n›n üye-
si Tahsin fiahinkaya idi. 

O y›llarda Lockheed’in rüflvet
da¤›tt›¤› ülkelerde soruflturmalar
aç›l›rken, Türkiye Lockheed rüflvet
olay›n›n soruflturulmad›¤› iki ülke-
den birisi olmufltu.

DDSSPP,, geçen hafta, ad› 23 milyon
dolarl›k rüflvetle an›lan emekli Org.
Tahsin fiahinkaya için Meclis Arafl-
t›rmas› aç›lmas›n› istedi.

Hava Kuvvetleri’ne ait uçak
hangarlar›nda tavukçuluk yapan bir
cunta üyesidir TTaahhssiinn fifiaahhiinnkkaayyaa.
Uçak al›mlar›ndaki vurgunlar›yla,
dünyan›n en zengin generalleri ara-
s›na kat›lm›flt›r.. Bu durum bilinme-
sine karfl›n, fiahinkaya hakk›nda tek
bir soruflturma aç›lmam›flt›r. Peki
neden?

fiahinkaya ve generaller rüflveti
emperyalist tekellerden alm›fllard›r.

En büyük rüflvet çark›, em-
peryalist tekellerin kurdu-
¤udur, ve LLoocckkhheeeedd’’den
bu yana da dönmeye de-
vam ediyor. fiahinkaya’dan
sonra da tüm üst kademe
generaller, baflka rüfl-
vetler yediler. Daha da
önemlisi, siyasi iktidarlar
da o rüflvetlerden paylar›n› ald›lar.
Yani o 23 milyon dolar› ssaaddeeccee fifiaa--
hhiinnkkaayyaa aallmmaadd››,, o ihalelerde imzas›
olan hükümetler baflta olmak üzere
oligarfli içi bir çok kesim paylaflm›fl-
t›r. ‹flte o nedenle de üzerinden 3344 yy››ll
geçmifl olmas›na ra¤men, ne araflt›r-
m›fl, ne soruflturabilmifllerdir... 

Onlarca y›ld›r dönüp duran rüfl-
vet çark›, fiahinkaya’y› sorufltur-
makla duracak m›? Hay›r.; yeni fia-
hinkayalar 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. 

fiahinkaya tek miydi?

‘Cami yak›l›r mesela’
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11--)) MMiilllliiyyeettççiilliikk nneeddiirr??

Milliyetçilik burjuvazinin “ken-
dine ait bir pazara sahip olmak”
istemesiyle tarih sahnesine ç›kan
bir düflüncedir. Kapitalizm gelifl-
mekte, feodal devletler buna en-
gel olmakta, burjuvazi feodal ikti-
dar› y›kmak istemekteydi. Kapi-
talizmle birlikte uluslar›n flekil-
lenmesine paralel olarak “Tek
bayrak alt›nda ulusal bir devlet”,
feodalizmin egemenli¤ini y›k›p
burjuvazinin iktidar›n› sa¤laya-
cakt›. Milliyetçilik bu anlamda
burjuvazinin ç›karlar›na uygun
olarak, “belli bir toprak üzerinde
ayn› dili konuflan, ayn› üretim
iliflkileri içinde yer alan halk› or-
tak bir ruhsal flekillenme içinde
birlefltiren ‘inanç ve bilinç’ birli-
¤i” olarak tarih sahnesine ç›kt›. 

22--)) MMiilllliiyyeettççiillii¤¤iinn ttaarriihh iiççiinnddeekkii

rroollüü nneeddiirr??

Milliyetçilik, feodalizme karfl› ilerici
bir rol oynad›. Bu milliyetçilik,
burjuva milliyetçili¤iydi ve bur-
juvazinin gericileflmesine ba¤l›
olarak gericileflti. Milliyetçilik
düflüncesi, bir ulusun öteki ulus-
lardan daha üstün oldu¤u düflün-
cesiyle uluslar› birbirine düflman
hale getirdi. Burjuvazi, burjuvazi-
nin ç›karlar› için kitleleri savaflt›r-
makta bu milliyetçilik duygusunu
kulland›. 

33--)) BBuurrjjuuvvaazzii mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii nneeddeenn

kkuullllaann››rr??

“Tekelci dönemde kapitalizm serbest
rekabet, milliyetçilik ve demokratik
yönetim ilkelerini bir yana iterek,
yerlerine tekel, kozmopolitizm ve oli-
garflik diktay› ikame etmifltir.” Fakat

bu r juvaz i ,
kitleler nez-
dinde milli-
yetçili¤i el-
den b›rak-
may›p, kul-

lanmaya devam etmifltir.

Çünkü milliyetçi duygular›n
körüklenmesi emekçilerin s›-

n›f bilincinin geliflmesini engel-
lemektedir. Milliyetçilik ve “mil-
li” duygular, s›n›fsal farkl›l›klar›,
çeliflkileri en etkili ve en k›sa yol-
dan örtbas etme arac›d›r.

‹lerici rol oynad›¤› dönemler de da-
hil, burjuvazi her zaman milliyet-
çili¤i kendi ç›karlar› do¤rultusun-
da kullanm›flt›r. Burjuvazinin
“milli” ç›kar olarak gösterdi¤i
kendi ç›karlar›d›r. “Egemenlik
ulusundur” sözü de s›n›fsal an-
lamda burjuvazinin egemenli¤i
anlam›na gelmifltir. Emperyalizm
dönemiyle birlikte, milliyetçili¤in
kullan›m›, flovenizme dönüflmüfl
ve halklar aç›s›ndan y›k›c› ve teh-
likeli hale dönüflmüfltür. 

44--)) MMiilllliiyyeettççiillii¤¤iinn üüllkkeemmiizzddeekkii

sseeyyrrii nneeddiirr??

Milliyetçilik ve flovenizm, sistemin
bir parças› olarak, emperyalizme
hizmet eder. Faflizm milliyetçili¤i
kullan›r. fiovenizmi körükleyerek
uluslar aras›nda düflmanl›¤› büyü-
tür. Ulusun alabildi¤ince yüceltil-
di¤i yeni bir tarih yaz›l›p di¤er
uluslar afla¤›lan›r düflman gösteri-
lir. 

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ulusal
kurtuluflçuluk hakimdir; bu süre-
cin milliyetçili¤i anti-emperyalist
içeriklidir. Ancak daha sonra bu
milliyetçilik, Günefl Dil Teorisiy-
le birlikte “›rkç›” bir zemine otur-
du. Asimilasyon politikalar›na ze-
min oluflturdu. Baflta Kürtler ol-
mak üzere, tüm di¤er ulusal kim-
likler üzerinde bask›lar bafllad›. 

55--)) BBuuggüünn mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii kkiimm

yyüükksseellttiiyyoorr??

Milliyetçilik, bizzat devlet taraf›ndan

ulusal ve s›n›fsal mücadeleye kar-
fl› bir barikat olarak kullan›lmak-
tad›r. Yoksullaflmaya duyulan öf-
kenin sola yönelmesini engelle-
mek, kitleleri kontrol alt›nda tut-
mak için de milliyetçilik bulun-
maz bir silaht›r. Oligarflik devle-
tin kitleleri kontrol etmek için
kulland›¤› iki temel araçtan biri
ddiinn ve bu temelde örgütlenen ha-
reketler, di¤eri mmiilllliiyyeettççiilliikk ve bu
temelde örgütlenen hareketler ol-
mufltur.

fiovenist milliyetçi flartlanmalar al-
t›nda tutulan kitleler, kendi sorun-
lar›ndan uzaklafl›p sorunlar›n›n
kayna¤› olarak hak arayan kesim-
leri, ulusal haklar›n› isteyen kitle-
leri az›nl›k milliyetleri görür.
Özellikle küçük burjuvazi ve
köylülük üzerinde etkili olan bu
denetim yönlendirme politikas›
büyük oranda sonuç al›c› olmak-
tad›r.

66--)) MMiilllliiyyeettççiillii¤¤iinn kkuullllaann››lldd››¤¤››

aallaannllaarr??

Milliyetçili¤in tarihsel olarak kulla-
n›ld›¤› en önemli alanlarlardan
biri, muhalif güçleri sindirmektir.
Bunun için hedefteki güçler,
““ggaayyrrii mmiillllii”” olmakla, ““vvaattaannaa
iihhaanneett””llee suçlan›r ve flovenizmin
etkisindeki güçler, hedefe yönlen-
dirilir. 

Ülkemizde de milliyetçilik, özellikle
1960’l› y›llardan itibaren, bu fle-
kilde yo¤un olarak kullan›ld›. Ba-
¤›ms›z Türkiye için mücadele
edenleri “vatan haini”, “d›fl mih-
rakl›” diye lanse eden oligarfli,
vatanseverleri bu yolla tecrit et-
meye çal›flm›flt›r. 

fiovenizmin yükseltilmesi, genifl kit-
leleri pasifize etmekte, denetim
alt›nda tutmakta, düzene tepkile-
rinin baflka yönlere kanalize edil-
mesinde de kullan›l›r. fiovenist
flartland›rmalar alt›nda tutulan
kitleler kendi sorunlar›ndan
uzaklafl›r, k›flk›rtmalarla, sorunla-
r›n›n kayna¤› olarak düzeni de¤il
hak arayan kesimleri görmeye
bafllar...

Tarihten, bilimden, 
önderlerimizden, geleneklerimizden

ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SSOORRUUDDAA15
Milliyetçilik ve linçler
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77--)) MMiilllliiyyeettççiillii¤¤iinn ttoopplluumm

üüzzeerriinnddeekkii eettkkiissii nneeddiirr??

Egemenler toplumu sürekli “dört
yan›m›z düflmanla dolu, Türk’ün
Türk’ten baflka dostu yoktur” de-
magojisiyle tetikte tutup, toplu-
mun devletin etraf›nda kenetlen-
mesini hedeflerler. Bu ruh haliy-
le, Türkiye’yi, tüm yanl›fllar›yla
birlikte savunmak, adeta zorunlu
“ulusal bir refleks”, toplumsal bir
ruh hali haline getirilir. 

88--)) LLiinnçç nneeddiirr??

“Birden çok kimsenin kendilerine gö-
re suç olan bir davran›fltan dolay›
birini, yasad›fl› ve yarg›lamas›z
olarak, tafl, sopa ve benzeri araç-
larla döverek öldürmesi”dir. 

Bugünkü somutta, linç, egemen s›-
n›flar›n k›flk›rtmalar›yla bir araya
getirilen güruhlar›n, hak ve özgür-
lük mücadelesi verenlerin üzerine
sald›rt›larak, “düflman” gösterilen
bu kesimlerin öldürülmesi veya
öldüresiye dövülmesidir. 

99--)) LLiinnçç bbiirr ddeevvlleett ppoolliittiikkaass››

mm››dd››rr??

Bugüne kadarki linç sald›r›lar›nda
anl›k ve yerel, bölgesel bir durum
söz konusu de¤ildir. Bu süreç bi-
linçli ve planl› bir flekilde baflla-
t›lm›flt›r ve halen de öyle sürmek-
tedir. 

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 ola-
rak gören ve “ah flu insan hakla-
r› olmasa” diye düflünen faflist
devlet zihniyeti, demokratik mü-
cadeleyi yoketmek için “hukukun
d›fl›nda”, “rutin d›fl›” bir yöntem
olarak sivil faflist terörü halk›n
üzerine sürmüfllerdir. Faflist terö-
rün bugünkü biçimi, devrimci de-
mokratik güçleri tecrit etme he-
define uygun olarak, linç biçi-
minde sürdürülmektedir. Dolay›-

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

1100--)) KKiittlleelleerr bbuu ppoolliittiikkaaddaa
nnaass››ll kkuullllaann››ll››rr??

fiovenizmin karakteristik özellikle-
rinden 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 ss››nn››ff mmüüccaaddee--
lleessiinnii de “vatana ihanet” olarak
göstermektedir. Bu anlamda flo-
venizm oligarfli aç›s›ndan çok ve-
rimli, bir taflla bir çok kufl vurma-
s›n› sa¤layan bir politikad›r.

fiovenizm kitleleri etkilemek için di-
ni kullan›r. Hitler’in ““TTaannrr››nn››nn
yyaapp››tt››nn›› kkoorruummaakk iiççiinn ssaavvaaflfl››yyoo--
rruumm..”” sözünün Türkiye versiyo-
nu “bayrak inmez, ezan susmaz”
sözüdür.

Linç politikas› halk›n tüm geri yan-
lar›na seslenen bir politikad›r.
Açl›k, iflsizlik, yoksulluk derin-
lefltikçe öfke ve tepki kendisine
yönelecek yer aramakta, solun bu
tepkiyi do¤ru hedeflere kanalize
edemedi¤i koflullarda da egemen-
ler bu tepkiyi ›rkç› kanallara ak›t-
maktad›rlar. Kitlelerin memnuni-
yetsizlik duygular›, linç politika-
s›n›n kulland›¤› malzeme haline
gelmektedir. 

1111--)) NNeeddeenn lliinnçç??

Dün nas›l sivil faflist terör, kontrge-
rilla politikalar› do¤rultusunda
devletin polisi, M‹T’i, jandarma-
s›yla iflbirli¤i içinde halk›n müca-
delesinin karfl›s›na ç›kar›lm›flsa,
kontrgerilla nas›l infazlara, kay-
betmelere, faili meçhullere bafl-
vurmuflsa, bugün de linç sald›r›-
lar›na politik olarak aayynn›› ggöörreevv
yüklenmifltir.

Salt askeri, polisiye yöntemlerle,
a¤›rlaflt›r›lm›fl bask› ve cez a ya-
salar›yla amac›na ulaflamayan
sistem, halk›n taleplerinin karfl›-
s›na flovenizmle zehirlenmifl kit-

leleri ç›karmay› bir politika hali-
ne getirmifltir. Kürt-Türk çat›fl-
mas›n›n zeminini yaratarak, bunu
hem bir tehdit arac› olarak kul-
lanmakta, hem de milyonlarca
Kürt’ ün taleplerini gayr› meflru
bir zemine sürüklemeyi hesapla-
maktad›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 mefl-
rulu¤u yok etmek istemektedir. 

Ayr›ca, linçlerle hem “halk bize kar-
fl›” duygusu yarat›larak devrimci-
lerde, hem de devrimcilere umut
ba¤layan kitlelerde çaresizlik,
umutsuzluk ve demoralizasyon
yaratmak istemektedirler. 

1122--)) LLiinnçç ssaalldd››rr››llaarr››

““ssoossyyoolloojjiikk”” mmiiddiirr??

Linç sald›r›lar›n›n nedeni sosyolojik
de¤il, politiktir. Oligarfli linç sal-
d›r›lar›n›n nedenlerini gizlemek
için “sosyolojik sebepler” masal-
lar› anlatmaktad›r. 

Linç sald›r›lar›, bizzat oligarflinin
resmi sivil faflist güçleri taraf›n-
dan belli politik hedefler için ör-
gütlenmektedir. Bu tart›flmas›z-
d›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. Bu-
rada belirleyici olan örgütleyen-
lerdir. Örgütleyiciler ise, polisten
M‹T’e, jandarmaya, MHP’den
BBP’ye, AKP’ye kadar uzan-
maktad›r. Dolay›s›yla, linç sald›-
r›lar›, dinci gericili¤in ve flove-
nizmin belli bir kitle taban›na sa-
hip oldu¤u her yerde örgütlenebi-
lir. 

1133--)) LLiinnççlleerr nnaass››ll öörrggüüttlleenniiyyoorr??

‹stisnas›z bütün linçler yyaallaannllaarrllaa
k›flk›rt›lm›flt›r. 6-7 Eylül sald›r›la-
r›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, “Ko-
münistler, camileri bombalad›”,
“Kaleye k›z›l bayrak çektiler”,
“Türk bayra¤›n› yakt›lar” diye
sürüp gitmektedir. Bu noktada,
özellikle bir çok yanl›fl›yla oli-
garfliye malzeme veren Kürt mil-
liyetçi hareketinin bu yan› da, bu
sald›r›larda s›kl›kla kullan›lmak-
tad›r. 

1144--)) ““VVaattaannddaaflfl hhaassssaassiiyyeettii””

ddiiyyee llaannssee eeddiilleenn lliinnççlleerriinn öözzüü
nneeddiirr??

Oligarfli, burjuva bas›n›n eli kanl›
kalemflörleri arac›l›¤›yla linçleri
“vatandafl hassasiyeti”, “halk
tepkisi” gibi söylemlerle meflru-
laflt›rmaktad›r. 

Ortada bir “vatandafl hassasiyeti”
yoktur. Kendili¤inden bir tepki
yoktur. Tek bir linç sald›r›s› bile
bu flekilde kendili¤inden gerçek-
leflmemifltir. Ortada kontrgerilla
taraf›ndan yalanlarla kand›r›lm›fl
üç-befl çapulcunun vatanseverle-
re, devrimcilere, demokratik
güçlere sald›rt›lmas› vard›r..

1155--)) MMiilllliiyyeettççiilliikk öözzüünnddeenn

uuzzaakkllaaflflmm››flfltt››rr??

Günümüzde art›k “milliyetçi”lik,
milliyetçilikten ç›km›flt›r. Bugün
yeryüzünde ne tarihsel anlam›y-
la, ne 20. yüzy›lda emperyaliz-
me karfl› bir mevzi olan ulusal
kurtulufl savafllar›ndaki anlam›
ve iflleviyle bir milliyetçilikten
söz edilemez. (Kimi ülkelerde
istisnalar olabilir. ‹stisnalar ka-
ideyi bozmaz.)

Milliyetçili¤in tarihsel anlam› orta-
dan 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 riyakarca-
d›r. 

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›n-
dan gerçeklefltirilen linç sald›r›s› da
bunlardan biriydi. Aç›l›fla kat›lan-
lar, tafl, sopa ve biber gaz› ile linç
edilmek istendi. Sald›r›, AKP ikti-
dar› taraf›ndan aç›ktan sahiplenildi.
Burjuva bas›nda ve televizyonlarda
olay oldukça genifl tart›fl›ld›; ama
çarp›k bir tart›flmayd› bu; çat›flma-
n›n temellerini aç›¤a ç›karmak m›
yoksa gizlemek mi istedi¤i flüphe-
liydi. Bu tart›flmada en çok kullan›-
lan kavrama bakarak, bu sorunun
cevab›n› da verebiliriz. 

Tophane’deki linç sald›r›s›, ale-
ni gerici terör, bu tart›flmalarda
“mahalle bask›s›” olarak an›ld› hep. 

Bu kavram, ilk olarak Prof. fie-
rif Mardin taraf›ndan ortaya at›ld›.
Sonra bir çok fley “mahalle bask›s›”
ile aç›klanmaya bafllad›. Ramazan-
larda oruç tutmama gerekçesiyle
üniversitelerden gecekondu semtle-
rine kadar uzanan sald›r›lar, “niye
Türk bayra¤› tafl›m›yorsunuz” diye
eylemlere yap›lan sald›r›lar, insan-
lara parkta bira içti diye, efliyle yan-
yana dolafl›yor diye uygulanan te-
rör, resmi kurumlarda, okullarda,
iflyerlerinde namaz k›lmayanlara
yönelik aç›k ve örtülü bask›lar, ga-
zetelerde, “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 bas-
k›s›!

Ortada s›n›flar mücadelesinin
bir parças› olarak cereyan eden ide-
olojik, kültürel özellikler tafl›yan
faflist ve gerici bir bask› var. Bu gö-
rülmüyor, görülmek istenmiyor.
Ortaya bir kavram at›lm›fl, dört elle

ona sar›ld›lar. 

M a h a l l e
bask›s› kavra-
m› bbiirriinncciissii;;
bask›n›n ide-
olojik niteli¤i-
ni, iikkiinncciissii;;

bask›n›n kimden ve neden geldi¤ini
gizleyen bir kavramd›r. 

Burjuva sosyolojisi bütünü iti-
bariyle ss››nn››ffllaarr mmüüccaaddeelleessiinniinn üüss--
ttüünnüü öörrtteenn bir sosyolojidir. Burju-
va 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 noktalar-
dan bir tanesi bilime, bilim adamla-
r›na pek de kulak vermeyen burju-
va bas›n, ‹slamc› bas›n›n bu kavra-
m› flevkle sahiplenmeleridir. Çünkü
kavram tam da onlar›n istedi¤i iflle-
vi görüyor. Olay s›n›fsal olmaktan
ç›kart›l›p, nnee oolldduu¤¤uu bbeelliirrssiizz bir
hale getiriliyor.

O hale getirdikten sonra da bur-
juva 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. Din-
ci gericili¤in, ba¤naz tarikatlar›n
inanç özgürlü¤ünü çi¤neyen gerici
terörüne, terör demezler. Düzen ‹s-
lamc›l›¤›n›n terörüne dini bask› di-
yemezler. Çünkü bu kavramlar›
kulland›klar›nda iktidarla, gerici ta-
rikatlarla karfl› karfl›ya gelmifl ola-
caklard›r. ‹ktidarla karfl› karfl›ya
geldiklerinde o zaman Ayd›n Do-
¤anlar’›n ç›karlar› zarar görür. Ci-
nerler’in, Karamehmetler’in ç›kar-
lar› 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 ört-
tü¤ünüz AAKKPP’’nniinn ffaaflfliisstt tteerröörrüü--
ddüürr. Mahalle bask›s› diyerek ffaaflfliisstt
tteerröörrüünn vvee ggeerriicciillii¤¤iinn üüssttüünnüü öörr--
ttüüyyoorrssuunnuuzz......

Savaşan
Kelimeler 

“Mahalle bask›s›”
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Nas›l Yazmal› konusuna devam
edece¤imiz dersimizin bu bölümün-
de, yaz›n›n niteli¤i üzerinde durma-
y› sürdürürken, yaz›n›n biçimsel ve
teknik yanlar›na da de¤inece¤iz. 

�� Yaz›, EETK‹LEY‹C‹
olmal›d›r

Bir bildiride, bir bas›n aç›klama-
s›nda “sorunu ortaya koymufl ol-
mak” 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 or-
taya koyabilmeliyiz. 

Bunu sa¤layacak en
temel unsurlardan biri,
sorunun en çarp›c›, en
önemli yan›n› öne ç›ka-
ran, vurguyu onun üzeri-
ne yo¤unlaflt›ran bir üs-
lup 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 karma-
fl›k, ne söyledi¤i, ne önerdi¤i hemen
anlafl›lmayan bir metin ç›kar›r. 

Sorunu “bütünlüklü” olarak or-
taya koymak elbette gereklidir, ama
bütünlüklü olmas›n›, konuyla ilgili
tüm ba¤lant›lara de¤inmek biçimin-
de yorumlad›¤›m›zda, metin o za-
man temel vurgular›n› kaybedecek,
mesele kalabal›klaflacakt›r. 

Bir metnin etkili olmas›n›n bir
di¤er yönü, insanlar›n duyarl›l›kla-
r›n› yakalayabilmektir. Bu bazen bir
olaydaki vahfletin, bir baflka olayda-
ki adaletsizli¤in, bir baflka sefer,
halk›n afla¤›lanmas›n›n öne ç›kar›l-
mas› biçiminde olabilir. Veya çok
daha küçük bir ayr›nt› da olabilir.  

Bazen etki tek bir kelimededir.

Bazen bir soruda-
d›r. Bazen bir hü-
kümdedir. Bazen
bir slogandad›r.
Bazen egemen s›-
n›flar›n söyledik-
lerinden bir al›nt›-
dad›r. Bazen ajita-

tif bir çift sözümüzdedir. 

Bunun herhangi birini mutlaklafl-
t›ramay›z. Mutlaklaflt›r›rsak, kendi
kendimize yaz›lar›m›z› k›s›rlaflt›r-
m›fl oluruz. Sorun, her konu, her ya-
z› özelinde en etkileyici yan› bula-
bilmektir.

Bunun için çok karmafl›k for-
müllere, karmafl›k düflünce ve tah-
lillere gerek yoktur. Bu noktada hal-
k›n duygular›na ve devrimci duygu-
lar›m›za, devrimci mant›k süzgeci-
mize güvenmek gerekir. 

�� Yazma eeyleminde
olmamas› ggerekenler

EEmmeekk hhaarrccaammaammaakk,, aarraaflfltt››rrmmaa
yyaappmmaammaakk,, ""bbeenn yyaazz›› yyaazzaammaamm""
ddiiyyee kkeennddiinnee ggüüvveennmmeemmeekk,, mmüü--
kkeemmmmeelllliiyyeettççiilliikk;; 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, ka-
fada 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 ça-
l›flma yapmadan haz›rlanacak yaz›-
lar eksik olacakt›r. Özellikle pratik
geliflmelere h›zla cevap vermemiz

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› meselesi-
dir. Süre k›sa da olsa yine de bir hhaa--
zz››rrll››kk yapabiliriz. En az›ndan k›sa
bir süre içinde de olsa, yaz›n›n tasla-
¤›n›, biçimini ç›kartacak tarzda dü-
flünmek, en yak›n›m›zdakilerin gö-
rüfl ve önerilerini almak yap›labilir. 

Okuyucunun duygular›nda, dü-
flünce 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, hiç-
bir yeni duygu yaflamayacaksak,
kafam›zda hiçbir soru iflareti olufl-
mayacaksa, estetik duygular›m›z›
tatmin etmeyecekse bir yaz›y› ne di-
ye okuyal›m?”

Yaz›da en önemli unsurlardan
biri, yazaca¤›m›z konu-
da, imkan oldu¤u ölçü-
de bir araflt›rma, bir ta-
rama yap›lmal›d›r.  ‘‘KKaa--
ffaaddaann’’ yyaazzmmaakk,, ggeenneell--
lleemmeekk,, ggeeççiiflflttiirrmmeekk,,
cceepptteenn yyeemmeekk,, bbiillggiillee--
rriinn ssaa¤¤llaammaass››nn›› yyaapp--
mmaaddaann kkuullllaannmmaakk,, ya-
z›larda hem yyüüzzeeyysseellllii--
¤¤ee,, hem ciddi yyaannll››flflllaa--

rraa yol açar. 

Yaz›, öözendir! 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. “ BBiizz
yyaazzaarr››zz ookkuunnuurr,, bbiizz kkoonnuuflfluurruuzz ddiinn--
lleenniirr,, bbiizz aassaarr››zz bbaakk››ll››rr”” mant›¤›yla
hareket edemeyiz. Muhtevas›yla,
sloganlar›yla, rengiyle, büyüklü-
¤üyle hepsini ince ince düflünüp he-
saplamal›y›z. Nas›l yaparsak etkili
olur? Nas›l yaparsak meram›m›z›
tam anlatm›fl oluruz? 

�� Bafll›k vve aaltbafll›klar,
yaz›n›n kkolonlar›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-

DEVR‹M ‹‹çinDEVR‹M ‹‹çin

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL

DDeerrss:: NNaass››ll 
YYaazzmmaall››yy››zz??--22

YYaazz››,, ddüüflflmmaann››
ööllddüürrmmeellii,, ddoossttuu

iikknnaa eettmmeellii!!
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sa–, bir bbaaflflll››¤¤›› olur. 

Her yaz› türünün bafl-
l›k biçiminde kendine öz-
gü yanlar› vard›r, ama flu-
nu hepsinde ortak bir ni-
telik olarak belirtebiliriz:
Bafll›k; içeri¤i yans›tma-
l›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 kul-
lan›lan “bas›na ve kamuoyuna” tar-
z›ndaki bafll›¤›n do¤ru bir bafll›k bi-
çimi olmad›¤›n› da belirtelim. Biz
esas olarak halka seslenmeliyiz. Ka-
muoyu, toplumsal anlamda belirsiz
bir kategoridir. Ülkemizde, kelime-
nin sözlük anlam›ndan da farkl› bir
kullan›m yerleflmifltir zaten. Sözlük
anlam›yla Kamuoyu, flu demektir:
“Bir sorun üzerine halk›n genel dü-
flüncesi, 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 ko-
yaca¤›m›z bir kaç kelimeyle güç-
lendirmek isteyebiliriz. Bu durum-
da da bu ekler, anlatmak istedi¤imiz
as›l olay ve o vesileyle vermek iste-
di¤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, cofl-
kuysa coflkuyu, inanc›m›z›, iddia-
m›z› yans›tmal›d›r. 

O duygular›m›z› yaz›da  hisset-
tirmek, bir yaz› için önemlidir. 

AAllttbbaaflflll››kkllaarr ise (ara bafll›klar da
denilebilir) genel olarak bir yaz›n›n
okunmas›n›, anlafl›lmas›n› kolaylafl-
t›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, ya-
z› içinde öne ç›kar›lacak sözlerden,
al›nt›lardan, vurgulardan da olufla-
bilir.  

�� Sa¤lam bbir yaz›, kkurall›
bir yaz›d›r

Yaz›lar›m›zda dilbilgisi kurallar›-
na genel olarak uyulmal›d›r. fiunlar›
net olarak vurgulayal›m: BBiirr:: Biz,
düzenin “dil kurumlar›”n›n dayatt›¤›
kelime ve kavramlara uymak zorun-
da de¤iliz. Sözkonusu olan kavram-
lar olunca, tercihlerimizi kendi say›-
sal, s›n›fsal ölçülerimizle yapar›z.
‹‹kkii:: Dilbilgisi, imla konular›nda,
e¤er düzenin bir keyfiyeti varsa, ora-
da biz kendi tercihimizi yapar›z.
Mesela yaz› dilinde a harflerinin
üzerindeki flapkalar›n kullan›l›p kul-
lan›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› engelli-
yorsa, 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 anla-
m›ndaki hala kelimesiyle, bir fleyin
sürmesi anlam›ndaki hâlâ aras›ndaki
fark› ay›rdetmek için flapkal› kullan-
mak daha do¤rudur, bizim için halk
nezdinde anlafl›l›rl›k esast›r; bu tür
noktalarda kendimizi düzenin dil ku-
rumuyla s›n›rlamak zorunda de¤iliz. 

Ancak bu tür durumlar d›fl›nda,
dil kurallar›, yüzy›llar, hatta bin y›l-
lar içinde halk›n kullan›m biçimiyle
oluflmufltur ve o noktada oluflmufl
kurallara bir yaz› içinde uymak ge-
rekir. 

Yaz›n›n anlafl›l›rl›¤›, her kelime-

nin yerli yerinde kulla-
n›lmas›, bu kurallara uy-
makla sa¤lan›r. 

Cümleyi oluflturan
unsurlar›n yerli yerinde
bulunmas›, noktalama
iflaretlerinin, büyük kü-

çük harf kurallar›n›n do¤ru kullan›l-
mas›, bir yaz›n›n anlafl›l›rl›¤› aç›s›n-
dan da, teorik, politik gücü aç›s›n-
dan da önemlidir. 

�� Yaz›y› zzenginlefltirme
araçlar›, kkarar›nda
kullan›lmal›d›r

Yeri geldi¤inde imgelere, ben-
zetlemelere baflvurulabilir, yeri gel-
di¤inde fliir, yeri geldi¤inde f›kralar
kullanabiliriz  Kitlelerde yer etmifl
sembollere baflvurabiliriz. Bunlar›
yaparken önemli olan, aabbaarrtt››ddaann,,
öözzeennttiicciilliikktteenn,, ttaakklliittççiilliikktteenn kaç›n-
mak, hepsini kkaarraarr››nnddaa ve yyeerrllii
yyeerriinnddee yapabilmektir. 

Cümlelerin hep ayn› yüklemlerle
bitti¤i k›sa metinler, bir yaz› içinde
kutu olarak özel bir vurguyu anlata-
bilir; ama bu tarz, bütün yaz›y› kap-
lad›¤›nda, yaz›n›n niteli¤ini bozan
bir hal al›r. 

Zaman zaman yaz›lar›m›z› güç-
lendirmek için iradi olarak tekrara
baflvurmak, hayattan örnekler ver-
mek, bir fleyin kolayca anlafl›labil-
mesi ve hat›rlanabilmesi çok iyi bi-
linen olgulardan, olaylardan hare-
ketle benzetmeler yapmak gibi yön-
temler de kullanabiliriz.  Ayn› flekil-
de yaz›larda ttaassvviirrlleerree, edebi bö-
lümlere de yer verebiliriz.  

Yer yer resimler kullanabiliriz
yaz›lar›m›z› güçlendirmek için. Me-
sela karikatür de neden olmas›n?
E¤er bizim anlatmak istedi¤imizi
güçlendiriyorsa o da kullan›labilir. 

Evet, rreessiimm,, kkaarriikkaattüürr,, ttaassvviirr,,
tteekkrraarr,, ddeevvrriikk ccüümmlleelleerr,, flfliiiirrlleerr,,
ff››kkrraallaarr,, ddeeyyiiflfllleerr,, 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 dü-
flüncelerimizdeki berrakl›¤›n sonu-
cudur. O konuda bak›fl aç›m›z ve

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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söyleyece¤imiz net de¤il-
se, ortaya kuflkusuz da¤›-
n›k ve ak›c› olmayan bir
yaz› ç›kar. 

DDaa¤¤››nn››kk,, ppllaannss››zz bir
yaz›, ak›c› olmayacakt›r ve
içinde istedi¤i kadar zen-
ginlefltirici ögeler bulun-
sun, amac›na ulaflamayacakt›r. 

�� Bir HABER nneleri
içermelidir?

Haber üzerinde özel olarak dur-
mal›y›z. Çünkü her birimde, alanda
sürekli olarak bir fleyler yap›yoruz
ve sürekli olarak haber yaz›yoruz.

Haber, mücadelemize iliflkin ge-
liflmeleri, en genifl halk kesimlerine
uluflt›rmak için bas›n ve yay›n or-
ganlar›nda yay›nlanmak üzere yaz›-
lan yaz›lar›m›zd›r. 

Devrim ve karfl›-devrimi, halkla-
r›m›z›, dünya halklar›n›, insanl›¤›
ilgilendiren geliflmeler, haber nes-
nesidir. Bu konuda elbette burjuva
gazetecilikle devrimcilerin haber
anlay›fl› aras›nda büyük fark vard›r. 

Burjuvazi, “habere yorum kar›fl-
t›r›lmaz” der, ama asl›nda yalan
söylemektedir. Her haber yorumlu-
dur, onun verilifl biçimi, onun içinde
kullan›lan kavramlar, zaten belli bir
yoruma göre tercih edilmifllerdir.
Mesela, “öfkeli vatandafllar TA-
YAD’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 etmeme-
si aç›s›ndan de¤erlendiririz. 

Bu konuda birim ve alanlardan
yaz›lan haber yaz›lar›nda ciddi ek-
siklikler olabildi¤ini belirtmeliyiz.
Haberde yine yüzlerce y›ll›k biri-
kimler sonucunda ç›km›fl bir kural
vard›r: “5 N 1 K” diye formülleflti-
rilen 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  habe-
ri belli bir amaçla yapar›z. Bu an-
lamda haber, 5 N 1 K d›fl›nda bu
amac› da içermelidir. Bizim eylem-
lerimizin haberleri aç›kt›r zaten.
Ama bunun d›fl›nda bir haber yaz›s›
yazm›flsak, orada, verdi¤imiz habe-
re 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¤erlen-
dirmeyi her zaman yaz›n›n bir ye-
rinde bu iyidir, kötüdür diye yaza-
rak vermemiz gerekmez. Mesela,
yaz› için kulland›¤›m›z bafll›k, seç-
ti¤imiz di¤er ifadeler, zaten iyi mi
kötü mü dedi¤imizi de ortaya koya-
bilir. 

Yorumlar içinde, haberin kendisi
kaybolmamal›d›r. ‹flin ajitatif, pro-
pagandif k›sm›n› yazarken, nerede,
ne olmufl, nas›l olmufl, onlar›n anla-
t›m› es geçilmemelidir. 

Keza, haberlerde, tüm di¤er ya-
z›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. 

�� BBiirr BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹DDEE nneelleerree

ddiikkkkaatt eettmmeelliiyyiizz??

Bir bildiri "Mümkünse tek yap-
rak olmal›. Bir dakikada okunabile-
cek kadar k›sa ve net olmal›. 

Renkli olmas›nda, hat›rda kala-
cak simgeler bar›nd›rmas›nda ya-
rar var. 

Bildiri al›n›p saklanmak üzere
de¤il o an okunup at›lacak bir mal-

zeme gibi düflünülüp kale-
me al›nmal› ve öyle bir mi-
zanpaja 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 ol-
mal›d›r. Anlam› herkes taraf›ndan
bilinemeyecek olan, çok kullan›l-
mayan, yabanc› kelimeler kullan-
mamal›, uzun, a¤dal› cümleler kur-
mamal›y›z. 

Özellikle tek sayfal›k bildiriler-
de, dolayl›, imal›, ironik (alayc›)
ifadeler genel olarak kullanmamal›-
y›z. Espri yapal›m diye, kinayeli an-
latal›m diye, yyaannll››flfl aannllaammaayyaa aaçç››kk
cümleler kullanmamal›y›z. 

Bildiride geçmifle ait olaylardan
tarihlerden kiflilerden söz ediyorsak
ve bu tavr›m›z aç›s›ndan önemliyse,
bildiriye uygun biçimde bilgilendi-
rici notlar koymal›y›z. 

Bildirinin biçimi özenli, bask›s›
temiz olmal›d›r. Biçimdeki özen, bi-
zim iddiam›z›n, ciddiyetimizin ifa-
desidir. Üzerindeki metin yamuk
yumuk bas›lm›fl, okunaks›z, kirli
bask›l› bir bildiri, içindekiler ne ka-
dar do¤ru ve etkili olursa olsun, in-
sanlarda olumsuz bir düflünce yara-
tacakt›r. 

Herkesin bildirinin tümünü oku-
mayabilece¤ini düflünmeliyiz; bu
anlamda da bildirilerde spotlar kul-
lanmal›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 ye-
re somut bir ça¤r› yap›yorsak, oku-
yan›n ulaflabilece¤i bir adres, inter-
net adresi ve benzeri olmal›d›r. 

�� Yazmak, kkendimizi
denetlemek, ss›namakt›r

Düflüncelerimizi yaz›ya aktar›r-
ken, bazen o konudaki bilgimizin

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
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yetersizli¤ini somut olarak
görürüz. Veya o noktadaki
düflüncelerimizin tutarl›l›-
¤›n›n henüz tam oturmad›-
¤›n› farkederiz. Her iki du-
rum da bizim önümüze yeni
okuma, e¤itim, tart›flma gö-
revi koyar. 

Yazman›n gelifltirici yan› da za-
ten, bize kendi eksikliklerimizi gös-
termesi 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 ya-
z› görevi alan Cepheli asla bunu ya-
sak savma, yapm›fl olma, görevi ye-
rine getirmifl olma olarak görmeme-
lidir. Hiçbir Cepheli, mesela ald›¤›
görev bir bildiri ise, bir fleyler yaza-
r›z, eylemde de okuruz diye bakma-
mal›d›r. Bildiride, seminerde, pan-
kartta “BBiizz yyaazzaarr››zz ookkuunnuurr,, bbiizz kkoo--
nnuuflfluurruuzz ddiinnlleenniirr,, bbiizz aassaarr››zz bbaakk››--
ll››rr”” mant›¤› bizden uzak olmal›d›r.
Hepsine büyük bir özen göstermeli-
yiz. Hepsinin bafll›¤›ndan (temel
slogan›ndan) mizanpaj›na, rengin-
den  boyutlar›na kadar her fleyini
düflünmeli, nas›l olursa ak›lda kal›c›
olur, nas›l olursa etkili olur diye ka-
fa yormal›y›z.  

�� Yazan bbilmelidir ki; her
kelime bbir mermidir! 

Yazma eyleminin en önemli yan-
lar›ndan biri de, kulland›¤›m›z kav-
ramlar, kelimeler konusunda çok
hassas olmakt›r. Her yaz›, biçimi ne
olursa olsun, ideolojik mücadelemi-
zin bir parças›d›r. Dolay›s›yla, bu
hassasiyeti göstermedi¤imizde, ek-
sik, yanl›fl, yersiz kelime ve kav-
ramlar 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 olma-
yan kelimeler, kavramlar karfl›s›nda

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, cop-
lardan daha fazlad›r; çünkü, copla-
r›n etkisi geçer söz kal›r. 

Burjuvazinin halk›n diline sok-
tu¤u çarp›k, yanl›fl kavramlar, bur-
juva ideolojisinin zehirli oklar› gibi-
dir. Bu yüzden yazarken, kelimeler,
kavramlar aç›s›ndan k›l› k›rk yaran
bir titizlik içinde olmal›y›z. Dergi-
mizde bu konuda yaz›lm›fl bir çok
yaz›n›n yan›s›ra, özellikle “Kelime-
lerin Savafl›” bafll›kl› köfledeki ba-
k›fl aç›s›n› tüm Cepheliler özümse-
melidir. 

Düflman›n dilimize ve beynimi-
ze s›zd›rd›¤› kelimeleri ay›klarken,
elbette cephaneli¤imize yeni ve da-
ha 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 ola-
rak yüzy›llardan süzüp geldi¤i keli-
meler, kavramlar, deyimler, mesel-
ler, bizim yaz›m›za güç verecek un-
surlard›r. Halklar›n tarihinde, bu ta-
rih içinde oluflmufl kültürlerinde,
hatta ulusal ve dini geleneklerinde,
yaz›m›z›, yani propagandam›z›, aji-
tasyonumuzu. inand›r›c›l›¤›m›z›, ik-
na edicili¤imizi güçlendirecek un-
surlar› almal›y›z. 

�� ‹nand›r›c›l›k, yyaz›n›n
temel ggücüdür; inand›r›c›l›¤›n
kayna¤› GGERÇEK’tedir

Bir yaz›n›n en temel unsuru
“inand›r›c›l›¤›”d›r . Yaz›n›n iyi, ba-
flar›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 oturma-
s›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 bilmeli-
dir ki, o abart› bir biçimde görülür,
hissedilir. Yaz› yazanlar, ço¤u za-
man yaz›lar›n› daha güçlendirmek
için “abart›”ya baflvururlar. Ama ya-
zarken hiç unutmayal›m ki, güç,
gerçektedir. Hiçbir abart›, bir yaz›y›
gerçekten daha fazla güçlendire-
mez. Yaz›y› okuyan, aannllaatt››llaannddaa,,
ggeerrççeekklleerrii ggöörrmmeelliiddiirr.. 

Yazarken o yaz›y› okuyacak
olanlar› gözümüzün önünde canlan-
d›rmal›, onlar yazd›¤›m›z› nas›l an-
layacak, nas›l yorumlayacak, acaba
yaz›m›zda söz etti¤imiz flu olay› bi-
liyorlar m›d›r diye düflünülmelidir.
Yani k›sacas›, yazan, kendini oku-
yan›n -okuma ihtimali olanlar›n-
yerine koymal›d›r.  

‹yi ve isabetli yazabilmek için
halk›n ö¤rencisi olmak gerekir. Ha-
yattan, pratikten ö¤renmek, hayat›n,
halk›n, prati¤in sorunlar›n› hissede-
bilmek gerekir. Bunu ö¤rendi¤imiz-
de 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 in-
sanlara e¤itim çal›flmas› fleklindeki
yaz›lar›n amac›, insanlar› bilinçlen-
dirmek, insanlar›n kafalar›ndaki
korkular›, önyarg›lar› y›k›p, onlar›
harekete, eyleme geçirmek, örgüt-
lenmeye 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 bu-
rada noktal›yoruz. Umuyoruz ki,
yaz›lar›n›z› güçlendirecek bir çerçe-
ve çizebilmiflizdir. Diyece¤imiz
odur ki, yaz› konusunda hhiiçç ççeekkiinn--
mmeeyyiinn,, ddoo¤¤aall oolluunn,, ggüüvveennllii oolluunn..

fiimdilik hoflçakal›n. 

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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Hapishanelerdeki a¤›r hasta tut-
saklar, bir bir ölüyor. “Tabutla” tah-
liye ediliyorlar oligarflinin zindanla-
r›ndan. AKP iktidar› hapishanelerde
sessiz imha politikas›n› ›srarla sür-
dürüyor. Ve biz de ›srarla, hasta tut-
saklar için mücadelemizi sürdürü-
yoruz. Bugün için onlar›n özgürlü-
¤ünü kazanmaya gücümüz yetmi-
yor, ama mücadelede ›srar ediyoruz.
Gerçekte sorun gücümüzün yeter-
sizli¤i de de¤il çünkü, sorun, Türki-
ye solunun hasta tutsaklar› sahip-
lenmekte gösterdi¤i zay›fl›k ve so-
rumsuzluktad›r. De¤ilse, bir bütün
olarak Türkiye solunun bu gücü
var!

A¤›r hasta tutsaklar›n tedavileri
bilerek geciktiriliyor, Adli T›p, on-
lar›n katline imza at›yor, tecritin ya-
ratt›¤› sessizlik ortam›nda, burjuva
medyan›n sansürüyle hapishaneler-
de katliam sürüyor. 

10 y›lda hapishanelerde ölenle-
rin say›s› 1659’a ulaflm›fl. Baflka sö-
ze gerek yok. Sadece bu y›l; 2010
y›l›n›n ocak ay›ndan a¤ustos ay›na
kadar sadece yedi ay içinde 115544 ttuu--
ttuukklluu tteeccrriittttee ööllddüürrüüllddüü.. 

Böyle bir ortamda tecrite karfl›
mücadelenin önemi, hasta tutsakla-
ra sahip ç›kman›n önemi  tart›fl›la-
maz biçimde ortadad›r. ‹ki talepe,
““TTeeccrriittee SSoonn!!”” ve ““HHaassttaa TTuuttssaakk--
llaarr SSeerrbbeesstt BB››rraakk››llss››nn!!”” taleplerine
sahip ç›kmak, halk›n ve solun so-
rumluluk s›nav›d›r. 

“Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n”  talebiyle bir y›l› aflk›n

süredir (6644 hhaaffttaadd››rr) eylemlerini
sürdüren birlikte yer almak, bu so-
rumlulu¤un en somut ifadesidir.
Ancak tabutlar ço¤al›rken, bu birli-
¤in genifllemesi ve güçlenmesi ge-
rekirken, yapay gerekçelerle birlik-
ten ayr›l›yor kimileri. Son ayr›lan
DDeevvrriimmccii HHaarreekkeett 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 tutsak-
larla ilgili bu eylemlerde simgesel
anlamda tabut tafl›nmas›, kefen gi-
yilmesine 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 simge-
sel araçlar, daha sonra kullan›lmaya

baflland›. Kullan›lmas› “olmazsa ol-
maz” da de¤il. Ama kullan›lmas› da
kimse için “olmazsa olmaz” bir an-
lam tafl›maz. 

Bu birli¤in özü, esas›, hasta tut-
saklara sahip ç›kmakt›r. Yani bu bir-
lik, dünyan›n her yerinde, halklar
aç›s›ndan tarihsel, ahlaki, siyasi bir
görev olarak kabul edilen tutsaklar›-
na sahip ç›kma görevini yerine ge-
tirmektedir. 

Devrimci Hareket, “tabut, kefen
tafl›mak, bu tarihi, siyasi, ahlaki gö-
revi yerine getirmemize eennggeell oolluu--
yyoorr”” diyor mu? Hay›r. Böyle bir id-
diada bulunmak abes olur zaten. 

Ama tersi, bunlar›n olmas›n›  ge-
rekçe gösterip birlikten ayr›lmak,
bu tarihi, siyasi, ahlaki sorumlulu¤u
üstlenmemek anlam›na gelir. (Ayr›-
l›rken, kendilerinin konumunu ‘des-
tekleyici’ olarak ifade etmeleri, bu
sonucu de¤ifltirmez.)

Bu platformda LGBTT'nin söz-
karar hakk› olmamas›n› bahane gös-
terip çekilenler de olmufltu hat›rla-
n›rsa. Ama pratik ortadad›r; o gerek-
çeyle ayr›lanlar; o günden sonra, ne
“büyük bir kararl›l›kla” savundukla-
r› eflcinseller için bir fley yapt›lar ne
de ayr›l›rken söyledikleri “bu birlik-
ten 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 gör-
müyoruz."  gibi elefltiriler de getiri-
yor. Bunlar, birli¤in iflleyifli içinde

Hapishanelerin
önünde 11659 ttabut
s›ralan›rken ‘‘BBiizz
TTaabbuuttllaarraa KKaarrflfl››yy››zz’’
gerekçesiyle hhasta
tutsaklar için kkurulan
birlikten aayr›lanlar,
Türkiye ggerçe¤inin
de, mmücadele
gerçe¤inin dde dd›fl›na
düflmektedirler... 

Tabutlar Gerçektir; Siz ‘Benimsemeseniz’ De! 

1100 YY››llddaa 11665599 ttaabbuutt“HASTA TUTSAKLAR
SERBEST BIRAKILSIN”
eylem bbirli¤inden aayr›lan
Devrimci HHareket vve
tüm ddi¤er
siyasi hhareketlere:
Gerçekleri aaç›klay›n!
Birlikleri bbozman›n,
hasta ttutsaklar mücadelesini
baltalaman›n ggerçek
nedenlerini aaç›klay›n!

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!
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hemen çözülebilecek sorunlar
ve eksikliklerdir. Eylem önce-
sinde yaz›lan metni görmek iste-
yip de göremeyen olmufl mudur?
Hay›r. Bir y›ldan fazla zamanda
yüze yak›n bas›n aç›klamas› ya-
p›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 verir-
sin. Tabut, kefen tafl›man›n yanl›fll›-
¤› üzerine ideolojik mücadele sür-
dürürsün. Tasvip etmedi¤in eylem
biçimlerinin de¤iflmesi mücadelesi-
ni verirsin. Solun bir çok farkl› ke-
siminin oluflturdu¤u birlikler, “çe-
liflkisiz” yap›lar de¤ildir. 

Ama bu birliklerde yeralan ve
ço¤u kez de böyle yapay nedenlerle
çekip gidenler, iiddeeoolloojjiikk mmüüccaaddee--
lleenniinn kendilerine zarar verece¤in-
den korkuyorlar; korkmay›n, müca-
dele edin! ‹deolojisine güvenenler
böyle yapar. 

Gerçek flu ki, Devrimci Hareket
kabul etse de etmese de binlerce tut-
sak kkeeffeennlleerrllee,, ttaabbuuttllaarrllaa ç›k›yor
hapishanelerden. Son on y›lda,
2000 ile 2010 aras›nda 1659 tutsak
tabutla ç›km›flt›r Türkiye hapisha-
nelerinden. Bu rakam›n anlam› üze-
rine herkes tekrar tekrar düflünmeli-
dir. 

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 redde-
den bir çizgidir zaten. Ama Devrim-
ci Hareket, siyasi çizgi olarak halk
savafl›n›, silahl› savafl› savunmakta,
en az›ndan teoride öyle ifade et-
mektedir. Öyleyse sorun nedir? So-
run, ssaavvuunnuullaannllaa,, pprraattiikk aarraass››nnddaa--
kkii bbüüyyüükk uuççuurruummdduurr.. Devrimci
Hareket, 1980 öncesini düflünecek
olursa, tabutlar›n s›n›flar mücadele-
sinin ne kadar içinde oldu¤unu ha-
t›rlayacakt›r. Ama tabutlar ony›llar-
d›r Devrimci Hareket’in prati¤in-
den, hayat›ndan ç›km›flt›r. Bunun

do¤la ve kaç›n›lmaz sonucu iflte
platformda dile getirilen bu refor-
mist, sivil toplumcu söylemdir. B›-
rak›n, tabutlar, kefenler tafl›nmas›n-
dan egemen s›n›flar rahats›z olsun
sadece. Çünkü, tabutlar ve kefenler,
onlar›n zulmünü teflhir ediyor, onla-
r›n katliamc›l›¤›n› anlat›yor. Tabut-
lar›n, kefenlerin tafl›nmas›n› eleflti-
renler, Gazi’de, son on y›lda, omu-
zunda 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 reformiz-
min tipik göstergelerinden biridir.
Bu anlay›fl, 122 flehit verilirken “ F
Tipleri, ölüm orucu gündemimiz de-
¤il” diyebilen anlay›flt›r. 

Hasta tutsaklar meselesinin ve-
hameti, sahip ç›kman›n zorunlulu¤u
bu kadar aç›kken, biçimsel konular›
bunun önüne geçirmek, hiçbir ge-
rekçeyle 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›r-
ken çekilmenin sebebi tabutlar, ke-
fenler tafl›nmas› olamaz. BBiirrlliikklleerr--
ddeenn ççeekkiipp ggiittmmeenniinn bbiirr yyaann›› da,

Türkiye solunun uzun vadeli, is-
tikrarl›, sab›rl› direniflleri, ey-
lemleri sürdüremez hale gelme-
sidir. Bu, iiddddiiaann››nn kküüççüüllmmeessii--
ddiirr.. Oysa mücadele de, örgütlü-
lükler de, sab›r göstermekle, ›s-
rar etmekle büyür, ssoonnuuçç aallmmaakk,,

kkaazzaannmmaakk,, böyle mümkün olur.

BBiirrlliikklleerrddeenn ççeekkiipp ggiittmmeenniinn
bbiirr ddii¤¤eerr nneeddeennii,, birliklerde yer al-
man›n uzun soluklu yükümlülükle-
rini kald›ramamakt›r. Bunun gerek-
tirdi¤i eme¤i, fedakarl›¤› göstere-
memektir. Halk›n ve solun birli¤i
konusunda sorumluluk üstlenme-
yenler, birlikleri pervas›zca zay›fla-
t›yorlar... Birliklerden çekip giden-
lerin, ddeevvrriimmee vvee hhaallkkaa kkaarrflfl›› ssoo--
rruummlluulluukk dduuyygguullaarr›› yyookkttuurr yyaa ddaa
ççookk zzaayy››ffllaamm››flfltt››rr. Bu, kitlelerden
örtülü bir kaç›flt›r. 

64 haftad›r ‹stanbul’da Tak-
sim’de hhaassttaa ttuuttssaakkllaarr iiççiinn yürü-
yoruz. Adli T›p önünde eylemler
yap›yoruz. Türkiye'nin bir çok fleh-
rinde oturma eylemleri, faks çekme
eylemleri, yürüyüfller yap›yoruz. 

‹flte bak›n TAYAD’l›lar Ankara
yolundayd› yine. Hem de faflist te-
rör alt›nda. 10 y›ld›r tecrite karfl› sa-
b›rla sürdürülen bir mücadelenin
yeni bir aflamas›yd› bu yürüyüfl. Bu-
rada olmas› gereken neydi? Türkiye
solunun bu mücadeleyi sahiplenme-
si. Çünkü tteeccrriitt,, hheerrkkeessiinn ssoorruunnuu
de¤il mi? 

BBiirrlliikklleerrddeenn ççeekkiipp ggiittmmeenniinn
bbiirr ddii¤¤eerr yyaann››nnddaa ise, tecritin par-
çalanabilece¤ine, hasta tutsaklar›n
özgürlü¤ünü kazanabilece¤imize
inançs›zl›k vard›r. Ama ortada bir
de GGüülleerr ZZeerree örne¤i var. O örne¤i
ço¤altabilirdik, hala da ço¤altabili-
riz. Ama bunun için yap›lmas› gere-
ken, yapay gerekçelerle birlikleri
da¤›tmak, zay›flatmak de¤il, güç-
lendirmektir.

DDeevvrriimmccii bbiirrlliikklleerr,, ddeevvrriimmii iiss--
tteeyyeennlleerriinn bbiirrllii¤¤iiddiirr.. DDeevvrriimm iidd--
ddiiaass›› zzaayy››ffllaayyaannllaarr,, bbiirrlliikk iissttee¤¤iinn--
ddeenn bbaahhsseeddeemmeezzlleerr bbiillee..  

BBiizz bbiirrlleeflflttiirriipp YYÜÜRRÜÜMMEELL‹‹--
YY‹‹ZZ.. BBiizz bbiirrlleeflflttiirriipp GGÜÜÇÇLLEENN--
MMEELL‹‹YY‹‹ZZ..

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!

Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!36

Yürüyüfl

3 Ekim
2010

Say›: 236



� Tek Kiflilik Hücrede Bir
Hasta Tutsak!

PKK davas›ndan Cengiz Çelik’in sür-
gün geldi¤i Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Ha-
pishanesi’nde;  doktor raporu hiçe say›la-
rak, geçirdi¤i nöbetler ve hastal›¤› gör-
mezden gelinerek tek kiflilik hücreye ka-
pat›lmak istendi. 

Durumunu anlatan Çelik’i dinlemek
yerine iflkence yapan hapishane personeli
tutsaklar› bu yöntemle susturaca¤›n› san-
maktad›r.

Hapishaneler de, tecritte ›srar eden
AKP iktidar›, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet ha-
pis cezas› verdikleri tutsaklar› günde sa-
dece 1 saat havaland›rmaya ç›karma uy-
gulamas›na devam ediyor.

Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishane-
si’nde 1 saatlik havaland›rma uygulamas›
ile tek kiflilik hücrelerde cam›n önüne do-
lap koyup, cam›n aç›lmas›n› engelleyen
hapishane idaresini protesto eden tutsak-
lar, gün boyu havaland›rma talep ediyor.

1659 ölüm yetmedi!
Tecritte bir ölüm daha!

TTeeccrriitt KKaattlleeddiiyyoorr!!

TTeekkiirrddaa¤¤ FF TTiippii’’nnddee 

BBiirr ÖÖllüümm DDaahhaa
Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi Hapishane-

si’nde kalp krizi geçiren 36 yafl›ndaki ad-
li tutuklu SSeellççuukk GGüüvveenniilliirr, hapishane de
doktor bulunmad›¤› için öldü.

7 Eylül'de hücredeki arkadafllar›yla
birlikte aç›k görüfle ç›kan SSeellççuukk GGüüvveennii--
lliirr görüfl s›ras›nda kalp krizi geçirdi. 

Güvenilir'e hapishanede doktor olma-
d›¤› için herhangi bir müdahale yap›lama-
d›. Tutuklular›n yard›m ça¤r›lar›n› ciddiye
almayan hapishane yönetimi aç›kça SSeell--
ççuukk GGüüvveenniilliirr’i katletti.

� 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› anla-
tan 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 hapisha-
neye 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 ihti-
yaçlar› 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.

� 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 ya-
k›nlar› 6 günlük açl›k grevi yapt›.

� Karatafl Hapishanesi’nde Ahlaks›z Sald›r›
Karatafl Kad›n Hapishanesi’nde adli kad›n tutuklular› ayak ifllerin-

de 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 davra-
nan 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
kkaappiittaalliizzmm vvee tteekknnoolloojjiikk ggeelliiflflmmeelleerriinn iinnssaann iilliiflflkkiilleerrii üüzzeerriinnee oolluumm--
lluu,, oolluummssuuzz eettkkiilleerrii olacak. Her hangi bir meslekten, yafltan, evli, be-
kar vb. kapitalizmin yol açt›¤› bu yabanc›laflmadan nas›l etkilendi¤ini,
çeliflkilerini, umutlar›n›, özlemlerini, çaresizliklerini, cesaretlerini an-
latan aann››,, ddeenneemmee,, flfliiiirr,, ööyykküü,, rreessiimm,, kkaarriikkaattüürr fleklinde anlatal›m,
yazal›m, üretelim. 20 Ekim 2010 tarihine kadar kampanyam›za kat›l-
man›z› bekliyoruz.

NNaaiill--‹‹bboo DDeerrggiissii // TTeekkiirrddaa¤¤ 11 NNoo''lluu FF TTiippii HHaappiisshhaanneessii

TECR‹TTENTECR‹TTEN
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"SÖZ OLSUN, ÇOK FARKLI
OLACAK ARTIK". 

Böyle diyorsak, diyebiliyorsak,
tamamd›r. 

Burjuvazi sözlere asla inanmaz,
iliflkileri, mülkiyeti, haklar›, sorum-
luluklar› 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 veri-
len sözlere güven devrimci
iliflkilerin HARCIDIR. 

Bu yan› ile dünyan›n en soy-
lu damar› hala devrimcilerdir. 

Söz bir kez verildi mi ta-
mamd›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 ta-
rihsel pratik s›nav›n› kazand›. 

Devrimcilerin sözleri zaman›n
ve tarihsel prati¤in s›nav›n› HEP ka-
zand›. 

Devrimcilerin sözleri zaman›n
ve tarihsel prati¤in s›navlar›n› birin-
cilikle 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 dev-
rimcilerin 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 sözle-
rin ikiz kardefliydi devrimcile-
rin umudu. 

Umut ayr›lmaz parças›yd›
devrimcilerin. 

‹nsandan umudu kesmek, dev-
rimden umudu kesmektir. 

‹nsandan umudu kesmek, ken-
dinden umudu kesmektir. 

‹nsana güvenmek, verdi¤i sözle-
re güvenmektir. 

Devrimcilerin verdi¤i sözler
kanla beslenmifltir. Kini büyüten bir
öfke vard› bu sözlerde. 

Kuflatma alt›ndaki bir üste; "Yol-
dafllar›m hesab›n› soracak bu yap-

t›klar›n›z›n..." diyen savaflç› kendi
verdi¤i sözlerinin bilinci ile bu ka-
dar güvenlidir yoldafllar›na. 

As›lmak üzere olan bir partizan;
"Duyuyorum nal seslerini geliyor
bizimkiler..." diyebiliyorsa bu kendi
verdi¤i sözdür, kendi etti¤i yemin-
dir. Bu nedenle bu kadar güvenlidir
yoldafllar›na. 

Söz vermek, 

dünyan›n en a¤›r sorumlulu¤u-
dur. 

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 ve-
rilen sözler? 

Elbette birinci dereceden onu
ba¤lar, ama sözü tutmad›¤›nda sade-
ce sözü veren de¤il; sözü alan, söze
güvenen de kaybeder. Bu nedenle
sorumluluk ortakt›r. 

Hala birçok eksikliklerimiz vard›r. 

Bunlar› kabul etmekten korkma-
mal›y›z.

Ama bunlardan kurtulmaya ka-
rarl› olmay›z. 

Sözlerimizi tutma karar›m›z› ira-
dilefltirmeliyiz. 

‹radilefltirmenin tek ama tek yo-
lu bilinçtir. 

Bilinç olmadan irade devrimci
de¤ildir. 

Bilinçle beslenen bir irade ancak
verilen sözlerin ard›n› getirir. 

Bu basit bir bilmek de¤il-
dir. Herkes birçok fleyi bile-
bilir. Çok zor de¤ildir. 

Bilinç sadece savaflarak
kazan›l›r. Bilinci kazanman›n
baflka hiçbir yolu yoktur. Bafl-
ta kendisi ile savaflarak bilin-
cini kazan›r bir devrimci. 

Bilinç kendi ufkunu ya-
ratmakt›r. 

Bilinç kendi ufkunu yaka-
lamakt›r. 

Bunu; e¤itimimizi güç-
lendirerek, inanc›m›z› diri

tutarak, umudumuzu diri tutarak,
devrim iddiam›z› büyüterek baflara-
biliriz. 

Nas›l yapaca¤›z?

Üretkenli¤imizi artt›rarak, 

yeni yeniden, sürekli bir çal›flma
disiplini oluflturarak baflaraca¤›z. 

Bu bilinçli ve özgür bir disiplin an-
lay›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 disip-
lindir. 

Eksikliklerimizi ancak, hem içe-

SÖZ VERMEK 
B‹L‹NCE ÇIKARTMAKTIR 

SÖZ VERMEK 
TAVIR ALMAKTIR. 

SÖZ VERMEK 
D‹S‹PL‹NL‹ OLMAKTIR

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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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 ver-
mek. 

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 ka-
dar anlaml›d›r.

Amaç ve sonuç konusundaki di-
yalektik materyalist ba¤› biliriz, bil-
memiz gerekir. 

"...Sonuç meselesi bir tav›r mese-
lesi de¤il midir? Bir insan sadece
amaçtan hareket eder ve davran›flla-
r›n›n ne sonuç do¤uraca¤›n› araflt›r-
mazsa, o insan sadece reçeteler ya-
zan ve yazd›¤› reçeteler yüzünden
kaç hastas›n›n öldü¤üne ald›r›fl etme-
yen bir hekime benzer. Ya da sadece
bildiriler yay›nlayan, ama bunlar›n
uygulan›p uygulanmad›¤›na ald›rma-
yan 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›l-
m›fl olsa bile hatalar yap›labilir. Ama
bir kimse, gerçekler sonucun kötü ol-
du¤unu ispatlad›ktan sonra da bildi-
¤ini okumaya devam ederse, iyi ni-
yetten söz edilebilir mi? (Mao)..."

Edilemez! 

En küçü¤ünden en büyü¤üne ka-
dar bütün sözlerimizi tutaca¤›z.

Verdi¤imiz ve tuttu¤umuz her söz
bizi yaflama yoldafllar›m›za örgütü-
müze 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 sözlerimi-
zi tutaca¤›z.

fiehitlerimize devrim sözümüz
var.

Bu sözü tutaca¤›z. 

Tutsak TAYAD'l› Ailelerimizle
dayan›flma amac›yla yaz›lan  mek-
tuplardan;

DDiirreenniiflflççii TTAAYYAADD''ll›› YYoollddaaflflllaarr,, 

Yoldafl duygular›mla selamlar›-
m› yolluyorum. Sizleri destekliyo-
rum, yan›n›zday›m... 

Ve TAYAD'l›lar›n serbest b›ra-
k›lmas›n›, bu haks›z tutuklaman›n
sona erdirilmesini ve mücadelenin
meflrulu¤unun kabul edilmesini isti-
yorum...  

YYoollddaaflfl››nn››zz CCiihhaadd EEssssaadd MMuu--
hhaammmmeedd Kassium Gazetesi Genel
Sekreteri / fiam SUR‹YE

***

DDiirreenniiflflççii YYoollddaaflflllaarraa,, 

Direniflçi kimli¤ini her türlü be-
del pahas›na, atefl kadar kor yüre¤i-
nizle savunanlars›n›z. Karanl›¤›n
içinde mücadelenin yolunu ayd›nla-
tanlars›n›z. (...)Ve sizler; bu zaman-
da  zulüm karfl›s›nda ço¤unlu¤un
sessiz kald›¤› onaylad›¤› olaylara,
sizler 'hay›r' diyenlersiniz. 

SSeellaammllaarr......EEnneess EEll AAmmaarraa
FFHHKKCC ((FFiilliissttiinnllii//SSuurriiyyee))

***

TTuuttssaakk YYoollddaaflflllaarr,, 

TTüürrkkiiyyee''ddeekkii HHaallkk CCeepphheessii vvee
TTAAYYAADD ttuuttssaakkllaarr››,, 

...Emperyalizme karfl›, siyoniz-
me karfl› ve gericili¤e karfl› ve geri-
cili¤e karfl› biz sizin mücadelenizi
destekledi¤imizi, dayan›flma içinde
olaca¤›m›z› ilan ederiz.

(...)

SSeellaammllaarr.. EEbbuu HHaannii ((ggaazzeetteeccii))

***

MMeerrhhaabbaa, 

Faflist Türkiye hapishanelerinde
tutsak olan tecrit iflkencesinde olan
TAYAD'l›lara ve özgürlük adalet ve
demokrasi mücadelesi veren herke-
se tüm devrimci duygular›mla se-
lamlar›m› yolluyorum. Yan›n›zda
oldu¤umu bilmenizi istiyorum.(...)

YYoollddaaflfl››nn››zz VVeelliidd.. ((FFiilliissttiinnllii bbiirr
ggeennçç))

***

SSuurriiyyee''ddeenn ddeevvrriimmccii sseellaammllaa--
rr››mm›› iilleettiiyyoorruumm ssiizzlleerree...... 

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 hak-
s›zl›kt›r. Siz d›flarda olmal›s›n›z...

Türkiye'de zulmün bitece¤ini fa-
flizmden hesap sorulaca¤›n› göre-
cekler.(...) 

HHüüddaa ((SSuurriiyyeellii bbiirr aannnnee))

TAYAD’l›lara 1000
Mektup

BURSA’DA F‹LM
GÖSTER‹Mi
DEVAM ED‹YOR

Bursa’da Halk Cep-
heliler taraf›ndan Telefe-
rik Akça¤layan Mahalle-
si’nde her hafta oldu¤u gi-
bi bu haftada çocuklar için
film gösterimi yap›ld›.

26 Eylül günü  yap›lan
gösteriminde “Spirit” adl›
filmin gösterimi yap›ld›.
Gösterime 47 çocuk kat›l-
d›.

YOZLAfiMAYA KARfiI
GÜLER ZERE FUTBOL TURNUVASI

Elaz›¤ Halk Cephesi`nin  12 Eylül  tarihin-
de 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 ko-
nuflma 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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‹yi ttan›y›n oonlar›...

Kimi ev kad›n›, kimi emekli,

Faflist törör alt›nda yürüdüler ‹stan-
bul Ankara yolunu. 20 yafl›ndaki deli-
kanl›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 ttan›y›n oonlar›...

Demokratik mücadelenin ö¤retme-
nidir onlar. Tehditlere, linçlere polis te-
rörüne ra¤men buray› da yürümeden
geçelim demediler, yürüdüler. Öyle ka-
rarlaflt›rm›fllard›.

Muharrem TTunç
33 yafl›nda. Nurtepe’de

oturuyor. Devrimcileri flehit-
lerimizle tan›d›. 1993 y›l›n-
dan beri  devrimcilerle bir-
likte. Trabzon’da TAYAD’l›-
lara yap›lan linç sald›r›lar›n-
dan sonra yeni linç tehditle-
rine ra¤men Trabzona giden-

lerdendi. Edirne’deki linç sald›r›lar›n-
dan sonra da Edirne’ye gidip bir hafta
boyunca tehtit alt›nda bekleyerek dire-
nenlerdendi. TAYAD’›n Ankara yürü-

yüfllerinin ço¤unda yer ald›. 

Arif PPelit 
50 yafl›nda. 2002 y›l›n-

dan beri ‹zmir’de TAYAD’›n
mücadelesi içinde. O, ne tut-
sak yak›n› ne de flehit. “Tec-
rite karfl› mücadele etmek
için insan olmak yeterlidir”
diyor. Tecrite karfl› mücade-
lede ‹zmir’de Forbest dire-

niflini örgütleyenlerdendi. 7 kez gözalt›-
na al›nd› bu direniflte.

Behiç AAflç›
45 yafl›nda, Avukat. O

avukatl›¤a bafllad›¤› ilk gün-
den beri devrimcili¤i   tercih
etti. Avukatl›¤› da o temelde
ele ald›. Tutsaklarla yaflam›
paylaflt›, müvekkilleri içerde

ve d›flar›da ölüm oruçlar›nda, operas-
yonlarda 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
Ü n i v e r s i t e -
si’nde ö¤renci.
2 y›ld›r TA-
YAD’l›lar› tan›-
yor. Tutuklu ya

da flehit yak›n› yok. Ama tutsak ve fle-
hitlerin ideallerini paylafl›yor, onun için
Ankara’ya yürüyor. Malatya’dan Ar-
mutlu’ya gelip Güler Zere ile tan›flt›.
K›sa bir süre görebildi Güler’i. Gü-
ler’in hapishaneden ç›karken ki zafer
iflareti ona, umudu gösterdi. 

Cemre
Çilo¤lu

Y ü r ü y ü fl e
Bursa’dan kat›-
l›yor. Devrimci-
leri 14 ay›fl›nda
Ölüm Orucu fle-
hidi Semra Bafl-
yi¤it’in direnifl

evinde tan›d›. O günden beri de tecrite
karfl› mücadelenin içinde TAYAD’l›lar-
la birlikte. Bursa’da Güler Zere’nin öz-
gürlü¤ü için yap›lan tüm faaliyetlerin
içinde oldu.

Düzgün
Karal

Abdi ‹pekçi
Park›’ndaki dire-
niflten beri Anka-
ra’da TAYAD’l›-
lar›n tecrite karfl›
mücadeles in in

içinde yer ald›. Hasta tutsaklara sahip
ç›kma eylemlerinde, Güler Zere için ya-
p›lan eylemlerde yer ald›. Bir TAYAD’l›
olarak hasta tutsaklara özgürlük isteme-
ye ve tecrit zulmüne karfl› mücadeleye
devam ediyor.
Emrah EEskibal

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 katle-
dilmesini protesto eyleminden
gözalt›na al›nd›. Güler Zere’ye
Özgürlük kapmpanyas›nda
Adana Balcal› Hastahanesi önünde ay-
larca nöbet tutanlardan birisidir. Tecrit
sulmüne karfl› mücadele ederken tecriti
de yaflad›. Onun için tecrit zulmünün
mutlaka kalkmas› gerekti¤ine inan›yor.

Fatma AAlan
49 yafl›nda. Emekli felse-

fe ö¤retmeni. 10 y›ld›r ada-
letsizli¤e karfl› mücadele edi-
yor. 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 ta-
n›d›¤› direniflçilerdi. Tecrit zulmüne
karfl› can›n› feda eden flehitlerin müca-
delesini  sürdürüyor.

Orhan EEski
42 yafl›nda. Evli ve iki ço-

cuk babas›. Ailecek 14 y›ld›r
TAYAD’l›. Bu süre içinde de-
falarca gözalt›na al›nd›. Tec-
rite karfl› mücadelede hiç bir
fedakarl›ktan kaç›nmad›.
Tutukland›, aylarca tecrit
hücrelerinde kald›. D›flar›
ç›kt›ktan sonra yine TAYAD’›n müca-
delesine kofltu. Bugün de TAYAD’l›
olarak tecrite karfl› mücadelesini
sürdürüyor.

Seval YYaprak
Bill Clinton’›n ülkemize

gelmesini protesto için üni-
versitelerinde yap›lan  ey-
lemden gözalt›na al›nd›, tu-
tukland›. ‹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›.

Ankara 
Yolundaki 
TAYAD’l›lar

Faflist terör alt›nda Ankara’ya
yürüyen TAYAD’l›lar
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TAYAD’l›lara yönelik gözalt›lar
ve linç giriflimleri ‹stanbul’da ve
Anadolu illerinde yap›lan eylemler-
le protesto edildi. Eylemlerde
gözalt›na al›nan TAYAD’l›lar›n ser-
best b›rak›lmas› istendi. 

‹‹ssttaannbbuull--NNuurrtteeppee:: Halk Cep-
heliler 25 Eylül günü TAYAD’l›lara
yap›lan sald›r›n›n ard›ndan mahalle-
de yürüyüfl yapt›lar.

Yürüyüfl öncesi Çayan Mahalle-
si'nde dolafl›larak sald›r›n›n neden-
lerini anlat›ld› ve halk› eyleme da-
vet edildi. Hüseyin Aksoy Park›’n-
da toplanan Halk Cepheliler “TA-
YAD'l›lar Onurumuzdur” pankart›
ile yürüyüfle geçtiler. "TAYAD'l› Ai-
leler Serbest B›rak›ls›n Hasta Tut-
saklar Onurumuzdur, Bask›lar Gö-
zalt›lar Tutuklamalar Bizleri Y›ld›-
ramaz, Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz" sloganlar›n› att›lar.
Eylem, yap›lan aç›klaman›n ard›n-
dan Dilan kafe önünde bitirildi.

OOkkmmeeyyddaann››:: Ankara yolundaki
TAYAD’l› Aileler’e yap›lan sald›r›
‹stanbul Okmeydan›’da yap›lan yü-
rüyüflle protesto edildi.

26 Eylül günü Sibel Yalç›n Par-
k›’nda bafllayan yürüyüfl; “Kahrol-
sun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz,

Linçleri Örgütleyen AKP ‹ktidar›-
d›r, Tecrite Karfl› Yürüyüflümüz En-
gellenemez” 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 provo-
kasyon oldu¤unun aç›k oldu¤u vur-
guland›.

GGüüllssuuyyuu:: TAYAD’l›lara yönelik
gözalt› ve linç sald›r›s› yap›lan ey-
lemlerle 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› tefl-
hir ettiler. Ayr›ca mahallenin bir çok
yerine yaz›lamalar yap›ld›.

GGaazzii:: 30 Eylül günü Gazi Mahal-
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 engelleyeme-
yece¤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.  

MMaallaattyyaa:: 25 Eylül günü Malat-
ya’da TAYAD’l› Aileler taraf›ndan
Ankara’ya yürüyen TAYAD’l›lara
destek için eylem yap›ld›. 

“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uy-
gulans›n, TAYAD’l›lara Özgürlük”
pankart›n›n tafl›nd›¤› eylemde “Has-
ta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”,
“TAYAD’l› Aileler Onurumuzdur”
sloganlar› at›ld›.

Eylemde okunan aç›klamada
“Yürüyüfl s›ras›nda polis TA-
YAD’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 yürüyü-
flümüze devam edece¤iz” denildi.

KKooccaaeellii:: 25 Eylül günü ‹zmit ‹n-
san Haklar› Park›’nda Kocaeli

TAYAD’l›lara Yap›lan Sald›r›lar Protesto Edildi
‹stanbul - Okmeydan›

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!

3 Ekim
2010
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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› Aile-
ler bask›larla, tehditlerle dur-
durulamaz. 

Bu yüzden daha önce bir çok
ilde sergilenen afla¤›l›k oyunu
devreye sokup sivil faflistlerle
linç örgütlemifltir” denilerek
TAYAD'l› Ailelerin yaln›z olma-
d›¤› belirtildi.

AAnnttaallyyaa:: Antalya Halk Cephe-
si  28 Eylül günü K›fllahan Mey-
dan›’nda ‹stanbul’dan Ankara’ya
yürüyen TAYAD’l›lara yap›lan
linç sald›r›lar›n› yapt›klar› eylem
ile protesto ettiler. 

Devrimci ‹flçi Partisi ve De-
mokratik Haklar Federasyo-
nu’nun de destek verdi¤i eylem-
de “ TAYAD’›lar Yaln›z De¤il-
dir”, “Linçler Sald›r›lar Bizi Y›l-
d›ramaz”, “Kahrolsun Faflizm
Yaflas›n Mücadelemiz” sloganla-
r› at›ld›. 

MMeerrssiinn:: 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›n-
da bulunmalar› yönünde ça¤r›da
bulunuldu. 

SSaammssuunn:: Karadeniz Özgürlük-
ler Derne¤i taraf›ndan yap›lan
yaz›l› aç›klama ile TAYAD’l›lara
yönelik sald›r›n›n amac›n›n
hapishanelerdeki zulmü gizle-
mek 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. 

Tav›r Dergisi’nin 30. y›l› 25-26 Ey-
lül 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 yeri-
ne 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 Komite-
si ve tutsak ürünlerinden oluflan TA-
YAD stantlar›, ‹dil Kültür Merkezi’nin
açt›¤› kurs kay›tlar› masas› vard›. 

Park›n ortas›nda Uflak Hapishane-
si’nde tutsak olan Filiz Gencer’in
tablolar› ve karikatürist Mehmet Ars-
lan’›n karikatürleri sergilendi. 

Birinci gün içerisinde tiyatro sa-
natç›s› Mehmet Esato¤lu ve karikatü-
rist Mehmet Arslan ile “Politik Mi-
zah” konulu bir söylefli yap›ld›. Söy-
leflide 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 Kara-
ca’n›n imza günü oldu.

Akflam saatlerinde ise park›n am-
fi tiyatro bölümünde verilen konser-
lere geçildi. “Kültür Sanat Yaflam›n-
da Tav›r’›n, Tav›r’›m›z›n 30. y›l› do-
lay›s›yla düzenledi¤imiz ve gelenek-
sel hale getirece¤imiz 1. Tav›r Kültür
ve Sanat Festivali’mize hepiniz hofl-
geldiniz..” denilerek bafllayan prog-
ramda; Tav›r’›n misyonunun sadece
kültür-sanat veya edebiyat dergisi ol-
man›n ötesinde oldu¤u, Tav›r’›n ayn›
zamanda bir politika dergisi oldu¤u
vurguland›. “Bu politika, düzenin bi-
reyci-bencil kültürüne karfl› sosyalist
yeni insan›n yarat›lmas›na dairdir.

Bu politika, emperyalizmin da-
yatt›¤› yoz kültüre karfl› halk›n olum-

lu de¤erlerinin yaflat›lmas›na dairdir.
Bu politika, sanat diye yutturul-

maya çal›fl›lan ucube-çürümüfl soyta-
r›l›klara karfl› devrimin, sosyalizmin
sanat›n› yaratmaya, gelifltirmeye da-
irdir” denildi.

Konser program› Grup Düflbaz’la
bafllad›. Ç›kard›klar› ilk albümün ar-
d›ndan ilk röportajlar›n› Tav›r dergisiy-
le 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 Er-
genler’le, Ayfle Gülenler’le Ayçe ‹dil
Erkmenler’le bugünlere geldi¤ini söy-
leyen Yorum üyeleri sahnedeyken
“Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Ka-
dar Savafl” sloganlar› yank›land›. 

TAYAD’l› Aileler’in u¤rad›¤› sal-
d›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¤in-
de 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 Öz-
lemi’nin konserleriyle sona erdi. Fes-
tivalin sonunda bu festivalin gele-
nekselleflitirilece¤i müjdesi verildi.

Tav›r Kültür ve Sanat Festivali 
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“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 des-
tek verirken; Beykoz halk›ndan ve
baflka mahallelerden ziyaretçiler
geldi. Telefonla, mektupla da des-
tekler 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›¤› vurgu-
land›. “ALBAYRAK'›n 80 gündür
bir çad›rda yaflat›lmas› zulümdür!
‹flçi düflmanl›¤›d›r!”, “Çal›flmak de-
mek yaflayabilmek demektir. ‹nsan-
lar›n aylarca çad›rda yaflayarak ifl
mücadelesi verdi¤i yerde kimsenin
ifl güvencesi yoktur.” denilerek tüm

halk kesimlerine, oluflturulacak in-
san zincirine kat›lma ça¤r›s› yap›ld›.  

‹‹flflee ggeerrii aall››nn››nnccaayyaa kkaaddaarr
ççaadd››rrddaayy››mm      

29 Eylül günü, tam 80 gündür
Paflabahçe Devlet Hastanesi önünde
direniflte olan Türkan Albayrak için

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 Ta-
bib Odas›, Kristal-‹fl Sendikas›,
Tüm Bel Sen 1-3 No’lu flube yöne-
tim kurulu üyeleri, Haber Sen Genel
Merkezi, Emekli Sen 1 No’lu flube,
EDP Paflabahçe ilçe baflkan›, Halke-
vi Beykoz flubesi ve TAYAD’l› Ai-
lelerin destek verdi¤i eylem direnifl
çad›r›n›n oldu¤u hastane bahçesin-
de bafllad›.

“‹fli ve Onuru ‹çin Direnen Tür-
kan Albayrak’›n Yan›nday›z” pan-
kart›n›n aç›ld›¤› ve toplanan imzala-
r›n birbirine eklenerek insan zinciri-
nin oluflturuldu¤u eyleme sanatç›
P›nar Sa¤ ve profesör Mehmet Be-
karo¤lu da destek verdi. “Türkan
Albayrak Yaln›z De¤ildir”, “Tafle-
ron ‹flçisi Köle De¤ildir”, “Türkan
Albayrak ‹fle Geri Al›ns›n”, “‹flçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›y-
la baflhekimli¤in oldu¤u Tepeüstü
Ek Hizmet Birimi’ne kadar yar›m
saat boyunca yüründü. Baflhekimli-
¤e gelindi¤inde Devrimci ‹flçi Hare-
keti ad›na konuflan Yeter Gönül,
Türkan Albayrak’›n sendikal› oldu-
¤u için iflten at›ld›¤›n›, ama sendika-
lar›n, Paflabahçe halk›n›n onu yaln›z
b›rakmad›¤›n› söyledi. Sonra s›ra-
s›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 Albay-
rak’tan oluflan heyet içeri girdi. Bir
süre sonra d›flar› ç›kan heyet baflhe-
kimle görüflemeden döndü. Çünkü
kap›s›na güvenliklerden etten duvar
oluflturan baflhekim görüflmekten
kaçt›. Türkan Albayrak da bunun
üzerine “Baflhekim benimle görüfl-
mekten, heyeti kabul etmekten kaç-
m›flt›r. ‹fle geri al›n›ncaya kadar ça-
d›rday›m” dedi. Toplanan imzalar
Ek Hizmet Birimi’nin bahçesine b›-
rak›l›rken sloganlar eflli¤inde hasta-
ne bahçesine dönüldü. Dönüflte
Grup Yorum, flair Ruhan Mavruk ve
tiyatrocu Mehmet Esato¤lu da yera-
larak destek verdiler.

‹flçi Düflman› Baflhekim
YAVUZ BAfiTU⁄

Hipokrat yemini etmifl bir dok-
tor, bir bilim adam› de¤il, ahlaks›z
bir patron gibi yönetiyor hastane-
yi.

‹flçileri köle gören, her f›rsatta
afla¤›layan, hakk›n› arayan herke-
sin 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 cesa-
ret edemeyecek kadar da korkak
bir iflbirlikçidir.

Hiç bir iflbirlikçi ve emek düfl-
man› bir korkak hakl› mücadeleyi
bugüne kadar durduramam›flt›r.

Türkan AAlbayrak 880 GGünü GGeride BB›rak›rken 

Baflhekim ‹flçi
Düflmanl›¤›n› Sürdürüyor!
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PPaaflflaabbaahhççee DDeevvlleett HHaassttaannee--
ssii’’nnddee iiflfltteenn aatt››llaann TTüürrkkaann AAllbbaayy--
rraakk iiflfltteenn aatt››llmmaass››yyllaa iillggiillii MMeecclliiss
‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› KKoommiissyyoonnuu üüyyeessii
AAKKPP MMiilllleettvveekkiillii AAyyflfleennuurr BBaahhççee--
kkaapp››ll››’’yyllaa yyaapptt››¤¤›› tteelleeffoonn ggöörrüüflflmmee--
ssiinniinn aakkttaarr››yyoorruuzz.. OOkkuuyyuunn!! AAKKPP
zziihhnniiyyeettii bbuudduurr..

“22 Eylül 2010 günü saat:
15.50’de Ayflenur Bahçekap›l›’y›
arayarak kendimi tan›tt›m. Toplan-
t›da oldu¤unu söyleyerek bir saat
sonra aramam› söyledi. 

Saat 17.00’de tekrar arad›m. Ba-
na ne oldu¤unu sordu.

Paflabahçe Devlet Hastane-
si’nde tafleronda çal›fl›rken sseennddii--
kkaaddaann ddoollaayy›› iiflfltteenn aatt››lldd››¤¤››mm›› söy-

ledim.

““BB››rraakk››nn bbuunnllaarr››,, sseennddiikkaa--
ddaann ddoollaayy›› iiflfltteenn aatt››llmmaa llaaffllaarr››--
nn››.. ÖÖyyllee bbiirr flfleeyy oollmmaazz.. GGeerrççeekk
sseebbeepp nnee”” dedi.

5 y›ld›r imzalamad›¤›m sözlefl-
menin sendikaya üye olmamla bir-
likte imzalat›lmaya çal›fl›ld›¤›n›,
tehdit edildi¤imi ve iflten at›lmama
sebep oldu¤unu anlatmaya çal›flt›m.

““HHaakkss››zz yyeerree iiflfltteenn aatt››lldd››mm vvee
7755 ggüünnddüürr bbiirr ççaadd››rrddaa yyaaflfl››yyoo--
rruumm”” dedim.

“Ben ne yapabilirim” dedi.

“Siz, Meclis ‹nsan Haklar› ‹nce-
leme Komisyonu üyesiymiflsiniz”
diyerek, bununla ilgili bir fleyler
yapabilece¤ini söyledim.

Komisyon üyesi olmad›¤›n›
söyleyerek; ““SSiizziinn ddoo¤¤rruuyyuu ssööyy--
lleeddii¤¤iinniizzii nneerrddeenn bbiilleeyyiimm”” dedi. 

“Gelip araflt›r›n” dedim.

“Ne yapmam› istiyorsunuz” de-
di.

“Buraya gelebilirsiniz, baflhe-
kimle görüflebilirsiniz, ona ifle al›n-
mamla ilgili bask› yapabilirsiniz”
dedim. 

“Ben bir fley söyleyemem. Ora-
n›n idaresi onlara aittir. Bizlerin
kar›flma hakk› yoktur. Sizin avukat›-
n›z yok mu? Mahkemeye baflvurma-
d›n›z m›” dedi.

Avukat›m oldu¤unu ancak Tür-
kiye’de mahkemelerin çok geç ka-
rar verdi¤ini, bu arada ma¤dur ola-
ca¤›m› söyledim. 

“Benim yapaca¤›m bir fley yok
mahkemeyi bekleyin” cevab›n› al-
d›m.

AKP milletvekilleri 
yüzbinlerce emekçiyle alay ediyor

Yap›lan Tüm Bask›lara
Karfl› Birleflelim

Mersin’de 27 Eylül günü ESP, TAYAD’l› Aile-
ler, 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, Tutuklama-
lar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Devrimci Tutsak-
lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›. “Bizler üze-
rinde ne kadar bask› kurulursa kurulsun hakl› mü-
cadelemizden 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” denile-
rek, 10 dakikal›k oturma eylemi yap›ld›. 

Ümraniye Katliam Davas›
19 Aral›k 2000’de Ümraniye’de gerçekleflen ve askerlerin

yarg›land›¤› katliam davas› Üsküdar Adliyesi’nde görülmeye
devam edildi. 

28 Eylül’deki duruflmada avukat Güçlü Sevimli Hasdal’da
bulunan 23. Piyade Tümen Komutanl›¤›’na olay›n oldu¤u ta-
rihte ‹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 Gü-
nay Akçaöz de o¤lunu öldüren faillerin bulunup cezaland›r›l-
mas›n› istedi.

Duruflma 15 fiubat 2011 tarihine ertelenerek bitirildi.
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Emperyalistler halklara sadece tanklar›, toplar›, uçaklar› ile
sald›rm›yor. Uçaklar› ile sald›rd›¤›nda bombalayarak, katledi-
yor. Ama öte yandan milyonlarca insan›, bir ç›rp›da katlede-
mese 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 mah-
kum ediyor. Mezarda emekli ediyor. ““YYaaflflaayyaann ööllüülleerree””
dönüfltürüyor. 

Emekçi için köleli¤in ve bir ad›m ötesinde ölümün
ad›, kkaayy››tt dd››flfl›› ççaall››flflmmaa,, iiflflssiizzlliikk,, 44--CC,, ttaaflfleerroonnllaaflfltt››rrmmaa vvee
eessnneekk ççaall››flflmmaa oluyor. 

Türkiye ‹statistik Kurumu’nun (TU‹K) son verilerine
göre; 2233 mmiillyyoonn 448888 bbiinn emekçiden 1100 mmiillyyoonn 551199 bbiinnii--
nnii 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 ya-
flam koflullar›na sahip oldu¤u da tart›flmal› olmakla birlikte,
10.5 milyon, hiçbir güvenceye sahip de¤ildir.

Emekçilere bir baflka sald›r› da 44 -- CC ad› alt›nda sür-
dürülmektedir. AKP eliyle sürdürülen sald›r›da 44--CC ad›

alt›nda binlerce TTEEKKEELL iflçisi iflsiz b›rak›ld›. 200 bin ifl-
çiyi de ayn› kader bekliyor. 

Emekçilerin yar›s›n›n kay›t d›fl› çal›flt›r›ld›¤›, milyon-
larca emekçinin iflsiz b›rak›ld›¤›, yüzbinlercesine de 4-
C’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 örgüt-
lenmek ve örgütlülüklerimizle direnifller örgütlemektir.

Türkan Albayrak, iflten at›lmalara karfl› direniflini sür-
dürüyor. Onun iflten at›lmas› davas›n› iflten at›lmalara
karfl› patronlardan hesap sormaya, emekçilerin dayan›fl-
mas›na çevirelim. 

Türkan AAlbayrak’›n ‹‹flten
At›lma DDavas›
Yer: ÜÜsküdar Adliyesi(Paflakap›s›)
Tarih: 66 EEkim 22010 SSaat: 009.30

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Güvencesizli¤e Karfl›
Mücadele
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Büro Emekçileri Sendikas›’n›n
(BES) ça¤r›s›yla ücret adaletsizli¤i-
nin giderilmesi ve ek ödemelerin
artt›r›larak maafla yans›t›lmas› tale-
biyle Türkiye genelinde 1 saatlik ifl
b›rama eylemi yapt›lar. 

‹‹ssttaannbbuull’da Cevizliba¤’da bulu-
nan ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›-
¤›’nda bir saat ifl b›rakan büro
emekçileri, bina girifline “Ayn› ‹fli
Yap›yoruz, Hepimiz Uzman›z” pan-
kart› ast›lar. BES 1 No’lu fiube Bafl-
kan› Dursun Do¤an’›n yapt›¤›
aç›klamada ayr›mc›l›¤› kabul etme-
yeceklerini belirterek, tüm büro
emekçilerini ayr›mc›l›¤a karfl› ör-
gütlenmeye ça¤›rarak ancak bu
flekilde kazanacaklar›n› söyledi.
BES’in örgütlü bulundu¤u Cevizli-
ba¤/Topkap› kompleksi, Bayrampa-
fla kompleksi ve Halkal› kompleks-
lerinde bir saat ifl b›rakma eylemleri
gerçeklefltirildi.

Kartal, Pendik, Yakac›k vergi
daireleride çal›flan BES 3 No’lu fiu-

be üyeleri sabah ifl b›rakarak
eylem yapt›lar. 

AAnnkkaarraa’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 Bi-
çer de, ücret adaletsizli¤i giderilene
kadar mücadelelerinin sürece¤ini
söyledi.

AAddaannaa Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
önünde de eylem yapan BES üyele-
ri yeni bir düzenlemeyle maliye
emekçileri aras›ndaki ücret eflitsiz-
li¤inin ortadan kald›r›lmas› gerekti-
¤iaç›klad›lar.

DDiiyyaarrbbaakk››rr BES fiubesi üyeleri
de, ifl b›rakarak defterdarl›k binas›
önünde toplanarak ek ödemeyle il-
gili usul ve esaslar›n yeniden dü-
zenlenmesini istedi.

Büro Emekçileri Sendikas›ndan 
Bir Saatlik ‹fl B›rakma Eylemleri

Tutuklu KESK Üyeleri ‹çin
Eylemler

Tutuklu bulunan KESK üyelerinin
serbest b›rak›kmas› için ‹‹ssttaannbbuull,, AAnn--
kkaarraa,, VVaann,, UUrrffaa vvee AAddaannaa''ddaa KESK
flubeleri taraf›ndan eylemler ve oturma
eylemi yap›ld›.

Eylemlerde, 'KESK'e Dokunma,
Tutuklu Üyeler Serbest B›rak›ls›n pan-
kart› aç›l›rken,  “Devlet Sendikas› Ol-
mayaca¤›z, Hükümet Sendikam›zdan
Elini Çek” dövizleri tafl›nd›. 9 KESK'li
arkadafllar›n›n hala hapishanelerde tu-
tuklu bulundu¤unu hat›rlatan aç›klama-
larda, arkadafllar›n›n aylard›r tutuklu
bulunmalar›na ra¤men ilk duruflmalar›n
olmad›¤›na dikkat çekildi. Tutuklu ar-
kadafllar›n›n daha fazla ma¤dur edilme-
den derhal serbest b›rak›lmas› istenilen
eylemlerde, 'Onlar›n eylem ve etkinlik-
leri bizlerin de mücadele gerekçesidir'
denildi. Yap›lan aç›klamalar›n ard›ndan
KESK üyeleri, 15 dakikal›k oturma ey-
lemleri gerçeklefltirdilir. Eylemlerde
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, KESK Bi-
zim Onurumuzdur, “KESK'e dokunan
Eller K›r›ls›n'' sloganlar› at›ld›.



PKK önderli¤inde flekillenen
Kürt ulusal mücadelesi, PKK’nin
kuruldu¤u 1978’den bu yana çok
çeflitli aflamalardan geçti. Mücade-
lenin hedeflerinde, ittifaklar›nda de-
¤ifliklikler oldu. Belli dönemlerde,
sürdürülen mücadele, ilerici, de-
mokratik muhtevas› itibar›yla halk-
lar›n mücadelesinde olumlu bir rol
oynarken, baz› süreçlerde de olum-
suz, 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 em-
peryalist sistem içinde yaflama ola-
rak biçimlenmifltir. PKK, 1991’den
bu yana da, bu tercih do¤rultusunda
defalarca ateflkes ilan ederek, silah-
l› güçlerini s›n›r d›fl›na çekerek bir
sonuç almaya çal›flm›flt›r. Çeflitli ne-
denlerle bu süreçler kesintilere u¤-
rarken, Öcalan’›n tutsak edilmesiy-
le Kürt sorununda do¤rudan Ameri-
kan emperyalizminin müdahil oldu-
¤u bir süreç bafllam›flt›r. 

ABD Operasyonu’nun iki temel
amac› vard›:

11-- SSiillaahhss››zzllaanndd››rrmmaa.. 

22-- PPoolliittiikk oollaarraakk eenn ggeerrii ttaalleepp
ççiizzggiissiinnee ççeekkmmee.. 

Kürt milliyetçi hareketi, ikinci
aç›dan emperyalist sistemin rahat-
l›kla kabul edebilece¤i bir noktaya
çoktan çekilmifltir zaten. ““AABB ççeerr--
ççeevveessii yyeetteerrlliiddiirr”” denilmesi, esas
olarak Amerikan ve Avrupa emper-
yalizminin kabul edece¤i bir nokta-
ya gelmek demekti. 

Bu süreç, düz bir çizgi izleme-
mektedir. Gerek Amerikan emper-
yalizminin Ortado¤u’da içinde bu-
lundu¤u savafllar ve çeliflkiler, ge-
rek oligarflinin içte ve d›fltaki çeflitli
çeliflkileri nedeniyle dönem dönem
farkl› politikalar izlenebilmektedir. 

Kürt milliyetçi hareketini kendi
“çözüm” çerçevesini dayatma anla-
m›nda, silahl› mücadeleyi bir pazar-
l›k kozu, bir zorlay›c› unsur olarak
kullanmas›n› beraberinde getirmek-
te; Gerçekte Öcalan taraf›ndan “zo-
run ömrünü doldurdu¤u, silahl› mü-
cadelenin yanl›fll›¤›” ilan edilmesi-
ne ra¤men, oligarflinin bir türlü “çö-
züme” yanaflmamas› koflullar›nda
Kürt milliyetçi hareketi de silahl›
eylemlerini sürdürmektedir. 

Bugün gelinen noktada, bir kez
daha ““eeyylleemmssiizzlliikk”” ilan edilmifl,
ÖÖccaallaann’’llaa ddeevvlleett aarraass››nnddaa ‹mra-
l›’da görüflmeler yap›ld›¤› resmen
aç›klanm›flt›r. Bu çerçevede, AKP
ile BDP aras›nda yap›lan görüflme-
ler de “çözüm sürecinin” bir unsuru
olarak de¤erlendirildi. 

Bu yol, baflka ülkelerde de de-
nendi. Kürt milliyetçi hareketi de
bir kaç kez bu yolda yürümeyi de-
nedi. Bu yol, siyasal anlamda ger-
çek bir ç›kmazd›r. Bu yol, halklar›n
yüzlerce y›ll›k mücadele gelenekle-
rini, deneyimlerini, tecrübelerini,
yok saymaktad›r. 

OOllmmaayyaann ddeemmookkrraassiinniinn 
‘‘kkaannaallllaarr››’’ çç››kkmmaazz yyoolldduurr!!

23 Eylül’de AKP hükümeti ad›-
na Cemil Çiçek ve Sadullah Er-
gin’in, BDP ad›na ise Selahattin
Demirtafl, Gültan K›flanak ve Hasip
Kaplan’›n kat›ld›¤› bir görüflme ya-
p›ld›. 

Bu görüflme, ABD ve AKP’nin
bir önceki “Kürt aç›l›m›” sürecinde
yap›lan görüflmelere benzer bir gö-
rüflmeydi. Ahmet Türk’ün yerald›¤›
önceki görüflme sonras›nda ““mmuutt--
lluuyyuuzz,, uummuuttlluuyyuuzz”” aç›klamas› ya-
p›lm›fl, süreç, Kürt milliyetçi hare-
keti taraf›ndan ““ rreessmmii ggöörrüüflflmmeelleerr
bbaaflflllaadd››”” diye de¤erlendirilmifltir. 

23 Eylül görüflmesinin ard›ndan

da “diyalog, demokrasi” kelimele-
rinin s›k geçti¤i aç›klamalar yap›ld›. 

Cemil Çiçek, flöyle diyordu: “Buu
ddiiyyaalloogguunn ddeevvaamm eettmmeessiinnddee,, ffaayy--
ddaa ggöörrüüyyoorruuzz ((......)) Bu ülkenin ne
sorunu varsa ddeemmookkrraassii kkaannaallllaa--
rr››nnddaann giderek çözüme kavufltura-
biliriz. (...) Bunu kan ve gözyafl› dö-
külmeden çözme imkan› vard›r.
Herkesle konuflaca¤›z.” 

Bu sözler, sistemin, kendi kural-
lar›n› dayatmas›n›n ifadesidir.. Bu
ülkede “demokrasi kanallar›” yok-
tur. “Diyalog yolu” yoktur. Bunu
kabul etmek, sisteme teslim olmak-
t›r. Faflizmin demokrasi diye pazar-
lanmas›n› kabul etmektir. 

Bu görüflmelerin halk›n, ba¤›m-
s›zl›k demokrasi ve sosyalizm mü-
cadelesinin ç›karlar›na bir sonuç
vermesi, eenn kküüççüükk bbiirr bbiiççiimmddee ddaa--
hhii ihtimal dahilinde de¤ildir. Dola-
y›s›yla gelinen noktaya dair bir de-
¤erlendirme yapmak için bu görüfl-
melerin nas›l geliflece¤ini bekleyip
görmeye ihtiyaç yoktur. 

Bu, dünyan›n bir çok ülkesinde
oldu¤u gibi, yafland›¤› gibi, bir
TTAASSFF‹‹YYEE SSÜÜRREECC‹‹DD‹‹RR.. Tasfiye-
nin 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 dü-
zen içi çözümlerle mücadelenin ve
örgütlenmenin tasfiyesini kabul et-
mektir.

BBiirr yyaannddaa ddiiyyaalloogg;; bbiirr
yyaannddaa aassiimmiillaassyyoonn vvee iimmhhaa

AKP-BDP görüflmelerinin ar-
d›ndan diyalog, demokrasi masalla-
r› anlat›l›rken, ‹mral›’da görüflmeler
sürer ve “protokoller” haz›rland›-
¤›ndan sözedilirken, Baflbakan Tay-
yip Erdo¤an ç›k›yor ve diyor ki;
“Kendi bölgenizde nerede isterse-

Kürt Sorununda
ABD OPERASYONU SÜRÜYOR

“Demokrasi kanallar›” yoktur. “Diyalog yolu” yoktur.

Bu yol bafltan kapal›d›r!
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niz kendi kurslar›n›z› açabilir, dili-
nizi ö¤renip ö¤retebilirsiniz. Ama
bizden aannaaddiilliinniizziinn resmi dil olma-
s›n› beklemeyin. Çünkü Türkiye'nin
rreessmmii ddiillii TTüürrkkççee''ddiirr” .

Anadilde e¤itimin olmad›¤› her-
hangi bir çözümün çözüm say›la-
mayaca¤› aç›kt›r. Ve oligarfli, daha
bafltan “çözüm”ün s›n›rlar›n› çizi-
yor. 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 “gö-
rüflmeler”e Irak’la, Barzani’yle gö-
rüflmeler efllik ediyor ve ikinci gö-
rüflmelerin amac›n›n “teröre karfl›
mücadele” oldu¤u aç›klan›yor. 

Oligarfli Kuzey Irak’ta yeni üsler
kuruyor, s›n›r boyuna yeni karakol-
lar yap›l›yor. Oligarfli 20 y›ld›r iste-
di¤i fleyi yap›yor; emperyalizm ve
iflbirlikçilerinin onay›yla Irak s›n›r›-
na “güvenlik fleridi” kuruyor. 

Öcalan ise, bu noktada ‹mra-
l›’dan flu aç›klamay› yap›yor:

“Türkiye-Devlet AKP’den ibaret
de¤ildir. Evet AKP devlette örgüt-
lenmifl ama ddeevvlleettiinn ttaammaamm›› AAKKPP
ddee¤¤iillddiirr.. Burada yap›lan görüflme-
ler devlet ad›nad›r. Kimsenin kork-
mas›na gerek yok, bu bir devlet pro-
jesidir.” (Gündem Online, 29 Eylül
2010) 

Burada büyük bir yan›lg› tekrar-
lan›yor. AKP’nin devletle özdefl ol-
mad›¤› 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 ger-
çe¤ini do¤ru ele almamakt›r. Kürt
milliyetçi hareketi, daha önce de
devlet içindeki, oligarfli içindeki
““flflaahhiinnlleerr vvee ggüüvveerrcciinnlleerr”” üzerine,
““ççöözzüümmüü iisstteeyyeennlleerr vvee iisstteemmeeyyeenn--
lleerr”” ayr›m› üzerine tahliller yapm›fl,
bunun üzerine politikalar tespit et-
mifl ve bunlar›n istisnas›z hepsi,
yanl›fl ç›km›flt›r. 

Yukar›daki tahlil de ayn› yanl›fl-

l›¤› içermektedir. Oligarflik devlet,
tüm olgular›n gösterdi¤i gibi, asimi-
lasyonu ve katliam› dayatmaya de-
vam etmektedir. 

KKaayygg››llaarr ggeerrççeekkttiirr;; ssoorruunn 
bbuu ggeerrççeekk kkaarrflfl››ss››nnddaa 
nnee yyaapp››llaaccaa¤¤››dd››rr

Kürt milliyetçi hareket cephesin-
de “ resmi görüflmeler bafllad›” ha-
vas› hakimken, Marksist-Leninist-
ler, 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 an-
lamda içine düflülen yanl›fllar› telafi
etmeye yetmez. 

Bugün Kürt milliyetçi hareketin
baz› sözcüleri, “kayg›lar”dan söze-
diyorlar. Mesela, DTK Eflbaflkan›
Aysel Tu¤luk, Öcalan’la görüfltük-
ten 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, ddiiyyaallooggllaa ttaass--
ffiiyyeeyyii mmii ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeekk iissttiiyyoorr’’
yönünde hepimiz kayg›lar tafl›yo-
ruz. Devletin bbiirr ttaakk››mm bbiirreeyysseell
hhaakkllaarr ççeerrççeevveessiinnddee ya da kültürel
haklarla, k›smi anayasal de¤ifliklik-
le 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 deni-
lebilir ki; sorunu bizzat muhatab›
Kürtlerle çözme yerine ABD veya
bölgenin gerici totaliter rejimleriyle
birlikte iimmhhaa kkoonnsseeppttlleerriinnddee arayan
Türk hükümeti (...) güven vermiyor.” 

Bu sat›rlar neyi ifade ediyor pe-
ki? Durumun fark›nda olundu¤unu
mu? BBiirriinncciissii:: Emperyalizm ve oli-
garfli tasfiye etmek istiyor. Bu ke-
sindir. ‹‹kkiinncciissii,, Kürt sorununun çö-
zümü, ““bbiirreeyysseell hhaakkllaarr”” çerçevesi-
ne hapsedilmeye çal›fl›l›yor. Bu da
aç›k. Bu, Amerikan ve Avrupa em-
peryalizminin ortak görüflüdür za-
ten. 

Peki bu gerçe¤i flu veya bu ölçü-
de görmelerine ra¤men Aysel Tu¤-
luk ve genel olarak Kürt milliyetçi
hareketin yönetim kademelerinin
“bar›fla daha yak›n›z”, “her za-
mankinden daha fazla umutluyuz”
tarz›ndaki demeçleri nereden kay-
naklan›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. 

ÇÇöözzüümmüünn yyoolluu,, ddeevvrriimm 
tteerrcciihhiiyyllee aaçç››ll››rr

Emperyalizmin bugün ulusal so-
runlar›n çözümü için çizdi¤i çerçe-
ve “bireysel haklar” çerçevesidir.
Emperyalizm, ç›karlar›n›n öyle ge-
rektirdi¤i baz› durumlarda milliyet-
çili¤i k›flk›rtmakta, “ayr› devlet” çö-
zümünü savunmakta, bunun d›fl›nda
ise, uluslara, ulusal az›nl›klara “bi-
reysel haklar”› dayatmaktad›r.
Özellikle emperyalist ülkelerdeki
az›nl›klara karfl› izlenen politika bu-
dur. 

Emperyalist sistemin fluras›n›
kabul ediyoruz, buras›n› kabul et-
miyoruz türünde bir yaklafl›m esas
olarak mümkün de¤ildir. Emperya-
list sistemi kabul edip etmemek,
ddüüzzeenn iiççii mmii,, ddüüzzeenn dd››flfl›› mm›› oluna-
ca¤›na, burjuva demokrasisinin çö-
zümlerinin mi, halk demokrasisinin
çözümlerinin mi savunulaca¤›na,
olaylara, sorunlara burjuvazinin ba-
k›fl aç›s›ndan m›, halk›n bak›fl aç›-
s›ndan m› bak›laca¤›na karar ver-
mektir.

E¤er emperyalist sistem içinde
yer almaya karar verilmiflse, emper-

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?
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yalist sistemin gerekleri, çeflitli so-
runlar karfl›s›nda burjuvazinin te-
mel çözümleri bellidir. “Bireysel
haklar” meselesi de böyledir. 

Bunu reddetmek, “Avrupa Birli¤i
çerçevesini”, AB üyeli¤ini reddet-
mektir. Bunu reddetmek, Amerikan
emperyalizminin bölgede ve dünya-
daki 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, UUlluuss--
llaarr››nn KKeennddii KKaaddeerriinnii TTaayyiinn HHaakk--
kk››’d›r. Ancak Kürt milliyetçi hare-
keti, daha önce bunu da mahkum
etmifltir. UUlluussllaarr››nn KKeennddii KKaaddeerrii--
nnii TTaayyiinn HHaakkkk››’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 temel-
de yap›lan bir tercihle ilgilidir. Gü-
nümüzde bu hak nas›l kullan›labi-
lir? Burjuva demokrasilerinde veya

faflist diktatörlüklerde bunun uygu-
lanabilece¤ini düflünmek mümkün
de¤ildir. Günümüzde bu hakk›n kul-
lan›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: EEmm--
ppeerryyaalliizzmmii kkoovvaarraakk ve oolliiggaarrflfliikk
ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü y›karak. 

Görüldü¤ü gibi, herfley zincirle-
me olarak devrimle düzen aras›nda-
ki tercihde gelip dü¤ümleniyor. 

Bu süreç bugünden yar›na h›zla
sonuçlanacak bir süreç midir? Ha-
y›r. Oligarfli, ilhak›, asimilasyonu
dayatmas›n›n d›fl›nda daha onlarca
politik dayatmada bulunacakt›r. fiu-
nu talep etme, flu kavram› kullan-
ma, 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-

n›lamaz hale getirmeye çal›flacakt›r.
Bu konuda bir çok örnek var önü-
müzde. 

Düzen içinde, halklar›n hiçbir
sorununun köklü çözümü yoktur.
Gerilla hareketlerinin “bar›fl” yapa-
rak silah b›rakt›¤› ülkelere bak›n;
hangisinde halk›n hak ve özgürlük-
leri gerçekleflmifltir? Hangisinde
sorunlar› en az›ndan asgari düzeyde
çözülmüfltür? El Salvador’dan Gu-
atemala’ya, Kuzey ‹rlanda’ya ka-
dar, hiçbirinde, halklar›n ulusal, s›-
n›fsal temel talepleri karfl›lanma-
m›flt›r. Gerçek fludur ki, bu en geri
çizgide yap›lan anlaflmalar bile, ço-
¤unlukla yerini bulmam›flt›r. 

‹flte bu yüzden, MMaarrkkssiizzmm--LLee--
nniinniizzmmiinn bbeerrrraakk tteeoorriissiinniinn vvee ttaa--
rriihhsseell vvee ggüünncceell tteeccrrüübbeelleerriinn ››flfl››--
¤¤››nnddaa diyoruz ki; ççöözzüümm;; uzlaflma-
da de¤il, emperyalizme ve oligarfli-
ye karfl› mücadelededir! ÇÇöözzüümm;;
bireysel haklarda, k›r›nt›larda de¤il,
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk›’n›n tan›nmas›ndad›r!

DDeevvrriimm yyoolluu’nun yerine “DDiiyyaa--
lloogg yyoolluu””nu, ““ddeevvrriimmccii ggeelliiflflmmee””
yerine ““eevvrriimmccii ggeelliiflflmmee””yi öneri-
yorlar. Art›k günümüzde ““zzoorr””un
gereksizleflti¤i, dönemini doldurdu-
¤u söyleniyor. KANIT? 

BDP’liler diyalog diyor, hükü-
met diyalog diyor, PKK diyalog di-
yor... Peki, nas›l olacak? 

Devletin 87 y›ll›k Kürt politikas›
var. ‹‹nnkkaarr,, iillhhaakk,, iimmhhaa ve aassiimmii--
llaassyyoonn.. Onbinlerce insan› katletme
pahas›na 87 y›ld›r sürdürülüyor bu
politika. Oligarflinin, 87 y›lda
“Kart-Kurt” politikas›ndan bugün-
kü noktaya gelmesinin hangi müca-
dele araçlar›yla sa¤land›¤› belli de-
¤il mi? Diyalogla m›? “Evrimci ge-
liflme”yle mi?

Bugün bir “görüflme” varsa
e¤er; nas›l gelindi o noktaya?

Bilindi¤i gibi, revizyonist. refo-
rmist komünist partilerinin hemen
hepsi, uzlaflmay›, bar›fl içinde bir
arada yaflamay›, evrimci geliflmeyi,
bar›flç›l mücadeleyi temel alm›fllar-
d›r; peki, halk›n› zafere götüren bir
tek komünist parti var m›? Ya da
flöyle soral›m: emperyalistler, oli-
garfliler, bir tek komünist partisi’ni
karfl›lar›ndaki masaya oturtup da
muhatap ald›lar m›?

“Diyalog”u da kaç›n›lmaz hale
getiren, ssiillaahhllaarrdd››rr.. 

“Diyalog” yoluyla taleplerini
kabul ettiren bir halk var m›? Diya-
log yoluyla ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan,
diyalog yoluyla inkara, asimilasyo-
na son verdiren, diyalog yoluyla fa-
flizmden kurtulan bir halk var m›?..

Yok! Tek bir ülke, tek bir halk
yoktur; hiçbir halk, iflgalci emper-
yalizmle savaflmadan, diyalog ku-

rup ba¤›ms›zl›¤›n› kazanamam›flt›r.
Ezilen s›n›f›n ezenlerle diyalog yo-
luyla aralar›ndaki eflitsizli¤e son
verdi¤i bir örnek yoktur. 

Baflbakan Erdo¤an ““DDiiyyaalloogg ooll--
mmaaddaann ddeemmookkrraassii oollmmaazz”” diyor ve
“ 'Diyalog”dan, “demokrasi”den ne
anlad›¤›n› flu sözleriyle ortaya ko-
yuyor: “Ama bizden anadilinizin
resmi dil olmas›n› beklemeyin.” 

Oligarflinin “diyalog yolu” bu-
dur. Oligarfliyle kurulan diyalog da
ancak, oonnuunn ççiizzddii¤¤ii yyoollddaann yyüürrüünn--
ddüü¤¤üünnddee sürdürülebilir. 

Bu yol ise çözümün de¤il, iillhhaa--
kk››nn,, iinnkkaarr››nn vvee aassiimmiillaassyyoonnuunn sür-
dürülmesidir.

Evrimci geliflmenin herhangi bir
ülkede, emperyalizme ba¤›ml›l›k,
faflizm ve kapitalist sömürü sorun-
lar›n› çözdü¤üne dair bir örne¤e ta-
n›k olunmad› bugüne kadar.
Tarihsel alt üst olufllar bir tek flekil-
de sa¤land›: Devrimlerle. 

Sorunlar›n çözüm yolu hala
buradan geçiyor.

Tek YolYürüyüflte 

Diyalog yolu mu? Hani kan›t›n›z?
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BM Genel Kurulu toplant›lar›na
kat›lmak üzere New York’ta bulu-
nan Kolombiya Devlet Baflkan› Ju-
an Manuel Santos, burada gazeteci-
lere yapt›¤› aç›klamada, KKoolloommbbii--
yyaa DDeevvrriimmccii SSiillaahhll›› GGüüççlleerrii’nin
(FFAARRCC) önderlerinden MMoonnoo JJoo--
jjooyy’u katlettiklerini aç›klad›. 

Kontrgerilla flefli¤inden Devlet
Baflkanl›¤›’na yükselen Manuel
Santos, as›l ad› Joorrggee BBrriicceennoo
olan Jojoy’u katletmelerini büyük
bir sevinç içinde flu sözlerle de-
¤erlendiriyordu:

““BBuu,, FFAARRCC’’aa vvuurruullaann eenn aa¤¤››rr
ddaarrbbee.. BBuu üüllkkeemmiizz iiççiinn yyeennii bbiirr
ttaarriihh......””

Manuel Santos yan›l›yor. 

Bir halk›n önderlerini katlede-
rek 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 yöne-
lik katliamlar›nda “bellerini k›r-
d›k”, “art›k toparlanamazlar”,
“ifllerini bitirdik”, “beyinlerini
da¤›tt›k” sözlerini çok duydu.

Devrimci hareketlerin önderle-
rini katlederek, tarihsel geliflmele-
ri 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) önder-
lerinden Joorrggee BBrriicceennoo flehit düfltü.

22 Eylül’ü 23 Eylül’e ba¤layan
gece gerillalara karfl› Kolombiya or-
dusunun düzenledi¤i sald›r› ve kat-
liam operasyonunda JJoorrggee BBrriicceennoo
ve bir grup gerilla flehit düfltü.

Kolombiya kontrgerillas› katli-
am 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 kurta-
ramayacakt›r.

*

Dünya halklar›na mücadelesiyle
de¤il, “Koka ülkesi” diye tan›t›l-
m›flt›r hep  Oysa SSiimmoonn BBoolliivvaarr’›n
ülkesidir Kolombiya. Ba¤›ms›z ve
özgür Kolombiya’y› yaratmak için
neredeyse 220000 yy››llll››kk bir mücadele
tarihine sahiptir.

Latin Amerika halklar› 1800’le-
rin ikinci yar›s›nda Venezüella‘dan
Peru’ya Kolombiya’ya kadar k›ta-

n›n her yan›nda ba¤›ms›zl›k için dö-
vüflen Bolivar’› ““öözzggüürr ggeenneerraall””
diye adland›rm›fllard›. Nas›l ki,
““öözzggüürr ggeenneerraall””i katletmekle, Ko-
lombiya’n›n kurtulufl mücadelesini
engelleyemedilerse, JJoorrggee BBrriiccee--
nnoollaarr’’›› katletmekle de mücadeleyi
öndersiz, kurmays›z b›rakamazlar..

Nas›l ki, Bolivar’dan sonra ve
Bolivar’›n izinde mücadele yeni ön-
derler 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 yerle-
rini dolduracaklard›r. 

Simon Bolivar’dan bu yana
Kolombiya ormanlar› hiç gerilla-
s›z kalmad›. Gerilla savafl› yar›m
yüzy›l› aflk›n bir zamand›r sürüyor
Kolombiya’da. Yar›m yüzy›l› afl-
k›nd›r süren savaflta, pek çok ön-
der kadrolar›n›, binlerce savaflç›y›
flehit verdiler. Kolombiya oligarfli-
sinin ölüm mangalar› on binlerce
insan› katletti. Bunlar›n hiç biri
mücadeleyi engellemeye yetmedi.
Devrimci güçler kay›plar›n›n yeri-
ni doldurarak, mücadelelerini sür-
dürmeye 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 üs-
sü ile bölgedeki ilerici yönetimle-
re ve Kolombiya halk kurtulufl sa-
vafl›na karfl› yeni sald›r›lar›n haz›r-
l›¤›ndad›rlar. 

JJoorrggee BBrriicceennoo’’yyuu katlederek
Kolombiya halk›n›n umutlar›n› ka-
rartmak istiyorlar. Onlar, y›lg›nl›k,
teslimiyet yaratmaya, kurtulufl sa-
vafl›n› engellemeye çal›fl›rken, bunu
tersine çevirmek mümkündür. Bu-
nun yolu, emperyalizme ve oligarfli-
ye karfl› sürdürülen kurtulufl savafl›-
n› büyütmektir. 

Türkiyeli devrimciler olarak,
idealleri için topra¤a düflen JJoorrggee
BBrriicceennoollaarr’’›› unutmayaca¤›z!

Tarihi direnenler ve savaflanlar 
yazar ve zafer yaln›z onlar›nd›r!

Dünya halklar›, yeni önderler ç›kararak 
savafl› kurtulufla kadar sürdürecekler! 

Kolombiya halk kurtulufl savafl›n›n önderlerinden
Jorge BBriceno Katledildi... 

57 yafl›ndayd› flehit düfltü¤ünde.
1975 y›l›nda gerilla saflar›na

kat›lm›flt›, 35 y›ld›r da¤lardayd›... 
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TAYAD'l› Aileler'in Ankara Yürü-
yüflüne yönelik sald›r›lar Avrupa’da
yap›lan eylemlerle protesto edildi.

HHaammbbuurrgg:: TTAAYYAADD''ll›› AAiilleelleerr
OOnnuurruummuuzzdduurr

TAYAD'l› Aileler'in Ankara Yürüyü-
flüne yönelik sald›r›lar Hamburg Halk
Cepheliler taraf›ndan protesto edildi.

27 Eylül günü, Hamburg Konso-
loslu¤u önünde bir araya gelen Halk
Cepheliler “TAYAD'l› Aileler Onuru-
muzdur” pankart›n› açt›lar.

TAYAD'l›lar›n onurlu direnifllerinin
yan›nda olduklar›n› belirten Halk Cep-
heliler, linçlerin sorumlusunun AKP ik-
tidar› oldu¤unu belirttiler.

BBeerrlliinn:: TTAAYYAADD''ll››llaarr
OOnnuurruummuuzzdduurr

TAYAD'l›lar›n yaflad›¤› sald›r›lar
üzerine Berlin Halk Cepheliler, 26
Eylül günü kahveleri ve iflyerlerini  do-
laflarak sald›r› hakk›nda bilgi verdiler,
aç›klama da¤›tt›lar.

27 Eylül günü  ise elçilik önünde
gösteri düzenlediler. Berlin Büyükelçi-
li¤i önünde "TAYAD'l›lar›n Yürüyüflü
Engellenemez; AKP Faflist Sald›r›n›n
Sorumlusudur" pankart›n› açan Halk
Cepheliler, "TAYAD'l›lar Onurumuz-
dur, TAYAD'l›lar›n Yürüyüflü Engelle-
nemez, Devrimci Tutsaklar Onurumuz-
dur" sloganlar›n› hayk›rd›lar.

Berlin Halk Cepheliler TAYAD'l›-

lara yap›lan faflist linç sald›r›lar›na ses-
siz kalmayacaklar›n› söylediler. 

LLoonnddrraa:: TTAAYYAADD’’ll››llaarraa YYöönneelliikk
SSaalldd››rr›› PPrrootteessttoo eeddiillddii

25 Eylül günü, Londra’da Halk
Cepheliler TAYAD’l›lar› sahiplenmek
ve polis destekli sald›r›y› protesto et-
mek için eylem yapt›.

Eylemde “Politik Tutsaklara Öz-
gürlük” yaz›l› ‹ngilizce ve Türkçe ola-
rak pankart aç›ld›, bildiri da¤›t›ld›.

Eylem bir saat sürdü.

PPaarriiss:: TTAAYYAADD BBiizziizz
TAYAD'l› Ailelere yönelik gerçek-

lefltirilen linç sald›r›lar› Paris Özgür-
lük Komitesi taraf›ndan protesto edil-
di. 25 Eylül günü yap›lan eylemde
Ankara'ya yürüyen TAYAD'l› Ailele-
r’in Bolu Düzce'de iki defa linç pro-
vakasyonuna maruz kal›p gözalt›na
al›nmalar› halka anlat›ld›. AKP'nin
linç sald›r›s›n›n bir politika olarak de-
vam etti¤i vurguland›. Aç›klamada
ayr›ca Avrupa'daki özgür tutsaklara
yönelik uygulanan tecrit politikas›
teflhir edildi. Eyleme 20 kifli kat›ld›.

YYuunnaanniissttaann:: RRaaddiikkaall SSooll 
BBiirrlliikk TTAAYYAADD''ll››llaarr ‹‹ççiinn 
FFaakkss GGöönnddeerrddii

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. 

SSttuuttttggaarrtt:: TTAAYYAADD''ll››llaarr ‹‹ççiinn
BBiillddiirrii DDaa¤¤››tt››mm››

27 Eylül günü Stuttgart Halk Cep-
heliler taraf›ndan, Stuttgart Schloss-
platz 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 An-
kara yürüyüflü halka anlat›ld›. 

Avrupa’da

Brüksel’de öldüren
yoksulluktur

25 Eylül’de Belçika'n›n
baflkenti Brüksel'de, göç-
menlerin yaflad›¤› Schaarbe-
ek 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›r-
ken, yan›nda bulunan 2
apartmanda a¤›r hasar gör-
dü.

Öldüren gaz s›z›nt›s› de-
¤il yoksulluktur. Emperya-
list ülkelerde göçmenler,
flehrin bak›ms›z ve yoksulla-
r›na ait bölgelerinde her tür
güvenceden yoksun olarak
yaflamaktad›rlar. fiehrin her
yan›n› çiçeklerle donatmakla
övünen, zenginlerin mahal-
lelerine her tür hizmeti götü-
renler, göçmenleri ilkel ko-
flullarda yaflatmaktad›rlar.

Göçmenleri bir yük ola-
rak görenler, ölümlerinden
de sorumludurlar.
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Berlin'de Yürüyüfl 
Sergisi Sürüyor

Almanya Berlin'de Yürü-
yüfl  sergisi meydanlarda
aç›lmaya devam ediyor.

25 Eylül günü serginin
üçüncüsü bu kez Berlin'in
Neuköln-Hermanplatz sem-
tindeydi. Sergi boyunca in-
sanlarla sohbetler edilip, bil-
diriler da¤›t›ld›.   Yürüyüfl
okurlar›, de¤iflik semtlerde
sergiyi açmaya devam ede-
ceklerini söylediler.

TAYAD'l›lar›n Ankara
Yürüyüflü Engellenemez!



Kuruldu¤u 2004 y›l›ndan be-
ri;  el kap›lar›nda  ›rkç›l›¤a, sos-
yal hak gasplar›na ve yozlaflma-
ya karfl› aktif ve etkili bir müca-
dele yürüten AFA (Anadolu Fe-
derasyonu Avusturya)  kuruluflu-
nun 7. y›l› nedeniyle bir kutlama
düzenledi.

Viyana’daki Federasyon mer-
kezindeki programda 6 y›ll›k fa-
aliyetlerin foto¤raf ve video gö-
rüntülerinden oluflan 30 dakika-
l›k bir sinevizyon gösterimi ya-
p›ld›. 

Almanya Anadolu Federas-
yonun tutsak üyelerinin oldu¤u,
ilgiyle izlenen sinevizyonun ar-
d›ndan, Federasyon yöneticileri
gelenleri selamlad›lar ve ayn›
do¤rultuda ve kararl›l›kla çal›fl-
malar›n› sürdüreceklerini belir-

ten bir konuflma yapt›lar.

Konuflmalar›n ard›ndan  An-
kara yürüyüflleri s›ras›nda faflist
sald›r›ya u¤ruyan TAYAD’l› Ai-
leler’le canl› ba¤lant› kurularak
son durumlar›yla ilgili bilgi al›n-
d›. Herkesin dinleyebildi¤i ko-
nuflmalar s›ras›nda  Federas-
yon’un 7. y›l›n› kutlayan TA-
YAD’l›lar alk›fllarla  karfl›land›.

Kutlama daha sonra Grup
Berfin üyelerinin verdi¤i dinle-
tiyle devam etti. Dinletinin ar-
d›ndan haz›rlanan yemekler ik-
ram edildi. Yap›lan sohbetlerle
devam eden kutlamaya 70’i afl-
k›n kifli kat›ld›.

Belçika’da Protesto 
Yürüyüflü

23 Eylül ve 24 Eylül tarihlerinde Bel-
çika’n›n Gent flehrinde Avrupa genelinde
savunma bakanlar›n›n yapaca¤› toplant›-
y› protesto amac›yla 23 Eylül akflam› yü-
rüyüfl düzenlendi.

Toplant›ya kat›lan ülkelerin ço¤unun
NATO alt›nda Irak’ta ve Afganistan’da
y›llard›r yürütülen savafllar›n sorumlulu-
lar›d›r. Toplant›n›n amac› ise Avrupa ül-
keleri aras›nda 'savunma' konular›nda da-
ha fazla ortak hareket etmelerini sa¤la-
makt›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 toplan-
t›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›.

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

AAllmmaannyyaa’n›n Hessen Eyaleti’nin
Wetzlar fiehri’nde, 20 yafl›ndaki bir
genç k›z›m›z, aniden rahats›zlan›nca
götürüldü¤ü hastanede; ggööççmmeenn ooll--
dduu¤¤uu,, oonnllaarr››nn ddiilliinnii kkoonnuuflflmmaadd››¤¤››
için do¤ru dürüst muayene edilme-
den, evine geri gönderildi. 

BBaahhaarr TTeezzccaann,, hiçbir fley yap›l-
madan adeta ölüme terk edildi. Ve
bir gün sonra evde ailesinin gözleri
önünde, yaflam›n› yitirdi. ““YYaabbaann--
cc››”” oldu¤u için BBaahhaarr TTeezzccaann’›
do¤ru dürüst tedavi etmeyenler,
onun ölümünden sorumludurlar. 

““YYaabbaanncc››”” diye onu evine gön-
dermek yerine, tedavi etselerdi,
TTeezzccaann, bugün topra¤›n alt›nda de-
¤il, yaflam›n içinde olacakt›.

*
BBiirr bbaaflflkkaa öörrnneekk::
AAllmmaannyyaa'n›n Hessen Eyaleti’-

nin Waechtersbach Kenti’ndeki bir
doktor; ““bbaaflflöörrttüüllüü kkaadd››nnllaarr››””, ““AAll--
mmaannccaa bbiillmmeeyyeennlleerrii” ve “ççooccuukk ssaa--
yy››ss›› 55''tteenn ffaazzllaa”” olan aileleri mu-
ayenehanesine alm›yor.

O bir doktor; kimsenin dinine,
milliyetine, cinsiyetine bakmadan te-
davi edece¤ine yemin etmifl, ama
“yabanc› düflmanl›¤›” yeminin önün-
de flimdi; kap›s›na gelen hastalar› te-
davi etmiyor. Daha do¤rusu gidin,
“ssaakkaatt kkaall››nn”, gidin “ööllüünn”, gidin

“aacc››llaarr iiççiinnddee yyaaflflaayy››nn”” diyor aç›kça!
““AAllmmaannccaa bbiillmmeeddii¤¤ii”” için, “kkaa--

llaabbaall››kk aaiilleelleerr oolldduukkllaarr››”” için ceza-
land›r›yor, afla¤›l›yor. Her köfle ba-
fl›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; “55
ççooccuukkttaann ffaazzllaa MMüüssllüümmaann aaiilleelleerr
mmuuaayyeennee eeddiillmmeezzlleerr” ve “AAllmmaannccaa

tteemmeell bbiillggiissii flflaarrtttt››rr” biçiminde ku-
rallar ast›.

*
K›sacas›; “AAllmmaannccaa bbiillmmiiyyoorr--

ssaann””,, ““yyaabbaanncc››yyssaann”” en temel in-
san hakk› olan bir haktan mahrum
kal›rs›n. Tedavi edilmezsin. 

Asl›nda bize reva gördükleri ya-
flam›n ipuçlar›d›r bunlar. Sokakta ya
da evimizin bir odas›nda çaresizce
ve ac› içinde k›vran›p ölmek!.. T›p-
k› BBaahhaarr TTeezzccaann gibi... 

Yaflananlar ne istisna, ne de“k›rk
y›lda bir” yaflanmaktad›r. Hepimiz
BBaahhaarr TTeezzccaann’›n yerinde olabilir-
dik. Hepimizin k›z›, o¤lu, annesi,
efli, kardefli... bu durumu yaflayabi-
lirdi.

““YYaabbaanncc››”” oldu¤umuz için has-
tanelerde çok çeflitli zorluklarla, ka-
s›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 sa-
hip ç›kaca¤›z. Tedavi olmak da bir
hakt›r, unutmayaca¤›z!

Tedavi olmak 
bir hakt›r

AVRUPA’dakiB‹Z
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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›k-
ma” politikalar› dedikleri yoksul-
laflt›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›¤› da-
ha çok hisseder bir duruma getiril-
miflti.Yunanistan, ‹rlanda ve ‹span-
ya’da iflsizlik milyonlarca emekçiyi
tehdit etmektedir.

‹ngiltere, “kamu harcamalar›n› “
yüzde 25 oran›nda azaltmay› plan-
larken, Fransa ise baflta emeklilik
yafl›n›n yükseltilmesi olmak üzere
bir çok hak gasp›n› gündeme getir-
miflti.

Emekçilere yönelik sald›r›lar›
protesto etmek için Avrupa Sendi-
kalar Konfederasyonu'nun ald›¤› 24
saatlik grev ça¤r›s› nedeniyle, Avru-
pa genelinde emekçiler, emperyalist
politikalar› protesto ettiler.

Baflta Brüksel, Berlin,Atina, Pa-
ris, Roma, Madrid olmak üzere bir-
çok kentte yüzbinlerce emekçi em-
peryalist politikalar› protesto için
meydanlardayd›.

‹spanya’da iflçiler, 1992 y›l›ndan
bu yana, tam 18 y›l sonra genel gre-
ve ç›kt›lar. Belçika'da ise 30 ülke-
den emekçiler Brüksel’de toplana-
rak, eylemlerini sürdürdüler.

Sol partilerin, anti-kapitalist ve
anti-faflist çevrelerin, demokratik
örgütlerin destekledi¤i eylemlerde
yüz binler yoksullaflt›rma politikala-
r›n› protesto etti.

Fransa'da 3 milyon
emekçi eylemdeydi

‹ktidar›n“emeklilik reformu”
ad› alt›nda sürdürdü¤ü hak gaspla-
r›n› protesto etmek amac›yla sekiz
sendikan›n ça¤r›s›yla, greve gidil-
di. Hükümet bir süre önce de yasal
emeklilik yafl›n› 60’tan, 62’ye ç›-
karan yasay› parlamentodan gea-
çirmiflti.

Hava ve demiryolunda ulafl›m
grev nedeniyle yap›lamazken, ül-
ke çap›nda yap›lan 232 gösteriye
yaklafl›k 3 milyon kifli kat›ld›. Ya-
p›lan greve çeflitli iflkollar›ndan
emekçiler kat›l›rken, kamu ve özel
sektörde de greve kat›l›mlar yo-
¤un oldu.

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

Amerikan
“demokrasisi”nde
sosyalist
olmak “suç”tur!

Amerika’da 24 Eylül 2010 tari-
hinde; Filistin Dayan›flma Grubu,
Demokratik Toplum Ö¤rencileri,
Savafl Karfl›t› Komite, Kolombiya
Eylem Komitesi, Özgürlük Yolu
Sosyalist Örgütü ve Richardo Pal-
mera' ya Özgürlük Ulusal Komite-
si üyeleri ve taraftarlar›n›n evleri
bas›larak gözalt›na al›nd›lar.

“Terörizme maddi destek ver-
me” gerekçesiyle, evleri bas›l›p
gözalt›na al›nanlar›n yan› s›ra, on-
larca kifli de ifadeye ça¤r›ld›.

Amerikan polisi bu tür suçlar-
la, ilericilere, anti-emperyalistlere
ve yurtsever örgütlerin üye ve ta-
raftarlar›na göz da¤› verip sindir-
meye çal›fl›yor.

Kolombiya’da Açl›k Grevi
Kolombiya Hapishanelerindeki koflullar› protesto için siyasi tutsaklar

taraf›ndan bafllat›lan açl›k grevi 2211 EEyyllüüll itibariyle ikinci ay›na girdi.

BBiirr ttooppllaammaa kkaammpp››nnddaann ffaarrkkss››zz oollaann KKoolloommbbiiyyaa HHaappiisshhaanneelleerriinnddee;;

Tutsaklar›n temel ihtiyaçlar›, su, yiyecek gibi ihtiyaçlar› karfl›lanma-
maktad›r.  Tek tip elbise ve ayakkab› giymesi dayat›lmaktad›r.

Tutsaklara siyasi tutuklu de¤il, “ddeevvlleettii yy››kkaaccaakk tteerröörriisstt””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 dö-
nüfltürülüyor.

Hasta tutsaklarla ilgilenilmiyor, revire ç›k›p muayene olmak sorun olu-
yor. Ve her hastal›¤a ayn› ilaç veriliyor. Hastal›klar yayg›n...
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“Yar›na yyiyecek bbir dilim eekme¤i
olmayan›n, flflaflar›m aakl›na kk›l›c› kk›n›ndaysa ee¤er.”

Ebu Zer

ssöözz

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 Ameri-
kan iflbirlikçisi BBaarrzzaannii’’yyllee görüfltü. 

Ertesi gün, D›fliflleri Bakan› Ah-
met Davuto¤lu, bulundu¤u New
York'tan Boston'a hareket etti.

ABD’nin Irak’taki iflgal kuvvet-
lerinin Komutan› Orgeneral Lioyd
Austin Ankara’ya geldi.

Irak Savunma Bakan› Muham-
med Casim Türkiye’ye gelerek Vec-
di Gönül ile görüfltü. 

28 Eylül’de Avrupa Konseyi Par-
lamenterler Asamblesi üyeleri de ‹s-
tanbul’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 Ba-
kan› Egemen Ba¤›fl da Avrupa Birli-
¤i’nin ve NATO’nun merkezi Brük-
sel’deydi.

7 Ekim’de de NATO Genel Sek-
reteri Rasmussen geliyormufl. 

BBuu kkaaddaarr›› ddaa ffaazzllaa aarrtt››kk.. 

Kim ne siyasi tahlil yapar bile-
meyiz ama biz flunu bilir, flunu söy-
leriz; 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. 

Aç›l›m!
Diyarbak›r’›n AKP taraf›ndan y›k›-
laca¤› aç›klanan hapishanesi 660000 ki-
fli kapasiteli... 
AKP taraf›ndan yerine yap›lacak
hapishane ise 66000000 kifli kapasiteli
olacakm›fl. 
Diyarbak›r halk› için ne büyük müj-
de 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 ki-
flilik hapishaneler de beklenebilir.  

Olaca¤› buydu!
D‹SK Baflkan› Kemal Türkler’i

katletmekten yarg›lanan, san›k Ünal
Osmana¤ao¤lu,

““BBeenn 1122 EEyyllüüll mmaa¤¤dduurruuyyuumm..
MMaassuummuumm”” dedi.

12 Eylül ma¤durlu¤u üzerine bu
kadar çarp›tmadan, bu kadar istismar-
dan, bu kadar flarlatanl›ktan sonra ola-
ca¤› buydu. 

Hay›r, en son Kenan Evren de ç›k›p,
“ben de 12 Eylül ma¤duruyum” diye-
cek, o zaman ne olacak?

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
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9 EEkim 11994'de,
Dersim Ovac›k'›n
Emirgan Deresi
mevkiinde, 4 müf-
rezeye mensup 46
gerilla olarak bir
araya gelmifllerdi.
Oligarflinin askeri
güçlerinin sald›r›s›-
na u¤rad›lar. Ç›kan
çat›flmada, 13 ge-
rilla flehit düfler-
ken, flehitlerin kah-
ramanl›¤› sonucu
di¤er gerillalar ku-
flatmay› yarabildi-
ler.
1972 Adana do-
¤umlu Halil ‹‹bra-
him EEkicibil, müf-
reze komutan›yd›.
Elaz›¤ T›p Fakülte-
si ö¤rencisiyken
mücadeleye kat›ld›.
24 yafl›ndaki Yal-
ç›n ÇÇakmak ko-
mutan yard›mc›s›y-
d›. Lise y›llar›nda
devrimci oldu,
‘92’de gerillaya
kat›ld›. 1973 Der-
sim do¤umlu Mu-
rat EEr, Ankara Li-
seli Dev-Genç’te
ve sa¤l›k emekçile-
rinin mücadelesin-
de yerald›. 1965
Manisa do¤umlu
Adnan BBerber,

Dev-Genç kadrolar›ndand›. 90 bafllar›nda silahl›
birliklerde yeralm›flt›.

1977 do¤umlu Adalet YYer Dersim Pertek'in Or-
can köyünden, 1970 do¤umlu Ali ÇÇelik Ovac›k
Yaylagünü Köyü’nden, 1976 do¤umlu Tuncay
Karaman Amasya Gümüflhac›köy’den, 1977 do-
¤umlu Zeynel KK›z›lkaya Malatya Engizek Kasa-
bas›’ndan, 1972 Elaz›¤  do¤umlu Ayd›n BBulmak
aslen Dersim Pertek’e ba¤l› Kacarlar Köyü’nden,

20 yafl›ndaki Hatice YY›ld›z Dersim Çemiflgezek Aktük Kö-
yü'nden, 1968 do¤umlu Mehmet AAli AAYDIN Nevflehir Hac›bek-
tafl’tan, hemflire Ela Necla ÇÇavumirza K›rflehir’den, 1977 do-
¤umlu P›nar Güngör Dersim Hozat'›n K›rnik Köyü'ndendi. Ül-
kenin de¤iflik bölgelerinden gelerek gerillaya kat›ld›lar. Dersim
da¤lar›nda umudun bayra¤›n› dalgaland›rarak ölümsüzlefltiler.

YYaallçç››nn ÇÇAAKKMMAAKK
((YYüücceell))

HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm
EEKK‹‹CC‹‹BB‹‹LL ((VVeehhbbii))

MMeehhmmeett AAllii
AAYYDDIINN ((UU¤¤uurr))

AAyydd››nn BBUULLMMAAKK
((CCaavviitt))

PP››nnaarr GGÜÜNNGGÖÖRR
((HHaattiiccee))

HHaattiiccee YYIILLDDIIZZ
((BBeehhiiyyee))

ZZeeyynneell KKIIZZIILLKKAAYYAA
((VVeeddaatt)) 

AAddnnaann BBEERRBBEERR
((AAkk››nn))

NNeeccllaa ÇÇAAVVUUMM‹‹RRZZAA
((EEddaa))

TTuunnccaayy KKAARRAAMMAANN
((AArriiff))

AAddaalleett YYEERR
((HHaammiiyyeett))

AAllii ÇÇEELL‹‹KK
((‹‹bbrraahhiimm))

1969 Sivas Hafik do¤umludur. Sultan, 1988’de
bir DEMKAD üyesi olarak mücadelede görevler
üstlendi. 1990 Nisan’›nda illegal alanda görev
ald›.

10 EEkim 11992’de ‹stanbul Ac›badem’de bulun-
du¤u üs kuflat›ld›¤›nda, teslim olmay› reddedip,
direnerek flehit düfltü. SSuullttaann CCEENN‹‹KK

MMuurraatt EERR
((MMuussttaaffaa))

u “Kanla Yaz›lan Tarih Silinmez”
Ankara’da Al›nteri, BDSP, DHF, Devrimci Proletar-

ya, Halk Cephesi, KÖZ, Partizan, ‘78’liler Derne¤i Giri-
flimi kurumlar› bir araya gelerek 26 Eylül 1999 tarihinde
Ulucanlar Hapishanesi’nde katledilen 10 devrimciyi an-
d›lar. 

26 Eylül’de Cebeci Dörtyol'da toplanan kitle “Kanla
Yaz›lan Tarih Silinmez” yaz›l› Ulucanlar flehitlerinin re-
simlerinin 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 araç-
larla 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 me-
zar› bafl›nda ailesi, dostlar›, mücadele arkadafllar› ve yol-
dafllar›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 Bafl-
kan›’n›n konuflma yapt›¤› anmada mücadele arkadafl› El-
mas’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 katle-
dilen avukat Fuat Erdo¤an an›ld›.

28 Eylül’de Befliktafl’ta biraraya gelen Ça¤dafl Hu-
kukçular Derne¤i ‹stanbul fiubesi üyesi avukatlar taraf›n-
dan yap›lan eylemde “Av. Fuat Erdo¤an Adalet Mücade-
lemizde Yafl›yor” pankart› aç›l›rken, Av. Bark›n Timtik
okudu¤u aç›klamada “...Burada yaz›ld› devrimci avukat-
l›k gelene¤inin en güzel sayfalar›ndan biri. Kendini mah-
keme 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.


