
BBUURRJJUUVVAAZZ‹‹NN‹‹NN
AAHHLLAAKKII YYOOKKTTUURR!!

Tek alternatif devrimcilerdir
Devrimciler dünyan›n en soylu damar›d›r

Ben Güler Zere; Kanser hastas› bir devrimci tutsakt›m
AKP’nin tecrit ve sessiz imha politikas›yla katledildim!

HER ALANDA D‹REN‹fi VE SAVAfi! 
ZAFER BÖYLE KAZANILACAK!

‹flte Kavga Bu!
Bir yanda
barikatlarda
çat›flma...
Bir yanda Dev-Genç flenli¤i... 
Bir yanda cenazemiz! Komplo, 

pusu, iftira, 
tehdit, flantaj... Hepsi bu sistemin, burjuva 
politikas›n›n yöntemleridir 

w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
.c

o
m

in
fo

@
y
u

ru
y
u

s
.c

o
m

IS
S
N

1
3
0
0
5
 - 7

9
4
4

www.yuruyus.com 

Haftal›k Dergi / Say›: 216
16 May›s 2010

Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com



((AAflflaa¤¤››ddaakkii mmeessaajj›› GGüülleerr ZZeerree,, yyoollddaaflflllaarr››nnaa hhiittaabbeenn
flfleehhiitt ddüüflflttüükktteenn ssoonnrraa iilleettiillmmeekk üüzzeerree yyaazzmm››flfltt››rr.. VVaassiiyyeettii
üüzzeerriinnee yyaayy››nnll››yyoorruuzz))

YYoollddaaflflllaarr››mmaa,,
MMeerrhhaabbaa,,

Bildiklerim, bilmediklerim hepinizin ismini geçi-
riyorum akl›mdan. Nerede olursan›z olun. Uzak di-
yardakiler, mücadelenin her alan›nda, her yerde hepi-
niz benimlesiniz. Her an yan›mda oldunuz.
Yak›n›mdakiler hep yan›bafl›mdayd›n›z. Hangi biri-
nizin ad›n› sayay›m. Elleriniz hep ellerimde oldu.
Ç›rp›nd›n›z benim için. Gözlerinizde çok fley
gördüm. Güç verdiniz. Sizlerin karfl›s›nda ço¤u
zaman ac›larla bo¤uflmak beni utand›rd›. Bunun için
özür diliyorum. Bana yoldafl sevgisini en üst boyutta
yaflatt›n›z. Zaten bu da bize has. Ancak bizler birbiri-
mizi böyle sevebiliriz. Ancak biz birbirimiz için öle-
biliriz. Tarihimiz de örnektir buna. Sizlerin yoldafl›
olmaktan onur duyuyorum. Kollar›n›z›n aras›nda
olmak çok huzur verici. Sizlerle beraber geçirdi¤im
her gün, saat ya da dakika benim için çok güzeldi. 

Tutsak yoldafllar›m ise sat›rlar›yla bana hep güç
oldular. Dört duvar aras›nda tecritte olsan›z da sizler
hep benimleydiniz. Sizsiz bir saniyem bile olmad›.
Hepinizin yüre¤i yüre¤imin yan›ndayd›. Birlikte
at›yorlard›. Bize yoldafl ba¤l›l›¤›n›, yoldafl sevgisini

ö¤reten Umuda teflekkür ederim. 

Can›m yoldafllar›m,

Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin ellerinizden

s›ms›k› kavr›yor, sonra kucakl›yor ve öpüyorum. 

Sevgilerimle 

GGüülleerr ZZeerree

******

NNaaggeehhaann KKUURRTT’’aa

CCaann››mm aabbllaamm,,
Bu sat›rlar›m sana teflekkür etmek için. Belki yüzüne

karfl› etmek daha güzel olurdu ama o biraz zorlafl›yor

böylesi zamanlarda. Ben de bu nedenle zaman›m var--

ken birkaç sat›r yazmak istedim. Sen de ben buraya

getirildikten sonra emek verenlerdensin. Yapt›¤›n her

fley için sana teflekkür ediyorum. Önceden mektup--

larla tan›d›m seni. Sonra yan›bafl›mda. Mücadeledeki

hareketlili¤in, kofluflturmacan gurur verici. Biliyo--

rum ki ablam kendini yenilemedeki çaban azmin her

zaman devam edecektir. Neslihan›m›z, sen, çocukla--

r›n hepiniz çok güzel bir bütünlük sa¤lam›fls›n›z bu

kavgada. Onlar› benim yerime öp abla. Ve umudu--

muza s›ms›k› sar›l abla. Seni seviyorum. Hasretle

öpüyorum. Seni üzdüysem özür dilerim.

2211 MMaarrtt,, GGüülleerr ZZeerree

(Afla¤›daki mesaj› Güler Zere flehit düfltükten sonra ayd›nlara ve sanatç›lara
gönderilmek üzere yazm›flt›r. Vasiyeti üzerine yay›nl›yoruz.)

Ayd›nlara, SSanatç›lara

Merhaba,
Siz bu sat›rlar› okudu¤unuzda ben fiziken aran›zda olmayaca¤›m. Beni nas›l
zulmün elinden çekip ald›¤›n›z› biliyorsunuz. Ama çok geç kal›nd›. Bana
d›flar›da ölme hakk› tan›nd›. Yaflam hakk› tan›nmad›. Daha onlarca hasta
tutsak var. Sizlerden iste¤im onlara yaflam hakk› aray›n. Onlar yaflas›n. Onlar
için geç olmadan ellerinizi uzat›n, kollar›n›z› uzat›n. Onlar için geç olmadan
vicdan›n›z› uzat›n. Hadi ben de sizlerle beraberim. 
Hepinize sayg›lar, sevgiler.

Güler ZERE, 116 MMart 22010
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Güler Zere sesleniyor
2 0  M a y ı s  1 9 9 8’de Dersim
Hozat Tavuk Köyü yakınlarında
çıkan çatışmada, saatlerce çatışıp
yoldaşlarının kuşatmayı yarması-
nı sağlayarak şehit düştüler. Son
anlarında ellerindeki malzeme
ve dökümanları imha edecek bir

cüret ve iradeyle kucakladılar ölümü. 
H ü s e y i n  K ı l ı ç , 1977, Malatya Akçadağ Kasımuşağı doğumlu.
Mücadeleye 1991’de Malatya’da lise öğrencisiyken katıldı. Bir sü-
re de İstanbul mahalli bölgelerde çalıştı. 
Z e y n e p  K o r k m a z , 1975, Kilis-Söğütlü doğumlu. Mücadele-
ye lise yıllarında katıldı. 1993-96 arasında Gaziantep Mücadele
ve Kurtuluş dergisi temsilciliklerinde bulundu. 1997’de gerillaya
katıldı. 

HHüüsseeyyiinn KKIILLIIÇÇ ZZeeyynneepp KKOORRKKMMAAZZ

1978 doğumlu. 2001 yılından beri tutsaktı. Tekirdağ F Tipi Hapis-
hanesi'nde 8. Ölüm Orucu Ekibi içinde yer aldı. Direnişin belli bir
noktasında zayıflık gösterdi ve ölüm orucunu bıraktı. Daha sonra
ciddi rahatsızlıklar baş gösterdi vücudunda. Tedavisinin yapılma-
ması, hastalığının ilerlemesine rağmen tahliye edilmedi. Edirne F
Tipi Hapishanesi’nde 2 1  M a y ı s  2 0 0 4’de, tecritin aldığı 112.
can olarak aramızdan ayrıldı. 

AAllii fifiAAHH‹‹NN

Ne Antep’i
terketti,
ne de mücadeleyi!

ZZeeyynneepp KKOORRKKMMAAZZ 1993-96
y›llar› aras›nda GGaazziiaanntteepp MMüüccaaddeellee
ve sonra da KKuurrttuulluuflfl ddeerrggiissiinniinn
tteemmssiillcciillii¤¤ii görevini üstlenmiflti. 

Bu y›llar içinde polis onu mücade-
leden vazgeçirmek için birçok kez
gözalt›na ald›, iflkence yapt›. ""......YYaa
mmüüccaaddeelleeyyii bb››rraakkaaccaakkss››nn yyaa AAnn--
tteepp''ii tteerrkk eeddeecceekkssiinn......"" dediler hep.

Ancak o, ne mücadeleyi b›rakt›, ne
de Antep’i terk etti. Tersine gözalt›lar
yaflad›kça, bask›lar gördükçe müca-
deleye daha çok sar›ld›. 

''9933 EEyyllüüll''üünnddee Gaziantep'te dergi
bürosu aç›ld›¤› zaman gelenleri karfl›-

larken yeni bir mevzi
kazanman›n sevinci
vard› onda. 

O gün aç›l›fla gelenleri karfl›layan
ZZeeyynneepp KKOORRKKMMAAZZ,, tutuklamalar
oldu¤unda kurumlar›m›z› sahiplenen-
dir. Kurumlar› aç›k tutmak için büyük
çaba göstermifltir. Tutuklamalardan
sonra dergi bürosunun tüm yükü onun
omuzlar›ndad›r. 

Öyle bir durumda dergi da¤›t›m›
daha da önemli bir hale gelmifltir. Bu-
nun önemini anlamay›p, dergi da¤›t›-
m›nda yan çizenler oldu¤unda;

""BBuunnllaarr nnee", "BBooyyuunnuuzzaa bbaakk››nn
ddaa......", ""DDeevvrriimmcciilliikk yyaappaaccaakk aaddaamm
yyaallaann ssööyylleemmeezz"" deyip do¤ruyu, ya-
p›lmas› gerekeni göstermeye çal›fl›-
yordu. 

O anda dergiyi sürekli ve yayg›n
da¤›tmak bir görevdi. Hem polisin
sald›r›lar›na verilecek bir cevapt› bu,
hem de daha çok insana ulaflmak için

dergi da¤›t›m›n› geniflletmek zorun-
luydu.

““TTuuttuukkllaannaannllaarr oolldduu,, bbeenn nnee yyaa--
ppaabbiilliirriimm””ki demeyen, tersine öyle
bir durumda daha çok çal›flmak ge-
rekti¤ini savunan, bunu pratikte gös-
teren biridir. Bu zorluklar, yokluklar
karfl›s›nda y›lmayan, teslim olmayan
bir iradedir. 

Bu ba¤l›l›k ve irade nedeniyledir
ki, ne Antep’i terketmifltir, ne de mü-
cadeleyi. Antep’ten sadece bir kez,
kendi iste¤iyle o da Dersim da¤lar›na
umudu tafl›mak için ç›km›flt›r....

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2211 MMaayy››ss -- 2277 MMaayy››ss

Ağustos 1977’de Trabzon ili Of ilçesi, Hovaza (Karşıyaka) Köyü do-
ğumlu. Çay üreticiliği yapan yoksul bir ailenin çocuğuydu. 16 yaşına
kadar hem çayda çalıştı, hem babası ile hafızlık, müezzinlik yaptı. İs-
tanbul Bakırköy Lisesi'nde okurken mücadeleye katıldı. Liseli gençlik
Topkapı sorumlusu oldu. 1995'te tutsak düştü. İşkenceler ve tutsaklık
süreci, devrimciliğini büyüttüğü bir süreç oldu. Direnişlerde yeraldı,
ihaneti ve kahramanlığı tanıdı. 1997'de tahliye oldu ve aynı alanda

görevlendirildi. 2001'in Ağustos'unda yeniden tutsak düştü. 9 Mayıs 2005’de Tekirdağ
F Tipi’nde 12. Ölüm Orucu Ekibi’nde ölüm orucuna başladı. Kısa bir süre sonra da, açlı-
ğının 15. gününde 2 5  M a y ı s  2 0 0 5’te bedenini tutuşturarak şehit düştü. 

FFaarruukk KKAADDIIOO⁄⁄LLUU

23 Nisan 1972 Mersin-Tarsus Yenice kasabası do-
ğumlu. 1993’te Burdur Meslek Yüksek Okulu öğ-
rencisiyken mücadeleye katıldı. Mersin Kurtuluş bü-
rosunda çalıştı. 1998 Nisan’ında tutuklandı. F Tiple-
rine karşı ölüm oruçlarının gündeme gelmesiyle,
Ceyhan Hapishanesi 2. ölüm orucu ekibinde yeral-
dı. Ceyhan Hapishanesi’nde 19 Aralık katliamını

yaşadı. Sincan F Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Direniş içindeyken 5
Ocak 2001’de tahliye oldu. Direnişine dışarıda devam etti. Kendinden
önce tahliye olup ölüm orucunu sürdüren bir örnek yoktu o güne ka-
dar. O, İ L K örneği yaratarak, 204 gün ailesinin evinde ölüme yürü-
yerek 2 7  M a y ı s  2 0 0 1’de ölümsüzleşti. 

UU¤¤uurr TTÜÜRRKKMMEENN

1961 doğumlu. Bolu’da
mücadelenin ön safların-
da yer aldı. Daha sonra
Ordu’nun Aybastı bölge-
sinde çalışmaya başladı.
1 9  M a y ı s  1 9 8 0’de
aynı yerde faşistler tara-

fından katledildi. 

“fierefli yaflay›p, flerefli ölece¤im. fierefsizce bir
yaflam›n dayat›ld›¤› günümüz dünyas›nda flerefli ol-
mak en erdemli davran›fllar›n bafl›nda geliyor.”          

FFaarruukk KKaadd››oo¤¤lluu

An›lar› Miras›m›z

AAyykkuutt KKAAYYNNAARR

İstanbul Gültepe'de an-
ti-faşist mücadele içinde
yer alan bir Devrimci
Solcu'ydu. 2 2  M a y ı s
1 9 8 0 ’ d e  Gülte-
pe’de faşistler tarafın-
dan kaldıkları eve ya-

pılan baskında şehit düştü.

HHaammiitt KKAAYYAA
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42 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:

Güç, mücadele etmektir

43 Sorunlar›m›z ÇÇözümlerimiz:
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50 Avrupa’da YYürüyüfl:
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53 Yeni De¤inmeler...

54 Sald›ran ve iflkence yapan polis

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

Devrimciler
Gelecektir...

Güler Zere
Ölümsüzdür...

Yozlaflmaya Karfl›
2. Geleneksel Okan Y›ld›r›m
Futbol Turnuvas›
Kay›tlar bafll›yor...
‹letiflim için: 0-534 465 93 54

Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i

Paras›z E¤itim
‹stiyoruz Alaca¤›z! 

ANKARA’ya 
YÜRÜYORUZ!..

Ankara’ya yola ç›k›fl için 
Toplanma yeri:
‹stanbul Kartal Meydan›, 
Tarih: 17 May›s 2010 
Saat: 13.00



‹ki ideoloji, dünyaya iki farkl› aç›-
dan bakmak demektir. ‹ki ideolo-

ji, iki ayr› kültür, iki ayr› ahlak, iki
ayr› namus ve fleref anlay›fl›d›r. Bur-
juva s›n›f›, kendi hukuk ve ahlak›n›
olufltururken, bunun temeline sö-
mürünün meflrulaflt›r›lmas›n› koy-
mufltur. Sömürü ise dünyan›n en bü-
yük ahlaks›zl›¤›d›r.  Bu nedenledir
ki; burjuva hukuku ve ahlak›, te-
melde adaletsizlik ve ahlaks›zl›kt›r;
bu nedenledir ki, tüm burjuvalar
adaletsiz ve ahlaks›zd›r. 

Biz, ““bbüüttüünn bbuurrjjuuvvaallaarr aahhllaakk--
ss››zzdd››rr”” dedi¤imizde, kimileri

bizi genellemecilikle, sekterlikle
suçlayabilir, “çok iyi, çok dürüst”
burjuvalar olabilece¤ini söyleyip,
“solcu, sosyal demokrat burjuva-
lar”›, ilerici, sosyalist sanatç›lara
sponsorluk yapan tekelcileri örnek
verebilirler. Bu örneklerin hükmü
yoktur. Tekelci burjuvalarla televiz-
yona ç›kmay› marifet sayan, y›llar-
d›r bir kaç burjuvaya, her yeni sol
oluflum içinde büyük roller verenler,
elbette bu nitelemelerimizden rahat-
s›z olacaklard›r. Fakat biz soruna kkii--
flfliisseell de¤il, ss››nn››ffssaall bak›yoruz. 

Bir s›n›f olarak burjuvazi, adalet-
siz ve ahlaks›zd›r. Baflka türlüsü

mümkün de de¤ildir. Çünkü her bur-
juva sömürücüdür ve sömürü, yer-
yüzünün, insanl›k tarihinin tan›k ol-
du¤u en büyük ahlaks›zl›kt›r. Tüm
di¤er ahlaks›zl›klar›n ve kötülükle-
rin de kkaayynnaa¤¤››dd››rr.. Bak›n tarihe; in-
sanl›k h›rs›zl›kla, sömürü ortaya ç›k-
t›ktan sonra tan›flm›flt›r.. ‹flgaller, fa-
hiflelik, doland›r›c›l›k, mafya,
komplolar, bütün bunlar, insanl›¤›n
ezen ve ezilen, sömüren ve sömü-
rülen diye ayr›ld›¤› sömürü düzen-
lerinin çeflitli aflamalar›nda ortaya
ç›kan kötülüklerdir. Biçimleri de-
¤iflse de, özü de¤iflmeden bugüne
kadar gelmifltir. 19 ., 20. yüzy›l›n
“uygarl›klar›”,  bunlar›n    hiçbirini
de¤ifltirmemifl, ortadan kald›rama-

m›flt›r. Bunlar›n büyük ölçüde orta-
dan kalkt›¤›na sadece sosyalist top-
lumlarda tan›k olundu. Burjuva top-
lum, burjuva siyaset ise, özü itiba-
r›yla, her geçen gün çürüyen, koku-
flan bir batakl›k durumundad›r. Ko-
kuflman›n fliddetine göre, o batakl›k-
tan çeflitli aral›klarla çamurlar d›fla-
r›ya taflar. T›pk› bugün oldu¤u gibi.   

Oligarflik düzenin siyaseti, gün-
lerdir bir “kkaasseett” etraf›nda dö-

nüyor. Bir ahlaks›zl›¤› belgeledi¤i
iddia edilen kaset, gerçek fludur ki,
burjuva politikac›lar aç›s›ndan ne
bir istisnad›r, ne temelden karfl› ç›-
k›lan bir fleydir. Kaset, oligarfli içi
iktidar savafl›nda bir tasfiye arac›
olarak kullan›lmaktad›r. Bir taraf
diyor ki, böyle bir iliflki ahlaks›zl›k-
t›r; di¤er taraf diyor ki, hay›r, bu
özel hayatt›r, as›l ahlaks›zl›k, bunu
kameraya çekmektir; bu tart›flmaya
paralel olarak komplo, iftira, skan-
dal sözleri duyuluyor sürekli. Karfl›-
m›zdaki tablo, burjuva siyasete öz-
gü ve burjuva siyaset aç›s›ndan tekil
olmayan bir tablodur.  

En baflta sözünü etti¤imiz iki
farkl› ideoloji, iki farkl› dünya

görüflü, bir baflka aç›dan ççüürrüüyyeenn
ve ggeelliiflfleenniinn ifadesidir. 

Burjuvazi çürümüfl bir düzenin
temsilcisidir. Çürümüfllük, bur-

juvazinin çal›flma dünyas›n›, aile
dünyas›n›, politika dünyas›n› kapla-
m›flt›r ve zaten bunlar›n hiçbiri bir-
birinden ba¤›ms›z de¤ildir. Ahlak,
namus, fleref onlar›n kitab›ndan

çoktan silinmifltir. S›n›flar müca-

delesi içinde savaflan taraflardan bu
de¤erleri savunan ve yaflatan, yaln›z
devrimcilerdir. BURJUVAZ‹N‹N
AHLAKI, ‹LKES‹, fiEREF‹ YOK-
TUR! Komplo, pusu, iftira, tehdit,
flantaj... Hepsi bu sistemin, burjuva
politikas›n›n yöntemleridir. 

Mevcut komplonun hedefindeki
isim olan Deniz Baykal, “‹n-

sano¤lunun mahremiyetine teca-
vüz”den flikayet etmektedir. E¤er
Baykal, mahremiyetin savunucusu
ise; sorar›z; Baykal, bu ülkenin dev-
rimcilerinin att›¤› her ad›m kamera-
larla çekilirken, ülkemizin devrimci,
vatansever insanlar›na iflkencehane-
lerde, hapishanelerde tecavüz edilir-
ken bir kez olsun sesini ç›karm›fl m›-
d›r?.. Hapishanelerde ziyaretçi girifl-
lerinde insanlar› iç çamafl›rlar›na ka-
dar soyup araman›n “insano¤lunun
mahremiyetine tecavüz” oldu¤u fli-
kayetlerine dönüp bakmam›flt›r De-
niz Baykal. Sorar›z,  bu uygulama
mahremiyete girmiyorsa, sizin mah-
remiyet anlay›fl›n›z, sadece kendi-
nizle mi s›n›rl›? Halk›n k›zlar›na
o¤ullar›na, tecavüz etsinler, 70-80
yafl›ndaki insanlar› arama ad› alt›nda
ç›r›lç›plak soysunlar, bunlar mahre-
miyete tecavüz say›lmas›n!

Evet, bir komplo kurulmufltur.
Komplo, Türkiye cumhuriyeti

polis teflkilat›n›n, jandarma teflkila-
t›n›n ve M‹T’inin en iyi bildi¤i fley-
dir. ‹lk kez kurulmam›flt›r ve dev-
rimci ilerici güçlere karfl› kurulan
yüzlerce komplo karfl›s›nda Bay-
kal’›n benzer bir öfkeyle hayk›rd›-
¤›n› ve komployu k›nad›¤›n› hat›r-
lam›yoruz. 

Kendi mahremiyetini savunup,
baflkalar›n›n mahremiyetinin

çi¤nenmesine ortak olan bir politi-
kac›n›n aahhllaakk ssaavvuunnuuccuulluu¤¤uu sami-
miyetsiz ve tutars›zd›r. Kendisine
kurulan komplolara karfl› ç›k›p bafl-
kalar›na komplo kurulmas›na sessiz

Bir s›n›f olarak burjuvazi,
adaletsiz ve ahlaks›zd›r. Bafl-

ka türlüsü mümkün de de¤ildir.
Çünkü her burjuva sömürücüdür ve
sömürü, yeryüzünün, insanl›k tari-
hinin tan›k oldu¤u en büyük ahlak-
s›zl›kt›r. Tüm di¤er ahlaks›zl›klar›n

ve kötülüklerin de kayna¤›d›r.

Burjuvazi Geçmifl, 
Devrimciler Gelecektir!
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kalmakta aahhllaakkii bir yaklafl›m yok-
tur... fiöyle bir geriye dönülüp bak›l-
d›¤›nda, yaklafl›k k›rk y›ld›r burjuva
siyaset sahnesinde olan Deniz Bay-
kal’›n herhangi bir konuda ahlak
mücadelesi verdi¤ini göremezsiniz.
Tam tersine, o boylu boyunca burju-
va ahlaks›zl›¤›n›n, çürümüfllü¤ünün,
yozlaflmas›n›n içindedir. Doland›r›-
c›l›k, kay›rmac›l›k, gayri-meflru ka-
d›n-erkek iliflkileri, burjuva politika-
s›n›n kan›ksanm›fl çürümüfllü¤ünün
en s›radan boyutlar›d›r. 

Bu öylesine büyük ve kan›ksan-
m›fl bir çürümedir ki; düzen po-

litikac›lar›n›n, tekelcilerin, tüccarla-
r›n, tefecilerin büyük ço¤unlu¤unun
metres tutmalar›ndan gayri-meflru
yollardan flirket sahibi olmalar›na
kadar, bu tür iflleri ve iliflkileri
vard›r. Ve iflte bu olgu, ayn› za-
manda, hemen her kesimin bir ka-
setle teslim al›nabilmesinin de ze-
mini olmaktad›r. 

Bu çürümüfl, bu kokuflmufl, bu
pespaye burjuva politikac›la-

r›n devleti ve hükümeti, bizi ha-
pishanelerde rreehhaabbiilliittee eettmmeeyyee
(iyilefltirmeye) kalk›fl›yor. Rehabi-
litasyona ihtiyac› olan kendilerin-
den baflkas› de¤ildir. 11998844,, 11999966,,
22000000--22000077 ölüm oruçlar›n› düflü-
nün. Genç yafll›, kad›n erkek, yüz-
lerce insan, halk› sömürülüp soyul-
mas›n diye, ülkemiz emperyalistler
taraf›ndan ya¤malanmas›n diye,
yoldafllar› zulüm alt›nda olmas›n di-
ye, ölümün üstüne koflarak gittiler.
Kimi, yüzlerce günlük açl›klara gö-
¤üs gerdi, kimi bedenini atefllere
verdi. Devrimcilerden baflka kim ya-
pabilir böyle bir fedakarl›¤›? Dev-
rimcilerin insanl›¤›n soylu damar›
olmas›n›n verilebilecek en ç›plak, en
çarp›c› örneklerinden biridir ölüm
oruçlar›. Onlar, Türkiye ve dünya
halklar›n› kurtulufla götürecek, onlar
yeryüzüne adaleti, eflitli¤i, özgürlü-
¤ü, kardeflli¤i getirecek kadrolard›r.
Burjuvazinin hangi kadrosu, hangi
politikac›s› ç›kar›labilir onlar›n kar-
fl›s›na? Ecevit, Baykal gibi baz› po-
litikac›lar›n, yatlar, villalar sahibi ol-
mamas›ndan hareketle bunlara “dü-
rüst politikac›” deniyor. Tamamen

aldatmaca. Baflkalar›n›n soygununa
onay veren de o soyguncu kadar ah-
laks›z ve namussuzdur. 

Devrimler, insanl›¤›n en soylu
damar›na kitleler halinde yeni

insanlar ekler. ‹nsanl›¤›n soylu da-
mar› büyür, genifller, yay›l›r. Dev-
rimleri gerçeklefltirmek de, sosya-
list infla da fedakarl›klar gerektirir.
Kitleler bunlar için canlar›n› ortaya
koyarlar. Vatan için, özgürlük için,
adalet için kiflisel bir karfl›l›k bekle-
meksizin, belki kendileri göremeye-
cek olmas›na karfl›n “çocuklar›n›n
görebilmesi için” dövüflürler. 

Bugünlerde çeflitli vesilelerle tar-
t›flma konusu olan 2. emperya-

list paylafl›m döneminin tablosu da

oldukça çarp›c›d›r. Faflist Alman or-
dusu, karfl›s›nda ciddi bir direnifl
görmeden Polonya'y›, Belçika'y›,
Çekoslavakya'y›, Hollanda'y›, Nor-
veç'i ve Fransa'y› iflgal etti. Ard›n-
dan 1941 Haziran›nda Sovyetler
Birli¤i'ne yöneldi. ‹flte orada, Hit-
ler’in ordular›n›n karfl›s›na ç›kan yi-
ne insanl›¤›n en soylu damar› oldu.
Sovyet halk›n›n kahramanca direni-
flinin öncüleri, Komünist Parti’nin
kadrolar›yd›. Sovyet halk› ve parti
kadrolar›, kahramanca savaflarak
durdurdular faflist ordular›. 20 mil-
yon Sovyet insan› kendini feda etti
faflizmi durdurmak için. Bunlar›n 22
mmiillyyoonnaa yak›n›, SBKP üyesiydi. 

Böyle bir feda duygusunu, yaln›z
sosyalist ideoloji ç›karabilir or-

taya. Burjuva ideolojisi, baflkalar›
için t›rna¤›n› bile feda etmeme ide-
olojisidir. Bu nedenledir ki, burjuva-

zi, yönetti¤i kitlelere, genel olarak
kendi ideolojisini, kültürünü empo-
ze ederken, ona belli s›n›rlar koyar.
O s›n›rlar, kitlelerin vatan için öle-
bilme duygular›d›r. Burjuvazi, ge-
rekti¤inde kullanabilmek için, flove-
nist bir temelde bu duygunun deva-
m›n› sa¤lar. Fakat bunun d›fl›nda
burjuva ideolojisinden geriye kalan
mutlak bir bireyciliktir. O ideolojide
hiçbir düflünce u¤runa ölmeye de¤-
mez. ‹nsan bir kere gelir dünyaya,
yaflam kendi yaflam›d›r, bu nedenle
baflkalar› için kendi yaflam›n› feda
etmeye, hatta yaflam düzenini geçici
olarak bozmaya bile de¤mez. Sen
kendi hayat›n› yafla! Burjuvazinin
söyledi¤i budur. Böyle bir anlay›fl
içinde elbette her türlü ahlaks›zl›k,
yozlaflma, namussuzluk, flerefsizlik
boy vermekte gecikmez. Nitekim de
böyle olmaktad›r. 

Düzen, her türlü komploculu¤u,
izlemeyi, dinlemeyi, takibi,

esas olarak halka ve devrimcilere
karfl› uygulamaya bafllar. Ama bu
yöntemler bir noktadan itibaren de
oligarfli içi iktidar savafl›nda da kul-
lan›lmaya bafllan›r. Devrimcilere
komplo kurmak, sahte delillerle
yüzlerce y›l ceza vermek, Baykal-
lar’›n, Tayyipler’in, tüm burjuva po-
litikac›lar›n iyi bildikleri bir yön-
temdir. Komplo, pusu, skandal, ifti-
ra, hepsi sömürcü s›n›flar›n icad›d›r.
Hepsi kendi sistemlerinin yöntemle-
ridir. Baykallar’›n, Tayyipler’in de-
mokrasisi, çok partili sistemi, ada-
letsiz, ahlaks›z, ilkesiz bir rekabettir.
Bu rekabette herkesin bir aç›¤› var-
d›r, herkes birbirinin aç›¤›n› kollar,
herkes birbirinin kuyusunu kazar...

‹flte bu çürümüfllük tablosunu orta-
s›nda, insanl›¤›n en soylu damar›

olarak devrimciler, lekesiz tarihle-
riyle, apak politika tarzlar›yla ayr›
bir yerde dururlar. Burjuva politika-
s›n›n bu çürümüfllü¤ü içinde hakl›
haks›z araflt›rmak boflunad›r. Çürü-
meden, batakl›ktan tek ç›k›fl yolu,
çürümüfl politikac›lardan tek kurtu-
lufl yolu vard›r: DDeevvrriimmcciilleerriinn öönn--
ddeerrllii¤¤iinnddee ddeevvrriimm!! Ülkemizin ve
dünyan›n tüm emekçileri, insanl›¤›n
en soylu damar›, sizi ça¤›r›yor.

‹flte bu çürümüfllük tablosunu
ortas›nda, insanl›¤›n en soylu

damar› olarak devrimciler, lekesiz
tarihleriyle, apak politika tarzlar›y-
la ayr› bir yerde dururlar. Burjuva
politikas›n›n bu çürümüfllü¤ü için-
de hakl› haks›z araflt›rmak bofluna-
d›r. Çürümeden, batakl›ktan tek ç›-
k›fl yolu, çürümüfl politikac›lardan
tek kurtulufl yolu vard›r: Devrimci-

lerin önderli¤inde devrim!
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DDüüzzeenn ppoolliittiikkaacc››llaarr››,, kkaann eemmii--
cciilleerr,, hhaallkk ddüüflflmmaannllaarr››,, ç›kar ve ik-
tidar savafl›nda öne geçmek için bir-
birlerinin telefonlar›n› dinletmekten
en mahrem aile s›rlar›n› çarflaf çar-
flaf yay›nlatmaya kadar, akla gelebi-
lecek her yönteme baflvurdular. 

Gerekti¤inde birbirlerinin tüm
suçlar›n› ve pisliklerini örtbas etti-
ler, ama iktidar kavgas› k›z›flt›¤›nda,
ortaya saç›lmad›k bir fley de b›rak-
mad›lar. 

Bugün de bunu daha da ileri gö-
türerek birbirlerinin “yyaattaakk ooddaallaa--
rr››nnaa”” girmekten, ahlaks›z iliflkileri-
ni birbirlerine karfl› kullanmaktan
çekinmiyorlar. 

DDeenniizz BBaayykkaall’a ait oldu¤u söy-
lenen bir kasetin ortaya at›lmas›yla,
düzen ve burjuva siyasetinin nas›l
çürüdü¤ünü, nas›l lime lime dökül-
dü¤ünü bir kez daha hep birlikte
görmekteyiz.

Ç›kar iliflkileri, varolan pastadan
en büyük dilimi kapma ve iktidar
savafl› nedeniyledir ki, burjuvazinin
gözünde her yöntem meflru görül-
mektedir. Ve iflte bu nedenle de dü-
zen politikac›lar› birbirlerinden kor-
kar hale gelmifllerdir.

““KKaasseett ssaavvaaflflllaarr››””
yyeennii ddee¤¤iillddiirr!! 

Bugün ddüüzzeenn ppoolliittiikkaacc››llaarr››nn››nn

bbüürrookkrraattllaarr››nn,, kkaann eemmiicciilleerriinn,,
hhaallkk ddüüflflmmaannllaarr››nn››nn birbirlerine,
rakiplerine, hatta ayn› partiden “ar-
kadafllar›na” karfl› kulland›klar› bu
yöntemler y›llard›r bu devlet tara-
f›ndan kullan›lmaktayd›.

Faflist iktidarlar y›llarca kendile-
rine karfl› mücadele eden devrimci-
lere, yurtseverlere, ilericilere karfl›
ahlaks›zca yöntemler kulland›lar.

Komplolar, yalanlar, düzmece
haberler, yalan haberler bizzat bu
devlet taraf›ndan örgütlendi. Gaze-
teler, televizyonlar, radyolarla da
h›zla yay›ld›.

Oligarfli devrimcilere karfl› kont-
rgerilla merkezlerinde imal edilen
bu karalama, yalan kampanyas›n›
bugün de sürdürmektedir..

Oligarfli bu yöntemlerini iktidar
kavgas›nda da kullanmaktad›r. Ni-
tekim ““EErrggeenneekkoonn ddaavvaass››”” ad› al-
t›nda aç›lan davada herfley çarflaf
çarflaf yaz›lmakta, kad›n-erkek ilifl-
kileri üzerinden ahlaks›zca yay›nlar
yap›lmaktad›r.

Tüm bunlar için iktidarda olan
partinin, “iissllaammcc››””, ““mmuuhhaaffaazzaa--
kkaarr” ya da ““llaaiikk”” olmas›n›n önemi
yoktur asl›nda. Örne¤in, Ankara
Anakent Belediye Baflkanl›¤› aday-
l›¤› sürecinde Ankara Belediye Bafl-
kan› Melih Gökçek’in parti içinden
rakibi olan eski Keçiören Belediye
Baflkan› Turgut Alt›nok, böyle bir
“ahlaks›z iliflki” kasediyle saf d›fl›
edilmiflti.

AKP’li halk düflman› Melih
Gökçek ç›karlar› için, koltu¤unu
kapt›raca¤›n› düflündü¤ü Alt›nok’u
ahlaks›z yöntemleriyle konuflamaz
hale getirmifltir.

Burjuva politikac›lar› böylesine
iki yüzlü ve ahlaks›zd›r. Hükümet-
ler hep pazarl›klarla kurulur, ç›kar-
lar› için birbirlerine flantaj yapmak-
tan rüflvet, vurgun ve talan iliflkile-

rin birbirlerine karfl› kullanmaktan
geri durmazlar.

““KKaasseett ssaavvaaflflllaarr››””
ddüüzzeenniinn aayynnaass››dd››rr

Osmanl›’da taht kavgalar›, ç›kar
kavgalar› tasfiye edileceklerin ‹s-
tanbul Yedikule zindanlar›nda bo¤-
durulmas› ile son bulmufltur hep.

Günümüzde Yedikule zindanlar›
kullan›lmasa da daha çok bir “siya-
si linç” ve tasfiye olarak gündeme
getirilmifltir. Öyle olunca da, faflist-
mafyac› Çak›c›’dan, asalak sömürü-
cülere kadar hepsi taraf›ndan bu
yöntem rahatl›kla kullan›lm›flt›r..

Mesela, 1998 y›l›nda ülkemizde
böyle bir ““kkaasseettlleerr ssaavvaaflfl››”” yaflan-
m›flt›. Peflpefle ortaya at›lan veya or-
taya ç›kar›lma tehditleri yap›lan ka-
setlerle, herkes birbirine birfleyler
yapt›rmaya çal›fl›yordu. DDYYPP GGeenneell
BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››ss›› MMeerraall AAkkflflee--
nneerr taraf›ndan aç›klanan kasetler-
den birinde, HHüürrrriiyyeett GGaazzeetteessii GGee--
nneell YYaayy››nn YYöönneettmmeennii EErrttuu¤¤rruull
ÖÖzzkköökk''llee DDeevvlleett BBaakkaann›› GGüünneeflfl
TTaanneerr aras›nda “al gülüm-ver gü-
lüm” iliflkileri konufluluyordu. Ama
çürüme o boyuttayd› ki, Özkök,
sözde gazeteci olmas›na karfl›n, Ay-
d›n Do¤an ad›na ihale takipçili¤ini,
Özal’›n ve Mesut Y›lmaz’›n flakla-
banl›¤›n› yapm›fl bir bakan olan Gü-
nefl Taner de ç›kar karfl›l›¤› bas›n›
devflirmekten zerre kadar s›k›nt›
duymuyordu.

Çürüme, düzenin kokuflmas› iflte
böylesine derin ve çok boyutluydu.
Oligarflinin hiçbir kurumu çürüme-
nin, kokuflman›n d›fl›nda kalamazd›.

S›k s›k anket yapt›r›p, “haallkk››nn
eenn ggüüvveennddii¤¤ii kkuurruumm” oldu¤u söy-
lenen ordunun temiz kald›¤› iddias›
da koca bir yaland›r. Ordu bu çürü-
menin belki de en çok içinde olan
ama hep bu yan›yla görmezden ge-

� Komplo, yalan, tehdit,
flantaj; ç›kar ve iktidar kavga-

s› için her yöntem mübah!

� Süren “kasetler savafl›”
burjuvazinin ahlak›n›n

göstergesidir

� Düzenin kirine, pas›na
bulaflmayan devrimciler 

insanl›¤›n yüzak›d›r

Dünyan›n en soylu damar›:

devrimciler
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linen bir kurum oldu bas›n taraf›n-
dan. 

Faflist-mafyac› Alattin Çak›c›,
banka ihalelerinde asalak sömürü-
cüleri tehdit etmifl, bu kasetler daha
sonra piyasaya sürülmüfltü.

Dönemin iktidar› ANAP’›n, son-
ra DYP’nin iktidarda oldu¤u dö-
nemde bu iliflkiler birbirlerine karfl›
kullan›lm›flt›.

Bir dönem çürüme öyle bir nok-
taya getirildi ki iktidar kavgas›nda,
“FFaaddiimmee fifiaahhiinn,, MMüüssllüümm GGüünnddüüzz,,
AAllii KKaallkkaanncc››”” isimleri etraf›nda bu
tür i¤renç iliflkiler ile halk günlerce
oyaland›. Yürütülen kampanya ile
“fleriatç›lar” ordu taraf›ndan gözden
düflürülmeye, tasfiye edilmeye çal›-
fl›ld›.

Yine o dönem Fetullah Gülen’in
“aa¤¤llaayyaarraakk aannllaatttt››¤¤››”” fleriat kaset-
leri hergün bir televizyon kanal›nda
boy gösteriyordu. Birbirini iktidar
savafl›nda tasfiye edecekler hep bu
i¤renç silaha sar›ld›lar.

Düzen poltikac›l›¤›n›n nas›l hiç-
bir kural tan›mad›¤›n›n, para ve ç›-
kar için herfleyin nas›l kullan›ld›¤›-
n›n en somut örne¤i eski BBaaflflbbaa--
kkaannllaarrddaann BBüülleenntt EEcceevviitt’’iinn yyaaflflaa--
dd››kkllaarr››dd››rr..

Amerika’n›n Türkiye’ye “kurta-
r›c›” olarak gönderdi¤i KKeemmaall DDeerr--
vviiflfl,, bir süre sonra Ecevit’in “mane-
vi o¤lu” diye bilinen HHüüssaammeettttiinn
ÖÖzzkkaann’la birlikte Ecevit’e karfl› bir
komplo örgütlüyorlard›. Öyle ki,
Ecevit, hhaassttaall››kk,, bbuunnaakkll››kk gibi ge-
rekçelerle tasfiye edilmeye çal›fl›l›-
yordu. Örnek ortadayd›; kendi lide-
rine bunu yapanlar›n yapmayacak-
lar› bir fley olamazd›. 

Kuflkusuz sadece bu örneklerle
s›n›rl› de¤ildir yaflananlar. Düzen
her geçen gün daha çok pislik üret-
mekte, para, ç›kar ve iktidar kavga-
s› için hiçbir s›n›r tan›mamakta, ço-
cuklar›, eflleri, aileleri flantaj malze-

mesi olarak kullanmakta bile tered-
düt etmemektedirler. 

DDüüzzeenn ççüürrüümmüüflfl vvee
ççüürrüüttmmüüflflttüürr!!

““BBuurrjjuuvvaazzii,, oo zzaammaannaa kkaaddaarr eell
üüssttüünnddee ttuuttuullaann,, ssaayygg››yyllaa bbaakk››llaann
bbüüttüünn mmeesslleekklleerrii kkuuttssaall hhââlleelleerriinn--
ddeenn ss››yy››rrdd››;; hheekkiimmii,, hhuukkuukkççuuyyuu,,
rraahhiibbii,, flflââiirrii,, bbiillggiinnii üüccrreettllii iiflflççiilleerrii
ss››rraass››nnaa kkaatttt››..

BBuurrjjuuvvaazzii,, aaiillee iilliiflflkkiilleerriinniinn bbüü--
rrüünnddüü¤¤üü dduuyygguussaallll››kk ttüüllüünnüü yy››rrtttt››
vvee bbuunnllaarr›› bbaassiitt ppaarraassaall iilliiflflkkiilleerr
ddeerreekkeessiinnee iinnddiirrddii.” (Marks-En-
gels,Komünist Parti Manifestosu,
sayfa 62)

Bu sat›rlar tam 116622 yy››ll önce ya-
z›ld›. Bu sat›rlarda, iktidar› ele geçi-
ren ve kendi s›n›f egemenli¤ini ilan
eden bbuurrjjuuvvaazziinin hemen her mes-
le¤in, hemen her iliflkinin içini nas›l
boflaltt›¤›n› anlat›yorlard›.

De¤er, ahlak, ilke, vicdan, yar-
d›mlaflma, duygu, sevgi yoktur bur-
juvazinin kitab›nda. Onlar için ge-
çerli tek olgu, vicdan de¤il, cüzdan-
d›r.

Herfley parad›r. Hekimli¤in, hi-
pokrat yemini ve kendisini insan›
iyilefltirmeye adayan yüceli¤i, bilim

adam›n›n ç›kars›z bir biçimde mil-
yonlarca insan için düflünebilmesi,
hukukçunun zorbal›¤a karfl› ç›kma-
s›, ailenin duygusall›¤› yoktur art›k.

BBuurrjjuuvvaazzii,, de¤erleri ayaklar›n›n
alt›na alarak ezmifl, yerine para ilifl-
kilerini, herfleye mal olarak bakan
bir anlay›fl› egemen k›lm›flt›r,.

Burjuvazinin düzeninin çürüme-
sinin, ahlaks›zl›¤›n›n insan›n insana
yabanc›laflmas›n›n nesnel yan›n›
““tteekk ggeeççeerr aakkççeenniinn ppaarraa oollmmaass››”
oluflturmufltur.

‹flte bugün yaflananlar›n aç›kla-
mas› buradad›r. Onurun, flerefin ol-
mad›¤›, alçakl›¤›n, h›rs›zl›¤›n, ac›-
mas›zl›¤›n prim yapt›¤› bir düzendir
burjuvazinin düzeni.

Öyle bir düzendir ki, çürüdükçe,
herfleyi çürütmektedir. ‹nsanlar›, in-
san iliflkileri, aile, okul, meslekler...
k›sacas› bu sald›r›dan herkes nasibi-
ni almaktad›r böylece.

O nedenle bugün yaflananlar sa-
dece üüçç--bbeeflfl aahhllaakkss››zz ddüüzzeenn ppoolliittii--
kkaacc››ss››nn››nn mmaarriiffeettiiyyllee ortaya ç›km›fl
bir durum de¤ildir. 

Bir tafl, denize at›ld›¤›nda nas›l
ki etraf›nda halkalar oluflturup, daha
büyük bir alan› etkiliyorsa, çürüme
de böyledir. Bafllad›¤›nda halka hal-
ka genifllemekte, giderek daha
büyük kesimi, etkisine almakta, çü-
rütmektedir.

Bugün yaflanan tam da budur.
Milyonlarca insan yaflananlar› gör-
mekte, etkilenmekte, de¤er yarg›la-
r› yerle bir edilmektedir. 

Daha da önemli olan›, bugün
burjuvazinin çürümeyi kan›ksatma-
s›d›r. Sanki yaflananlar çok do¤al-
m›fl, çok normal fleyler yaflan›yor-
mufl gibi aktar›lmakta her tür yoz-
luk kan›ksat›lmaktad›r 

Tüm bu kirlenmifllik içinde te-
miz kalanlar da vard›r elbette bu dü-
zen içinde. 

Burjuvazi, de¤erleri
ayaklar›n›n alt›na alarak

ezmifl, yerine para
iliflkilerini, herfleye mal

olarak bakan bir anlay›fl›
egemen k›lm›flt›r.

Burjuvazinin düzeninin
çürümesinin, ahlaks›zl›¤›n›n

insan›n insana
yabanc›laflmas›n›n nesnel
yan›n› “tek geçer akçenin

para olmas›” oluflturmufltur.
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DDüüzzeenniinn kkiirriinnddeenn ppaass››nnddaann
uuzzaakk oollaannllaarr ddeevvrriimmcciilleerrddiirr

Düzen içinde yaflayan her kesim,
çürümeyle bir flekilde uzlaflma için-
de olmak durumundad›r. Uzlaflma-
yan yaln›z devrimcilerdir. Çürü-
meyle, ahlaks›zl›klarla, namussuz-
lukla, flerefsizlikle uzlaflmayan tek
kesimdir devrimciler. 

BBuu yyaann››yyllaa ddüüzzeenniinn kkiirriinnee,, ppiiss--
llii¤¤iinnee bbuullaaflflmmaamm››flfl hheemm ddüüzzeenniinn
ppiisslliikklleerriinnddeenn uuzzaakk hheemm ddee ddüüzzee--
nniinnii ddaallggaa ddaallggaa yyaayymmaayyaa ççaall››flfltt››¤¤››
ppiisslliikklleerree,, yyoozzllaaflflmmaayyaa kkaarrflfl›› mmüüccaa--
ddeellee eeddeenn tteekk ggüüçç ddeevvrriimmcciilleerrddiirr..

Yozlaflmaya, çürümeye karfl›
mücadele eden devrimciler ise, flafl-
maz bir biçimde düzenin terörüne
maruz kalm›fllard›r. 2006 Aral›k
ay›nda yozlaflmaya karfl› mücadele-
yi yayg›nlaflt›ran Cepheliler’e karfl›
gündeme getirilen tutuklama terörü,
bu noktada çarp›c› bir örnektir. Fu-
hufla, uyuflturucuya, yozlaflmaya
karfl› ç›kt› diye onlarca devrimci gö-
zalt›na al›nm›fl ve tutuklanm›flt›r. 4
y›ld›r tutuklu olan devrimcilere
yüzlerce y›la varan a¤›r hapis ceza-
lar› istenmektedir.

Tek bafl›na bu örnek bile düzenin
çürümesi içinde temiz kalan›n dev-
rimciler oldu¤unu göstermektedir.
Düzen pisli¤i ve çürümeyi yayarken
devrimciler ona karfl› mücadele et-
mektedir.

Burjuvazi kendi çürümüfllü¤ü-
nü, ahlaks›zl›¤›n› gizlemek için y›l-
larca devrimcilere, sosyalizme en
alçakça yalanlarla sald›rd›, onlar›
ahlaks›z göstermek için her türlü
propaganda arac›n› kulland›. Ama
hheerrflfleeyy oorrttaaddaadd››rr.... 

ÜÜllkkeemmiizzddee 11995500’’llii yy››llllaarrddaann
bafllayarak neredeyse 60 y›ld›r dev-
rimcilere karfl› aral›ks›z bir yalan
kampanyas› yürütülmüfltü. Hem de
her tür yalan ve hileye baflvurularak

yap›ld› bu.

Halk›n geri yanlar› özellikle gö-
zetilerek, devrimcilerin ““aannaa bbaabbaa
kkaarrddeeflfl bbiillmmeeddii¤¤ii”, devrimcilerde
““nnaammuuss kkaavvrraamm››nn››nn oolmmaadd››¤¤››””,,
““ddiinnee iinnaann››llmmaadd››¤¤››””,, ““YYaabbaanncc››
ddeevvlleettlleerriinn aajjaann›› oolldduu¤¤uu”” gibi hiç-
biri do¤ru olmayan iddialar at›lm›fl-
t›r ortaya. 

““AAnnaarrflfliisstt,, tteerröörriisstt”” olmakla
suçlanan devrimcileri halktan tecrit
etmek için halk›n en hassas yanlar›-
na hitap edilmifltir.

Devrimcilere bunlar› söyleyen-
ler as›l olarak AAmmeerriikkaann iiflflbbiirrlliikkççii--
ssiiddiirrlleerr.. Pislik içindeki yaflamlar›n-
da her tür ahlaks›zl›k vard›r. Ve dü-
zenin kirine pas›na sonuna kadar
batm›fllard›r.

Rüflvet, h›rs›zl›k, vatan sat›c›l›¤›,
yalanla yönetmek onlar›n biricik
yöntemidir. Öyle ki ülkemizi y›llar-
ca o yöntemleri ile yönetmifl ve bu-
günkü tablonun da yarat›c›s› olmufl-
lard›r.

Oysa tarih devrimcilerin düflün-
celerine, yaflamlar›na tan›kt›r. Dev-
rimciler düflüncelerini saklamazlar.

“ KKoommüünniissttlleerr,, ggöörrüüflfllleerriinnii vvee
ggaayyeelleerriinnii ggiizzlleemmeeyyee tteenneezzzzüüll eett--
mmeezzlleerr.. HHeeddeefflleerriinnee aannccaakk bbüüttüünn
eesskkii ssoossyyaall ddüüzzeenniinn flfliiddddeettllee yy››kk››ll--
mmaass››yyllaa vvaarr››llaabbiilleeccee¤¤iinnii aaçç››kkççaa
iillâânn eeddeerrlleerr.. BBiirr kkoommüünniisstt ddeevvrriimm
oollaaccaakk ddiiyyee hhââkkiimm ss››nn››ffllaarr ttiittrree--
ssiinn!!”” (age, sayfa: 123)

““BBiirriimmiizz hheeppiimmiizz iiççiinn,,
hheeppiimmiizz bbiirriimmiizz iiççiinn””
ddiiyyeebbiilleenn yyaallnn››zz bbiizziizz..
YYaallnn››zz GGüülleerr ZZeerreelleerr’’ddiirr

Burjuvazi insana dair ne varsa
aç›k ki, atomlar›na kadar bölüp par-
çalamakta, insan› insana yabanc›-
laflt›rmaktad›r. 

Tümüyle bireyci, bencil kiflilik-
ler yarat›larak, insan›n paylafl›mc›

yanlar› yok edilmektedir.

“BBiizz” diyemeyen, ““bbiizz””i unuttu-
ran› onun yerine “bbeenn”i koyan bir
kültür yarat›lmaya çal›fl›ld› . Para-
n›n egemenli¤i insan yaflam›n›n her
yan›na nüfuz ettikçe ortaya ç›kan
tablo da bencillikten öteye bir fley
de¤ildir.

Devrimcilerin varl›¤›, devrimci-
lerin kültürü ayn› zamanda burjuva-
zinin yaratmaya çal›flt›¤› insan tipi-
ne de bir cevapt›r. Burada “ben”
yok “biz” vard›r.

Nitekim bunu hasta tutsaklar
mücadelesinde bir kez daha somut
olarak gördük ve yaflad›k. GGüülleerr
ZZeerree’’nin özgürlü¤ü için aylarca
tüm yoldafllar› seferber olmufl, etle
t›rnak gibi içiçe geçmiflti.

Hastane önünde tutulan nöbet-
lerden, Adli T›p önüne kadar herfley
GGüülleerr ZZeerree’nin özgürlü¤ü ve sa¤l›-
¤› içindi.

Burada elbette ülke çap›nda yüz-
lerce Cepheli, yüzlercemiz “BBiirrii--
mmiizz hheeppiimmiizz iiççiinn,, hheeppiimmiizz bbiirriimmiizz
iiççiinn”” diyebildi¤i içindir ki, böylesi-
ne güçlü bir sahiplenme duygusu
yarat›labilmiflti.

‹flte bu duygular, böylesine bir
sahiplenme, kendisini onun yerine
koyabilme, ayn› fleyleri yaflamak ve
“biz” diyebilmek, bu pespaye düze-
ne yabanc› olan kavramlard›r.

Hiç ç›kars›z, hiçbir fley bekleme-
den, halk›n›n kurtuluflu için kendini
ortaya koyabilmek ancak ddeevvrriimmccii--
lleerree özgüdür.

Hiçbir fley beklemeden yy››llllaarrccaa
tutsakl›k ve tecrit koflullar›nda kala-
bilmek, halk›n kurtulufl kavgas›na
inanmak ancak ddeevvrriimmcciilleerree özgü-
dür.

Y›llarca ölüm ile kuflat›l›p, tecrit
alt›nda tedavi hakk› elinden al›na-
rak ölüme mahkum edilmesine kar-
fl›n, bu vatan› ve halk› sevebilmek
ancak ddeevvrriimmcciilleerree özgüdür.
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Dünya halklar›n›n Hitler ve
Mussolini faflizminden kurtuluflu-
nun 6655.. yy››ll››nnddaa,, bir kez daha fafliz-
mi kimin altetti¤i tart›flmalar› ve bu-
na ba¤l› ayr›flmalar yafland›. 

Bunun en çarp›c› örne¤i Rus-
ya’da yafland›. Zira Rusya’da kurtu-
luflun 6655. y›l› nedeniyle iki tören ya-
p›ld›.

Bunlardan iillkkii, Moskova’da ara-
lar›nda NNAATTOO’’cular›n da oldu¤u bir
törendi. Halklar›n katili NATO kur-
tulufl törenlerine ilk kez Mosko-
va’da K›z›l Meydan’da bu biçimiy-
le kat›l›yordu.

‹‹kkiinncciissii;; Rus halk›n›n, Stalin
posterleriyle, k›z›l bayraklarla yap-
t›klar› gösteriydi.

Kuflkusuz bugüne kadar dünya
halklar›n›n faflizmden kurtuluflu so-
runu emperyalistler taraf›ndan hep
karart›lmaya, gerçekler gizlenmeye
çal›fl›ld›. Zaferde belirleyici bir  pa-
y› olmayan emperyalistlerin nas›l o
zaferi sahiplenmeye çal›flt›klar› bir-
çok kez görüldü.

SSaavvaaflfl››nn yyüükküünnüü kkiimm ttaaflfl››dd››??

‹‹kkiinnccii eemmppeerryyaalliisstt ssaavvaaflfl ss››rraa--
ss››nnddaa;; öldürülen insan say›s› 5522
mmiillyyoonnuu aaflflkk››nndd››rr. Ölenlerin 55 mmiill--
yyoonnuu AAllmmaann,, 3 milyonu Japon, 66
mmiillyyoonnuu YYaahhuuddii,, 160 bini Yunanl›,
66 mmiillyyoonnuu PPoolloonnyyaall››, 600 bini
Frans›z, 550000 bbiinnii ‹‹nnggiilliizz,, 6 milyonu
Çinli, 11,,55 mmiillyyoonnuu YYuuggoossllaavv’’d›r. 

Sovyetler Birli¤i ise bu savaflta
2200 mmiillyyoonnuu aflk›n flehit vermifltir.
Faflizme karfl› savaflta milyonlarca
parti üyesini, siyasi komiserleri, ko-
mutanlar› ve K›z›lordu askerleri ile
halktan flehitler vermifltir.

Neredeyse, tüm dünyada verilen
kay›plar›n yar›s›n› Sovyet halklar›
vermifltir. Tek bafl›na bu gerçek bile
Sovyetler Birli¤i’nin faflizme karfl›
savaflta oynad›¤› rolü göstermesi
aç›s›ndan önemlidir.

Zaferi karartmaya çal›flan ‹‹nnggiilliizz
ve AAmmeerriikkaann emperyalistlerinin
verdikleri kay›plar ise ortadad›r..
Hele o kay›plar SSoovvyyeettlleerr BBiirrllii¤¤ii’’--
nniinn kay›plar› ile k›yasland›¤›nda za-
ferde kimin ne pay›n›n oldu¤u daha
aç›k görülür. 

‹flin bir di¤er yan› ise fludur;

HHiittlleerr, 22 Haziran 1941’de 55
bbiinn ssaavvaaflfl uuççaa¤¤››nn››nn deste¤inde 119900
ttüümmeennddeenn oluflan muazzam bir as-
keri güçle Sovyetler Birli¤i’ne sal-
d›r›p, Sovyetler Birli¤i topraklar›n›
iflgal etti¤inde, DD‹‹RREENN‹‹fifi’’te aylar-
ca, y›llarca sürecekti.

Alman faflistleri iflgal ettikleri
her köyü, her kasabay›, her flehri ya-
karak-y›karak ilerlediler. Kuflatt›k-
lar› flehirleri günlerce ablukaya al›p,
bombalad›lar. 

Faflist ordulara karfl› bafllang›çta
Sovyet topraklar›nda sürdürülen
DD‹‹RREENN‹‹fifi için Sovyet halklar› bü-
yük bedeller ödediler. Sadece insan
kayb› ile de¤il ama binlerce köyü
yakarak, y›karak haritadan sildi Al-
man faflistleri.

O nedenle savafl›n as›l yükünü
Sovyet halklar› tafl›d›. Bunun yan›n-
da ise ne Amerika ne de ‹ngiltere sa-
vafl› kendi topraklar›nda yaflamad›.
Hele Amerika bütünüyle bu savafl›n
d›fl›ndayd›. 

Sadece SSttaalliinnggrraadd’da, 330000 bbiinn

Sovyet insan› öldü. 33 mmiillyyoonnlluukk
Leningrad’daki direniflte ise, tam 11
mmiillyyoonn flehit verildi. AABBDD’’nniinn
NNoorrmmaannddiiyyaa ç›karmas›ndaki kayb›
ise topu topu 11446655 askerdir...
Sadece 1465! 

Rakamlar iflte böylesine çarp›c›-
d›r. Bir yanda savafl›n tüm yükünü
omuzlayan ve faflizme karfl› savafl›n
öncülü¤ünü yapan Sovyetler Birli¤i
dururken, bu gerçekleri kimsenin
yok sayamayaca¤› aç›kt›r.

Emperyalistler y›llard›r faflizme
karfl› zaferi sahiplenmeye, Stalin ve
Sovyetler Birli¤i’nin rolünü ise be-
lirsizlefltirmeye çal›flt›lar. Neredey-
se zaferin her y›ldönümünde ortaya
yeni bir yalanla ç›kt›lar.

Dünya halklar›n›n Hitler ve
Mussoloni faflizminden kurtuluflu-
nun 6655.. y›l›nda bu kez de Mosko-
va’da KK››zz››ll MMeeyyddaann’’ddaa ortaya ç›k-
t›lar.

Kuflkusuz onlar›n as›l dertleri 2.
emperyalist paylafl›m savafl› s›ras›n-
daki utanç verici rollerini aklamak,
sosyalistler önderli¤inde kazan›lan
zaferi ise karartmakt›.

BBuurrjjuuvvaazzii,, oobbjjeekkttiiff oollaarraakk
HHiittlleerr’’iinn mmüütttteeffiikkiiyyddii

Faflizme karfl› zaferin 65. y›l›nda
emperyalistlerin K›z›l Meydan’daki
törenlere kat›lm›fl olmas› emperya-
list savafltaki utanç verici rollerini
ortadan kald›rmamaktad›r.

BBiirriinncciissii;; 2.emperyalist payla-
fl›m savafl›n›n taraflar› tüm emper-
yalist devletlerdir. Savafl aç›k ki,
emperyalistlerin pazar kavgas›d›r.

Pazar kavgas› yürüten emperya-
listler içinde faflist cephenin bafl›n›
çeken Almanya varken, ‹ngiliz ve
Frans›z emperyalistleri vard›. Ame-
rika ise güç kaybeden emperyalist-

Burjuvazi faflizmi yaflat›rken, 
sosyalistler halklar› faflizmden kurtard›!

Faflizmi Stalin ile yenmifltik,
Stalin yine K›z›l  Meydan’dayd›!Faflizme karfl› zaferin sahibi

Hitler faflizmine “yol veren”
emperyalistler de¤ildir

Burjuvazi, dünya halklar›na
faflizmi yaflatan, sosyalistler
ise dünya halklar›n› faflizmden
kurtarand›r
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lerin yerine göz dikmifl, aç gözlü bir
emperyalist devlet olarak s›ras›n›
bekliyordu.

OOnnuunn iiççiinnddiirr kkii,, eemmppeerryyaalliisstt
ssaavvaaflfl››nn ssoorruummlluullaarr›› ttüümm eemmppeerr--
yyaalliissttlleerrddiirr.. EEmmppeerryyaalliissttlleerr bbuu ssaa--
vvaaflfl››nn hheessaabb››nn›› öönnccee ddüünnyyaa hhaallkkllaa--
rr››nnaa vveerrmmeekk dduurruummuunnddaadd››rrllaarr..

Bu nedenle tarihsel ve siyasal
olarak tüm emperyalistler dünya
halklar›na karfl› sorumludurlar.

‹‹kkiinncciissii;; ‹ngiliz ve Frans›z em-
peryalistleri, Hitler faflizminin önü-
nü açarak, Hitler’in yönetti¤i ordu-
lar›n ya¤ma, talan, iflgal ve katliam-
lar›n›n da önünü açm›fllard›r. 

‹ngiliz ve Frans›z emperyalistle-
ri Hitler ordular›n›n Avrupa’da iler-
lemeleri karfl›s›nda uzun süre “taa--
vv››rrss››zz”” kalarak, Alman faflistlerini
cesaretlendirmifllerdir.

Ancak as›l strateji, Hitler fafliz-
mini Sovyetler Birli¤i’ne sald›rt-
makt›. Tüm emperyalistlerin ortak
düflman› tek sosyalist ülke olan
Sovyetler Birli¤i idi. Sosyalist Sov-
yetler Birli¤i y›k›lmal›yd›. Faflist
Almanya’n›n Sovyetler’e sald›r›s›
ile SSCB iflgal edilecek ve sosya-
lizm y›k›lacakt›!

Kald› ki, Alman faflistlerini bu
konuda ikna(!) etmek de çok zor ol-
mad›. Alman faflistleri Avrupa’daki
iflgallerden ve birçok ülkeyi “yut-
malar›ndan” sonra Sovyetler Birli-
¤i’ne sald›rd›.

Avrupa’y› ‹ngiliz ve Frans›z
emperyalistlerinin “hoflgörüsü” al-
t›nda k›sa sürede bir boydan bir bo-
ya geçen faflist ordular›n SSCB’yi
y›kaca¤›na da kesin gözüyle bak-
maktayd› emperyalistler. 

Hitler ordular›n›n SSCB’ye sal-
d›r›s› boyunca, halen seyirci konu-
mundad›r emperyalistler. Hesaplar›-
na göre “ HHiittlleerr,, SSttaalliinn’’iinn iiflfliinnii bbii--
ttiirrddiikktteenn ssoonnrraa”” emperyalist ordu-
lar da sahneye ç›kacakt›r. 

Faflist ordular Sovyetler Birli¤i
topraklar›nda yak›p-y›karak ilerler-
ken iflte bu hesaplar› yapan emper-
yalistlerin hiçbirinin k›l› dahi k›m›l-
damam›flt›r. Tersine ellerini o¤ufl-
turarak bu sald›r›n›n sonucunu bek-

lemekteydiler.

Emperyalist lere
yön veren politika,
ssoossyyaalliizzmm ddüüflflmmaannll››--
¤¤››dd››rr.. As›l olarak fa-
flizmi de¤il, “kk››zz››ll
tteehhlliikkee” dedikleri
sosyalizmi bir tehdit
olarak görmekteydi-
ler. 

O yan›yla 2.
emperyalist paylafl›m
savafl›nda, faflist
blokun karfl›s›nda yer alm›fl görü-
nen emperyalistlerin de suç dosya-
lar› kabar›kt›r.

GGaazz ooddaallaarr››nn››nn,, ttooppllaammaa
kkaammppllaarr››nn››nn,, iiflflggaall eeddiilleenn
üüllkkeelleerriinn ssoorruummlluussuu ttüümm
eemmppeerryyaalliissttlleerrddiirr!!

“D›flar›da dondurucu bir so¤uk
vard›. Kald›¤›m›z Auschwitz kam-
p›nda her zamanki gibi bir ölüm
korkusu hakimdi. Daha sonralar›
ba¤›r›flmalar duyduk. Bu sesler Rus
askerlerine aitti. Hay›r, hay›r bu
sesler özgürlü¤ün sesiydi. Bu ben-
zersiz trajedinin sonunda Nazilerin
ölüme terketti¤i 7 bin Yahudiyi kur-
taran Ruslara teflekkür ederim.”
(Sabah, 1 Ocak 1999)

Nas›l kurtar›ld›klar›n› anlatan bu
cümleler, AAuusscchhwwiittzz KKaammpp››’’nn››nn
kapat›l›fl›ndan 5533 yy››ll sonra, o gün
yaflad›klar›n› tekrar anlatan MMoorriiss
GGoollssttrreenn'e aitti. GGoollsstteerrnn,, KK››zz››lloorr--
dduu taraf›ndan kurtar›lan Yahudi
esirlerden biriydi.

2266 OOccaakk 11994455''ttee KK››zz››ll OOrr--
dduu ''nun müdahalesiyle kapat›lan
kampta, o güne kadar tutsak edilen
66 mmiillyyoonnuunn üzerindeki insandan
yaln›zca 77 bbiinn kkiiflflii ssaa¤¤ kalm›flt›. Bu
toplama kamplar›nda yaflananlara
bak›p faflizmin nas›l bir insanl›k su-
çu oldu¤unu görürüz. Alman fafliz-
mi öncelikle komünistler olmak
üzere faflizme karfl› mücadele eden
hemen her kesimi düflman olarak
görmüfltür. Açt›klar› bu toplama
kamplar›nda milyonlarca insan› ifl-
kenceler alt›nda katletmifllerdir.

Yar› aç, yar› tok ve zorla çal›flt›-

r›lan milyonlarca insan, kobay ola-
rak da kullan›ld› bu kamplarda.
K›z›l Ordu askerleri böyle onlarca
kamp› ele geçirmifl, ölmek üzere
olan binlerce savafl esirini kurtar-
m›flt›r.

Sayd›¤›m›z bu tablonun sorum-
lusu elbette en baflta AAllmmaann ffaaflfliizz--
mmiinnii iktidara getiren, o iktidar› des-
tekleyen bbuurrjjuuvvaazziiddiirr.. Burjuvazi-
nin bu deste¤i olmaks›z›n, Alman
faflizminin iktidar› da bir hayaldi.

Yine bu tablonun sorumlusu fa-
flist ordular›n Sovyetler Birli¤i’ni
iflgal etmesini isteyen, onu yönlen-
diren, faflist ordu, ülkeleri iflgal
ederken ““sseessssiizz”” kalan di¤er eemm--
ppeerryyaalliisstt ddeevvlleettlleerriinn bbuurrjjuuvvaazziissii--
ddiirr..

Yüzlerce toplama kamp›n›n,
orada katledilen milyonlarca insa-
n›n, iflkencelerin, gaz odalar›nda
bo¤ulan milyonlar›n sorumlusu
ayn› zamanda iflte bugün 65. y›l›nda
zaferi kolay yoldan kendilerine mal
etme çabas› içinde olan emperyalist
ülkelerdir.

Aç›k ki, burjuvazi, faflizmin tüm
alçakl›klar›n›n, tüm vahfletinin, ifl-
gallerinin, gaz odalar›n›n orta¤›d›r..
Buna Hitler faflizmine karfl› bir süre
sonra savafl karar› alan Amerikan,
‹ngiliz bbuurrjjuuvvaazziissii ddee ddaahhiillddiirr.. 

fiu çarp›c› gerçek bilinmelidir ki,
HHiittlleerr ffaaflfliizzmmii SSSSCCBB üüzzeerriinnee yyüü--
rrüüyyüüpp oonnllaarr›› aalltteettsseeyyddii,, ffaaflfliizzmmllee
rraahhaattll››kkllaa uuzzllaaflflaabbiilliirrlleerrddii. Bugün
faflizmin yenilgisine dair söyleye-
cekleri tek bir fley yoktur.

fiu gerçek özellikle hat›rlan-
mal›d›r: Sovyetler Birli¤i iiflflggaall aall--
tt››nnddaayykkeenn,, faflist Almanya’ya karfl›
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ayr› bir cephe aç›lmas› konusu gün-
deme gelmifl, bu konuda ortak bir
düflünce oluflmufltur.

Ancak buna karfl›n Amerikan
emperyalistleri aylarca çeflitli uy-
durma gerekçelerle yeni bir cephe
açmaktan yan çizmifllerdir; emper-
yalistler, savafl›n tüm yükünü Sov-
yetler Birli¤i’nin üstüne y›km›fllar-
d›r. Çünkü onlar›n temel beklentisi,
Alman faflizminin Sovyetler’i
y›kaca¤›d›r. Y›kamasa bile iyice
güçten düflürecektir. 

Ne zaman ki, Alman faflistlerinin
yenilece¤i kesinleflmifl, ancak ondan
sonra Amerikan emperyalistleri
Normandiya ç›kartmas›na karar
vermifllerdir. Sadece Normandiya
ç›kartmas›n›n tarihi bile, bu tabloyu
görmek için yeterlidir: 66 HHaazziirraann
11994444..

O nedenle yaflam›n› yitiren, kat-
ledilen 20 milyonu aflk›n Sovyet hal-
k›n›n ölümünden, binlerce flehir ve
köyün yak›l›p y›k›lmas›ndan emper-
yalistler de do¤rudan sorumludur. 

Burada vurgulanmas› gereken
bir baflka gerçek de fludur; sonuçta
Alman burjuvazisi ve uluslararas›
ortaklar›, Alman faflizmini iktidara
tafl›m›fllar, burjuvazi ad›na, kendi
ülkelerinde bask›n›n zulmün orta¤›
olmufllard›r. 

O nedenle fafliflizmin tüm suçla-
r›ndan onu iktidara tafl›yan burjuva-
zi de sorumludur. Onlar faflizmi ik-
tidara tafl›rken, sosyalistler ise fafliz-
me karfl› mücadele etmifl, dünyay›
faflizm belas›ndan kurtarm›flt›r..

Emperyalistlerin Hitler arac›l›-
¤›yla sosyalizmi y›kma beklentileri
gerçekleflmedi. Halklar, faflizm
karfl›s›nda kazan›lan zaferi, faflizmi
yenen, yenmekle de yetinmeyip onu
Berlin’e kadar kovalayan Sovyet
halk›na ve onun önderi Stalin’e borç-
ludurlar. 

Faflist ordular›n bozguna u¤rat›-
l›p, yüzbinlercesinin esir al›nmas›n-
da, iflgalden kurtar›lan Roommaannyyaa,,
ÇÇeekkoosslloovvaakkyyaa,, PPoolloonnyyaa gibi baz›
ülkelerde devrimci halk iktidarlar›-
n›n kurulmas›nda Stalin’in önderli-
¤i tayin edicidir. 

FFaaflfliizzmmii SSttaalliinn iillee yyeennmmiiflflttiikk,,
6655 yy››ll ssoonnrraa SSttaalliinn yyiinnee KK››zz››ll
MMeeyyddaann’’ddaayydd›› 

Faflizme karfl› büyük zaferin 6655.
y›l›nda NATO’cular, kanl› ayakla-
r›yla KK››zz››ll MMeeyyddaann’’ddaayydd››llaarr.. 6655
yy››ll önce Stalin önderli¤indeki Sov-
yetler Birli¤i, Alman faflizmini
bozguna u¤ratm›fl, yenmiflti. 

Faflizme karfl› büyük bedeller
ödenerek kazan›lan o büyük zaferin
6655.. y›l›nda iki tören yap›ld› Rus-
ya’da. KK››zz››ll MMeeyyddaann’’ddaa SSttaalliinn, K›-
z›l Bayraklar, komünistler, savafl
gazileri ve halk vard›. Onlar zaferin
6655.. y›l›n› yine SSttaalliinn ile kutlad›lar. 

RRuussyyaa eemmppeerryyaalliizzmmii ise arala-
r›nda Alman emperyalizminin bafl-
bakan› ve emperyalist devletlerin
temsilcileri ile bir tören yapt›. AAmmee--
rriikkaall››llaarr,, ‹‹nnggiilliizzlleerr vvee AAllmmaann
eemmppeerryyaalliizzmmii oorraaddaayydd››.. NATO or-
dayd›. Böyle bir zaferin y›ldönü-
münde emperyalist AAllmmaannyyaa BBaaflfl--
bbaakkaann›› MMeerrkkeell’i ça¤›rmak savaflta
flehit düflen 2200 mmiillyyoonn insana iha-
netti.

Halklar›n o gün emperyalistlere
karfl› kazand›¤› zzaaffeerree hhaakkaarreettttiirr..

Rus halk› zaferin 65. y›l›n› Hit-
ler faflizminden çok çekmifl, büyük
kay›plar vermifl halklarla kutlamal›-
d›r. Kanl› bir savafl örgütü olan NA-
TO ile de¤il!

Ayr›ca faflizme karfl› savaflta bü-
yük kahramanl›klar ve büyük özve-
riler gösteren iflgal alt›ndaki ülke-
lerdeki devrimciler ancak bu zafer
kutlamas›nda yer almal›d›r.. 

Yine zaferin y›ldönümünde, Sta-
lin posterleri ile donat›lan Mosko-
va’daki Stalin posterlerini toplatan
iktidar Stalin’in halk›n önderi olma-
s›ndan rahats›z olmufltur. Ancak Sta-
lin düflmanl›¤› yapsalar da Stalin’i
unutturamaz, karalayamazlar.

Rusya Devlet Baflkan› DDiimmiittrriivv
MMeeddvveeddeevv, “Baz› sembolleri ve ba-
z› posterleri kullanma niyetimizden
dolay› hiç kimse Stalinizmin günlük
yaflam›m›za geri dönece¤ini, koflul-
lar ne olursa olsun söylememeli.
Bu, kesinlikle böyle de¤il ve olma-

yacak" (Habertürk, 07 May›s 2010
)diyerek Stalin düflmanl›¤›n› bir kez
daha aç›¤a vuruyordu.

Büyük zaferin y›ldönümünde ise
MMeeddvveeddeevv,, Nazi Almanyas›'na kar-
fl› verilen savafl›n, “SSttaalliinn vvee hhaattttaa
aasskkeerrii lliiddeerrlleerr ddee¤¤iill,, hhaallkk››nn kkaa--
zzaanndd››¤¤››nn››”” söyleyerek, zaferi kü-
çültüyor, Stalin ve devrimci önder-
li¤in savaflta oynad›¤› rolü ise inkar
ediyordu.

Kuflkusuz MMeeddvveeddeevv,, halkla bir-
likte olan Stalin’den rahats›z olmufl-
tur. Stalin’in K›z›l Meydan’da halk
taraf›ndan böyle sahiplenilmesi
MMeeddvveeddeevv  ve ortaklar›n› rahats›z
etmifltir.

Rahats›z etmifltir, çünkü y›llard›r
tüm emperyalistler el ele vermifl,
klasik yalanlar, karalamalar ile Sta-
lin’i gözden düflürmeye çal›flm›fllar-
d›r. Stalin’in bir diktatör oldu¤un-
dan tutun  da “Katyn katliam›na”
kadar herfleyden sorumlu olan birisi
olarak ilan etmifllerdir.

O nedenle afifllerine bile taham-
mül edememifl ve afifllerini bile
söktürmüfllerdir. Y›llarca onu yok
saym›fllard›r.

Stalin korkusu ve düflmanl›¤› so-
nucudur ki, zaferin 65. y›l›nda Sta-
lin’in zaferdeki rolü yok say›lm›flt›r.

Tüm bunlara karfl›n Stalin’i
unutturmay› baflaramam›fllard›r.
Stalin’i Sovyet Halk›n›n gönlünden
silmeyi baflaramad›klar› gibi bir ön-
der olarakta onu “ttaarriihhee ggöömmmmeeyyii””

baflaramam›fllard›r.

Tüm bu sald›r›lara karfl›n zaferin
6655.. y›l›nda Stalin Rus halk› ile bir-
likte K›z›lmeydandad›r. 

16 May›s
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‹ngiltere’de yap›lan, "21. Yüzy›l-
da NATO ve Güvenlik, Gerçek Viz-
yon"  bafll›kl› toplant›da NATO kur-
maylar›n›n dile getirdi¤i bir gerçek:
"21. Yüzy›l, ayaklanmalar yüzy›l› ola-
cakt›r. ”

Devam ediyorlar; katiller ordu-
sunun kurmaylar› "...21 yy.’›n ilk otuz
y›l›n›n geri ülkelerde ortaya ç›kacak
ayaklanmalarla geçece¤ini, ekonomik
eflitsizliklerin artmas›yla ayaklanma-
lar›n önünün al›namayaca¤›n›...”
söylüyorlar. 

Nas›l yap›yorlar bu
öngörüleri; büyük istihba-
rat› bilgilerle de¤il elbette.

a- tarihsel yenilgilerin-
den, 

b- kendi sömürü ve
katliam planlar›n›n neler
getirece¤ini çok iyi bil-
diklerinden, 

c- s›n›f düflmanl›¤›n›n
zorunlu düflünme siste-
minden. 

VE DAHA B‹RÇOK
fiEY SAYILAB‹L‹R, AMA BELL‹
BAfiLILARI bunlar olsa gerek. 

Bu katliam kurmaylar›, IMF ve
Dünya Bankas› gibi mafya örgütleri
ile birlikte çal›flarak, dünyan›n dört
bir yan›nda kan›m›z› emmeye devam
ediyorlar. 

Biz de biliyoruz;

"21. yüzy›l ayaklanmalar yüzy›l›
olacak"t›r.

Evet, bu kesindir. 20. yüzy›la
damgas›n› vuran halklar, 21. yüzy›la
da damgalar›n› vuracaklar ve 20. yüz-
y›l nas›l devrimler ça¤› olduysa, 21.
yüzy›l da devrimler ça¤› olacak. 

Her ça¤ bizimdir.

DEVR‹MC‹L‹K TAR‹H B‹L‹N-
C‹NE SAH‹P OLMAKTIR. 

Her ça¤ bizim olmufltur. 

Her ça¤da oluk oluk bizim kan›-
m›z akm›flt›r.

Ama sonunda bizim olmufltur. 

Yaflad›¤›m›z ülkede; emperyalist
tekellerin, onlar›n iflbirlikçisi Koçla-
r’›n, Sabanc›lar’›n, büyük toprak sa-

hiplerinin, soyguncunun, vur-
guncunun, kaçakç›n›n, uyuflturu-
cu tacirlerinin, çetelerin, asalak-
ça geçinen bir avuç para babas›-
n›n hükmü geçer. 

Vatan›m›za ait ne varsa, halklar›-
m›z›n al›nteri ve emekleriyle yaratt›k-
lar› tüm de¤erlere ve zenginliklere
onlar el koyar. 

Halk, her geçen gün daha da yok-
sullafl›rken, onlar daha fazla sömüre-
rek, servetlerine servet, zenginlikleri-
ne zenginlik katarlar. 

‹flte bu tablonun sorumlusu bu sö-
mürü düzeni ve onun sahipleridir. 

Ülkemizdeki sömürü düzeninin
patronu, baflta ABD olmak üzere tüm

emperyalistlerdir.

Emperyalizme göbekten ba¤›ml›,

yeni sömürge bir ülkede yafl›yoruz. 

Ülkemizde yaflanan sömürü, bas-

k›, iflkence, katliamlar, kay›plar, açl›k,

sefalet... her fley emperyalizm ve ifl-

birlikçilerinin ç›karlar› içindir.

Vatan topraklar›m›z onlar›n gü-

venli¤i için emperyalizme peflkefl çe-

kilir. U¤runda nice flehitler verdi¤imiz

topraklar›m›z, ABD ve NATO üsle-

riyle dolmufl, semalar›m›zda kanlar›-

m›z pahas›na kovdu¤umuz düflman›n

bayraklar› dalgalanmaktad›r.

Dün düflman bellediklerimiz, va-

tan hainlerinin marifetleriyle bugün

sofralar›m›za kadar girmifller, kursa-

¤›m›zdaki son lokmay› çalman›n he-

saplar›n› yapmaktad›rlar. 

‹hanet ve ba¤›ml›l›k daha da de-

rinlefltirilerek sürdürülmektedir. 

Yeni do¤an her bebek, emperyalist

tekellere 2000 (iki bin) dolar borçla

do¤ar bu ülkede. 

Ezen, sömüren, iflkence yapan,

katleden, kültürümüzü yozlaflt›ran
emperyalistlerdir, ama Meclis kürsü-
sünde eller patlarcas›na alk›fllanan,
önünde el pençe divan durulan da yi-
ne onlard›r. 

Ulusal egemenlik, onur, namus,
her türlü ulusal de¤er, onlar›n kasala-
r› dolsun diye ayaklar alt›na al›n›r. 

Devlet onlar›n devletidir. Meclis
ve hükümetler ise sadece birer kukla-
d›r. Adalet, yasa, hukuk... her fley on-
lar için vard›r. 

Onlar›n düzenlerinin bekas› için-
dir. 

‹hanet yasalar› için bir gecede ana-
yasa de¤iflikli¤i yapanlar, halk›n ç›ka-
r› için tek bir yasa yapmazlar. 

Faflist düzenin de-
vam› için kontrgerilla
hukuku iflletilir bu ül-
kede. 

Vurguncular, kara
parac›lar, halk› dolan-
d›ranlar karfl›s›nda eli
kolu ba¤lanan adalet,
devrimciler karfl›s›n-
da,  çocuklar karfl›s›n-
da "aslan" kesilir. 

Sömürücüler ve
katiller karfl›s›nda

sessiz kalan adalet, en küçük bir de-
mokratik hak eylemi için dahi onlarca
y›la varan cezalar ya¤d›r›r.

Yasalar, mahkemeler di¤er kurum-
lar›yla birlikte, kontrgerilla düzeninin
bir parças›d›r. 

Onu kollamak ve korumak için
vard›rlar.

Bu ülke yasaklar ve bask›lar ülke-
sidir. 

Hak ve özgürlükler yoktur. 

Kâ¤›t üzerinde yaz›l› kalan haklar
bile, ya pefli s›ra baflka yasalarla veya
fiili olarak yasaklanm›fl ya da halk›n
kullanmas›n›n koflullar› ortadan kald›-
r›lm›flt›r. 

Dini tekeline alan devlet, Alevi
halk›m›z üzerine on y›llarca katliam,
bask› ve yasaklar uygulam›fl, onlar›
"potansiyel suçlu" olarak görmüfltür.
Bunlarla baflar› elde edemedi¤inde ise
onlara "flirin" gözükerek iflbirlikçileri
arac›l›¤›yla Alevili¤i de sistem içinde
eritme peflindedir. 

Dün böl-yönet politikas› gere¤i
inançlar›n›, düflüncelerini sömürdü¤ü

"21. YÜZYIL AYAKLANMALAR 
YÜZYILI OLACAKTIR"

21. YÜZYIL B‹Z‹M OLACAK! 
BUNDAN EM‹N‹Z

Öğretmenimiz
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Sünni halk›m›z›n ise, türban takmas›
yasakt›r. Bu yasak din bezirganlar›n›n
da iktidar pazarl›¤› arac› olmufltur
flimdi. 

Yasaklar karfl›s›nda direnen, eme-

¤inin karfl›l›¤›n› isteyen iflçi, köylü,

memur, esnaf, gençlik, en demokratik

hakk›n› isteyen yafll›s›ndan gencine

kadar tüm halk karfl›s›nda tek fley bu-

lur: polis copu, asker dipçi¤i, iflkence,

tutsakl›k, katliam. 

Bir kan denizine çevrilen ülkemi-

zin dört bir yan› yoksullukla sefaletle

doludur. 

Devrimcilik tarih bilincine sahip

olmakt›r. 

Bu ülkede, onurlu bir mücadele ta-

rihine sahip olan halk›m›z, y›llard›r

egemenlerin sömürü ve zulüm uygu-

lamalar› içinde bo¤ulmak istenmifltir. 

Ancak halklar›m›z; egemen s›n›f-
lar›n karfl›s›nda boyun e¤meyip, sö-
mürüsüz bir toplum yaratman›n, kar-
deflçe ve eflit yaflaman›n, özgürlü¤ün
mücadelesini vermifllerdir. 

Baba ‹shaklar, "toprakta hakça bir
düzen" diyerek, fieyh Bedrettinler,
"hak ve adalet" için ortakl›k düzenini
kurarak, Pir Sultan'lar, Padiflah zul-
müne, egemenlere karfl› direndiler. 

"Kad›lar, müftüler fetva yazarsa 

‹flte kement, iflte boynun asarsa 

‹flte hançer, iflte kellem keserse 

dönen dönsün ben dönmesem yo-
lumdan." 

Onlar canlar›n› vererek yollar›n-

dan dönmemifller, dalgaland›rd›klar›
isyan bayra¤›n›, Mahirler devralarak
daha yükseklerde dalgaland›rmaya
devam etmifllerdir. Bu nedenle bizim
hep bafl›m›z dik olmufltur.

fiimdi her Cepheli'nin boynunun
borcudur bafl› dimdik bir flekilde bu
bayra¤› dalgaland›rmak. 

Boynun borcudur, çünkü tarihsel
olarak hakl›d›r. 

Meflrudur. 

Ve zafer tarihsel olarak kaç›n›l-
mazd›r.

Yar›n bizimdir. 

21 yüzy›l da bizim olacakt›r. 

Devrimi ve devrimcili¤imizi bü-
yütmeliyiz. 

Devrimi büyütmeyen her duygu
ve düflünce düflman› büyütür. 

Duygular›m›z›, düflüncelerimizi
tarih bilincimizden ald›¤›m›z güçle
büyütmeliyiz. 

Ancak böyle yaparsak 21 yüzy›l
gerçekten bizim olur. 

“Ben ekme¤imin peflindeyim, politika, molitika be-
ni ilgilendirmez, hay›rl›s› neyse o olsun” diyor bir ifl-
çi AKP’nin Anayasa de¤ifliklik paketine. 

Günlük geçim derdi, elbette halk›n en önemli so-
runu. Akflam evde tencere kaynamak zorunda. Mil-
yonlarca insan iflsiz, yoksul, aç... Bir ifli olan›n da, ya-
r›n için ifli olaca¤›n›n hiç bir garantisi yok... Her an bir
gerekçe bulunup kap› önüne koyulabilir. ‹nsanlar›n
geçim derdinden baflka bir fleyi düflünemez hale geti-
rildi¤i bir gerçek. 

Ama iflte tam da bu noktada ““eekkmmee¤¤iimmiizziinn ppeeflfliinn--
ddee oollmmaann››nn”” yolu “politika” yapmaktan geçiyor. Bu-
rada politika derken burjuva partilerin içinde çal›flma-
y› kastetmiyoruz. Kendi sorunlar›m›za, ülkede yafla-
nan geliflmelere gözlerimizi kapamayal›m diyoruz.

Egemenler kendi ç›karlar› için halk› do¤rudan ilgi-
lendiren hayati kararlar al›yor. Bak›n Baflbakan Erdo-
¤an Anayasa de¤ifliklik paketi için ne diyor?  ““BBeenniimm
mmiilllleettiimm bbuu aannaayyaassaann››nn ddee¤¤iiflflttiirriillmmeessiinnii iissttiiyyoorr..””
Oysa halk›n büyük ço¤unlu¤unun Anayasa de¤ifliklik

paketinin neyi içerdi¤inden ha-
beri bile yok. Yap›lacak yeni
bir anayasan›n da 12 Eylül fa-

flist Anayasas›’ndan hiç bir
fark› olmayacakt›r. 

Ama ne yap›yorlar ““bbee--
nniimm mmiilllleettiimm”” diyerek halk›n
üzerinden politika yap›yorlar. 

Oysa milyonlarca insan açl›k, yoksulluk içinde ya-
flarken “halk” umurlar›nda bile de¤il. “Sa¤l›kta re-
form”, “çal›flma yasalar›nda reform” diye diye kaza-
n›lm›fl haklar›m›z da bir bir gasp ediliyor. Patronlar›n
iste¤i do¤rultusunda k›dem tazminatlar›n› da kald›r-
man›n yolunu ar›yor AKP iktidar›. 

Yani iktidarlar›n tüm politikalar› halk›, daha çok
yoksullaflt›rma, daha çok zulüm üzerine oturuyor.

Peki hala diyebilir miyiz “politika molitika beni il-
gilendirmez” diye? Egemenlerin bizden istedi¤i de
bu. Hiçbir fleyi düflünmeyelim. Politika onlar›n ifli.
Halk hiç bir fleyden anlamaz. Befl y›lda bir seçimden
seçime oy versin, baflka bir fley istemezler. Bizi sade-
ce seçimlerde oy kullanacak insanlar olarak görürler. 

Hay›r, bize biçtikleri rolü kabül etmemeliyiz. Bi-
zim üzerimizden politika yapmalar›na izin vermeme-
liyiz. Bunun için günlük geliflmeleri yak›ndan takip
edebilmeliyiz. Hiç bir geliflme bizi ilgilendirmez diye
düflünmemeliyiz. 

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?
Gündemle ne kadar ilgiliyiz?

Bu ülkede, onurlu bir mücade-
le tarihine sahip olan halk›m›z,
y›llard›r egemenlerin sömürü

ve zulüm uygulamalar›
içinde bo¤ulmak istenmifltir. 

Ancak halklar›m›z; egemen
s›n›flar›n karfl›s›nda boyun

e¤meyip, sömürüsüz bir toplum
yaratman›n, kardeflçe ve eflit

yaflaman›n, özgürlü¤ün
mücadelesini vermifllerdir. 
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Türkiye halk› onu, ““kkaannsseerr hhaass--
ttaass›› ddeevvrriimmccii ttuuttssaakk”” olarak tan›d›.
Oligarfli, onu tahliye etmemek için
her yönteme baflvurdu. Uzun, sab›rl›
ve kararl› bir mücadele sonucunda
zulmün elinden çekip ald›k onu.  Tah-
liye olmas›n›n ard›ndan onun vücudu-
nu teslim almaya çal›flan kansere kar-
fl› amans›z bir mücadele bafllat›ld›.
T›pk› onun tahliyesi için mücadele
verildi¤i günlerdeki gibi, tüm yoldafl-
lar› seferber oldu. Oligarflinin nere-
deyse ölümün efli¤inde teslim etti¤i
Güler Zere, yoldafllar›n›n deste¤i ve
teflvikiyle d›flar›da aylarca sürdürdü
hastal›¤a karfl› savafl›n›. Güler Zere
yoldafl›m›z, 7 May›s günü, saat
16.50’de flehit düfltü. 

Güler Zere, say›s›z flehit vermifl,
say›s›z direnifllere tan›k olmufl bir
direnifl mahallesinde, ‹‹ssttaannbbuull KKüü--
çç üü kk aa rr mm uu tt ll uu’da,yyoollddaaflfl ll aarr ››nn ››nn
oommuuzz bbaaflfl››nnddaa ölümsüzleflti. Sade-
ce bunun için bile aylarca mücadele
etmeye de¤erdi elbette. Fakat flu da
aç›kt› ki, oligarfli, Güler Zere’yi tah-
liye etti¤inde, art›k hastal›¤› en son
aflamaya gelmiflti. Çünkü tecrit onu
gün gün öldürmüfl ve art›k o geri
döndürülemez noktaya gelince, ve
sürdürülen mücadele oligarfliyi iyi-
ce teflhir etti¤i noktada tahliye kara-
r› vermifllerdi. 

Güler Zere, t›bbi olarak kanser-
den dolay› öldü. Ancak bu bir so-
nuçtur. Bu sonucu yaratan ise, ha-
pishaneleri tutsaklar için bir iflken-
cehaneye dönüfltüren tecrit politika-
s›d›r. Hasta tutsaklar için bu iflken-
cehane, daha da vahfli bir zulüm
merkezine dönüflmektedir. 

Hapishanelerde efli gö-
rülmemifl bir katliam sür-
dürülüyor. 22000000--22000099 yy››ll--
llaarr›› aarraass››nnddaa üüllkkeemmiizz hhaa--
ppiisshhaanneelleerriinnddee ttaamm 330066
kkiiflflii ööllddüü.. Üçyüzalt› kifli! Bu
bir katliamd›r. 

TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarr››!!
AAKKPP’’ddeenn ‘‘ddeemmookkrraassii’’
bbeekklleeyyeennlleerr!! GGöörrmmeellii--
yyiizz kkii;; dört duvar ara-
s›ndaki tutsaklar› kat-
letmeye devam eden
bir iktidar›n tüm "de-
mokratikleflme" iddi-
alar› bofltur. 

Katliamc›lar, de-
mokratik bir ana-
yasa yapamaz.
Katliamc›lar, 12

Ben GGüler Zere
ÖÖllüümm sseebbeebbiimm,, kkaannsseerr ddee¤¤iill tteeccrriittttiirr..

TTeeccrriittii uuyygguullaayyaann AAKKPP’’ddiirr!!

Ben GGüler Zere
SSoonn nneeffeessiimmii yyoollddaaflflllaarr››mm››nn oommuuzz bbaaflfl››nnddaa vveerr--

ddiimm.. BBeennii zzuullmmüünn eelliinnddeenn ççeekkiipp aallaann hhaallkk››mm
vvee öörrggüüttüümm,, ssoonnssuuzzaa kkaaddaarr vvaarroollssuunnllaarr.. 

Ben GGüler Zere
HHaappiisshhaanneelleerrddee oonnllaarrccaa GGüülleerr ZZeerree vvaarr,,   uunnuutt--

mmaayy››nn.. HHaallkk››mm,, yyoollddaaflflllaarr››mm vvee TTüürrkkiiyyee
ssoolluu!! OOnnllaarraa ssaahhiipp çç››kk››nn!! 

Güler Zere 
fiehit Düfltü!
KATLEDEN TECR‹TT‹R 
SORUMLUSU AKP’D‹R
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Eylül’den ve Ergenekonculardan
hesap soramaz. 

GGüülleerr ZZeerreelleerr’’iinn kkaattlleeddiillddii¤¤ii yyeerr--
ddee,, ""aaçç››ll››mm"" nnuuttuukkllaarr›› ttaamm bbiirr
flflaarrllaattaannll››kk ddee¤¤iill mmiiddiirr??

Bu ülkenin ayd›nlar›, devrimci-
leri, iktidarlar taraf›ndan ony›llard›r
katlediliyor. AKP lideri Erdo¤an,
"aç›l›m" ad› alt›nda sürdürdü¤ü de-
magojik toplant›larda kendilerinin
bunlarla hiç ilgisi yokmuflças›na nu-
tuklar at›yor. 

Ruhi Su’yu katlettiler, utanma-
dan türkülerini söylüyorlar. Ahmet
Kaya’y›, Naz›m Hikmet’i sürgüne
yollad›lar, "aç›l›m" toplant›lar›nda
onlardan al›nt›lar yapt›lar. 

Peki ya Güler Zere? Kendilerin-
den önceki iktidarlar› suçlayan
AKP, art›k bir katliama dönüflen
hasta tutsaklar›n ölümlerini nas›l
aç›klayacak? Suçu kime atacak? Bu
büyük riyakarl›k, bundan sonraki
ilk aç›l›m toplant›s›nda Güler Ze-
re’den bir cümle de okuyabilir. 

AKP iktidar›n›n bu manevralar›-
na do¤rudan veya dolayl› ortak olan
tüm ayd›nlar, ilericiler, flimdi Güler
Zere’yi gözlerinin önüne getirip bir
kez daha düflünsünler. Halen hapis-
hanelerde 20’ye yak›n tutsak, a¤›r
hastad›r, her an ölebilecek durum-
dad›r ve zulüm iktidar›, onlar› tahli-
ye etmemektedir. 

"Güler Zere’ye
Özgürlük” MMücadelesi
Güler’in bbize mmiras›d›r!

Güler Zere’nin kanser oldu¤u-
nun kesinleflmesinden sonra, büyük
bir mücadele bafllad›. Fiilen 12 Ha-
ziran’da TAYAD’l› Ailelerin Balca-
l› hastanesi önündeki eylemiyle
bafllad› bu mücadele. Zulüm düzeni
Güler’in tedavisinin önüne onlarca
engel ç›kard›. Hastal›¤› gün gün
ilerledi, gün gün katledildi Güler...
AKP hükümetinin ve Adli T›p’›n ta-
ammüden öldürme eylemi sürerken,
Güler’i zulmün elinden alma müca-
delesi de sürüyordu. ‹ktidar›n kaale
almama politikas›na teslim olunma-
d›.  Bu mücadele, 12 Haziran’dan 6
Kas›m’a kadar, yyaakkllaaflfl››kk 55 aayy ssüürr--

ddüü.. TTaamm 114488 ggüünn.. 

Kas›m bafl›nda kanser akci¤ere
s›çrad›. 6 Kas›m’da Güler Zere’nin
tahliyesine karar verildi. 

Yoldafl›m›z aram›zdayd› art›k.
Bu sonucu alm›fl olmam›z, tüm has-
ta tutsaklara özgürlük mücadele-
sinde önemli bir ad›md›. 

“Güler Zere’ye Özgürlük” mü-
cadelesi, bugün herkese, onlarca
hasta tutsak için nas›l mücadele
edilmesi gerekti¤ini de gösteriyor. 

Güler; düzenin ‘‘merha-
meti’yle dde¤il, mmücadele-
nin ggücüyle ttahliye eedildi

Güler Zere yoldafl›m›z›n flehit
düflmesi haberi, bir çok yay›n orga-
n›nda "Cumhurbaflkan› taraf›ndan
affedilen Güler Zere" ifadesiyle ve-
rildi. Peki gerçek bu muydu?

HHaayy››rr!! 

Bu, kelimenin gerçek anlam›yla
bir mücadelenin sonucuydu. Çok
aç›k bir biçimde, oligarfliyle dev-
rimcilerin, karfl›-devrimle devrim
aras›ndaki bir mücadeleydi bu. 

Adli T›p, 27 A¤ustos’ta Güler
Zere’nin "tedavisi"nin hapishanede
devam edebilece¤ine karar verdi. 

AKP’nin güdümündeki Adli
T›p, Zere’nin hastal›¤›n›n son afla-
malara gelmifl olmas› çok aç›k ol-
mas›na ra¤men, defalarca tahliyeyi
reddetti: "Hapishanede tedavisi sür-
dürülebilir" raporlar› verdi. 

Ayn› Adli T›p, bir süre sonra,
tahliye edilmesi gerekti¤i do¤rultu-
sunda rapor verdi. Oysa, t›bbi ve
hukuki olarak de¤iflen bir fley yoktu. 

Cumhurbaflkan›, "ailesinin veya
kendisinin baflvurusu olmadan bir
ifllem yapamay›z" diyerek aylarca
"merhamet dilenme" dayatmas›n›
sürdürdü. Sonra o da "baflvuru ol-
mamas›na ra¤men" tahliye karar›n›
verdi. Hukukta bir de¤ifliklik olma-
m›flt› arada. 

De¤iflen, mücadelenin yaratt›¤›
sonuçlard›. 

AKP faflist bir partidir. ‹flah olmaz
bir aannttii--kkoommüünniizzmm içindedir ve sosya-
lizme, devrimcilere düflmanl›¤› en üst

AA¤¤uussttooss 22000088:: Güler Zere Elbis-
tan Hapishanesi’nde “difl a¤r›s›” fli-
kayetiyle doktora ç›kt›. Hastal›¤›na
teflhis koyulmad›.  

KKaass››mm 22000088:: Güler Zere aylar
sonra Adana Balcal› Hastanesi’ne
sevk edildi. Ancak tecrit koflullar›n-
da tahlillerin sonucu üç ay sonra al›-
nabildi.

fifiuubbaatt 22000099:: Teflhis konuldu. Ze-
re kanserdi!

1122 MMaarrtt 22000099:: Zere’nin avukat-
lar›, cezas›n›n infaz›n›n ertelenmesi
için Adana Baflsavc›l›¤›’na baflvur-
du. Baflvuru sonuçsuz kald›. Güler
tahliye edilmedi, tedavisi ise engel-
lendi, hastal›¤› gün gün ilerledi. 

1122 HHaazziirraann 22000099:: Balcal› Hasta-
hanesi önünde TAYAD’l› Aileler
““GGüülleerr ZZeerree’’yyee öözzggüürrllüükk”” talebiyle
eeyylleemm yapt›. 

2222 HHaazziirraann 22000099:: Çukurova
Üniversitesi Adli T›p Anabilim Dal›
Baflkanl›¤›, Güler’in ““cceezzaass››nn››nn iinn--
ffaazz››nn››nn eerrtteelleennmmeessii”” gerekti¤i yö-
nünde bir rapor haz›rlad›. Ama faflist
devlet bu rapora uymad›.

55 TTeemmmmuuzz 22000099:: Güler, 14 saat-
lik iflkenceye dönüflen bir yolculukla
Adana’dan ‹stanbul Adli T›p Kuru-
mu’na getirildi. 22 ddaakkiikkaa mmuuaayyee--
nnee(!) edilip ayn› gün geri götürüldü. 

SSoonnuuçç:: Halk düflman› Adli T›p
yönetimi, ““GGüülleerr ZZeerree’’nniinn iinnffaazz››nnaa
hhaassttaanneeddee ddeevvaamm eeddiillmmeessii yyöönnüünn--
ddee”” rapor verdi. 

1100 TTeemmmmuuzz 22000099:: Balcal› Hasta-
hanesi önünde içlerinde Güler Ze-
re’nin ailesinin de oldu¤u bir grup
TAYAD’l› oturma eylemine bafllad›.
Güler Zere ttaahhlliiyyee eeddiilleennee kkaaddaarr
eylemlerinin sürece¤ini aç›klad›lar. 

Halk Cephesi, ““GGüülleerr’’iinn sseessiinnii
dduuyymmaayyaann hhiiçç kkiimmssee kkaallmmaayyaaccaakk””
diyerek ülkenin dörtbir yan›nda
““GGüülleerr ZZeerree’’yyee öözzggüürrllüükk,, hhaassttaa ttuutt--
ssaakkllaarr sseerrbbeesstt bb››rraa››kk››llss››nn”” kampan-
yas›n› yayg›nlaflt›rd›.

3311 TTeemmmmuuzz 22000099:: Taksim’de her
hafta Cuma akflamlar› binlerin kat›l-
d›¤› yürüyüfller yap›lmaya bafllad›.
Bir çok ilde eylemler süreklileflti. 
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boyuttad›r. Bu anlamda;
bir devrimci tutsa¤›n hasta-
l›¤› onlar için önemli de¤il-
di; onlar için önemli olan
bir devrimciye boyun e¤-
dirmek, aman diletmekti. 

Ama Güler direndi.
Merhamet dilenmektense,
bir tecrit hücresinde ölü-
mü göze alacakt›. Yoldafl-
lar›, "merhamet de¤il,
adalet" diyerek sürdürdü-
ler mücadelelerini. 

Güler Zere’nin tahliyesini
böyle kazand›k. 

AArt›k uunutmama
görevi bbizimdir

Güler Zere yoldafl›m›z, tah-
liyesinin ard›ndan, ""BBeennii ööllüü--
mmüünn kk››yy››ss››nnaa ggeettiirriipp ööyyllee bb››--
rraakktt››llaarr.. YYaaflflaamm hhaakkkk››mm ggaasspp
eeddiillddii.. DD››flflaarr››ddaa ''ööllmmee hhaakkkk››''
vveerriillddii.. BBuunnuu ddaa uunnuuttmmaayyaaccaa--
¤¤››mm.."" diyordu. 

Art›k unutmama görevi bi-
zimdir. Biz Güler Zereler’in yafla-
yan haf›zas›y›z. 

Güler Zereler’i katledenler suç-
lar›n›n asla unutulmayaca¤›ndan
emin olabilirler. Haf›zam›z güçlü-
dür. Katillerin suç dosyalar› tarihe
kay›tl›d›r. 

Cephe taraf›ndan Güler Zere’nin
flehit düflmesi üzerine 9 May›s 2010
tarihinde yap›lan 383 No’lu aç›kla-
mada, halka flöyle sesleniliyordu. 

Türkiye HHalk›!

Hasta tutsaklarla ilgili mücade-
lemizin sembolü haline gelen Güler
Zere yoldafl›m›z› kaybettik. Fakat,
onu flimdi bu mücadelenin bayra¤›
yapabiliriz. Yapmal›y›z. 

Türkiye HHalk›! TTüm
ilericiler, ddemokratlar,
yurtseverler, ddevrimciler

halen tecrit alt›nda tutulan yüz-
lerce Güler Zere’ye sahip ç›kma so-
rumlulu¤u bizimdir. 

Bu sorumlulu¤u üstlenmeyen-
lerden tarih hesap sorar.

Bafl ee¤meyenlerin
yoldafl› GGüler Zere: 

Yoldafllar› taraf›ndan yap›lan
aç›klamada Güler Zere’nin özgeç-
mifli ve mücadele tarihi hakk›nda
flu bilgiler verildi. 

Güler Zere yoldafl›m›z, 1972
Elaz›¤ do¤umludur. Emekçi bir ai-
lenin çocu¤u olarak büyüdü. 

Aile çevresi genel olarak dev-
rimcilerden olufluyordu. Ancak
esas olarak 1991 y›l›nda, evlerine
gelen Devrimci Sol’cularla tan›fl-
mas›, yaflam›n›n yeni bir yön alma-
s›n› sa¤lad›. Art›k o bir devrimci
olarak mücadele edecekti. Gönlün-
de yatan ise, elbette Dersim da¤la-
r›yd›. 1992’de k›sa bir süre ‹stan-
bul’da bulundu. O süreçte, darbe
ihaneti nedeniyle gerillaya gönde-
rilemedi. Ancak k›sa süre sonra
Elaz›¤’a dönerek, orada iliflki kura-
rak ayn› y›l, 1992’de gerillaya ka-
t›ld›. 

Gerilla gelecekti onun için. Ge-
lecek partiydi. Özgeçmiflinde flöyle

diyordu: "Hedefimiz
devrimdir, bu hedefe
partimiz öncülü¤ünde
ulaflaca¤›z. Partim
benim için vazgeçil-
mezli¤imdir, Parti be-
nim herfleyimdir...
Gelece¤imi Parti’den
ayr› düflünemiyo-
rum." 

1995 y›l›n›n Ekim
ay›nda, rahats›zl›¤›

nedeniyle tedavisi için flehire
gönderildi. 1995 Aral›¤›nda
uzun tutsakl›k süreci bafllad›. 

19 Aral›k katliam›n› Ma-
latya Hapishanesi’nde karfl›-
lad›. Tecrit koflullar›n›n daya-
t›lmas›na karfl›, yoldafllar›yla
direnifl çizgisinde oldu. Has-
tal›¤› gündeme geldi¤inde,
yeni bir s›nav vard› karfl›s›n-
da. 

Oligarfli, "af dilemeyi”
dayat›yordu. Af dilersen te-
davi olabilirsin! Oligarflinin

söyledi¤i bu kadar aç›k ve kat›yd›.
Güler, bu dayatma karfl›s›nda netti,
tereddütsüzdü. Merhamete bir an
bile dönüp bakmad›. En zor koflul-
larda, hastal›¤›n›n en kötü dönem-
lerinde, devrimi ve sosyalizmi sa-
vunmaya devam etti. 

Evet, tedavisi yap›lmayabilir,
hastanede, tecrit alt›nda ölebilirdi,
ama boyun e¤memifl bir devrimci
olarak ölürdü. ‹flte flimdi oldu¤u gi-
bi... 

Boyun e¤memifl bir devrimci
olarak, tecrit alt›nda de¤il, onlarca
flehit vermifl bir direnifl mahalle-
sinde verdi son nefesini. 

Her flehidimizin son nefesi, bi-
zim için yeni bir bafllang›çt›r. On-
lar›n miras›n› devrald›¤›m›z, onla-
r›n hesab›n› sormaya and içti¤imiz
bir bafllang›ç. 

And olsun, Güler yoldafl›m›z›n
da hesab›n› soraca¤›z. 

Tecrite karfl› büyük direniflte
verdi¤imiz 122 flehidin yan›na ya-
zaca¤›z onun ismini de, onlarla bir-
likte soraca¤›z onun hesab›n› da.

Güler Zere

NNuurrhhaann AAzzaakk

Elleri ssilah›nda, ggözleri uufukta...
Omzunu yyaslam›fl yyoldafl›na... UUmudu
da¤larda bbüyütmenin ccoflkusu, ssevinci
var yüzünde... 
Belki bbu rresim ççekildikten bbiraz ssonra,
bir çat›flmaya ggirdi ddüflmanla... BBelki
s›¤›nakta ssosyalizm üüzerine bbir e¤itim
çal›flmas›na bbafllad›lar... TTeti¤e bbasar-
ken dde, ee¤itim ççal›flmas› yyaparken dde,
tutsakl›kta dda, kkansere kkarfl› ssavafl›r-
ken dde hhep aayn› ssavaflç› vvard› kkarfl›m›z-
da; halk kkurtulufl ssavaflç›s›yd› oo....
Görevi uumudu bbüyütmekti... 
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1100 AA¤¤uussttooss 22000099:: ‹stanbul’da Adli T›p
Kurumu önünde ““öözzggüürrllüükk nnööbbeettii”” bafl-
lad›.

2277 AA¤¤uussttooss 22000099:: günü toplanan Adli
T›p Genel Kurulu, ““kkuurruullddaa OOnnkkoolloogg ooll--
mmaadd››¤¤››”” gerekçesiyle karar vermedi. 

88 EEyyllüüll 22000099:: Ça¤r›lan 2 onkolo¤un
haz›rlad›¤› rapor; GGüülleerr ZZeerree’’nniinn tteeddaavvii--
ssii iiççiinn ttaahhlliiyyee eeddiillmmeessii yyöönnüünnddeeyyddii..

1100 EEyyllüüll 22000099:: Adli T›p Genel Kuru-
lu, toplant›s›nda Güler Zere dosyas›n› gö-
rüflmedi bile. Tam 22 AAYY bbooyyuunnccaa ““eevvrraakk
eekkssiikk”” denilerek ooyyaallaadd››llaarr..

Oyalama sürerken, Adana Balcal› Has-
tahanesinin bodrum kat›ndaki tutsak hüc-
resinde tutulan Güler’in hasatal›¤› da iler-
ledi. KKaannsseerr aakkccii¤¤eerree ss››ççrraadd››.. 

2266 EEkkiimm 22000099:: ‹stanbul Tabip
Odas› Kanser Dan›flma Kurulu
Baflkan› Ali Çerkezo¤lu, yapt›¤›
bas›n toplant›s›nda Güler Zere’nin
hastal›¤›n›n geri dönüflsüz bir afla-
maya girdi¤ini ve Zere için ““vveeddaa--
llaaflflmmaa vvee hhuuzzuurr hhaakkkk››”” verilmesi
gerekti¤ini söyledi.

Güler Zere’ye Özgürlük eylemleri
ülkenin dört bir yan›ndan Avrupa’n›n
bir çok ülkesine kadar yay›ld›. 

66 KKaass››mm 22000099:: AKP iktidar› Gü-
ler Zere’ye Özgürlük kampanyas›
karfl›s›nda daha fazla direnemedi.
Zere’nin tahliyesi için gerekli ra-
porlar bir gün içinde tamamlan›p
tahliyesine karar verildi. 

77 KKaass››mm 22000099:: Güler Zere tahli-
ye olduktan sonra Adana’dan uçakla
‹stanbul’a getirildi ve tedavisi ÇÇaappaa
TT››pp FFaakküülltteessii’’nde devam etti. 

2277 KKaass››mm 22000099:: Devam eden
“Hasta Tutsaklara Özgürlük” eyle-
mine Güler Zere de kat›ld›. 

Kanserin çok ileri bir aflamaya
gelmifl olmas›na ra¤men yoldaflla-
r›n›n aras›nda tedavi gören Ze-
re’nin durumunda iiyyiilleeflflmmeelleerr ol-
du. Ancak bu geçici bir durumdu.
Zere’nin ömrü 5 ay daha uzayabil-
di. 

77 MMaayy››ss 22001100:: Güler Zere flehit
düfltü.

Tek Yol

AKP iktidar› Güler Zere’yi yürütülen kampanya sonucunda tahliye
etmek zorunda kald›. Ancak Zere’nin sa¤l›k durumu art›k t›bben geri
dönüflü olmayan bir aflamaya girmiflti. Zere’nin deyimiyle AKP iktida-
r› Zere’ye; ““DD››flflaarr››ddaa ööllmmee hhaakkkk›› ttaann››nndd››.. YYaaflflaamm hhaakkkk›› ttaann››nnmmaadd››..””

Oligarfli, özellikle 1996 y›l›ndaki Ölüm Oruçlar›ndan sonra Hapis-
hanelerdeki tutsakalara, hasta tutsaklar›n tedavilerini yapmayarak
““sseessssiizz iimmhhaa””y› dayatm›flt›r. F Tiplerinin aç›lmas›yla birlikte ise bu
politika tecritten kaynakl› katliama dönüflmüfltür. 

F Tipi hapishanelerin aç›lmas›ndan 2009’a kadar 309 tutuklu ve
hükümlü öldü. O günden bu yana da bu rakama onlarca tutsak daha
eklendi. Halen 51 tutsak, a¤›r hasta. 9 tutsak, ölümcül durumda. 5 tut-
sak ileri derecede kanser. Güler Zere gibi ölümün efli¤inde. Bu rakam-
lar “sessiz imhan›n” bir katliam politikas› olarak sürdürüldü¤ünü aç›k
olarak gösteriyor. 

Güler Zere flehitli¤inden k›sa süre önce ayd›nlara hitaben yazd›¤›
vasiyetinde flöyle diyor: ““DDaahhaa oonnllaarrccaa hhaassttaa ttuuttssaakk vvaarr.. SSiizzlleerrddeenn iiss--
ttee¤¤iimm oonnllaarraa yyaaflflaamm hhaakkkk›› aarraayy››nn.. OOnnllaarr yyaaflflaass››nn.. OOnnllaarr iiççiinn ggeeçç ooll--
mmaaddaann eelllleerriinniizzii uuzzaatt››nn,, kkoollllaarr››nn››zz›› uuzzaatt››nn.. OOnnllaarr iiççiinn ggeeçç oollmmaaddaann
vviiccddaann››nn››zz›› uuzzaatt››nn.. HHaaddii bbeenn ddee ssiizzlleerrllee bbeerraabbeerriimm..””

Kuflkusuz, Zere’nin bu vasiyeti sadece ayd›n ve sanatç›lara de¤il,
tüm devrimci, demokrat, ilerici kesimleredir. 

Ancak bu vasiyetin ›fl›¤›nda “Güler Zere’ye Özgürlük” mücadele-
siyle bafllat›lan ve halen sürmekte olan ““HHaassttaa ttuuttssaakkllaarraa öözzggüürrllüükk””
eylemlerine bakt›¤›m›zda, görünen tablo, sol aç›s›ndan  iç aç›c›   de-
¤ildir. 

Bilindi¤i gibi, “eflcinsellerle” ilgili hasta tutsaklara karfl› sorumlu-
lukla, devrimci anlay›flla hiç ilgisi olmayan bir tart›flma bafllat›larak
belli bir kesim bu platformdan ayr›ld›.  Halen platform d›fl›nda olan ve
fakat kendine ilerici, devrimci, sosyalist, sol diyenlerin tavr› tam bir
aymazl›k ve sorumsuzluktur. 

Halen platform içinde yeralanlar›n önemli bir kesimi ise, sürmekte
olan eyleme ço¤u kez temsili düzeyde kat›lmaktad›r. fiu anda, ““HHaassttaa
ttuuttssaakkllaarraa öözzggüürrllüükk”” eylemleri a¤›rl›kl› olarak Halk Cephelilerin
omuzlar›nda sürmektedir. Ancak bu durumun h›zla afl›lmas› gerekir.
“Güler Zere’ye Özgürlük” kampanyas› “sol”un hiç de zay›f olmad›¤›-
n› göstermifltir. Birlikte hareket edildi¤inde oligarflinin imha politika-
lar›na geri ad›m att›rabilmemiz mümkündür. Güler’in vasiyeti bunu
söylüyor. Hapishane hücrelerinde onlarca hasta tutsak bizden bunu
bekliyor. Tutsaklar›na sahip ç›kman›n bir halk için, sol için anlam›n›
tekrarlamak ise gereksiz. Ama hasta tutsaklar konusunda mevcut duru-
mun de¤iflmesi gereklili¤i de tart›fl›lmaz. 

YYüürrüüyyüüflflttee

Hasta tutsaklar için 
mücadele

16 May›s
2010
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7 May›s’ta Armutlu’da flehit dü-
flen kanser hastas› Güler Zere için
anma yap›ld›. 8 May›s günü Armut-
lu Cemevi’nde yap›lan anma için
Cemevi bahçesi, k›z›l bayraklarla
donat›larak, bahçede duran an›ta
meflaleler yak›l›p Güler Zere’nin
büyük boy maketi konuldu. Ayr›ca
Cemevi kap›s›na “Güler Zere
Ölümsüzdür, Kanser Hastas› Güler
Zere fiehit Düfltü, Katili AKP ‹kti-
dar›d›r” yaz›l› pankartlar as›ld›.

Anmada yap›lan konuflmada,
Güler Zere’nin kanser hastal›¤›ndan
ölmedi¤i, Güler’in katilinin AKP
iktidar› oldu¤u vurguland›. Daha
sonra “Güler Zere fiehit Düfltü” bafl-
l›kl› Halk Cephesi’nin yapm›fl oldu-
¤u aç›klama okundu. Aç›klamada;
Güler Zere’nin ülkenin ba¤›ms›zl›-
¤›, adalet ve özgürlük özlemi için
devrimcili¤i fleçti¤ini ve bu yolda
tutsak düfltü¤ünü belirttildi. Aç›kla-
mada son olarak, Güler Zere’nin
hastal›kla mücadelesi, as›l olarak
tahliyesinden sonra bafllad›¤›n›,
çünkü devletin, Adli T›p Kurumu
eliyle tahliyesini olabildi¤ince ge-
ciktirdi¤ini belirterek, Güler Ze-
re’nin flehit düflmesine neden oldu-
¤u belirtildi.

Aç›klaman›n ard›ndan anmaya
kat›lan fiair Mehmet Özer, Güler Ze-
re için bir fliir okudu. Özer’in ard›n-
dan Küçükarmutlu’nun çocuklar›n-
dan Dilay Keten, Güler ablas› için
Naz›m Hikmet'ten bir fliir okudu.

Anman›n bitimiyle, saat 21:00’e
kadar aç›k kalacak olan Güler Ze-
re’nin katafalk› ziyarete aç›ld›. 

Anmaya; D‹SK Yönetim Kuru-
lu’ndan Ali R›za Küçükosmano¤lu,
KESK Yönetim Kurulu’ndan Ak-
man fiimflek, BES Yönetim Kuru-
lu’ndan Abidin S›rma, BES ‹stanbul
1 No’lu fiube Baflkan› Dursun Do-
¤an, Emekli-Sen Be-
yo¤lu fiube Baflkan›
Hasan Kaflk›r, Genel-
‹fl ‹stanbul Avrupa Ya-
kas› 1 No’lu fiube
Baflkan› Hikmet Ay-
gün, Genel-‹fl ‹stanbul
Avrupa Yakas› 3 No’lu
fiube Baflkan› Mevsim
Gürlevik, ÇHD ‹stan-
bul fiube Baflkan› Tay-
lan Tanay, EHP, ESP,
KÖZ, Halkevleri,
BDSP, Al›nteri, PDD,
DHF, EDP de kat›la-
rak destek verdiler. 

Güler 9 May›s günü yap›lan
anman›n ard›ndan memleketi Ela-
z›¤’a u¤urland›.

Halk Cepheliler, Küçükarmut-
lu’nun gecekondu duvarlar›n›
“Güler Zere Ölümsüzdür” yaz›la-

mar›yla donatarak bir çok yerede
“Kanser Hastas› Devrimci Güler Ze-
re fiehit Düfltü Katili, AKP ‹ktidar›-
d›r” yaz›l› pankartlar asm›fllard›.

Güler Zere’yi u¤urlamak için
mahallelerden birçok devrimci, de-
mokrat, ayd›n ve sendikac› slogan-
larla Armutlu Cemevi’ne geldiler.
Ayr›ca Filistin’den, Suriye’den,
Bulgaristan’dan ve Rusya’dan Dev-
Genç kurultay›na kat›lmak için ge-
lenler Güler’i u¤urlamaya geldiler.

K›r çiçekleri ve karanfillerle do-
nat›lan Güler Zere’nin tabutu TA-

Güler Zere Yoldafllar›n›n
Omuzlar›nda U¤urland›...
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YAD’l› Ailelerin omuzunda tafl›na-
rak, sloganlarla musalla tafl›na otur-
tuldu. Burada yap›lan aç›klamada;
Güler’i as›l olarak kanser hastal›¤›-
n›n öldürmedi¤ini, tecrit politika-
s›nda ›srar eden AKP iktidar›n›n öl-
dürdü¤ünü söylendi.

Aç›klama sonras›da Ümit ‹l-
ter’in Güler için yazd›¤› fliir okun-
du. Ard›ndan da Grup Yorum türkü-
lerini ve marfllar›n› Güler için ses-
lendirdi. Grup Yorum’dan sonra da
Güler Zere için sanatç›lar Suavi,
S›rr› Sürreyya Önder ve yurtd›fl›dan
gelen ‹talyan Av. Simonette Grifli,
Frans›z Dünya Doktorlar›ndan Dr.
Bernard Granjon’dan gelen mesaj-
lar okundu.

Anman›n ard›ndan Güler TA-
YAD’l› Ailelerin omuzunda Armut-
lu sokaklar›nda son bir kez daha
gezdirildi. Kortejde k›z›l flamalar
ve Güler’in foto¤raflar› tafl›nd›.

“Güler’in Katili AKP iktidar›d›r,
Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz,
Katil Devlet Hesap Verecek, Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez, Gü-
ler Zere Ölümsüzdür, Hasta Tutsak-
lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›
yürüyüfl boyunca at›ld›. Güler’in
resmini tafl›yan aln› y›ld›zl› yoldafl-
lar› Güler’e çiçekler att›lar.

Armutlu Köyiçi’nde kalkan oto-
büsler Güler’i memleketi Elaz›¤’a
kadar götürmek için yola ç›kt›.

U¤urlamaya Büro Emekçilerin
Sendikas› (BES) Genel Baflkan› Os-
man Biçer, BES ‹stanbul 3 Nolu fiu-
be Baflkan› Ahmet Acar, E¤itim-Sen
‹stanbul 3 Nolu fiube Baflkan› Ne-
bat Bükrek, Genel-ifl Genel Baflkan›
Erol Ekici ve Genel Merkez Yöneti-
cileri, Genel-‹fl Avrupa Yakas› 3
Nolu fiube Baflkan› Mevsim Gürle-
vik, Emekli-Sen Beyo¤lu fiube Bafl-
kan› Hasan Kaflk›r, Mücadele Birli-
¤i, EDP, EÖC, Kald›raç, Devrimci
Hareket DAF, ESP, DHF, Partizan,
Al›nteri, EHP, BDSP, Ziya Halis
EDP Genel Baflkan›, Ça¤dafl Hu-
kukçular Derne¤i (ÇHD) Ankara ve
‹stanbul fiube Baflkanlar› ve yöne-
tim kurulu üyeleri yer ald›. Anmaya
ÖDP Güler Zere için bir çelenk
göndermiflti. 

Güler Zere’nin flehit düfltü¤ü ha-
berini alan Elaz›¤ Halk Cepheliler 8
May›s günü 2. Harput Caddesi’nde
toplanarak eylem yapt›. “Güler Zere
Ölümsüzdür” yazan bir pankart aç›-
larak AKP önüne do¤ru yap›lan yü-
rüyüfle polis sald›rd›. 10 kifli sokak
ortas›nda sürükleyerek iflkence ile
gözalt›na ald›. Çevrede toplanan ka-
labal›k alk›fllarla ve ›sl›klarla poli-
sin tutumunu protesto etti. 

Elaz›¤ Araflt›rma Hastanesi  Ad-
li T›p bölümüne götürülen Halk
Cephelilere iflkence Adli T›p dokto-
runun gözü önünde  üst aramas› ile
devam etti. Röntgen çekilmesi için
bir üst kata ç›kar›lacak olan Meh-
met Türker  ikinci defa keyfi bir fle-
kilde üst aramas› yap›lmak istenme-
sine karfl› ç›k›nca, zorla yere yat›r›-
larak 8 polis taraf›ndan iflkence ile
üst aramas› yap›l›rken polislerden
biri taraf›ndan aya¤›ndan b›çaklan-
d›. Akflam saatlerinde Halk Cephe-
liler hastaneye ç›kar›larak serbest
b›rak›ld›. Serbest b›rak›lan Halk
Cepheliler’in üzerinden iflkence ile
al›nan eflyalardan cep telefonu saat
ve kimlik Elaz›¤ polisi taraf›ndan
çal›nd›. 

Güler Zere 10 May›s günü Ela-
z›¤’da ailesinin oturdu¤u ve ayn›
zamanda Day›’n›n da mahallesi
olan Fevzi Çakmak Mahallesi’ne
getirildi. Mahalle halk›, Halk Cep-
helilerle birlikte evin etraf›n› k›z›l
bayraklar, Güler Zere’nin resimleri
ile süsledi. Eve “Güler Zere Ölüm-
süzdür” pankartlar› as›ld›. Fevzi
Çakmak, Y›ld›z Ba¤lar› Mahalle-
sinden baflta olmak üzere  Malatya,
Dersim, Ad›yaman Besni, Çemiflge-
zek, Hozat, Pertek, Adana, Mersin,
Antep’ten gelenlerle birlikte ‹stan-
bul’ dan gelecek olan cenaze araba-
s›n› sloganlar ve marfllarla karfl›lan-
d›. Güler Zere’nin cenazesi evin
önüne konularak herkes s›rayla ge-
lip Güler Zere’nin aln›ndan öptüler.
Daha sonra Güler Zere’nin bafl›nda
bir konuflma yap›ld›. Halk Cephesi
ad›na yap›lan konuflmada; “Güler
sizin k›z›n›zd›, içinizden biriydi.
Onun resmine bak›n size bir fleyler
anlatacakt›r. Gülen gözlerine bak›n,
onun zafer iflareti yapan parmaklar›-

na bak›n. Direndi Güler Zere son

an›na kadar bafl› biran için olsun

e¤ilmedi. Fevzi Çakmakl›lar dire-

nenleri iyi tan›r. Day›m›zdan tan›r,

Naz›m Karaca’dan, Haydar Bafl-

ba¤’dan, Erkan Akçal›’dan, Maz-

lum’dan, Ahmet Güder’den tan›r bi-

zi.  fiimdi Gülerimiz var. fiimdi Gü-

ler’i sahiplenme zaman› flimdi Gü-

ler’i yüre¤imize gömme zaman›.

Hep birlikte k›z›m›z› sahiplenelim.

O bizler için flehit düfltü. Son an›na

kadar halk sevgisiyle, vatan sevgi-

siyle, yoldafl sevgisiyle direndi.

Bizler onu unutmayaca¤›z” denile-

rek Güler Zere’nin hesab›n›n er ya-

da geç sorulaca¤› vurguland›.

Evin önünde yap›lan anma töre-

nine yaklafl›k bin  kifli kat›ld›. Yap›-

lan konuflman›n ard›ndan kortejler

oluflturulup Fevzi Çakmak mahalle-

sinde yürüyüfl yap›ld›.  Mahalle hal-

k›n›n da kat›ld›¤› yürüyüflte Güler

Zere’nin cenazesini mahalle kad›nla-

r›yla birlikte flehit aileleri omuzlad›.

Yürüyüfl boyunca mahalle halk›n›n

camlardan evlerinin önünden alk›fl-

layarak at›lan sloganlarla yürüyüfle

kat›larak destek verdiler.  ‹lkö¤retim

okulunun önünden geçerken bahçe-

ye doluflan ö¤renciler alk›fllar ve z›l-

g›tlarla cenazeyi karfl›lad›lar. 

Yürüyüfl sonras›nda arabalara

binilerek Ahmet Güder, Mazlum

Güder, Erkan Akçal›, Adil Can ve

Çetin Gençdo¤an’›n mezarlar›n›n

bulundu¤u Gülmez Mezarl›¤›’na

getirildi.  Güler Zere’nin vasiyeti

üzerine Malatya’dan, Feride Har-

man’›n ve Elaz›¤ Koruk Köyü’nden

Naz›m Karaca’n›n topra¤› ile Der-

sim’ den Gülseren Beyaz, Haydar

Ayd›n, Hüsniye Ayd›n, Cihan Taç-

y›ld›z, Adalet Y›ld›r›m, Fatma Er-

soy ve Devrim Arslan Güler’in me-

zarlar›ndan getirilen toprak mezar-

lara konuldu. Ayr›ca Seyhan nehrin-

den getirilen suda mezar›na dökül-

dü. Mezar› bafl›nda Bize Ölüm Yok,

Hakl›y›z Kazanaca¤›z marfl› hep

birlikte söylendikten sonra cenaze

töreni bitirildi. Cenazeye DHF, ESP,

BDP, ÖDP kat›larak destek verdiler.

ÖDP ayr›ca çelenk gönderdi.
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Tecrite Karfl› Mücadele Platfor-
mu (TKMP), tutsaklar› teslim alma
amac›yla sürdürülen tecrite karfl›
mücadele amac›yla kurulmufl bir
birliktir. Devrimci tutsaklar›n ha-
pishanelerde oluflturdu¤u Cezaev-
leri Merkez Platformu’na paralel
olarak flekillenmifltir. 

Tecrite karfl› mücadelenin ana
amaçlar›ndan biri tutsaklar›n sesle-
rini dünyaya duyurma mücadelesi-
dir. Zira tecrit tutsaklar› sessizce
yavafl yavafl öldürmeyi amaçl›yor.
D›flar›ya yans›yan her ses tecrite
vurulan bir darbe oluyor. TKMP,
d›flar›da tutsaklar›n sesi solu¤u ol-
ma çabas›nda.

Bu çaban›n ürünlerinden biri  de
TKMP’nin kurdu¤u internet site-
sidir. Sitenin adresi flöyledir: 

wwwwww..tteeccrriitteessoonn..oorrgg

Sitede tutsaklarla ilgili ve
TKMP’nin faaliyetlerini anlatan
çeflitli bölümler var. Baflta TKMP’
nin tüzü¤ü yer al›yor. TKMP ama-

c›n›n  d›flar›n›n özgüllü¤ü dikkate
al›narak tecrite, tecritin sonuçlar›na
ve hak gasplar›na karfl›, tutsaklar›n
hak ve özgürlüklerini savunur  ola-
rak belirlemifl. 

““AAçç››kkllaammaallaarr”” bölümünde
TKMP’nin yapt›¤› de¤iflik aç›kla-
malar yer al›yor.

““TTuuttssaakkllaarr”” bölümünde dev-
rimci tutsaklar›n tutuldu¤u hapis-
hanelerin isimleri yer al›yor. Tut-
saklar›n bulunduklar› hapishaneler
bilindi¤inde onlarla yaz›flmak da
mümkün olabiliyor. Tecrit uygula-
mas›n› tamamlayan bir politika da
tretmand›r. Tretman devrimci tutsa-
¤›n ‘›slah›n›’, daha do¤rusu düflün-
celerinden ar›nmas›n› amaçlar.
Tretman politikas›n›n bir uygula-
mas› olarak, bir iflkence olarak dev-
rimci tutsaklar sürekli olarak sür-
gün sevklere maruz b›rak›lmakta-
d›r. Bu sürgünler dikkate al›narak
bu sayfa ggüünncceelllleennmmeekktteeddiirr..

Hasta tutsaklar için ayr›ca bir

bölüm haz›rlanm›fl. Devrimci veya
adli hasta tutsaklar›n listesi sitede
yer al›yor. fiu an ne durumda olduk-
lar›na dair bilgilere yer veriliyor.
Ancak bu liste de sürekli bir gün-
cellenme gerektiriyor. Çünkü yasal
olarak idam›n olmad›¤› ülkemizde
tutsaklar hapishanelerde sessizce
katlediliyor. Hasta tutsaklar listesi
gittikçe uzuyor. Bu tutsaklar›n bir
k›sm› devletin tutsaklar› tedavi et-
tirmemek amaçl› özel politikas›n›n
sonucunda katlediliyor.

Sitede ayr›ca hapishanelerden
gelen haberlerin ve tutsak mektup-
lar›n›n yer alaca¤› bir bölüm aç›l-
m›fl. Ancak bu bölüme hâlihaz›rda
herhangi bir mektup eklenmifl de-
¤il. Tutsaklar›n mektuplar› bu bölü-
me eklenecek. Böylece onlar›n içe-
rideki koflullar ve yaflad›klar› üzeri-
ne do¤rudan halk›n bilgilendirilme-
si amaçlanacak. Ki, sitenin kurulufl
amac› zaten tutsaklar›n d›flar›daki
sesi olmakt›r.

Siteyi sürekli ziyaret edelim,
tecritteki tutsaklar›n mücadelesine
bir ses de biz verelim. 

Tecrit Duvarlar›n› Delen Bir 
Pencere: www.tecriteson.org 

Hasta tutsaklar için yap›lan ey-

lemler ‹stanbul, Ankara ve Ada-

na’da devam ediyor.  

Hasta tutsaklar eylemi Güler
Zere’nin flehitli¤inden sonra devam
etti. 14 May›s günü ‹stanbul Tak-
sim Tramvay Dura¤›’ndan Galata-
saray Lisesi önüne kadar yap›lan
yürüyüflün ard›ndan Bektafl K›z›lo-

cak taraf›ndan
bas›na bir aç›kla-
ma yap›ld›. Güler
Zere’nin 7 May›s
günü flehit düfltü-
¤ünü belirten K›-
z›locak; “Güler
Zere ismi, bu
devletin katliam-
c› yüzüne ekle-
nen bir isim ol-
mas›n›n yan›nda
zaferle sonuç-
land›rd›¤›m›z
ortak mücadele-
mizin de sem-
bolü haline gel-

mifltir” dedi. 

Ankara’da 14 May›s günü hasta
tutsaklar için yap›lan eylemde bu
hafta AKP il binas› önüne tabut b›-
rak›ld›. Eylem için Sakarya Cadde-
si’nde toplanan 100 kifli “Güler Ze-
re’nin Katili AKP ‹ktidar›d›r” ya-
zan pankart›n arkas›nda sloganlarla

Kocatepe’deki AKP ‹l Binas› önü-
ne kadar yürüdüler. Eylemde,  ad›
hasta tutsaklar mücadelesinin sim-
gesi olan Güler Zere'yi bilerek ölü-
me gönderen AKP'nin Güler'in ölü-
münden sorumlu oldu¤u ve yaflana-
cak yeni ölümlerden de AKP'nin
sorumlu olaca¤› belirtildi.

Her cumartesi hasta tutsaklar
için yap›lan eylemde bu hafta Güler
Zere’nin flehit düflmesi nedeniyle
bir anma eylemi yap›ld›. 8 May›s
günü yap›lan eylemde “Güler Zere
Ölümsüzdür” pankart› aç›ld›. Ey-
lemde Mehmet B›ld›rc›n’›n bir
aç›klama yaparak Güler Zere’nin
bir devrimci oldu¤u ve bu yüzden
ad›m ad›m katledildi¤ini belirtti.
Bas›n metninin okunmas›n›n ard›n-
dan 5 dakikal›k oturma eylemi ya-
p›l›rken Güler Zere’nin tahliye ol-
duktan sonra kamuoyuna yazd›¤›
mektup okundu. 80 kiflinin kat›ld›¤›
eylemde hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› ça¤r›s› yap›ld›.

Güler Zere fiehit Düfltü 
Miras› Sorumlulu¤umuzdur

20

Yürüyüfl

16 May›s
2010

Say›: 216



GGüülleerr ZZeerree hasta tutsaklar mü-
cadelesinin simgesi olarak tarihe
geçti. Hasta tutsaklardan her söz
ediflte önce akla GGüülleerr ZZeerree gel-
mektedir.

Güler Zere’yi hasta tutsaklar
mücadelesinin bayra¤› yapan, ay-
larca onun ad›na özgürlük istenerek
yürütülen kararl› ve sab›rl› mücade-
leydi. Onu bayrak yapan, bu müca-
delede, ilk kez böyle aç›k bir zafer
kazan›lm›fl olmas›yd›. Onu bayrak
yapan, merhamet ve af dayatmalar›-
n› reddeden bafle¤mezli¤iydi... 

Güler Zere’nin özgürlü¤ü için
sürdürülen mücadele ayn› zamanda
hasta tutsaklar mücadelesinin nas›l
ele al›nmas› gerekti¤ini herkese
göstermifltir.

Oligarflinin hapishanelerde 3300
yy››lldd››rr izledi¤i politikan›n özü, tes-
lim alma ve kifliliksizlefltirmedir.
Bafllang›c›n›n 12 Eylül faflist cunta-
s› ile at›ld›¤› bu politika, bugüne ka-
dar onlarca katliam, fiziki ve psiko-
lojik iflkenceler, yasaklar ve bask›-
lar üzerine oturtulmufltur.

12 Eylül faflist cuntas› ile birlik-
te toplama kamplar›na doldurulan
onbinlerce tutsa¤a karfl› cuntan›n
dayatt›¤› flu olmufltur: “YYaa ddüüflflüünnccee
ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii,, yyaa ööllüümm!!” 

Bu dayatmay› kabul ettirebil-
mek için hapishanelerin ko¤ufllar›,
maltalar›, hemen her yeri iflkence-
haneye çevrilmifl, iflkence günlük
yaflam›n bir parças› olmufltur.

12 Eylül faflist cuntas›n›n hapis-
hanelerde uygulad›¤› teslim alma
program› sonraki y›llarda da farkl›
biçimlerde devam ettirilmifltir. 

12 Eylül sabah› hapishanelerde
tutsaklara dayat›lan 1177--11 ttaalliimmnnaa--
mmeessii iillee ““SSiiyyaassii ttuuttuukklluu ddee¤¤iill,, aass--
kkeerrssiinniizz”” dayatmas› ile iflkencele-
rin gerekçesi haz›rlanm›flt›r.

Sonralar› teslim alman›n gerekçe-
si, ““TTeekk TTiipp EEllbbiissee” olmufl, günümü-
ze kadar da “yyeennii ggeerreekkççeelleerr” bulu-
narak bu politika sürdürülmüfltür. 

11998800--11998833 aarraass››nnddaa;; iflkencede,
dara¤açlar›nda, açl›k grevi ve ölüm
oruçlar›nda ölenlerin, katledilenle-
rin toplam say›s›, 223344’tür...

22000000--22000099 aarraass››nnddaa;; hapisha-
nelerde katledilenlerin say›s› ise
331100’dur...

As›l olarak 30 y›ld›r hapishane-
lerde tutsaklara yönelik sald›r›, ifl-
kence, katliam politikas› sürmekte,
sürdürülmektedir. Bu konuda bir
yak›c› gerçek de fludur; öözzeelllliikkllee
11999900’’ll›› yy››llllaarrddaann ssoonnrraa hhaappiisshhaannee--
lleerrddee ssaalldd››rr›› ppoolliittiikkaallaarr›› öözzüünnddee
tteesslliimm aallmmaakk aammaaççll›› oollmmaass›› yyaann››nn--
ddaa ddoo¤¤rruuddaann ttuuttssaakkllaarr›› kkaattlleettmmee
bbiiççiimmiinnee yyöönneellmmiiflflttiirr..

Hasta tutsaklara karfl› izlenen
“imha” politikas›, oligarflinin 3300
yy››lldd››rr izledi¤i teslim alma politika-
s›n›n bir parças›, bir biçimidir. 

OOlliiggaarrflfliinniinn ““sseessssiizz iimmhhaa””
ppoolliittiikkaass›› vvee kkaattlliiaamm
ssaalldd››rr››llaarr››

Hapishanelerde süren irade ça-
t›flmas›nda bir yanda oligarflinin sal-

d›r› ve katliamlar› yer al›r-
ken, di¤er yanda ise DD‹‹--
RREENN‹‹fifi vard›. 

Oligarfli teslim alma
politikalar›ndan hiçbir za-
man vazgeçmemifl olmas›-
na karfl›n devrimci tutsak-
lar›n direniflleri karfl›s›nda

zaman zaman geri ad›m atm›flt›r.

DD‹‹RREENN‹‹fifi karfl›s›nda çaresizle-
flen oligarfli, sald›r›lar›n› art›rm›fl,
11999955 yy››ll››nnddaa BBuuccaa ve ÜÜmmrraanniiyyee
katliamlar› ile birlikte “yeni bir po-
litika” izlemeye bafllam›flt›r.

Özellikle 1990’l› y›llar bafl›nda
oligarfliyi tehdit eden devrimci ve
ulusal talepli mücadelenin boyut-
lanmas› ile birlikte oligarfli de, hal-
ka ve devrimcilere karfl› sald›r›lar›n›
art›rm›fl, özellikle kay›p ve katliam
politikas› ile devrimcileri ve halk›
teslim almaya çal›flm›flt›r. “DD››flflaarr--
ddaa”” bu sald›r›lar› yürüten oligarfli,
bir süre sonra ““iiççeerriiddee” de bu poli-
tikaya paralel olarak katliam politi-
kalar›na baflvurmufltur.

‹flte bu ““yyeennii ssüürreeçç” in bafllang›-
c›n› BBuuccaa vvee ÜÜmmrraanniiyyee hapishane-
si katliamlar› oluflturmufltur. Oligar-
fli, bu katliam politikalar› ile sonuç
almaya çal›flm›flt›r.

Oligarfli bu katliam politikas›n›
sürdürürken, tutsaklara karfl› yyaa--
flflaammllaarr››nn›› bir koz olarak kullanma-
ya bafllam›flt›r. Özellikle iflkence
tezgahlar›nda günlerce iflkence gö-
ren, yaralanan, sakatlanan devrim-
cilerin hapishane koflullar›nda teda-
vileri yap›lmam›fl, ölüme aç›k kap›
b›rak›lm›flt›r.. 

Uzun tutsakl›k y›llar› ve her tür
hastal›¤a aç›k koflullar›n varl›¤› ile
yüzlerce tutsak yaflamlar›n› hasta-
l›kla sürdürmek zorunda kalm›flt›r.
Hapishanelere yönelik sald›r› ve
katliamlar sonucunda yaralanan, sa-
kat kalan tutsaklar ço¤almaya bafl-
lam›fl, ancak bilinçli olarak olar›n
tedavileri de yap›lmam›flt›r.

Nitekim bu daha sonra bilinçli
sürdürülen bir politikaya dönüfltü-
rülmüfl, tutsaklar bu yolla birer iki-
fler katledilmeye bafllanm›flt›r.

SSeessssiizz,, ggüürrüüllttüüssüüzz,, ooppeerraassyyoonn--

‘Sessiz ‹mha’ Politikas›
ve Güler Zere’ye
Özgürlük Mücadelesi

HHaassttaa ttuuttssaakkllaarr ööllüümmee tteerrkkeeddiilleemmeezz!!
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ssuuzz vvee ggöörrüünnüürrddee oolliiggaarrflfliinniinn ffiiiillii
ssaalldd››rr››llaarr›› iillee ddee¤¤iill aammaa ““hhaassttaall››kk””
nneeddeenniiyyllee((!!)) ööllmmüüflflttüürr oonnllaarrccaa ttuutt--
ssaakk..

Oligarfli böylece kendisini bu
katliam›n d›fl›nda tutarak, daha az
tepki çekece¤ini düflünmüfl, olufla-
cak tepkileri böylece nötralize etme
yoluna gitmifltir.

KKaattlliiaamm ppoolliittiikkaallaarr››nn››
ttaammaammllaayyaann ““sseessssiizz iimmhhaa””
ppoolliittiikkaass››

Oligarflinin o y›llarda tutsaklara
karfl› izledi¤i politikalar› anlamak
için tutsaklar›n kulland›¤› flu 2 slo-
gan ö¤retici olacakt›r.

Hasta tutsaklar›n tedavi edilme-
mesi, onlarca tutsa¤›n sakat kalmas›
ve bu yolla öldürülmesi karfl›s›nda
tutsaklar, protestolar›n› “HHaassttaa ttuutt--
ssaakkllaarr ööllüümmee tteerrkkeeddiilleemmeezz” ve
““NNaazzii kkaammpp›› iisstteemmiiyyoorruuzz”” slogan-
lar› ile dile getiriyorlard›.

Bir süre sonra tutsaklar›n tedavi-
lerinin bilinçli olarak engellenmesi
sonucu bu talep ölüm orucu direnifl-
lerinin de taleplerinden biri olacakt›r. 

1996 ölüm orucu direniflinin ta-
leplerinden birisi hasta tutsaklar›n
tedavilerinin önündeki engellerin
kald›r›lmas›yd›.

1996 y›l›nda ölüm orucunun za-
feri ile birlikte ”SSeessssiizz iimmhhaa”” poli-
tikas›n›n bofla ç›kar›lmas› do¤rultu-
sanda kimi noktalarda oligarfliye
geri ad›m att›r›ld›, tutsaklar›n teda-
visi yönünde çeflitli geliflmeler oldu,
ancak oligarfli izleyen dönemde bu
politikas›nda ›srarl› oldu.

Nitekim oligarfli bu konudaki
politikas›n› 2000 y›l›na kadar da de-
vam ettirdi. Böyle bir durumda 20
Ekim 2000’de bafllayan büyük dire-
niflin eenn öönneemmllii ttaalleepplleerriinnddeenn bbiirrii
ddee,, baflta 1996 ölüm orucu gazileri
olmak üzere, a¤›r hasta tutsaklar›n
tahliye edilmesi ve bütün olarak
hasta tutsaklar›n tedavilerinin önün-
deki engellerin kald›r›lmas› oldu. 

Yüzlerce hasta tutsa¤›n tedavisi,
hayati önemde bir sorundu.

Sessiz bir biçimde onlarca tutsa-

¤› katledenler öylesine pervas›z, öy-
lesine yalanc› idiler ki, büyük bir
piflkinlikle “hhaappiisshhaanneelleerrddee ssoorruunn
oollmmaadd››¤¤››nn›› ““söylüyorlard›.

Direnifllerle zaman zaman geri-
letilseler de, hasta tutsaklara karfl›
uygulanan bu sessiz imha politikas›,
bir “ddeevvlleett ppoolliittiikkaass››” olarak görü-
lüp sürdürüldü. 11999955 BBuuccaa katli-
am›ndan bafllayarak günümüze ka-
dar 1155 y›ld›r çeflitli hükümetler ge-
lip geçmesine karfl›n ““SSeessssiizz iimmhhaa””

politikas› hala sürüyor. 

Tutsaklar›n sa¤l›klar›, tutsaklara
karfl› bir silah olarak kullan›lmaya
devam edilmektedir. Çünkü soruna
devrimcilere karfl› sürdürülen bir
savafl olarak bak›lmaktad›r. O ne-
denle de 12 Eylül sabah›ndan itiba-
ren uygulanan teslim alma politika-
s› öz olarak de¤iflmemifltir.

“Oligarflinin hapishaneler poli-
tikas›n›n özünde de ““ffiizziikkii vvee ssiiyyaassii
yyookkeettmmee”” vard›r. Ya fiziki olarak, ya
ideolojik olarak yoketmeliydiler
devrimci tutsaklar›. 

Mehmet A¤ar gibi infazc› bir
kontrgerilla flefinin Adalet Bakan›
yap›labilmesi, bu politika nedeniyle-
dir. Nitekim A¤ar, hapishaneleri tes-
lim almak için peflpefle 6-8-10 May›s
1996 tarihli genelgeleri ç›kar›rken,
‘‘bbiirraazz ccaann yyaannaaccaakk’’ diyordu.” (Em-
peryalizme ve Oligarfliye Karfl› Yü-
rüyüfl, say›:17, 18 Ekim 2009) 

“BBiirraazz ccaann yyaannaaccaakk”” diyen
kontrgerilla flefi asl›nda aç›k bir kat-
liam› savunuyordu. Oligarfli, katli-
am politikalar›n› katil A¤ar eliyle
yürütmeye çal›fl›rken, hedefinde yi-
ne teslim alma vard›.

“BBiirraazz ccaann yyaannaaccaakk””llaa kastedi-
lenin ne oldu¤u BBuuccaa,, ÜÜmmrraanniiyyee,,
DDiiyyaarrbbaakk››rr,, UUlluuccaannllaarr,, 1199--2222 AArraa--
ll››kk kkaattlliiaammllaarr››nnddaa görüldü. Oli-
garfli, kendi iktidar›n›n gelece¤inin
bir biçimiyle ““hhaappiisshhaanneelleerr ssoorruu--
nnuunnuunn” çözümünden geçti¤ini gör-
mekteydi.

Çözüm ise daha çok katliam ve
“sseessssiizz iimmhhaa”” politikas›n›n devam
ettirilmesiydi. O yan›yla da “sseessssiizz
iimmhhaa” politikas› katliam politikala-
r›n› bütünleyen bir politika oldu 1155

y›l boyunca.

Oligarfli bir yandan katliam poli-
tikalar›n› sürdürürken tutsaklar›n te-
davisini yapmayarak da yüzlerce
tutsa¤› ölüme mahkum etti.

FF TTiipplleerrii iillee ““sseessssiizz iimmhhaa””
ppoolliittiikkaass›› aalleenneenn ssüürrddüürrüüllddüü

Oligarfli 19-22 Aral›k katliam

sald›r›s› ile bir yandan Türkiye dev-

rimci hareketine önemli bir darbe

vurarak, Anadolu topraklar›nda

devrimcili¤i “bbiittiirrmmeeyyee”” çal›fl›yor-

du. Katledeceklerini katledecek, ka-

lanlar› da o katliam›n yaratt›¤› göz-

da¤›yla teslim alacakt›. 

Tutsaklar, 19-22 Aral›k katli-
am›ndan sonra F Tiplerine sevkedi-
lerek zorla hücrelere konuldular. ‹fl-
kenceciler, katliam ve fiziki koflul-

Ölümün Efli¤indeler ve
AKP, Tutukluluklar›n›
Sürdürüp, Gün Gün
Öldürmeye Devam Ediyor
AAyynnuurr EEppllii:: Ba¤›rsak kanseri
HHaalliill GGüünneeflfl:: Kemik kanseri
‹‹nnaayyeett MMeettee:: Felç, kalp hastal›¤›,
omurilik zedelenmesi, siroz...
‹‹ssmmeett AAyyaazz:: Çölyak hastas›. 
MMeehhmmeett EEmmiinn ÖÖzzkkaann:: Kalp,  yüksek
tansiyon, zehirli guatr. 75 yafl›nda. 
MMeemmdduuhh KK››ll››çç:: A¤›r verem hastas›.
Ci¤erleri tükenmifl durumda.
MMeessuutt DDeenniizz:: ‹leri derecede flizofren.
En temel gereksinimlerini
karfl›layam›yor. 
NNeessiimmii KKaallkkaann:: Çölyak hastas›.
Günlük ihtiyaçlar›n› dahi
karfl›layam›yor.
YYuussuuff KKaappllaann:: 85 yafl›nda. Vücudunun
% 79' u felçli. Kalp yetmezli¤i, koroner
arter hastal›¤›, görme sorunu, solunum
sistemi rahats›zl›¤› bulunuyor...
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lardan yararlanarak, tutsaklar› tes-
lim almaya, itirafç›laflt›rmaya çal›fl-
t›lar.

Oligarfli F Tiplerini sadece ““ttuutt--
ssaakkllaarr›› hhüüccrreelleerree kkaappaattaaccaa¤¤››””
yerler olarak görmedi hiçbir zaman.
Hücrelerin varl›¤›ndan yararlanarak
tutsaklar› daha kolay teslim alaca¤›-
n› düflünüyordu.

O nedenle politikalar›n› bunun
üzerine kurdu. Ancak 7 y›l süren
büyük direnifl ile oligarflinin bu po-
litikas› bozuldu. Oligarflinin tecrit
politikas› teflhir oldu. Tutsaklar bü-
yük bedeller ödeyerek, sadece bü-
yük direniflte 122 flehit vererek bu
politikay› bofla ç›kard›lar..

‹flte tam da burada oligarfli as›l
düflüncelerinden vazgeçmemekle
birlikte tutsaklar› katletmek için
““SSeessssiizz iimmhhaa”” politikas›n› daha da
yo¤unlaflt›rarak sürdürmeye devam
etti. 

Tutsaklar› devrime ve halka iha-
net ettiremeyen, teslim alamayan,
piflmanlaflt›rma amaçlar›na ulafla-
mayan oligarfli, hücrelerin kendisi-
ne sa¤lad›¤› ““ffiizziikkii üüssttüünnllüü¤¤üü”” 1100
y›l boyunca kulland›.

Tutsaklar› teslim alamayanlar,
“kk››rrkk kkaatt››rr mm››,, kk››rrkk ssaatt››rr mm››”” di-
yerek, tutsaklara adeta ““ööllüümmlleerr--
ddeenn ööllüümm bbee¤¤eenniinn”” dediler ve bu-
güne kadar onlarca hasta tutsa¤›
katlettiler. Tutsaklar›n hastal›klar›n›
tutsaklara karfl› bir teslim alma ara-
c› olarak kulland›lar. Oligarflinin
““sseessssiizz iimmhhaa”” politikas›n›n iki te-
mel yan› vard›: 

BBiirriinncciissii;; oligarfli bir hak olan
tedavi olma hakk›n›, hasta tutsakla-
r›n elinden alarak, tutsaklara karfl›
teslim alma arac› haline dönüfltür-
dü.

ÖÖyyllee kkii,, tedavi olman›n, sa¤l›¤›-
na kavuflman›n karfl›l›¤› olarak oli-
garfli tutsaklardan “ddüüflflüünncceelleerriinnii
tteerrkkeettmmeessiinnii”, halka ve devrime
ihanet etmesini istemektedir.

Tutsaklara karfl› bir flantaj arac›
haline getirilen tedavi olma hakk›-
n›n gaspedilmesinin, son 100 y›l için-
de iktidarlarca nas›l y›k›c›, tahrip
edici bir hale getirildi¤ini ve onlar-

ca tutsa¤›n yaflam›na nas›l mal ol-
du¤unu hep beraber gördük, yafla-
d›k.

‹‹kkiinncciissii;; ““SSeessssiizz iimmhhaa”” politi-
kas› ile hapishanelerden ç›kan yüz-
lerce tabut aç›ktan halka karfl› ggöözz--
ddaa¤¤››dd››rr.. Oligarfli, tedavi etmeyerek,
a¤›r hastal›klar yaflatarak katletti¤i
yüzlerce tutsak ile hhaallkk›› kkoorrkkuuttuupp,,
ssiinnddiirrmmeeyyii amaçlamaktad›r.

99 yy››llddaa 330099 ttuuttssaa¤¤››nn katledilme-
sinin, son bir y›l içinde onlarca tut-
sa¤›n a¤›r hastal›klar alt›nda yaflat›-
l›p gün gün öldürülmelerinin baflka
bir izah› olamaz.

Ayr›ca 9 y›lda katledilen 309 tu-
tuklu içinde onlarca adli tutuklu da
vard›r. Oligarfli bu politakas›nda si-
yasi-adli tutuklu ayr›m› yapmam›fl,
tüm tutuklular› hedeflemifltir ““sseess--
ssiizz iimmhhaa”” politikas› ile. ‹flte bu yan
bu politika ile halk› karfl› sürdürülen
savafl›n nas›l bir parças› olduklar›n›
da göstermektedir.

330099 ööllüümm...... yyaa ssoonnrraakkiilleerr??

““OOnnllaarr iiççiinn bbeenn bbiirr ddoossyyaaddaann
iibbaarreettiimm... Tutsak oldu¤um tarihten
itibaren yaflad›¤›m olumsuz koflul-
lar nedeniyle mmiiddee kkaannsseerrii oldum.
‹ki y›l süresince geçici tedaviler uy-
guland›... HHaassttaanneeyyee sseevvkkiimm yyaapp››ll--
mmaadd››.. Son safhada hastahaneye gö-
türüldü¤ümde ise gastroenterelog
hekim beni jandarma ve gardiyan›n
gözetiminde muayene edip (befl da-
kikada) "sizin bir fleyiniz yok, her
fley sizin kafan›zda" diyerek gönder-
di... OOnnkkoolloogg ddookkttoorr ee¤¤eerr kkeemmoottee--
rraappii oollmmaazzssaamm 22 aayy iiççiinnddee hhaayyaatt››--
mm›› kkaayybbeeddeeccee¤¤iimmii iiffaaddee eettttii..”

Antalya L Tipi Hapishane-
si’nden bir adli kad›n tutsak, Güler
Zere’nin özgürlü¤üne kavuflmas›
sonras› bu mektubu TAYAD’a yaz›p
yard›m istiyordu.

Hastal›¤›n›n son aflamas›na geti-
rilen ve tedavi olmazsa ölece¤i ka-
ç›n›lmaz olan kad›n tutuklu, kendi-
sinin bir insan olarak de¤il, bir “nnuu--
mmaarraa”, bir ““ddoossyyaa” olarak görüldü-
¤ünü anlat›yordu.

Hasta tutsaklara karfl› AKP ikti-
dar›n›n sürdürdü¤ü politika aç›k bir

katletme politikas›d›r.

Hasta tutsaklara yaflat›lan koflul-

lar faflizmin halka ve devrimcilere

düflmanl›¤›n›n hangi boyutlara ula-

flabilece¤inin aç›k bir göstergesidir.

Tedavi edilmeyerek AKP iktida-

r› taraf›ndan alenen katledilen kan-

ser hastas› ‹smet Ablak’a son günle-

rinde bile “hhuuzzuurrllaa” ölme hakk› ta-

n›mad›lar.

Erzurum H Tipi Hapishanesi'nde

cilt kanserine yakalanan ‹smet Ab-

lak, tedavi(!) için Erzurum Araflt›r-

ma Hastahanesi'ne sevkedildi. Has-

tahanenin bodrum kat›ndaki mmoorr--

gguunn yyaann››nnddaakkii bir odada günlerce

ölmesi için adeta iflkence uygulan-

d›.

‹smet Ablak'›n ablas› Hangül

Ablak, 15 y›ld›r hapishanede bulu-

nan a¤abeyinin 33 yy››lldd››rr kkaannsseerr hhaass--

ttaass›› oolldduu¤¤uunnuu aannccaakk bbuuggüünnee kkaa--

ddaarr ››ssrraarrllaa hhaassttaanneeyyee sseevvkkiinniinn yyaa--

pp››llmmaadd››¤¤››nn››,, ddoo¤¤rruu bbiirr tteeddaavvii uuyy--

gguullaannmmaadd››¤¤››nn›› anlat›rken, tutuldu-

¤u odan›n penceresiz oldu¤u için
hhaavvaass››zz kald›¤›n› bu flartlar alt›nda

hastal›¤›n›n ilerledi¤ini ve aç›k bir

flekilde a¤abeyinin ööllüümmee tteerrkk eeddiill--

ddii¤¤iinnii anlat›yordu. 

Bodrum kat›nda, morg yan›nda,

havas›z, ›fl›ks›z, tedavisiz geçen

günler sonucu AAbbllaakk AAKKPP iikkttiiddaarr››

ttaarraaff››nnddaann kkaattlleeddiillddii..

Onlarca ‹‹ssmmeett AAbbllaakk katledildi.

Onlarca GGüülleerr ZZeerree katledildi.

S›rada onlarca ‹‹ssmmeett AAbbllaakk,, on-

larca GGüülleerr ZZeerree var.

-- DDeevvaamm EEddeecceekk...... -- 

TTuuttssaakkllaarr››nn ssaa¤¤ll››kkllaarr››,,
ttuuttssaakkllaarraa kkaarrflfl›› bbiirr ssiillaahh oollaarraakk
kkuullllaann››llmmaayyaa ddeevvaamm
eeddiillmmeekktteeddiirr.. ÇÇüünnkküü ssoorruunnaa
ddeevvrriimmcciilleerree  kkaarrflfl›› ssüürrddüürrüülleenn
bbiirr ssaavvaaflfl  oollaarraakk bbaakk››llmmaakkttaadd››rr.. 

16 May›s
2010
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GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu taraf›n-

dan 88--99 MMaayy››ss tarihleri aras›nda Si-

bel Yalç›n Direnifl Park›’nda düzen-

lenen DDeevv--GGeennçç KKüüllttüürr fifieennllii¤¤ii’ne
DDeevv--GGeennççlliilleerr günler öncesinden

büyük bir coflku ile haz›rland›lar.

Y›llard›r gençli¤i ve halk› yoz-

laflt›rmak için her yönteme baflvu-

ran AKP iktidar›n›n yozlaflt›rma po-

litikalar›na da bir cevapt› flenlik.

Gençli¤i yoz, i¤renç televizyon

dizilerine mahkum ettiler y›llarca.

Üniversitelerin y›l sonu “flenlikleri-
ne” içki firmalar›n› sponsor olarak

tutan YÖK’ün flenlik anlay›fl› da

gençli¤i “uyutmak” üzerine oturtul-

mufltu. 

Kuflkusuz gençlik çaresiz de¤il-
di. Düzenin bu politikalar›na sessiz
kal›namazd›. Dev-Gençlilerin belki

bunun için bütçeleri, programlar›n›
finanse edecek sponsorlar› yoktu.
Etkinlikleri için süslü salonlar›, du-
yurmak için paral› ilanlar› da yoktu.
Ancak onlar gençli¤in içinde büyük
bir özveriyle çal›flmalar›n› yürüttü-
ler. 

Gençlik Federasyonu; ““EEmmppeerr--
yyaalliizzmmiinn kküüllttüürreell kkuuflflaattmmaass››nnaa kkaarr--
flfl›› ‘‘bbiizz vvaarr››zz’’ ddeeddii¤¤iimmiizz bbiirr flfleennlliikk””
olarak niteledi¤i kültür flenli¤ini, bu
bak›fl aç›s›yla örgütlediklerini belir-
tiyordu.

““BBiizz vvaarr››zz”” demek, elbette hem
bir iddia hem de her alanda var ol-
makt›. Gençlik bu iddias› ile flenli¤e
haz›rland›. 

‹stanbul’dan Anadolu’ya yüzler-
ce Dev-Gençli kültür flenli¤i için se-
ferber oldu. Ça¤r›lar yapt›lar, duyu-
rular ast›lar. Gençli¤in yozlaflmas›-
na izin vermeyeceklerdi. 

AAvvrruuppaa AAnnaaddoolluu GGeennççlliikk’’tteenn
DDeevv--GGeennççlliilleerr ddee kkaatt››lldd››llaarr bbuu
kküüllttüürr flfleennllii¤¤iinnee. Onlar da Avru-
pa’daki Anadolu gençli¤inin vatan
ve halk sevgisini, Anadolu’ya duy-
duklar› özlemlerini tafl›d›lar..

Kültür flenli¤ini birlikte örgütle-
dikleri Honduras’tan, Yunanis-

tan’dan, Filistin’den, Bulgaris-
tan’dan dostlar› da vard› yan›baflla-
r›nda. 

BBiirr yyaannddaa cceennaazzee,,
ddii¤¤eerr yyaannddaa flfleennlliikk

Gençlik Federasyonu kültür flen-

li¤i haz›rl›klar›n› sürdürürken 7 Ma-

y›s günü  Güler Zere flehit düfltü.

Küçükarmutlu’da Güler Zere’yi

sonsuzlu¤a u¤urlamak için haz›rl›k-

lar yap›l›rken, Gençlik Federasyonu

da Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›n›

kültür flenli¤i için haz›rl›yordu..

‹stanbul’un iki ayr› yerinde iki

ayr› faaliyet sürdürülüyordu ayn›

anda. Bir yanda mücadelenin bir

kahraman› sonsuzlu¤a u¤urlan›r-

ken, di¤er yanda ““bbiizz ddee vvaarr››zz!!”

dedi¤imiz bir kültür flenli¤inin ha-

z›rl›klar› vard›.

Bu, mücadele gerçe¤inin ta ken-
disiydi. Yaflam ve mücadele sürü-
yordu. Ayn› anda hem oligarflinin
bir yoldafl›m›z› katletmifl olmas›n›n
öfkesini, bir kahramanl›¤›n coflku-
sunu yaflarken di¤er yanda ise mü-
cadelenin kültür cephesinde iddial›
bir etkinli¤i örgütlemenin coflkusu

Okmeydan› barikatlar›nda çat›flma ve direnifl!

Gençlerimizi yozlaflt›ran AKP iktidar›,
Dev-Genç kültür flenli¤ine sald›rd›

-Dev-Genç GGelenektir.
Dev-Genç GGelecektir

-Anadolu’nun ddört bbir
yan›ndan DDev-Gençliler
Kültür fienli¤i’nde
biraraya ggeldiler

- YYunanistan, BBulgaristan,
Filistin, SSuriye, HHonduras,
Lübnan ggençli¤inden
temsilciler de kkat›ld›
flenli¤e

- GGençli¤i yyozlaflt›ran AAKP
iktidar› flflenli¤e ttahammül
edemeyip ssald›rd›

-Barikatlar› vve ddirenifli
aflamayan AAKP’nin ppolisi
geri ççekilmek zzorunda
kald›

- 99 MMay›s’ta flflenlik ddevam eetti
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yaflan›yordu.

Gençlik Federasyonu flenli¤in

amac›n› flöyle ifade ediyordu: “EEmm--

ppeerryyaalliizzmmiinn yyoozz,, bbiirreeyyccii kküüllttüürrüü--
nnee ppaayyllaaflfl››mm››mm››zzllaa,, hhaallkk kküüllttüürrüü--
mmüüzzllee aalltteerrnnaattiiff oolldduu¤¤uummuuzzuu vvuurr--
gguullaammaakk..”” 

fienli¤in haz›rl›klar›na 8 May›s
sabah saat, 0055..0000’’ttee baflland›. Ça-
d›rlar kurulup, tutsak ürünler sergi-
si, Dev-Genç sergisi aç›ld›, devrim-
ci hareketin yay›nlar› sergilendi. Sa-
t›fl standlar› kuruldu. Hoflgeldiniz
pankart› 4 dilde yaz›lm›flt›. Sonra
sahne ve ses sistemi haz›rland›. 

Sahnenin en üst k›sm›na “ GGüülleerr
ZZeerree ÖÖllüümmssüüzzddüürr!!” pankart› as›l-
d›.

O pankart›n alt›na “DDeevv--GGeennçç
GGeelleenneekkttiirr.. DDeevv--GGeennçç GGeelleecceekkttiirr..
SSeellaamm OOllssuunn fifiaannll›› DDeevv--GGeennçç TTaa--
rriihhiinnee -- GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu”
pankart› as›larak 40 y›ll›k tarih se-
lamland›.

Yine sahnenin iki yan›na büyük
Dev-Genç pankartlar› as›lm›flt›.
Dev-Genç tarihine ve sosyalizme
vurgu yapan bu pankartlar ile genç-
li¤in emperyalizme ve kapitalizme
karfl› mücadelesinin sürece¤i de
vurgulanm›flt›.

Sibel Yalç›n Direnifl Park›’n›n
etraf› ise k›z›l bayraklar ve Dev-
Genç flamalar› ile donat›lm›flt›. Par-
k›n içinde kültür flenli¤i pankart›,
Grup Yorum’un 25. y›l›na dair ha-
z›rlanm›fl bir pankart, flehit foto¤-
raflar› vard›. Bir bak›ma bir aç›k ha-
va sergisiydi haz›rlanan.

AKP’nin polisi ise daha gündüz
saatlerinden itibaren Okmeydan›’na
y›¤›nak yapm›fl, haz›r bekletiliyor-
du. 

Okmeydan› giriflinden itibaren
cadde boyunca ve Sibel Yalç›n Di-
renifl Park›’n›n yak›n›ndaki cadde-
lere DDeevv--GGeennççlliilleerr flamalar asm›fl-
lard›. Bunu hazmedemeyen polis,
z›rhl› araçlar› ile gelerek flamalar›
söküp ortam› provoke etmeye çal›fl-
t›.

AKP’nin polisinin söktü¤ü fla-
malar›n yerine DDeevv--GGeennççlliilleerr, çok
geçmeden yenilerini ast›lar. Polisler

gün boyu akrep ad› verilen araç-
lar›yla, Sibel Yalç›n Park›’n›n et-
raf›nda dolaflarak mahalle halk›-
n›, flenli¤e kat›lacaklar› cayd›r-
maya, korkutmaya çal›flt›lar.

BBiirr yyaannddaa ssüürreenn flfleennlliikk,,
ddii¤¤eerr yyaannddaa bbaarriikkaattllaarr......

Polis, akflama do¤ru Okmey-
dan›’n› ablukaya ald›. Girifl-ç›-
k›fllar› tutmufl, çevik kuvvet denilen
halk düflmanlar›n› y›¤m›flt›. Sald›r›
için haz›rl›klar›n› tamamlam›fllard›.
Bu y›¤›naklar›na güvenerek de ma-
halle içlerine sivil katillerini gön-
dermifllerdi.

fienlik 1188..4455’’de bafllad›. Kültür
flenli¤inin anlat›ld›¤› k›sa bir girifl-
ten sonra mücadelede flehit düflenler
için sayg› durufluna geçildi.

Sayg› duruflu esnas›nda GGüülleerr
ZZeerree’nin k›sa bir konuflmas› dinle-
tildi. Gençlik Federasyonu ad›na
yap›lan konuflmada, flenli¤in niçin
yap›ld›¤›, düzenin kültürel kuflat-
mas› ve yozlaflt›rma çabalar›na vur-
gu yap›larak, alternatifin ne olmas›
gerekti¤ine de¤inildi.

Daha sonra sahneye ç›kan Erdal
Bayrako¤lu flark›lar›yla flenli¤i cofl-
turdu. Program› 1 saat süren Bayra-
ko¤lu’dan sonra KKüüttaahhyyaa GGeennççlliikk
DDeerrnnee¤¤ii GGiirriiflfliimmii haz›rlad›klar› ti-
yatro oyununu oynad›.

fienlik sürerken, mahallede dola-

flan sivil polislerin sald›rgan tavr›na

müdahale eden OOkkmmeeyyddaann›› HHaallkk

CCeepphheelliilleerr,, sivil polisleri etkisizlefl-

tirerek mahalleden kovdular.

Sald›rmak için haz›r bekletilen

katiller ordusu, katillerin mahalle-

den kovulmas› üzerine sald›r›ya

geçti.

Bir iflgal ordusu gibi Okmeydan›

halk›na sald›rd›lar. Biber gazlar›yla

çevik kuvvet polislerinin sald›rmas›

üzerine, Halk Cepheliler sald›r›y›

durdurmak için sokak sokak çat›fl-

maya bafllad›lar.

fifieennlliikk ssüürrüüyyoorrdduu,, flfleennllii¤¤iinn hhee--

mmeenn iilleerriissiinnddee bbaaflflllaayyaann ççaatt››flflmmaa

ddaa...

Hatta bafllang›çta flenli¤e kat›-

lanlar›n ço¤unun çat›flmadan haberi
bile olmad›. Coflkulu, sloganl› ve al-
k›fllarla süren flenlikte çat›flma daha
sonra ö¤erenilecek ama flenlik de-
vam edecekti.

Bir yanda yo¤un gaz bulutu, s›-
k›lan plastik mermilerin gürültüsü,
yak›lan barikatlar, su s›kan araçlar›n
gürültüsü alt›nda flenlik devam edi-
yordu.

Ancak AKP’nin iflgalci polisi,
buna da tahammül edemeyerek,
do¤rudan flenli¤e sald›rd›. Bunun
üzerine flenli¤e ara verilecek ve di-
renifl için barikatlar kurularak, mili-
tanca karfl› konulacakt›.

DDiirreenniiflfl ssookkaakk ssookkaakk
ssüürrüüyyoorr!!

Polisin biber gazlar›, tazyikli su-
lar ve plastik mermilerle gerçeklefl-
tirdi¤i sald›r›lara HHaallkk CCeepphheelliilleerr
vvee DDeevv--GGeennççlliilleerr,, tafllar›, barikatla-
r› ve sloganlar› ile karfl›l›k verdiler.
Halk düflmanlar›ndan yoldafllar›
GGüülleerr ZZeerree’nin hesab›n› da sora-

Barikatlarda
olmay› oonlar da
istedi

Çat›flma sürerken flenlikte bu-
lunan, Filistinliler, Hondurasl›lar,
Bulgaristanl›lar ve kat›lan tüm
halklar›n gençli¤i, barikatlar›n ar-
kas›nda yer al›p çat›flmaya kat›l-
mak istedi.

Ancak bu istekleri HHaallkk CCeepp--
hheelliilleerr taraf›ndan kabul edilmedi.
Tersine sald›r›dan zarar görme-
sinler diye güvenlik içinde tutul-
dular...
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caklard›. Halk düflmanlar› bir kez
daha zavall›l›klar›n› gösterek, ma-
halleyi gaza bo¤dular.

Bu s›rada çat›flma tüm mahalle-
ye yay›ld›. KKaaaann SSookkaakk ve KKuuzzeeyy
SSookkaakk’’ta süren çat›flma FFaattiihh SSuull--
ttaann MMeehhmmeett CCaaddddeessii’’ne kadar
ilerledi. Caddede barikat kuran
CCeepphheelliilleerr cadde boyu kurduklar›
barikatlar› atefle verdiler. 

Korkular›ndan devrimcilerin ol-
du¤u barikatlara yaklaflamayan ka-
tiller sürüsü, korkular›n› atefl açarak
gösterdiler. Panzerleri, akrepleri ile
yerlerine saplanm›fllard› adeta. Yüz-
lerce çevik kuvvet polisi sadece gaz
s›kmakla yetiniyor, bir ad›m ileri
atam›yordu.

Cepheliler ve Okmeydan› halk›
sokak sokak katiller sürüsü ile çat›-
fl›yordu. Her sokaktan katiller sürü-
süne tafl ya¤›yordu. 

Yoksul gecekondular› halk›n ba-
fl›na y›kanlar, kitle gösterilerine ac›-
mas›zca sald›ranlar, burunlar›n›n

ucunu göstermekten korkar hale
gelmifllerdi. Okmeydan›’na elleri-
ni-kollar›n› sallayarak kolayca gi-
remeyeceklerini gördüler. Onun
için herzaman yapt›klar› gibi silah-
lar›na sar›ld› korkaklar sürüsü.

Sonras›nda YYoollaa¤¤zz››’’nnddaa da ba-
rikatlar kuruldu. Çat›flma fifiaarrkk
KKaahhvveessii''ne, ÖÖrrnneekktteeppee'ye ve
AAnnaaddoolluu KKaahhvveessii’ne do¤ru yay›l-
d›. Polisler gaz bombalar›n›n ya-
n›nda plastik mermi at›fllar›n› h›z-
land›rd›lar..

ÇÇaatt››flflmmaa ddiirreenniiflfl ppaarrkk››nnaa
kkaaddaarr yyaayy››ll››yyoorr!!

Çat›flma caddelerde, sokaklarda
sürdü saatlerce. Cepheliler, barikat
için barikat malzemesi bulmakta
pek güçlük çekmediler. Halk o ko-
nuda da yard›m etti. Halk›n pratik
zekas›, yarat›c›l›¤›, halk düflmanla-
r›n› bile flafl›rt›yordu.

Direnifl karfl›s›nda flaflk›nl›¤a dü-
flen polislerin telsizlerinde “bbuu kkaa--
ddaarr hh››zzll›› bbiirr flfleekkiillddee yyoollllaarraa kkooyy--
dduukkllaarr›› mmüühhiimmmmaatt›› nneerrddeenn bbuulluu--
yyoorrllaarr““,, ““bbiirr oorrddaallaarr bbiirr bbuurrddaallaarr
nneerrddeelleerr uullaann......??”” diye konufltukla-
r›n› etrafta olan herkes duyuyordu. 

Polisin sürekli gaz s›kmas› sonu-
cu kitle direnifl park›n›n oldu¤u ala-
na ve Mahmut fievket Pafla Cadde-
si'ne do¤ru çekildi. Bu arada bari-
katlar da kurulmaya devam etti. 

Polis Sibel Yalç›n Direnifl Park›-
n›n yak›n›na gelirken süren flenli¤e
de ara verildi. Dev-Gençliler parka
girmek isteyen polise karfl› koy-
makta kararl›yd›. 

Polis ise gaz bombas› atarak, gaz
s›karak, kitleyi da¤›tmaya çal›flt›.
Polis direnifl park›na girerek flenlik
alan›n› da¤›tmak istedi. Ancak bur-
da da baflar›l› olamad›. Park›n etra-
f›na kurulan barikatlar nedeniyle
panzer mahalleye giremedi.

200’ü aflk›n kifli Okmeydan› so-
kaklar›nda polise karfl› saatlerce di-
rendiler. Direnifl s›ras›nda CCeepphheellii--
lleerr taraf›ndan s›k s›k, “GGüülleerr ZZeerree
ÖÖllüümmssüüzzddüürr””,, ““MMaahhiirr HHüüsseeyyiinn
UUllaaflfl KKuurrttuulluuflflaa KKaaddaarr SSaavvaaflfl””,,
““YYaaflflaass››nn DDeevv--GGeennçç,, YYaaflflaass››nn DDeevv--

GGeennççlliilleerr””,, ““KKaattiill PPoolliiss MMaahhaallllee--
mmiizzddeenn DDeeffooll”” sloganlar› at›ld›. 

Cadde boyunca kurulan barikat-
lar atefle verildi. Mahalle halk› da
alk›fllarla direnenlere destek oldu. 

SSaaaatt:: 2233..3300 ppoolliiss ççeekkiilliiyyoorr!!

1199..3300’da bafllayan çat›flma,
2233..3300’da polisin çekilmesi ile
sonuçland›. 44 ssaaaatt süren çat›flmada
polis Cepheliler’in DD‹‹RREENN‹‹fifi‹‹NN‹‹

k›ramad›. 

Panzerleri, akrepleri, bombalar›
gazlar›, silahlar› ile sald›rm›fl, karfl›-
lar›nda sokak sokak çat›flan CCeepphhee--
lliilleerr’’ii bulmufllard›. DDeevv--GGeennççlliilleerr,,
HHaallkk CCeepphheelliilleerr,, OOkkmmeeyyddaann›› hhaallkk››
polisin sald›r›s›n› direniflleri ile püs-
kürtmüfltü.

PPoolliiss mmaahhaalllleeddeenn çç››kkaarrkkeenn ssee--
kkiizz kkiiflfliiyyii ddöövveerreekk ggöözzaalltt››nnaa aalldd››..

Sald›r› s›ras›nda, çok say›da kifliye
isabet eden gaz bombalar›ndan do-
lay› yaralananlar oldu. Bafl›na, ba-
ca¤›na gaz bombas› isabet edip ya-
ralananlar oldu. Bunlardan birisi de,
Suriye'den gelen Filistin Halkoyun-
lar› ekibinin bir üyesiydi.

Çat›flma sonras›nda Dev-Gençli-
ler geceyi parkta kurduklar› çad›r-
larda geçirirken Okmeydan› Cephe-
liler ise mahallede nöbet tutmaya
devam ettiler. 

Gençlik Federasyonu sald›r›
sonras› yapt›¤› aç›klamada;

“OOnnllaarr eemmppeerryyaalliizzmmii vvee iiflflbbiirr--
lliikkççiilleerriinnii,, eemmppeerryyaalliizzmmiinn yyoozz
kküüllttüürrüünnüü tteemmssiill eeddiiyyoorr.. BBiizz eezzii--
lleennlleerrii,, hhaallkk››mm››zz›› tteemmssiill eeddiiyyoorruuzz,,
hhaallkk››nn kküüllttüürrüünnüü ttaaflfl››yyoorruuzz..” di-
yerek sald›r›y› protesto etti.

Evlerin
kap›lar›
devrimcilere
yine aaç›kt›...

Gaz bombalar›yla mahalleyi
gaza bo¤an polisler, Sa¤l›k Oca¤›
önüne geldiklerinde, mahalle hal-
k›n›n tepkisiyle karfl›laflt›lar. 

“Yeter art›k, mahalleyi yine
gaza bo¤dunuz, sizi istemiyoruz
bu mahalleden, çekin gidin!?”
diyerek polisle tart›flt›lar.

Mahalle halk› barikatlarda
çat›flmalar sürerken de, balkon-
lardan limonlar atarak, polis sal-
d›r›s› sonucu yaralanan  devrim-
cilere evlerinin kap›lar›n› açarak
yard›m etti.

Yurtd›fl›ndan gelen misafirleri
evlerine alarak, onlara yard›m
ederek destek verdiler. Çat›flma
boyunca Okmeydan› halk› evleri-
nin kap›lar›n›  aç›k  b›rakm›flt›.
Olur da ihtiyaç  olursa  kolayca
eve girilebilsin diye!..
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99 MMaayy››ss’’ttaa flfleennlliikk ddeevvaamm eettttii

99 MMaayy››ss’ta yurtd›fl›ndan ve ül-

kemizden flenli¤e gelenlerin selam-

lanmas›yla flenlik tekrar bafllad›. 

Filistin'den gelen AAll--WWaaaadd Fi-

listin halk oyunlar›ndan oluflan ve

Filistin halk›n›n mücadelesini anla-

tan gösterisiyle sahneye ç›kt›. ""DDii--

rreenneenn HHaallkkllaarr KKaazzaannaaccaakk" slo-

ganlar›yla Al-Waad selamland›.

Daha sonra AAddaannaa GGeennççlliikk

DDeerrnnee¤¤ii Halkoyunlar› Ekibi Diyar-

bak›r, Bitlis ve Urfa yöresinden

halk oyunlar›n› sergiledi.

RRuussyyaa DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii PPaarrttiissii

tteemmssiillcciissii AAllllaa GGiiggoovvaa konuflma-

s›nda “Siz militan yoldafllar›m›z›n

yan›nda olmak bizim için bir gu-

rur…” diyerek SSttaalliinn'in "Biz hakl›-

y›z tam da bu nedenle kazanaca-

¤›z!" sözüyle konuflmas›n› bitirdi.

EEddiirrnnee FF TTiippii’’nnddee kalan dev-

rimci tutsak EE rrccaann KKaarrttaall'›n Edir-

ne'deki Özgür Tutsaklar ad›na gön-

derdi¤i mesaj okundu. 

BBiiggaa GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii’’nnddeenn

Grup Gündo¤du Anadolu'nun dört

bir yan›ndan türkülerini coflkulu bir

flekilde söyledi.

Halaylar›n çekilmesinden sonra

Edirne'de tutuklanan ve yeni tahliye

olan CCeevvaahhiirr EErrddeemm,, GGüürrbbüüzz

SSöönnmmeezz,, SSeerrkkaann FFiikkiirr konuflmala-

r›nda tutsakl›klar›n›, DDeevv--GGeennççli

olman›n anlam›n› anlatt›lar ve tut-

saklardan bir mesaj okudular. 

‹‹rrllaannddaa'dan RReeppuubblliiccaann SSiinnnn

FFeeiinn taraf›ndan DDeevv--GGeennçç’’e gönde-

rilen mesaj›n okunmas› ve ‹‹ssttaannbbuull

GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii tiyatro grubunun

haz›rlad›¤› "BBiizz BBuu OOyyuunnuu BBoozzmmaa--

yyaa GGeellddiikk"" isimli tiyatro oyununun

oynanmas›yla devam etti.

AAvvrruuppaa'daki AAnnaaddoolluu GGeennççllii--

¤¤iinn DDeevv--GGeennççlliilleerr’e gönderdi¤i

mesajda okundu. 

Program›n sonunda Grup Yorum

yerini ald›. Arapça, ‹spanyolca ez-

gileriyle, türkülerini marfllar›n› ve

halaylar›n› coflkuyla söyleyen Grup

Yorum’la flenlik bitirildi.
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GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’nun 88--99
MMaayy››ss tarihleri aras›nda Sibel Yal-
ç›n Direnifl Park›’nda yapt›¤› DDeevv--
GGeennçç KKüüllttüürr fifieennllii¤¤ii’ne kat›lan
HHoonndduurraass,, BBuullggaarriissttaann,, RRuussyyaa ve
SSuurriiyyee’den temsilcilerle yapt›¤›m›z
rrööppoorrttaajj›› yay›nl›yoruz.

EESSPPIINNOOZZAA RRaammoonn ((HHoonndduu--
rraass --FFNNRRPP DDeevvrriimmccii EE¤¤iilliimm))
DDeevvrriimmccii hhaarreekkeettiinn bbuu kkaaddaarr
ggüüççllüü oolldduu¤¤uunnuu bbiillmmiiyyoorrdduukk

� YYüürrüüyyüüflfl:: Gençlik Federasyo-
nu’nun Kurultay›na kat›ld›n›z. ‹leriki
süreçlerde dünya gençli¤inin daya-
n›flmas›na yönelik neler yap›labilir?

RRaammoonn:: Buraya davet etti¤iniz
için onur duyduk. Ayr›ca etkinlikleri-
nize kat›lmakta bir onurdur bizim için. 

Dünya devrimci gençli¤ine ait
örgütleri birlefltiren bu tür organi-
zasyonlar çok önemli. Bunlar artt›-
r›lmal›d›r.

Honduras’ta gerçekleflen darbe
sonras›nda ggüüççlleenneenn ssooll hhaarreekkeett
içinde bir cephe ortaya ç›kt›. DDiirree--
nniiflfl cceepphheessii. Bu cephe uluslararas›
ba¤lant›larla güçlendirilmektedir.
Buradaki program uluslaras› halka-
y› güçlendiren baflka bir halka oldu. 

BBiizzee oorrttaakk ssaalldd››rr›› ddüüzzeennlleeyyeenn
eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› ddüünnyyaa ddeevvrriimm--
cciilleerrii oollaarraakk,, oorrttaakk hhaarreekkeett eeddeerreekk,,
yyaann››tt vveerrmmeenniinn bbiirrbbiirriimmiizzee hhaabbeerr
vveerrmmeenniinn ssoonn ddeerreeccee öönneemmllii oolldduu--
¤¤uunnuu ddüüflflüünnüüyyoorruumm. Bu tür bulufl-
malar, teorik konuflmalar yapmak ve
tart›flmak aç›s›ndan önem tafl›yor.
Dünyadaki devrimci hareket içeri-
sindeki bboozzuullaann tteeoorriikk ddüüzzeeyyiinn yyee--
nniiddeenn yyüükksseellttiillmmeessii için bu bulufl-
malar›n art›r›lmas›n› düflünüyoruz. 

� YYüürrüüyyüüflfl:: Gençlik Federasyonu
fiölenine kat›ld›n›z? Ayr›ca polisin
sald›r›s›na u¤rad›n›z, bu konuda ne
düflünüyorsunuz?

RRaammoonn:: Aç›kcas› Türkiye’ye
gelmeden önce bbuurraaddaakkii DDeevvrriimmccii
hhaarreekkeettiinn vvaarr oolldduu¤¤uunnuu bbiilliiyyoorr--
dduukk aammaa bbuu kkaaddaarr ggüüççllüü oolldduu¤¤uu--
nnuu bbiillmmiiyyoorrdduukk.. Ayr›ca burda fafli-

zan bir bask› gördük 
Devlet taraf›ndan gerçeklefltirilen

bask›y› da gördük, yaflad›k. Bu ayr›-
ca devrimci hareketin ne kadar güçlü
oldu¤unu gösterdi¤ini düflünüyoruz.
Çünkü ancak bir korku flenli¤e sald›-
r› yap›lmas›n› yol açalbilir. Böyle bir
korku olmasa, flenli¤e sald›rmazd›
diye düflünüyoruz. Buradan döner-
ken Türkiye’deki devrimci hereketle
ilgili son derece olumlu görüfller gö-
türüyoruz ve bunlar› aktaraca¤›z. 

� YYüürrüüyyüüflfl:: Gençlik flöleninden son-
ra kanser hastas› devrimci Güler Ze-
re için Küçükarmutlu’da yap›lan ce-
naze törenine kat›ld›n›z. Bu konuda
söylemek istedi¤iniz birfley var m›?

RRaammoonn:: Aç›kças› sadece Güler
Zere’nin ad›n› duyduk. Orada fazla
tan›m›yorduk. Burada tan›ma ö¤ren-
me f›rsat› elde ettik. Ve gördük ki
Güler Zere flahs›nda Türkiye devleti
kkaattiill ffaaflfliisstt bbiirr ddeevvlleett.. Bu böyle de-
vam edemez. Devletin kimseyi tecrit
alt›nda tutmaya hakk› yoktur. 

Enternasyonal planda Türkiye
devletinin katil bir devlet, faflist bir
devlet oldu¤unu anlatmam›z gerek-
ti¤ini anlad›k. Bu ihtiyac› bir kere
daha duyduk.

***

BBoorriiss BBooeevv ((BBuullggaarriissttaann--
2233 EEyyllüüll DDiirreenniiflfl HHaarreekkeettii))::
DDeevvrriimmcciilleerriinn ddaavvrraann››flfl--
llaarr›› bbiizzii ççookk eettkkiilleeddii
bbiizzee ggüüçç vveerrddii 

� YYüürrüüyyüüflfl:: Daha önceki
Eyüp Bafl Uluslararas› Em-
peryalist Sald›rganl›¤a Karfl›
Haklar›n Birli¤i Sempozyu-
mu’na da kat›ld›n›z. Emper-
yalizme karfl› daha farkl› ne tür
birliktelikler sa¤lanabilir? 

BBoorriiss BBooeevv: Bir grup oluflturmal›.
Bu grup daima iletiflim halinde olma-
l›, temel konular› tart›flmal› ve anti
emperyalist bir cephe biçiminde
uluslaras› bir planda gelifltirilmeli. 

Evet, geçenki anti-emperyalist
sempozyuma kat›ld›k. Bizim için

Bize ortak sald›ran emperyalizme
karfl›, dünya devrimcileri olarak
ortak cevap vermeliyiz



baflar›l› oldu. Final deklarasyonu
Bulgarca’ya çevirdik. Bulgar yol-
dafllarla paylaflt›k. fiöyle bir önerim
olacak; interneti kullanarak pek çok
konu tart›fl›labilir. Ayr›ca bu sayede
kendi bölgelerimizde olan önemli
geliflmeleri birbirimizle daha h›zl›
paylaflabiliriz diye düflünüyorum. 

� YYüürrüüyyüüflfl:: Devrimci Güler
Zere’nin memleketine u¤urlanmas›na
kat›ld›n›z. Neler düflünüyorsunuz?

BBoorriiss BBooeevv: Devrimcilerin ölü-
münü görmek her zaman üzücüdür
ama cceennaazzee ttöörreenniinnddee ggöörrddüükk kkii,,
oonnuunn yyoolluunnuu ddeevvaamm eettttiirreenn,, oonnuunn
yyoolluunnuu iizzlleeyyeenn ppeekk ççookk iinnssaann vvaarr
TTüürrkkiiyyee''ddee. Güler Zere kesinlikle
bofluna ölmedi. Buraya geldik bbuu ggee--
lliiflfliimmiizzddee ççookk öönneemmllii ddeenneeyyiimm eellddee
eettttiikk.. BBuu üüllkkeeddeekkii ddeevvrriimmcciilleerriinn
ddeevvrriimmccii rruuhh hhaalllleerrii ddaavvrraann››flflllaarr››
bbiizzii ççookk eettkkiilleeddii bbiizzee ggüüçç vveerrddii..
GGeerrççeekktteenn bbiizziimm iiççiinn öönneemmllii bbiirr
tteerrccüübbee oolldduu..

***

BBeettoosskkaa (23 Eylül Direnifl
Hareketi): AAmmeerriikkaann
eemmppeerryyaalliizzmmiinnee kkaarrflfl›› oorrttaakk
bbiirr mmüüccaaddeellee öörrggüüttlleemmeemmiizz
ggeerreekkiiyyoorr

� YYüürrüüyyüüflfl:: Devrimci Güler Ze-
re’nin memleketine u¤urlanmas›na
kat›ld›n›z. Neler düflünüyorsunuz?

BBeettoosskkaa:: Güler Zere’nin bafl›na
gelenler enternasyonal bir önem ta-
fl›maktad›r. Bulgaristan’da bir siyasi
tutsa¤›n bafl›na gelenler enternasyo-
nal bir önem tafl›maktad›r. Dünya-
n›n neresinde olursa olsun siyasal
tutsaklar›n bafl›na gelen her türlü
kötü olay uluslararas› bir öneme sa-
hiptir. Buradan tek bafl›m›za müca-
dele edemeyiz Amerikan emperya-
lizmine ve buna karfl› ortak bir mü-
cadele örgütlememiz gerekiyor. Bu-
radan ben bunu ö¤rendim. 

***

AAllllaa ‹‹ggoovvaa (Rusya Dev-
rimci ‹flçi Partisi):: YYeennii
bbiirr eenntteerrnnaassyyoonneell
kkuurruullmmaass›› ggeerreekkttii¤¤ii
iinnaanncc››nnddaayy››mm

� YYüürrüüyyüüflfl:: Devrimci Güler
Zere'nin cenazesine memleke-
tine u¤urlanmas›na kat›ld›n›z.

Neler söylemek istersiniz?
AAllllaa ‹‹ggoovvaa:: Güler Zere’nin cenaze-
sinde bulunmak çok önemli. Bugün
99 MMaayy››ss.. BBiillddii¤¤iinniizz ggiibbii,, SSoovvyyeettlleerr
BBiirrllii¤¤ii’’nniinn NNaazzii AAllmmaannyyaass››’’nn››nn
üüzzeerriinnddee zzaaffeerr eellddee eeddiiflfliinniinn yy››ll
ddöönnüümmüü.. Böyle bir y›l dönümünün,
bbööyyllee bbiirr eettkkiinnlliikkllee bbööyyllee bbiirr ccee--
nnaazzeeddee bbuulluunnmmaakk,, bbuunnaa ddeennkk ggeell--
mmeessii bbeenniimm iiççiinn bbiirr oonnuurr oolldduu.. 

Bu Sovyetler Birli¤i’nin Nazi
Almanyas›’na karfl› kazand›¤› zafer
asl›nda. Tüm ezilen ve sömürülen-
lerin emperyalizme karfl› kazand›¤›
bir zaferdir. 

Bugün Rusya’da pek çok opor-
tünist var. Büyük anavatan savafl›n›
kazanan K›z›l Ordu’nun bu zaferi-
nin içini boflaltmak istiyorlar. Yani
Stalin’den bahsedilmesini engelle-
meye kadar varan bir müdahale var.

Burjuvazinin müdahalelerinin
çok oldu¤u, böyle bir dönemde bu
tür toplant›lar› enternasyonel birli¤i
güçlendirecektir. Ayr›ca, yyeennii bbiirr
eenntteerrnnaassyyoonneell kkuurruullmmaass›› ggeerreekkttii--
¤¤ii iinnaanncc››nnddaayy››mm..

fiimdi Bulgaristan’da ve Balkan
ülkelerinde Amerikan üsleri aç›ld›.
Örne¤in S›rbistan’› bombalarken
Bulgaristan’› kulland› Amerikan
uçaklar›. Bütün eski sosyalist ülke-
lerin hepsinde Amerikan üsleri dol-
du. Amerikan emperyalizminin
kuklalar› haline geldiler. 

Ortado¤u ve di¤er bölgeler için de
geçerli. Bunlara karfl› mücadele eder-
ken asl›nda kendi bölgemizde bunu
yaparken ayn› zamanda di¤er bölge-
lerde mesela Amerikan üslerine karfl›
yap›lan yürüyüflleri gösterileri birlefl-
tirmek gerekti¤ini düflünüyorum. 

Ama e¤er biz koordineli olarak
bir kaç ülkede ayn› anda, örne¤in
Amerikan üslerine karfl› protestoyu
yükseltebilirsek çok daha etkili ola-
ca¤›n› düflünüyorum. Dünyadaki ve
bizim bölgemizdeki komünistlerin
önemli bir görevide budur. 

Burada bu eylemleri yaparken,
kkaappiittaalliizzmm vvee eemmppeerryyaalliizzmm ddeevvaamm
eettttii¤¤ii ssüürreeccee ssaavvaaflflllaarr››nn,, ssöömmüürrüünnüünn
oollaaccaa¤¤››nn››,, hhaallkkaa iiyyii aannllaattmmaall››yy››zz..
YYaapp››llaann eeyylleemmlleerriinn sadece Amerikan
üssüne kafl› de¤il ayn› zamanda kapi-
talizme ve emperyalizme karfl› müca-
dele oldu¤unu her zaman alt›n› çizip

bunu halka anlatmam›z gerekiyor.
***

SSaallaamm AAllssaaaaddii (Socialist-
horizon, Suriye) BBaaflflkkaa
üüllkkeelleerriinniinn ppaarrttiilleerriinnii öörrnneekk
aall››yyoorrllaarr,, kkeennddii yyeerreell pprroobb--
lleemmlleerriinnee uuzzaakk kkaall››yyoorrllaarr

� YYüürrüüyyüüflfl:: Gençlik Fede-
rasyonu’nun Kurultay›na ka-
t›ld›n›z. ‹leriki süreçlerde bir-
likte neler yap›labilir?

SSaallaamm AAllssaaaaddii:: Biz ara-
m›zda tart›flt›k yani ne gibi
sonuç deklerasyonu ç›kartabi-
liriz? 

Emperyalizme karfl› nas›l bir dire-
nifl olur, nas›l bir etkinlik olur ne ya-
pabiliriz diye. Bir kamp olursa daha
iyi olur hani sizin örgütlerinizi, sizin
partinizi daha iyi tan›r›z. fiimdi evet
uluslararas› sempozyum da konuflma-
lar sona do¤ru gidiyor, ama çok fley
olmuyor. Mesela bir kamp daha iyi
olur belli bir süre beraber kal›p bir
çok fley tart›flabiliriz konufluruz 

fiimdi emperyalizme karfl› da tar-
t›flmalar yapabiliriz. Sonra Marksizmi
tart›flabiliriz. Sizin ülkenizde Mark-
sizmin tarihi nedir? Bizim ülkemizde-
ki Marksizm tarihi nedir? 

� YYüürrüüyyüüflfl:: Sizin için Marksizm ne-
yi ifade ediyor? 

Bizim için Marksizm ilk baflta
mesela dünyay› de¤ifltirmek için dü-
flünce bilimi. Marksizm, materyalist
diyalektiktir. Marksizm dünyay› de-
¤ifltirmenin bir arac›d›r. Kendi dünya-
m›za derken yani yerellerde yerel so-
runlar›m›z› anlamal›, birde tüm dün-
yan›n sorunlar›n› anlaman›n bir yolu-
dur. Onun için Marksizmi iyi anla-
mak laz›m. 

Mesala Arap dünyas›nda bir sürü
komünist parti var ama her zaman
halk bunlar›n önünde gidiyor. ÇÇüünn--
kküü oonnllaarr yyaannii bbaaflflkkaa üüllkkeelleerriinn
MMaarrkkssiizzmmlleerriinnee ggöörree hhaarreekkeett eeddii--
yyoorrllaarr,, baflka ülkelerin partilerini
örnek al›yorlar, kendi yerel prob-
lemlerine uzak kal›yorlar. Onun için
Marksizmi iyice inceleyip hem ken-
di sorunlar›n› nas›l çözer hem de
dünyadaki evrensel sorunlar› nas›l
çözer buna kafa yormak gerekir. 
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Herkes elefltirebilir. Herkes bir
olay›n, olgunun ya da sistemin bü-
tününün aksayan yanlar›n› bir ç›rp›-
da sayabilir. Örne¤in kime sorsan›z
düzenin kokuflmufllu¤una, ahlaks›z-
l›¤›na dair onlarca örnek s›ralayabi-
lir. ‹çinde yaflad›¤›m›z düzenin pis-
likleri hemen herkesçe bi-
linmektedir.

Fakat biz devrimciyiz.
Bizler de¤ifltirmek ve yeri-
ne yenisini koymak iddi-
as›nday›z. Bu düzeni yerle
yeksan edip yerine yepye-
ni bir düzeni sosyalizmi
kurmak iddias›nday›z. 

Bu yüzden biz sadece
elefltirmekle yetinmeyiz.
Yaln›zca köflesinden k›y›s›ndan flika-
yet edip, sadece izleyen ve tafl›n alt›-
na elini sokmayanlardan ayr›l›r›z.

BBiizz ddiiyyoorruuzz kkii; her fleyimizle bu
düzene alternatifiz. Al›flkanl›klar›-
m›zdan, yaflam tarz›m›za; yönetme
kültürümüzden sanat anlay›fl›m›za
kadar bu düzende kirlenen ne varsa
yerine en temizini ancak biz dev-
rimciler koyabiliriz.

DDEEVV--GGEENNÇÇ’imizin 40. y›l›n›
kutlad›¤›m›z bu y›l iflte bu iddiadan
yola ç›karak önce iikkii ggüünnllüükk bir
kkuurruullttaayy ard›ndan yine iikkii ggüünnllüükk
bir kküüllttüürr flfleennllii¤¤ii düzenledik.

Ça¤r›s›n› buradan da yapt›¤›m›z
kurultay›m›z›n ana bafll›¤› “GGeennççlliikk
vvee ÖÖrrggüüttlleennmmee”” idi. Anadolu ille-
rindeki arkadafllar›m›z›n kat›l›m›yla
bafllayan kurultay, onlar›n deneyim-
lerini ve örgütlenmeye yönelik dü-
flüncelerini aç›klamalar› için bir f›r-
sat oldu. 

Yine HHoonndduurraass’tan, FFiilliiss--
ttiinn’den gelen konuklar›m›z›n kendi

ülkelerindeki
gençlik müca-
delesine dair

anlat›mlar› mücadelenin enternas-
yonalli¤ini göstermesi aç›s›ndan
önemliydi. 

Verilen aralarda gezilen DDEEVV--
GGEENNÇÇ foto¤raf sergisi dünü bugü-
ne tafl›rken, özgür tutsaklar›m›z›n

direnirken ürettikleri herfley onlar-
dan bir selamd› bizlere. 

Kurultay›n iikkiinnccii ggüünnüünnddee;; ül-
kemizdeki durumun ayr›nt›l› bir
tahlili yap›l›rken, sanatç› BBiillggeessuu

EERREENNUUSS kurultaya bir oyunuyla
kat›ld›.

Dolu dolu geçen kurultay›m›z›n
ard›ndan dostlar›m›zla 88--99 MMaa--

yy››ss’’ttaa yap›lacak flenli¤imizin haz›r-
l›klar›na bafllad›k hemen.

DDEEVV--GGEENNÇÇ KKüüllttüürr flfleennllii¤¤ii her
fleyden önce bu düzenin kokuflmufl,
yoz kültürüne karfl› halk›n kültürü-
nü, devrimcilerin kültürünü yans›t-
mal›yd›. Halk oyunlar›ndan tiyatro-
ya kadar ne varsa bizim olan› ver-
meli, düzene alternatif olmal›yd›.

Ve her ad›m›m›z da, bu düzenin
y›k›lmaz olmad›¤›n› tersine her ye-
rinden döküldü¤ünü, çürüdü¤ünü
en genifl kitlelere gösterebilmeliyiz.

Kald› ki, sadece göstermekle de
yetinmiyor, alternatifini de yarat›-

yor, örgütlüyoruz. Kültür flenli¤ini
biraz da bu bak›fl aç›s›yla ele ald›k.

Yurtd›fl›ndan gelen dostlar›m›za
BBuullggaarriissttaann’’dan ve RRuussyyaa’dan ge-
len dostlar›m›z da dahil oldu. fienli-
¤in haz›rlanmas›na erken saatlerde
bafllam›fl, haz›rl›klar›m›z› ise akfla-
ma kadar tamamlam›flt›k.

EErrddaall BBaayyrraakkoo¤¤lluu ile
bafllayan gece devam eder-
ken AKP’nin polisi de ha-
z›ms›zl›¤›n› gösterdi. Yol
boyu as›lan DDEEVV--GGEENNÇÇ
flamalar›n› indirmeye kal-
kan polise gereken cevap
da verildi.

Polis sald›rd›kça; ö¤-
renci, iflçi, mahalleli diren-
di. Her köfle bafl› mevzi,
her kald›r›m tafl› silah oldu

polisin bu sald›r›s›na karfl›. 

Polis sald›r›s› püskürtüldükten
sonra park›m›z› tekrar eski haline
getirip, çad›rlar›m›za dönerek prog-
ram›m›za devam ettik.

fienli¤in ilk gününü baltalamak
isteyen polisin bütün y›¤›na¤›na
ra¤men iikkiinnccii ggüünn gene orada, par-
k›m›zda, flenlik alan›m›zdayd›k.
‹kinci gününde tiyatrodan halko-
yunlar›na, dostlar›m›z›n sunumlar›-
na kadar pek çok de¤iflik etkinli¤in
ard› ard›na s›raland›¤› flenlik Grup
Yorum ile son buldu. 

Kurultay ve flenli¤in örgütlen-
mesi, yap›lmas› birçok bak›mdan
ö¤reticiydi. En baflta mücadeleye
daha genifl bakmam›z aç›s›ndan biz-
lere çok fley kazand›rd›.

Gençli¤in düzenin yoz ve kokufl-
mufl kültürüne mahkum olamayaca-
¤›n› bu k›sa dönem de bir kez daha
gördük ve yaflad›k. fiimdi gençli¤e
bunlar› daha çok anlatmal›, daha
çok örgütlenmeliyiz. 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

DÜZEN‹N YOZ
KÜLTÜRÜNE KARfiI
HALK KÜLTÜRÜYLE

B‹Z VARIZ 

Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z! 

ANKARA’ya YÜRÜYORUZ!..
Bizler, GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu üüyyeelleerrii olarak, aylar-

d›r Anadolu’nun dört bir yan›nda, paras›z e¤itimin bir
hak oldu¤unu savunarak, paras›z e¤itim için bir kam-
panya yürüttük.

fiimdi TTAALLEEPPLLEERR‹‹MM‹‹ZZLLEE birlikte AANNKKAARRAA’ya
yürüyece¤iz. TTAALLEEPPLLEERR‹‹MM‹‹ZZ‹‹ iletecek, paras›z e¤i-

tim ‹‹SSTTEEYYEECCEE⁄⁄‹‹ZZ!! 
““PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm bbiirr hhaakktt››rr”” diyen herkesi, YYÜÜ--

RRÜÜYYÜÜfifiÜÜMMÜÜZZEE kat›lmaya, desteklemeye ÇÇAA⁄⁄IIRRII--
YYOORRUUZZ!! TTAALLEEPPLLEERR‹‹MM‹‹ZZ‹‹  birlikte  dile getirmeli
ve birlikte mücadele etmeliyiz!

Ankara’ya yola ç›k›fl için ttooppllaannmmaa yyeerrii vvee ssaaaattii:: 

‹‹ssttaannbbuull KKaarrttaall MMeeyyddaann››,, 

1177 MMaayy››ss 22001100,, ssaaaatt:: 1133..0000
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MMaahhmmuutt
GGÜÜRRLLEEVV‹‹KK
((DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii
HHaarreekkeettii))

YYüürrüüyyüüflfl:: 2010 1 Ma-
y›s›’n› nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz?

GGüürrlleevviikk:: Bu 1 Ma-
y›s çok anlaml›yd›
bizler için. Y›llar son-

ra ›srarl› ve kararl› mücadelemiz so-
nucu Taksim’i kazand›k. Pankartla-
r›m›z, flamalar›m›z, dövizlerimiz ve
flehit resimlerimizle, yafll›s›, genci
tüm halk›m›zla beraber Taksim’de
olmak bizler için unutulmayacak bir
gündü. Herkes gördü ki 1 May›s
alan› Taksim’dir. Taksim bizimdir.
Bu zafer halk›m›z›nd›r, bizimdir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Türk-‹fl, Hak ‹fl, Memur
Sen gibi sendikalar›n kat›l›m›n› na-
s›l de¤erlendirdiniz, sonra da alan-
dan ayr›l›p gittiler, bunu nas›l de-
¤erlendirdiniz? 

GGüürrlleevviikk:: Son 3 y›lki 1 May›slarda
bu sendikalar as›l olarak Taksim
mücadelesine zarar veren bir tutum
sergilemifllerdir. Bu tutumlar› asl›n-
da onlar›n teflhir olmalar›na neden
olmufltur. Bu y›l da Taksim’e ç›k-
may› çok istediklerinden de¤il de
bir anlamda mecbur kald›klar› için
geldiler. Yoksa kendi tabanlar›na
anlatabilecek hiçbir fleyleri olmaya-
cakt›. Tüm Türkiye’nin gözü Tak-
sim Meydan›’nda olmas›na ra¤men
alandan çekip gitmeleri de mecburi-
yetten geldiklerinin göstergesidir.

YYüürrüüyyüüflfl:: D‹SK ve KESK'in bu se-
neki 1 May›s’a iliflkin organizasyo-
nu nas›ld› sizce? Sahneyi-kürsüyü
yönetimi nas›ld›? D‹SK, KESK bir
dahaki 1 May›s'da nas›l yapmal›?
GGüürrlleevviikk:: Taksim mücadelesi tek
bafl›na D‹SK ve KESK’in mücade-
lesi olmay›p as›l olarak devrimcile-
rin ›srarla, kararl›l›kla ve bedel öde-
yerek verdikleri bir mücadeledir.
D‹SK ve KESK bu gerçeklikten
uzak bir tav›r içerisindeydi. Sanki

bu mücadelenin tek sahibi onlarm›fl
gibiydiler. Bu anlay›fllar› sahneye,
kürsüye yans›d›. Bir dahaki 1 Ma-
y›s’ta bu mücadelenin gerçek sahip-
lerini görmezlikten gelmekten vaz-
geçmeliler. 1 May›s’›n devrimci
özüne uygun örgütlenmesi çabas›
içerisinde olup, Taksim Alan›’n›n
gerçek sahiplerine karfl› daha
sorumlu ve adaletli olmal›lar.

YYüürrüüyyüüflfl:: D‹H'in de içinde yer al-
d›¤› Halk Cephesi kortejinin gerek
kitleselli¤inin, gerek k›z›l bayrakla-
r›yla alanda yaratt›¤› görüntünün
anlam› neydi sizce? 

GGüürrlleevviikk:: Y›llard›r verilen 1 May›s
Taksim mücadelesinin zaferle so-
nuçlanmas›nda büyük pay› olan k›-
z›l bayrakl› kortejimiz, halk›m›z
için umuttur. Bu görüntünün anla-
m›; gelece¤e dair özlemlerimizin
gerçekleflece¤ine dair inanc›m›z›n
ve halk›m›z için umut olmam›z›n
bir göstergesidir.

YYüürrüüyyüüflfl:: 2011 1 May›s› için ne dü-
flünüyorsunuz?

GGüürrlleevviikk:: Elbette yine Taksim’de
olaca¤›z. Ama bu sefer daha kitlesel
ve tüm coflkumuzla k›z›l bayrakl›
kortejlerimizle her zaman oldu¤u
gibi 1 May›s’›n as›l sahiplerinin
bizler oldu¤unu göstermeliyiz.

HHaayyddaarr AAYY
(Gençlik Federasyonu, 18)

YYüürrüüyyüüflfl:: 1977 1 May›s'›n da Dev-
Genç'in özel bir yeri olmufltur. O
an›ttaki resim özel bir yer alm›flt›r
tarihte. fiimdi o resim, bir kez daha
o an›ta as›ld›.. Dev-Genç olarak bir
kez daha girdiniz alana... 2010 y›l›-
n›n 1 May›s'›n› Dev-Gençliler ola-
rak nas›l de¤erlendirdiniz?

AAyy:: 2010 y›l› 1 May›s’› benim için
çok özeldi. Çünkü ilk 1 May›s’›m
olacakt›. Bir Dev-Gençli olarak he-
yecanla bekliyordum. Bu 1 Ma-
y›s’ta an›ta pankart›m›z› asarak
marfllar›m›zla, sloganlar›m›zla, ha-
laylar›m›zla Taksim’i zapt ederek

Dev-Gençli olmay› ve onun gücünü
dosta, düflmana, tarih h›rs›zlar›na
göstermifl olduk. Sancakl›lar
birli¤imizle, binlerce kifli olan kitle-
miz ve Dev-Genç’in coflkusuyla
orada olarak Mehmet Akifimize,
77’de katledilenlere ve halk›m›za
verdi¤imiz sözlerden birini daha
tutmufl olduk.

77’de oldu¤u gibi 2010 1 Ma-
y›s’›nda da alanlara Dev-Genç’in
kararl›l›¤›, cesareti ve militanl›¤›n›
yans›tm›fl olduk. Taksim zaferimiz-
de Dev-Genç’in ve Dev-Gençlile-
r’in yeri çok önemlidir. Kuruldu¤u
günden beri bir an olsun kavgadan
uzak kalmayan, her zaman halk›n
içinde olan, halkla birlikte geliflip
büyüyen, iflgallerde, boykotlarda,
gecekondu direnifllerinde yer alan
Dev-Gençliler’in ›srar› ve militanl›-
¤› Taksim zaferinin önünü açan et-
kenlerden biridir. ‘80 darbesinden
sonra gençli¤i apolitiklefltirmeye,
yozlaflt›rmaya çal›flan düzene karfl›
lise ve üniversitelerde zorlu, kavga-
lar veriliyor. 1 May›s ve Taksim
mücadelesinin gençlik taraf›ndan
sahiplenilmesinde de Dev-Gençliler
hep en öndeydi. Dev-Gençliler her
1 May›s’ta gaz bombalar›na, cop-
lara ve gözalt›lara direne direne
meflrulaflt›rd›lar gençli¤in gözünde
1 May›s’› ve Taksim’i. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Gençli¤in kat›l›m› nas›ld›
sizce bu 1 May›s'a?

‹stanbul ve Anadolu’dan gelen
Dev-Gençliler 1 May›s Alan›’n› cofl-
kular›yla daha güzel hale getirdiler.
Bu sene içerisinde Dev-Gençliler
olarak her yerde “Amerika Defol”
diye hayk›rd›k. Ve gözalt›na al›nd›k,
iflkencelerden geçtik, tutukland›k.
Paras›z e¤itim istedik, tutukland›k.
Tüm bu bask›lara, sindirme politika-
lar›na en güzel cevab› gençlik olarak
Taksim’de verdik. Elbette daha faz-
la olmam›z laz›m. Bu 1 May›s’taki
kitlemizle yetinmemeli lise ve üni-
versitelerde her gence, ö¤renciye
ulaflmal›y›z. Anlatmal›y›z. Örgütlü-

“K›z›l bayrakl› kortejimiz 
halk›m›z için umuttur”

30

Yürüyüfl

16 May›s
2010

Say›: 216



lü¤ü büyütmeliyiz.

YYüürrüüyyüüflfl:: Ayr›ca sizin bu y›lki 1
May›s' a iliflkin belirtmek istedi¤iniz
bir fley var m›?

Y›llard›r süren mücadele sonu-
cunda kazand›k bu alan›. Kimse bi-
ze bahfletmedi. Bu yüzden her sene
daha kitlesel Taksim’e ç›karak zafe-
rimizi sa¤lamlaflt›rmal›y›z. 

GGüüllhhaann fifiAALLEE
(K›z›l Sancakl›lar
Ekibinden,
TAYAD'l›)

Sancak ekibinde
yer alaca¤›m  için çok
heyecanland›m ve
onur duydum. Gen-
ciyle, yafll›s›yla hepi-
miz büyük bir heye-
canla haz›rland›k. Ki-

mimiz deneyimli, kimimiz dene-
yimsizdi. Sanca¤› nas›l tutmam›z
gerekti¤ini, nas›l yürümemiz gerek-
ti¤ini ö¤rendik. 1 May›s sabah› fu-
larlar›m›z› ve y›ld›zl› berelerimizi
tak›p kortejlerimizi oluflturmaya
bafllad›¤›m›z andan itibaren halk
çevremize toplanmaya bafllad›. Ki-
mi beremizi takmaya yard›m edi-
yor, kimi de foto¤raf çekmeye çal›-
fl›yordu. Ama hepsinin gözlerinde
bize karfl› inan›lmaz bir sevgi vard›.
Yürüyüfl bafllad›¤›nda bile yan›m›z-
dan ayr›lm›yor sloganlar›yla, alk›fl-
lar›yla, ›sl›klar›yla ad›mlar›m›za efl-
lik ediyorlard›. Hatta yanlar›ndan
geçti¤imiz baz› siyasi yap›lar kendi
sloganlar›n› kesip bizi alk›fllay›p bi-
zimle birlikte slogan att›lar. Tüm
bunlar› yaflamak gerçekten çok bü-
yük bir gurur yaflatt› bana. 

3322 yy››llll››kk yyaassaakkttaann ssoonnrraa TTaakk--
ssiimm ZZaaffeerrii''nnii yyaaflflaayyaarraakk bbiirr ttaarriihhee
ttaann››kkll››kk eettmmeenniinn yyaann››nnddaa bbiirr ddee
bbuunnuu kk››zz››ll ssaannccaakkllaarr››mm››zz›› ttaaflfl››yyaa--
rraakk yyaaflflaammaakk ççookk ggüüzzeellddii.. Özellik-
le arama noktas›ndan arama yapt›r-
madan sancaklar›m›zla, fularlar›-
m›zla, sloganlar›m›zla alana girme-
miz beni en çok duyguland›ran an
oldu. Hani ölsem de gam yemem
derler ya o an hissetti¤im tam ola-
rak buydu. 

SS››llaa
KKIIZZIILLKKAAYYAA
(Gençlik
Federasyonu
üyesi)

Bundan y›llar
önce verilen flehit-
lerle Taksim’in ad›
1 May›s Alan› ol-
mufltu. 

Y›llard›r çat›fla
çat›fla girdi¤imiz geçen seneki zafe-
rin kutlamas› olacakt› bu y›l. Ayn›
zamanda da dosta düflmana bu ala-
n›n gerçek sahiplerinin kim oldu¤u-
nu göstermek gerekiyordu. 

Belirlenen saatte oradayd›k. He-
pimiz zaten neyi nas›l yapaca¤›m›z›
kendi birimlerimizde netlefltirmifl,
çal›flm›flt›k. Yürümeden önce korte-
jimizi oluflturarak beklemeye baflla-
d›k. Kimi zaman oturarak, kimi za-
man rahatta ama hep disiplinli bir fle-
kilde bekledik. Hepimiz neyi temsil
etti¤imizi iyi biliyorduk. BBiizzlleerr
uummuudduunn oorrdduussuunnuu tteemmssiilleenn oorraa--
ddaayydd››kk,, ddiissiipplliinniimmiizzllee öörrnneekk oollmmaa--
ll››yydd››kk.. Yürüyüfl kolu harekete geçti-
¤inde bizler de yürümeye bafllad›k.

Sadece korteji oluflturan di¤er in-
sanlar›m›z de¤il, özellikle halk  yü-
rümeye bafllad›¤›m›zda destek verdi.
Bu destek her fleyden önce bu büyük
ailenin bir ferdi olabilmenin onurunu
duymam› sa¤lad›. Çünkü insanlar
orada o iradeyi alk›fll›yorlar. 

‘‘KKuurrbbaann oollaayy››mm ssiizzee’’ diyen tey-
zelerden, ‘çok güneflte kald›lar, su
içirin’ diyenlere kadar insanlar›n bi-
zi düflündüklerini, sahiplediklerini
görmek çok güzeldi. Tabii bir de
düflman›n h›rs dolu bak›fllar›n› gör-
mek. Evet, halk bizi sahipleniyor,
bizi düflünüyordu. Düflmansa aciz-
likle foto¤raf çekmeye çal›fl›p, h›rs-
la telsizinin ucunu kemiriyordu.
‘Rap, rap’ ayak sesleri duyuldukça
coflku art›yordu. 

K›z›l flamalar rüzgârda dalgala-
n›rken hepimiz ayn› fleyi düflünü-
yorduk asl›nda. Bu topraklara, bu
halklara ondan baflkas› yaraflmaz.
Aç›kça hissettik ki k›z›l sancakl›la-
r›n yürüyüflü, mermi gibi patlayan

sloganlar› düflman› korku-
tuyor, halka güven veriyor-
du. 

Böylesi bir kortejin par-
ças› olmak heyecan verici.
Bir taraftan umudun ordu-
sunu en güzel flekilde tem-
sil etmenin endiflesi, bir ta-
rafta alan› zapt edecek ol-
man›n coflkusu. Lay›k olma
iste¤i, bu halka, umudu bü-

yütenlere, umudun öncüsü yan› ba-
fl›m›zda pankart olup yürüyen ön-
derlerimiz Mahir’e, Day›’ya lay›k
olmak istiyor insan. Att›¤› her ad›m
sanki seni Taksim’e yaklaflt›r›rken
ayn› zamanda onlarla da biraz daha
bütünlefltiriyor. Yere vurulan her
ad›mla, a¤›zdan ç›kan her heceyle
biraz daha yaklafl›yorsun onlara.

Elinde tuttu¤un k›z›l sancak kur-
tuluflun sanca¤›, bunu bilmek gereki-
yor. Aln›ndaki y›ld›z› sen senden ön-
ce k›rlarda, flehirlerde tafl›y›p, onun
u¤runa flehit düflenler ve yine onlar
gibi savaflanlar ad›na tafl›yorsun.
Bundan güzeli olur mu?

MMuurraatt BBUULLDDUU

(Alibeyköy, 18)

Haz›rlanmam›z›n
ilk aflamas›nda elbi-
selerimizi giyip gel-
misfltik zaten, y›ld›zl›
beremizi ve sanca¤›-
m›z› da al›p ekibe ka-
t›ld›k.

Yürüyüfle  dör-
derli kortej fleklinde bafllad›k, çok
heyecanl›yd›k. Dostlar›n da düfl-
manlar›n da gözü üzerimizdeydi ve
halk›m›za yak›fl›r  bir flekilde yürü-
yüfle bafllad›k. ‹lk yürüyüfle bafllad›-
¤›m›zda çevremizdeki insanlar  al-
k›fl z›lg›t ve sloganlarla bize destek
verdiler.

‹nsanlar›n sürekli yan›m›za gel-
mesi bizimle ilgilenmesi çok onur
vericiydi. Sürekli ilgilenip ihtiyaç-
lar›m›z› soruyorlard›. 

SSaannccaakk eekkiibbiinnddee oollmmaakk  hhaarree--
kkeettiinn bbiirr ppaarrççaass››,, bbiirr nneeffeerrii vvee bbiirr
ffeeddaaiissii oollaarraakk hhiisssseettttiirrddii.. Onur ve
gurur vericiydi.
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1 May›s 2010, kuflku yok ki,
hem 1 May›slar’›n tarihi,  hem ülke-
miz s›n›flar mücadelesi tarihi  aç›-
s›ndan ay›rdedici günlerden biri
olarak geçti tarihimize. 

Alandaki tablo, karfl›-devrimin fi-
ziki ve ideolojik sald›r›lar›n›n, yön-
temlerinin, demagojilerinin, propa-
gandalar›n›n bofla ç›kar›ld›¤›n› ilan
eden bir tablodur. Bu tablo emperya-
lizm ve oligarfli için bir mevzi yenil-
gisi, ezilen halklar aç›s›ndan ise bir
mevzi çat›flmas›nda kazan›lan kesin
bir zaferdir.  

Meydandaki kitlesellik, halktan,
emekçilerden, proletaryadan umu-
dunu kesenlere bir cevapt›r en bafl-
ta. Sosyalizmden umudunu kesenle-
re bir cevapt›r. 

1 May›s Alan›’n› dolduran 300
bin emekçi ve o emekçi denizi için-
de ak›p giden k›z›ll›k, ““eellvveeddaa pprroo--

lleettaarryyaa”” diyen pespaye teorilere,
““ssoossyyaalliizzmmiinn ööllddüü¤¤üü””nnüü tekrarla-
y›p duranlara bir cevapt›r.   

Alandaki tablo, devrimci hareket
aç›s›ndan da son derece önemlidir.
Unutulmamal›d›r ki, 12 bin kiflilik
kortejiyle, k›z›l bir bayrak nehri gi-
bi akan Halk Cephesi korteji, 1990
bafllar›ndan bu yana, emperyaliz-
min ve oligarflinin infazlarla, kay-
betmelerle, katliamlarla, terör liste-
leriyle yoketmeyi hedefledikleri bir
çizginin yokedilemezli¤inin kan›t›
olmufltur.  Bu kortej, özel olarak ise,
2000 y›l›ndan bugüne düzenin her
türlü sald›r›s›na maruz kalm›fl, ku-
flat›lm›fl, tecrit edilmifl, ony›llar
içinde yetiflmifl 100 kadro ve savafl-
ç›s›n› büyük direniflte flehit vermifl
bir hareketin kortejidir. 

Bu kortej, ttaarriihhii bbiirr tteeccrrüübbeeyyii

bir kez daha gösteriyor Türkiye ve

dünya halklar›na. Bu kortej, ttaarriihh--
sseell bbiirr ddeerrssii bir kez daha veriyor
sola. Ço¤alman›n, büyümenin, ge-
liflmenin, inanç, kararl›l›k ve id-
diay› pekifltirmenin tek ve sadece

tek yolu vard›r: Direnmek ve savafl-
mak!

Bu kortej, K›z›ldere’den bu yana
uzanan bir kortejdir. Ve kelimenin
gerçek anlam›yla, ölen ama yenil-
meyenlerin kortejidir. Bazen zafer,
“yaflamak” de¤il, ölebilmektedir.
ÇÇOO⁄⁄AALLMMAANNIINN yolu, “korumac›-
l›k” politikalar›ndan de¤il, oligar-
fliyle çat›flma içinde AAZZAALLMMAAYYII
göze alabilmekten geçer. 

K›z›ldere’de verilen ölme karar›,
asl›nda ölme karar› de¤il, tarih bo-
yunca yaflama karar›yd›. Tam tersi-
ne olarak, e¤er K›z›ldere’de yaflama
karar› vermifl olsalard›, bu asl›nda
onlar›n kendi kendilerini öldürme-
leri anlam›na gelecekti... Büyük Di-
reniflte de ölerek ço¤ald›k. Öleme-
yenler ise, her geçen gün daha fazla
düzene savruluyor, bölünüp parça-
lan›yor. Tarihsel anlamda ölmenin
ve yaflaman›n bu anlam›n›, bu dev-
rimci dinami¤ini kavrayamayanlar,
flu veya bu biçimde giderek küçül-
meye ve erimeye mahkumdurlar.  

Binlerce kiflilik o kortejde, Bü-
yük Direnifl yürüyordu. 122 flehit

YYookkeeddiillmmeekk 
iisstteenneenniinn 

yyeenniillmmeezzllii¤¤iinniinn 
rreessmmiiddiirr
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vard› o kortejde. 7 y›ll›k sab›r, 7 y›l-
l›k kararl›l›k o kortejin her ad›m›na
sinmiflti. 

Direniflti o kortej. Ödenen bedel-
lerdi. Emekti, sab›rd›. O kortej, hal-
k›n adaletinden hiç vazgeçmeyifli-
mizin sonucuydu. Anti-emperyalist
mücadele bayra¤›n› dalgaland›rma-
m›z›n sonucuydu. 

Ve bütün bunlar›n sonucudur ki,
gerçekte, o kortej, alandaki tüm bü-
yüklü¤üne ve görkemine karfl›n, ol-
mas› gerekenin gerisindeydi... Bu
nedenledir ki, hiçbir Cepheli, bu
korteji yeterli göremez. Belli bir k›-
yas içinde bak›l›rsa, hiç flüphe yok
ki, kitlesel bir kortejdir,  fakat iddi-
am›z›n büyüklü¤ü yan›nda, bu kor-
tej küçüktür. Böyle bak›yoruz. Böy-
le bakmal›d›r her Cepheli.  Görevi-
miz o korteji büyütmektir.  

Hiçbir kitlesellik kendili¤inden
devrim mücadelesini gelifltiren so-
nuçlar vermez. Fakat 1 May›s Ala-
n›, Türkiye devriminin dinamikleri-
ni, potansiyel gücünü bir kez daha
göstermifltir herkese. 300 bin emek-
çiyi 400 bin, 500 bin emekçiye ç›-
karabilmeliyiz. Ve 1 May›s Alan›’na
ç›kan 300 bin emekçinin çok daha
büyük bir bölümü devrimci hareke-
tin kortejlerinde yürüyor olabilmeli. 

OOyun bbozuldu, 

hesaplar bofla çç›kt›... 

Günler öncesinden özellikle iki
kelime çok edildi: Provokasyon ve
bayram. Oligarfli ikisinden medet
umuyordu. 11 MMaayy››ss’’ttaa ne provo-
kasyon oldu, ne de 1 May›s karna-
vala dönüfltü... Oysa birinden biri-
nin olmas›n› istedikleri  kesindi. 

Birincisini -provokasyonu- 1
May›s öncesi günlerde hep gün-
demde tuttular. Oligarfli bu y›l, do¤-
rudan bir provokasyona giriflemedi;
ama “provokasyon ihtimalini” sü-
rekli gündemde tutarak kitle kat›l›-
m›n› s›n›rlamaya çal›flt›. Geçen y›l
polis zoruyla dayatt›klar›  ““mmaakkuull
ssaayy››”” s›n›rlamas›n›,  bu y›l dolayl›
biçimde provokasyon korkusu yara-
tarak sa¤lamak istediler. Ama 32 y›l
sonra alanlara akan yüzbinler, oli-

garflinin “makul” kabul etti¤i tüm
s›n›rlar› y›k›p geçtiler. 

1 May›s’›n iiççiinnii bbooflflaallttmmaakk,, oli-
garflinin 1 May›s konusundaki en
eski politikalar›ndan biridir. Ancak
1980’den itibaren sürdürdü¤ü 1
May›s politikas›, do¤rudan 1 Ma-
y›s’› yasaklama ve yok etme hedef-
li oldu¤u için zaman zaman sar›
sendikalar arac›l›¤›yla gündeme ge-
tirdi¤i salonlarda kutlama gibi ma-
nevralar d›fl›nda, “içini boflaltma”
politikas› fazla gündemde olan bir
politika de¤ildi. 

Ancak “yasaklama ve yok etme”
politikas›n›n iflas etti¤i, 1 May›s’›n
devrimcilerin öncülü¤ünde kazan›l-
d›¤› noktada oligarfli bu eski politi-
kas›n› da tekrar raftan indirip devre-
ye soktu. Madem ki yasaklayam›-
yorlard› art›k, madem ki 1 May›s’›
unutturamam›fl, yok edememifllerdi,
o zaman yapabilecekleri tek fley, içi-
ni boflaltmakt›. 

1 May›s, oligarflik iktidardan sö-
ke söke al›nm›flt›. Bunun emekçile-
re, halka, sa¤layaca¤› politik mora-
lin de önüne geçmeliydiler. 

Hemen ideolojik planda sald›r›ya
geçtiler. “1 May›s’›n eski ideolojik
kal›plar içinde kutlanmas›na son ve-
rilmeli” diyorlard› örne¤in. “As›k
suratl›, öfkeli tablolar olmama-
l›”yd›. “‹flçiler, yasad›fl› örgütleri
aralar›na sokmamal›”yd›. Burjuva
bas›n yay›n organlar›ndan, o güne
kadar 1 May›s’a sayfalar›nda yer
vermeyen gericilerden Vali Muam-
mer Güler’e kadar, egemen s›n›flar
koro halinde 1 May›s’›n “bayram”
günü olmas› tavsiyesinde bulundu-
lar. 

1 May›s sabah›ndan itibaren de
tüm televizyon kanallar› “bayram
yay›n›na” geçtiler. Daha ne kortejle-
ri görmüfllerdi, ne alanda toplanan
iflçilerin ruh haline tan›k olmufllar-
d›, ama onlar için ““oollaann”” de¤il, ““ooll--
mmaass››nn›› iisstteeddiikklleerrii”” önemliydi. 

Peki ne oldu?

PP rroovvookkaassyyoonn oollmmaadd››.. 

Polis sald›rmad›¤›nda, devlet el
atmad›¤›nda bugüne kadar hiç pro-
vokasyon olmam›flt› zaten. Olmad›.

Onun d›fl›nda da devrimciler ve sen-
dikalar, gereken güvenlik önlemle-
rini ald›lar. Son derece duyarl›yd›
herkes. 

BBaayyrraamm ddaa oollmmaadd››..

Emperyalist ülkelerin baz›lar›n-
daki 1 May›slar’da rastlanan karna-
val havas›n› isteseler de bulamad›-
lar. 1 May›s’› bir karnaval havas›n-
da yans›tmak için kortejlerde özel
olarak görüntüler  arad›lar, ama onu
da bulmakta zorland›lar. 

Öfkeleriyle yürüyordu yüzbin-
ler. Açl›¤›n, iflsizli¤in, 4-C’nin, ül-
kemizin emperyalist tekellere pefl-
kefl çekilmesinin, hapishanelerde
hasta tutsaklar›n katledilmesinin,
asgari ücrete mahkum edilmeleri-
nin, ifl kazalar›n›n öfkesi vard› kat›-
lanlarda. Sorunlar›yla, talepleriyle
yürüyorlard›. 

““BBaayyrraamm bbaayyrraamm”” diye tuttur-
mufllard› ama orada kavga vard›.
Devrimin ve sosyalizmin sloganlar›
vard›. Devrimciler vard›. Devrimci
örgütler vard›. Ve alandaki herkes
de çok iyi biliyordu ki, e¤er 32 y›l
sonra, 1 May›s Alan›’nda böylesine
büyük bir coflkuyla gururla yürüye-
biliyorlarsa, bu devrimcilerin saye-
sinde olmufltur.       

Devrimcilerin önderli¤indeki ›s-
rarl›, kararl› mücadele, bu ülkenin
en gerici sendikalar›n› bile 1 Ma-
y›s’a kat›lma noktas›na getirdi. 

Oligarfli, bu durumu da kendi le-
hine çevirmeye çal›flarak; gerici
sendikac›larla bir anlamda 1 Ma-
y›s’› denetlemek, olabildi¤ince ge-
riye çekmek istiyordu. Ancak bunu
da baflaramad›. Gerici sendikac›l›k,
istedi¤i ortam› bulamad›. 1 May›s,
devrimcilerin damgas›nda bafllad›
ve bitti... 

1977 y›l›n›n 1 May›s’›na da ka-
t›lm›fl olan 70 yafl›ndaki Do¤an Tan,
32 y›l sonra, 1 May›s Alan›’nda yü-
rürken duygular›n› flöyle ifade edi-
yordu;“Böyle güzelli¤i nerde göre-
ceksin. ‹flte kazand›k yürüyoruz. Bir
daha kazanaca¤›z her yerde kaza-
naca¤›z. Hep ileriye, geriye yok.” 

EEvveett,, iilleerriiyyee!! DDaahhaa ddaa iilleerriiyyee......
ZZaaffeerree,, kkuurrttuulluuflflaa kkaaddaarr!!

16 May›s
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Tarihe yaz›lan 25 y›l. Onlar›n ta-
rihi, 12 Eylül sonras›nda kavgan›n
tarihidir. Ayn› zamanda oligarflinin,
faflizmin aynas›d›r 25 y›l.

25 y›ld›r türküleriyle marfllar›yla
öfkemizin, özlemlerimizin, umutla-
r›m›z›n tercüman› oldular. 

25 y›ld›r anmalar›m›zda onlar
vard›, kutlamalar›m›zda onlar vard›.
Ac›lar›m›z› da sevinçlerimizi de on-
lar›n türküleriyle anlatt›k. Zafer ha-
laylar›n› onlar›n türküleriyle kur-
duk. 

Gecekondulular›n direnifllerin-
de, iflçilerin grevlerinde, iflgallerin-
de, memurlar›n mitinglerinde, ö¤-
rencilerin yürüyüfllerinde, tutsak ai-
lelerinin eylemlerinde yan›m›zday-
d›lar. Söz oldular, bize, onlar›n flar-
k›lar›yla, türküleriyle, söyledik söz-
lerimizi. Direnç oldular, moral ol-
dular, güç oldular onlar›n marfllar›y-
la direndik faflizmin zulmüne, ifl-
kencesine...

“Yürüyüfllerimizde, mitingleri-
mizde, flenliklerimizde onlar vard›;
ya kendileri geldiler, ya türküleriy-
le... 

Grup Yorum bizim direnifl tari-
himizdir. Grup Yorum bizim isyan›-
m›z›n sesidir. Grup Yorum, kurtu-
lufl türkümüzdür. Grup Yorum dev-
rim yürüyüflümüzün sesidir. Grup
Yorum umudumuzun sesidir.

25 y›ld›r mücadelenin içinde bir
grup onlar. Mücadele edenler neler
yafl›yorsa, onlar da hepsini yaflad›.
‹flkenceler, gözalt›lar, tutukla-
malar. O sesi susturmak iste-
diler. Susmad› Yorum. “Tür-
küler susmaz, halaylar sürer”
sözü, Grup Yorum’la özdefllefl-
ti.”

25 y›ll›k bir tarih... Bir yaz› di-

zisine s›¤d›rmak zor elbette. Bu
nedenle yaz› dizimizde bu tarihten

sadece belli kesitleri ele alaca¤›z.

GGrup YYorum’un kkuruluflu
Grup Yorum’un, Bas›n Yay›n Yük-
sek Okulu ö¤rencilerinin kültür fa-
aliyeti olarak kuruldu¤u söylense de
Yorumcular bunu do¤rulam›yor. Bir
araya gelifllerini flöyle aç›kl›yor:
"Depolitizasyon ortam›n›n yoz iliflki-
leri olanca çarp›kl›¤›yla üniversite
yaflam›na da yans›m›flt›. Ç›kar iliflki-
lerinden rahats›z olan ö¤renci genç-
lik s›cak, dürüst insanca iliflkiler ar›-
yordu. Ayn› kuflaktan birkaç arka-
dafl, arad›¤›m›z ortam› birlikte olufl-
turabilece¤imizi düflünüyorduk. Bir
süre sonra ortak noktam›z›n müzik
oldu¤unu saptad›k ve iliflkilerimizi
müzik ekseninde gelifltirdik. Grubu-
muz, farkl› okullardan ö¤rencileri
bir araya getirmifl olsa bile dernek-
leflme sürecinin parças› gibi alg›lan-
d›." (Bir Kar Makinesi l, syf. 14)

Yorum ad›n› kendi aralar›nda
kullansalar da henüz tam anlam›yla
bir grup de¤illerdi. Yo¤un bir müzik
birikimleri de yoktu. Ruhi Su, Zülfü
Livaneli gibi sanatç›lardan etkilen-
mifller, onlar› izleyerek yeni türkü-
ler bestelemek istiyorlard›. 

1985 y›l› sonlar›nda, Sar›yer
Halk E¤itim Merkezi'nde, fliirlerden
ve öykülerden oluflan bir oyun ser-
gileniyordu. Bu oyuna fon müzi¤i
yapt›lar. Fon müzi¤i de olsa özgün
bir oyun müzi¤i yapabilmek güven
verdi onlara. 1986 y›l› bafllar›nda
grup yavafl yavafl flekillenmifltir. 

Yorumcular, henüz flark› sözü ya-
zam›yorlard› ancak Ahmet Telli'nin,
12 Eylül'ü anlatan "S›yr›l›p
Gelen" ve

"Hüznün ‹syan
Olur" adl› fliirlerini, Gülten

Ak›n'›n "Büyü" fliirini ve Hasan Hü-
seyin'in baz› fliirlerini bestelemifllerdi.

Grup Yorum henüz yolun bafl›n-
dayd›. Fakat onlara 25 y›ll›k zorlu
ve uzun yolu yürütecek olan afla¤›-
da aktard›¤›m›z flu anlay›fllar›d›r;
“Kiflisel ihtiyaçlar hiçbir zaman ön-
de tutulmad›. Kurulufl günlerinden
günümüze kadar konserler için ge-
reksinimlerimize göre ücret talep et-
medik. Dayan›flmay› görev bildik.
Grup Yorum daha iyi yaflam stan-
dard› sa¤layacak maddi kayg›larla
hareket etmiyor. Gecekondu direnifl-
lerinde, fabrika iflgallerinde, me-
mur grevlerinde, yürüyüfllerde, mi-
tinglerde ve üniversite amfilerinde
konser vermenin ne gibi bir maddi
karfl›l›¤› olabilir ki? Yarat›lan tür-
külerin, verilen konserlerin ddaahhaa
ggüüzzeell bbiirr ddüünnyyaa kkuurrmmaa mmüüccaaddeellee--
ssiinnee kkaatt››llmmaass››,, iinnssaannllaarraa yyaaflflaamm ssee--
vviinnccii,, uummuutt,, mmüüccaaddeellee aazzmmii vveerree--
bbiillmmeekkttiirr;; bunun yaratt›¤› hazd›r
ödülümüz.” (Age. syf. 16)

Ortaköy KKültür
Merkezi’yle ttan›flma...

1985 y›l›nda faaliyete geçen Or-
taköy Kültür Merkezi'nde (OKM),
Deneysel Sahne Oyuncular›n›n oy-
nad›¤›, ““TTaazziiyyee”” oyununun müzik-
lerini yapan Yorumcular, OKM ile
tan›flt›lar. Yüzlerce insan›n gidip
geldi¤i OKM, Grup Yorum için de
oldukça uygun bir çal›flma ve tart›fl-
ma ortam› sunuyordu. Bunun üzeri-
ne Yorum da çal›flmalar›n› OKM'de
sürdürmeye bafllad›.

O dönemde OKM, hem entellek-
tüel, hem de ticari yaklafl›mla sanat-
sal faaliyetler içinde yer alarak ya-
flamlar›n› sürdürecek paray› da ka-
zanma beklentisinde olan bir yöne-
time sahipti. '89'a kadar ticari amaç-
l› bir sanat merkezi olarak faali-
yetlerini sürdüren OKM, bu dönem-
de bir sinema ve tiyatro salonu ol-
man›n ötesine geçemedi. Ancak,
mücadelenin geliflmesiyle birlikte
hayat›n tüm alanlar›n› kucaklayan,
kültür ve sanat› da, mmüüccaaddeelleenniinn

Grup Yorum’un ‹LK’leri1
Hiç Durmadan 
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bbiirr ppaarrççaass›› oollaarraakk ggöörreenn bir  anla-
y›flla, sosyalist kültürü yarat›p, ya-
flatmay› amaçlayan bir kurumlafl-
maya dönüfltü.

Grup Yorum’un geleneksel halk
müzi¤ini özümseyerek yeni türküler
yaratmas› "" TTaazziiyyee"" oyunu ile bafl-
lad›. Bu oyun için yap›lan enstrü-
mantel müzikler, özellikle de
""MMuunnzzuurr"",, ça¤dafl halk müzi¤inin
ilklerindendi. 

"Taziye", Yorum için bir dönüm
noktas› oldu. Taziye oyunundan
sonra k›sa süreli bir da¤›n›kl›k ya-
flansa da grup üyeleri ""yy››llll››kk ppllaann""
ad›n› verdikleri bir çal›flma progra-
m› haz›rlad›lar. Bu programa göre
yap›lmas› gerekenler flunlard›:
“Grup elemanlar›n›n say›s›n› kesin-
lefltirmeyi, on befl günde bir topla-
narak çal›flma program›n› gözden
geçirmeyi, repertuar belirlemeyi,
May›s'›n ikinci
haftas›nda konser
gerçeklefltirmek
için iki buçuk saat-
lik bir program ha-
z›rlamay›, gruba
tan›t›m foto¤rafla-
r› çektirmeyi, Ma-
y›s Konseri'nden
sonra deneme ka-
sedi yapmay› grup
içi e¤itim için ça-
l›flma program›
oluflturmay›, teorik
yetkinleflme ile bir-
likte tart›flmalar›
di¤er müzik gruplar›na açmay› he-
defliyor.” (Age, syf. 15)

‹radi olmak ve asgari de olsa bir
programa sahip olmak grup için
önemli bir at›l›m oldu.

Grup YYorum’un iilk 

konseri... 

Grup Yorum’un 25 y›ll›k tarihi ayn›
zamanda faflizmin yasaklar› tarihi-
dir. Onlarca konseri yasakland›. On-
larca ilde konser yap›lmas›na izin
verilmedi. Birçok ilde y›llarca sür-
dü bu yasak. Fakat tüm yasaklama-
lara ra¤men Grup Yorum, izinli ya
da izinsiz onbinlerce kiflinin kat›ld›-
¤› yüzlerce konser verdi. 

Elbette bu yüzlerce konserin bir
de ilki vard›. Ö¤renci gecelerinin
d›fl›nda Yorum ilk konserini “y›ll›k
plan” da ald›klar› karar gere¤i 44
MMaayy››ss 11998866’’ddaa Ortaköy Kültür
Merkezi’nde yapt›. 'Beyaz Gelin-
lik', 'Mapusane Çeflmesi', 'Munzur',
gibi kendi bestelerinin yan› s›ra

'K›rm›z› Bu¤day',
'Gurbette Ömrüm
Geçecek', 'Yürü
Bre Çiçek Da¤›' gi-
bi geleneksel par-
çalar›n söylendi¤i
konsere ilgi bü-
yüktü ve iki seans
yap›lan konsere
800 kifli kat›ld›.
Sonras›nda da yüz-
lerce kiflinin cofl-
kuyla izledi¤i kon-
serler verdiler. Di-
¤er taraftan da bir

kaset ç›kartmak için repertuarlar›n›
tamamlama do¤rultusunda çal›flma-
lar›n› sürdürdüler. 

‹lk kkaset; SS›yr›l›p GGelen

Grup Yorum, ilk kasetlerini ç›-
kartma aflamas›na geldikleri
dönemde fian Tiyatrosu’nda düzen-
lenen bir konserde, Selda Ba¤can
ile tan›flt›lar. Selda'n›n, yard›mc›
olaca¤›n›, birikimlerini aktaraca¤›n›
düflünüyorlard›. Selda, Grup Yo-
rum’un iyi bir grup oldu¤unu söyle-
mifl ve a¤abeyine ait kay›t stüdyosu
De¤iflim'de dört saatlik deneme
kayd› yapmalar›n› sa¤lam›flt›.
Ancak daha sonra Selda, sekiz ka-
setlik bir anlaflma imzalatmak iste-

yince Yorumcular kendilerine ticari
yaklafl›ld›¤›n› söyleyerek anlaflmay›
kabul etmedi. Yorumcular daha sonra
Taç Plak ile tek kasetlik anlaflma yap-
t›lar. Ve giderlerini Taç Plak'›n üstlen-
di¤i Stüdyo Reel'de 90 saatlik kaset
çal›flmas› bafllad›. Yorumcular bu ça-
l›flmay› flöyle anlat›yor: "Ç›kacak ka-
set ilk göz a¤r›m›zd›. ‹fl bölümü gere-
¤i herkes farkl› görevler üstlendi¤i
halde di¤erlerinin yapt›¤› iflin de he-
yecan›n› duyuyordu. Günde sekiz sa-
at çal›fl›yorduk. Yemeklerimizi ortak-
lafla haz›rl›yorduk. Stüdyo çal›flmas›
sürerken adeta birbirimize kenetlen-
mifltik. Her notayla, her ezgiyle daha
da yak›nlafl›yorduk.”

Henüz ilk kasetlerini ç›kartacak-

lard› ancak bask›larla, yasaklarla,

gözalt›larla, iflkencelerle çok daha

önceden tan›flm›fllard›. Sanat ve

mücadele hayatlar›, hep böyle süre-

cekti. ‹lk kaset S›yr›l›p Gelen Ekim

1987’de ç›kt›.

‹lk KKürtçe mmüzik,
sanatç›lara iilk ssiyasi ddava

Bugün Kürtçe müzik yapmak

deyim yerindeyse “moda” oldu. Aj-

da Pekkan’dan, Sezen Aksu’ya ka-

dar çeflitli etkinliklerde olur-

olmad›k herkesin Kürtçe flark› söy-

lediklerine tan›k olmaktay›z. Ve

bunlar AKP iktidar›n›n bir lütfu gibi

görülmektedir. Oysa Kürtçe müzik

yapmak, flark› söylemek bedeller

gerektirdi. Bu bedeller göze al›na-

mad›¤› içindir ki, Kürtçe müzik

yapmak uzun y›llar kimsenin “akl›-

na” bile gelmedi. 1122 EEyyllüüll’’ddeenn ssoonn--

Hiç durmadan
can evimiz hançerlenmifl
yaral› yaral›
kanad›nda sinsiceymifl çatal›
can›m›zdan sevdi¤imiz fidan›
büyüteli
böyle yara böyle ac› görmedik

oy can›m kime yanay›m sana
soray›m oy...

ölüm bize tutsak biz sevdaya
gö¤sümüzde ac›lara daha çok
yer var
kavgam›z›n harc› cansa her
yeni bir can
feda olsun can›m sana bu can 
topra¤a

y›lanlara ç›yanlara ra¤men
yürüdük...
hiç durmadan...
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rr aa Türkiye’de ilk Kürtçe müzik ya-

p›p söyleyen Grup Yorum’dur. 

Grup Yorum’un ikinci kaseti
“Haziranda Ölmek Zor-Berivan"
kasetinin ç›kt›¤› süreçlerde Halepçe
katliam› yaflanm›flt›. O günlerde
SHP ‹stanbul Beyo¤lu ‹lçe
Örgütünün  düzenledi¤i bir gecede
sahneye ç›kan Yorum, Halepçe’de
katledilen befl bin Kürt'ün katledil-
mesini protesto eden bir konuflma
yap›p Kürt halk›yla dayan›flmak
için Kürtçe bir parça söyleyece¤ini
aç›klad›. Kürtçe sözlü müzik 12
Eylül sonras›nda bir konserde ilk
kez söylenecekti. Buna önce geceyi

düzenleyenler engel olmak istedi.

Ancak baflar›l› olamad›lar. Yorum

kararl›yd›. 

Grup Yorum’un Kürtçe söyle-

mesinin ard›ndan soruflturmalar,

mahkemeler gecikmedi elbette. Bu

dava ayn› zamanda '80 sonras›

Kürtçe söyledi¤i için bir sanatç›ya

ve gruba aç›lan iillkk ddaavvaa oldu. 

Savc›, mahkemede Grup Yorum

üyelerine Kürt olup olmad›klar›n›

soruyor, içlerinde Dersim do¤umlu

olan bir üyeleri tutuklan›yor. 

Yorumcular yapt›klar›n› savunu-

yorlar ve tutuklamaya itiraz ederek

“bask› gören, zulme u¤rayan bir

halk›n üzerindeki bask›lar› protesto

etmenin haklar› oldu¤u”nu söyle-

yen bir savunmay›, mahkemeye ve-

rerek tutuklamaya itiraz ediyorlar.

‹tirazlar› reddediliyor ancak Grup

Yorum inand›klar›n›n mücadelesini

veriyor ve mahkeme gününe kadar

bir kampanya yürütüyorlar. Genifl

bir halk deste¤i sa¤lan›yor ve Kürt-

çe'yi mahkum edemiyor mahkeme.

‹lk duruflmada grubun tutuklanan

üyesi serbest b›rak›l›yor ve beraat

karar› veriliyor. 

-Devam edecek-

‹brahim
KARACA
((fifiaaiirr))

‘Yan›ma bir y›-
lan düfltü, denize
sar›ld›m’ demifl ya
Can Yücel. Bana

göre Grup Yorum, y›lana sar›lma-
dan yaflamay› ö¤reten bir okuldur.

Onun sadece bir müzik grubu ol-
du¤unu hiç düflünmedim. Saz çal›p
türkü söyleyen arkadafllar, Grup Yo-
rum’un sahneye yans›yan suretidir
yaln›zca. Grup Yorum, ana dili mü-
zik olan bir imecenin ad›d›r. O deni-
zi daha mavi, daha berrak yapmaya
adanm›fl bir imece. Ömrü, bu dilin
gücü ve zenginli¤ine
ba¤l› olan bir imece. 

Grup Yo-
rum’un hayat
üzerinde bir et-
kisi var. Sanat-
ç›lar üzerinde et-
kisi olmaz m›?
Hayata müzikle mü-
dahale etmek istiyorsan›z,
flark›lar›n›zda bilince dönüflen haya-
t›n t›n›lar› olacakt›r. M›zm›zlanma,
kuru gürültü, ba¤›r›fl ça¤›r›fl de¤il...
ki, hayat›n tokat›n› her sabah yü-
zünde hissedenler, o flark›y› m›r›l-

dan›rken geliflmekte olan kendileri-
ni görsünler. Grup Yorum külliyat›,
böyle bir külliyatt›r. ‹nsan ve hayata
dair kayg›lar tafl›yan hiçbir sanatç›-
n›n ve sanat çevresinin o sesi duy-
madan, etkilenmeden yoluna devam
etmesi mümkün de¤ildir. Grup Yo-
rum’un kendisinin bile. 

Grup Yorum deyince müzikten
önce bask› ve yasaklamalar geliyor
insan›n akl›na. Bunun böyle olmas›-
n› Yorum istemedi. Yorum’u sustur-
maya çal›flanlar hep olacak. Yo-
rum’un politik müzik yapt›¤›n› söy-
leyerek olumsuz anlamda elefltiren-
ler var ya, hani flu ""ddüünnyyaa ddee¤¤iiflflttii,,
zzaammaann eesskkii zzaammaann ddee¤¤iill,, ssiizz ddee ddee--
¤¤iiflfliinn”” diyenler. Politikalar›, müzi-

¤e politika katmamak olanlar.
Onlar, yasaklayanlar ve

suçlayanlarla bazen ay-
n› dili kullanacaklar.
Normaldir.

Yorum’un yirmi
befl y›ldan beri bafl›na

gelenlere hiçbir zaman
flafl›rmad›m. Beklenme-
dik fleyler de¤ildi. Ken-
disi de flafl›rm›yor zaten.
Korkmuyor. fiunu bili-
yor; ben bu karanl›ktan

de¤il, karanl›¤a do¤ru bir ç›¤l›k, bir
›sl›k, bir ses olamamaktan korkabi-
lirim ancak. Söyleyecek sözümün
kalmamas›na flafl›rabilirim ancak.
Yorum dostlar› da fark›ndalar. Ben
bunu, demirle pas›n kavgas›na ben-
zetiyorum. 

Yorum’un yirminci y›l›na arma-
¤an olsun diye bir fliir yazm›flt›m.
fiimdi o fliirden bir iki dize m›r›l-
danmak isterdim, ama ezberimde
yok. Ezberim biraz zay›ft›r. Aradan
befl y›l daha geçti, yeni birkaç dize
yazmak istesem eskisinden çok az
farkl› olacak. Dert ayn› dert, sömü-
rü ve açl›k ayn›. Üstelik çeflitlendi.
Direnifl de çeflitlenmeli, direniflin
dili de. Yirmi befl y›l› devirirken,
bazen ac› bazen tatl› söyleyen dost-
lar›n›n ve hayat›n Grup Yorum’dan
beklentisi budur bence. 

Yirmi befl y›l›n yirmi üçünde,
Yorum ile dirsek temas›m›z devam
ediyor. Bu süreçte, ‹dil ve Ayfle’nin
de içinde oldu¤u birçok insan› tan›-
d›m, dost oldum, ayn› yeme¤in lez-
zeti için birlikte çaba sarf ettik. Ay-
naya bakt›¤›mda, yirmi üç y›ll›k bir
Grup Yorum imececisi görüyorum
karfl›mda. Yirmi befl y›ll›k bu ç›nar›
yeflertip büyüten bütün imececileri
al›nlar›ndan öpüyorum.

“Grup Yorum, ana dili müzik
olan bir imecenin ad›d›r”

‘Yan›ma bir y›lan
düfltü, denize sar›ld›m’

demifl ya Can Yücel. Bana
göre Grup Yorum, y›lana

sar›lmadan yaflamay›
ö¤reten bir okuldur.

HHaallkk ıınnHHaallkk ıınn
AAyyddıınnllaarr ıınnAAyyddıınnllaarr ıınn

ggöözzüüyyllee  ggöözzüüyyllee  
GGrruupp YYoorruumm
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NNihat 

BEHRAM

(fiair-Yazar)

Zalime karfl› mazlumun saf›nda
direnen, kavgay› sesi hiç k›s›lma-
dan flark›laflt›ran Grup Yorum’u 25
mücadele y›l›nda kutluyorum. Grup
Yorum ilk flark›s›n› söyledi¤inde
do¤anlar flimdi 25 yafl›ndalar. Bir
kuflak Grup Yorum’la, Grup Yorum
bir kuflakla büyümüfltür. Grup Yo-
rum, özel olarak do¤du¤u co¤rafya-
n›n mazlum halklar›na, genel olarak
yeryüzü halklar›na olan sorumlulu-
¤unu birincil de¤eri saymas›yla
simgeleflmifltir.

Grup Yorum’un s›¤, sahte, ara-
besk, magazinel kültür analay›fllar›-
na karfl› gerek sanat› gerek politik
tavr›yla sürdürdü¤ü mücadelesinin,
özellikle de müzik alan›nda yeni ye-
tiflen kuflaklar üzerindeki olumlu et-
kisi olmufltur. Sanatç›n›n, seçkinler
flatosunda de¤il, bizzat halk›n için-

de, mücadelenin saflar›nda olmas›-
na örnektir. Seçti¤i müzik ve müzi-
¤inde iflledi¤i konularla da bu tavr›-
n› taçland›rm›flt›r. Düzenin arabesk
duman›nda bo¤ulabilecek, magazin
afyonuyla sersemleyip yok olacak
birçok yetenekli gençin Grup Yo-
rum’u örnek alarak, onun etkisiyle
olumlu, anlaml› çabalar içine girdi-
¤ine bizzat tan›¤›m.

Bafl›n› halk›n›n omuzbafl›nda ta-

fl›yan her onurlu, namuslu insan›n
kaderi budur: Bask›, zulüm, iflken-
ce. Pir Sultan’dan Sabahattin Ali’ye
dek, halk›n›n gerçek evlad› sanatç›-
lar›n kaderi bu olmufltur. Grup Yo-
rum da bu kaderi paylaflm›flt›r. Ve
devrimci kimli¤iyle, kaderine bafl
e¤meden, diklenerek, direnerek.

Kavgam›zdan hiç eksik olmas›n,
sesi gençlerimizin, halk›m›z›n, zin-
dandakilerimizin, sevdi¤ine ayr›
düflenlerimizin, gurbettekilerimizin,
özgürlük ve devrim savaflç›lar›m›-
z›n kulaklar›nda, yüreklerinde hep
ç›nlas›n, yank›lans›n dedrim.

fiiirlerimi flark›laflt›rm›fl bir
gruptur, gerek s›lam›zda gerek gur-
bette bir çok etkinlikte sahnede yan-
yana durdu¤umuz, ac›ya, coflkuya
ortak ses oldu¤umuz bir gruptur. 25
y›l›na, do¤du¤u günden bu yana ta-
n›k oldu¤um bir gruptur. Bir çeyrek
as›rda biriken nice an›lar›n duygu-
suyla, Grup Yorum’a ilk günden bu
güne eme¤i geçen bütün kardeflleri-
mi kutluyor, baflar›lar diliyorum.

*Hüsnü YY›ld›z; (45 ya-
fl›nda, emekli)

Grup Yorum’u kuruldu¤u za-
mandan beri takip ediyorum. Halk›n
sanatç›lar›n›n nas›l olabilece¤i, sanatç›n›n
da halk›n sorunlar›n›n önünde gidebilece¤inin en
güzel örne¤idir. Devrimci müzi¤in dünyada yay›l-
mas›nda, bütün dünya halklar›n›n flark›lar›n› dile
getirmesiyle çok önemli bir yere sahiptir.

*Ali AAsker Durgun; (21 yafl›nda,
ö¤renci)

Grup Yorum deyince isyan›n sanata, notalara
vurulmufl hali geliyor akl›ma. Kendimi bildim bi-
leli ve mücadeleyi tan›d›m tan›yal› dinliyorum.
Direnifli, isyan›, paylaflmay› onlar›n türküleriyle
ö¤rendik.

*Eyüp ‹‹ldem; (32 yafl›nda, sporcu)
Ben her zaman Grup Yorum dinlerim. Güzel

bir grup. Müzikleri sözleri hofluma gi-
diyor. Gazi ayaklanmas›n›, Sivas kat-

liam›n› anlatan müzikler yap›yor.

*Cemil KKaragüler;
(25 yafl›nda, pazarlamac›)

‹lk önce Yorum gibi bir grubun olmas›ndan

oldukça mutluyum. Düflündü¤ümüz ve savun-

du¤umuz fleylerin bir grup taraf›ndan müzik

olarak dile getirilmesinden de mutluyum.

Grup Yorum’un yok olmadan, bu çizgide var-

l›¤›n› sürdürebilmesini dilerim.

*‹smail DDemirtafl; (46 yafl›nda,
mobilya- dekorasyon ifli yap›yor)

Grup Yorum’u severim. Halk›n sorunlar›-

n› özellikle flark›s› ve yorumuyla dile getiri-

yor. Kendimi bildim bileli dinliyorum. Çal›fl-

malar›nda baflar›lar diliyorum. Konserlerine

gidiyorum.

Düzenin arabesk
duman›nda bo¤ulabilecek,

magazin afyonuyla
sersemleyip yok olacak
birçok  yetenekli gencin

Grup Yorum’u örnek alarak,
onun etkisiyle olumlu,
anlaml› çabalar içine

girdi¤ine bizzat tan›¤›m.

“Grup Yorum, do¤du¤u co¤rafyan›n mazlum 
halklar›na ve yeryüzü halklar›na olan 
sorumlulu¤unu birincil de¤eri saymas›yla simgeleflmifltir”

HHaallkk ıınnHHaallkk ıınn
AAyyddıınnllaarr ıınnAAyyddıınnllaarr ıınn

ggöözzüüyyllee  ggöözzüüyyllee  
GGrruupp YYoorruumm



Sevgili arkadafllar, Devrimci
Okul’un de¤erli ö¤rencileri, merha-
ba! Bugünkü konumuz, sosyalizm
üzerine. Tam olarak söylersek, sos-
yalizmi savunmak üzerine. 

Bütün mücadelemiz sosyalizme
ulaflmak için de¤il mi? Ancak sos-
yalizmin anlat›lmas›, vurgulanmas›,
propagandam›zda, ideolojik müca-
delemizde ne kadar yer al›-
yor? Genel olarak pratikte-
ki sorunlar›n, güncel konu-
lar›n öne ç›kmas› nedeniyle
bunun yeterince yap›lmad›-
¤›n› söylememiz yanl›fl ol-
maz. Ama yapmal›y›z da.
Bu da önemli ve zorunlu
bir ihtiyaç. 

–– NNeeddeenn ssoossyyaalliizzmmee

ddaahhaa ççookk yyeerr
vveerrmmeelliiyyiizz??

BBiirriinncciissii; dünya çap›n-
da da, ülkemizde de sosya-
lizme yönelik sald›r›lar›n hiç dur-
mad›¤› gözönüne al›n›rsa, bu zorun-
luluk aç›kt›r.  

‹‹kkiinncciissii;; ““SSoossyyaalliizzmm ööllddüü”” di-
yorlard›, 20 y›l önce. Hala da diyor-
lar, ama buna kendileri de inanm›-
yorlar. fiuradan belli ki, sosyalizme
durmaks›z›n sald›rmaya devam edi-
yorlar. Zaman zaman bir kampan-
yaya, bir seferberli¤e dönüfltürüyor-
lar. Kim bir ölüyle bu kadar u¤rafl›r
ki?

ÜÜççüünnccüüssüü;; hemen tüm emper-
yalist ve yeni-sömürge ülkelerde ol-
du¤u gibi yüzy›ld›r sosyalizm düfl-
manl›¤› yap›l›yor ülkemizde. Ülke-
mizin, SSCB’nin hemen yan›bafl›n-
da olmas› itibar›yla emperyalist sis-
temin ““ss››nn››rr bbeekkççiissii”” olarak görül-
mesi ve tarihi nedenler sonucunda
ülkemizdeki sosyalizm düflmanl›¤›
bitmek bilmeyen bir kampanya bi-

çiminde sürdürül-
müfltür. Bu düfl-
manl›k hiç küçüm-
seyemeyece¤imiz
bir “anti-komü-
nizm” duygusu ya-
ratm›flt›r. 

DDöörrddüünnccüüssüü;;
sosyalizm bizim hedefimizdir. U¤-
runda savaflt›¤›m›z sistemin ad›d›r.
Kitlelere sundu¤umuz alternatiftir.
Bu anlamda kitlelere neyi istedi¤i-
mizi, sorunlar›n› nas›l çözece¤imizi
anlatmak, sosyalizmi anlatmakt›r. 

Burjuvazi her alanda, her vesi-
leyle devrimcilere ve sosyalizme

sald›r›r. Hiçbir f›rsat› kaç›rmaz.
Devrimcileri ahlaks›z gösterir, kat-
liamc› gösterir, lüks düflkünü göste-
rir, baflkalar› taraf›ndan k›flk›rt›l›-
yor, kullan›l›yormufl gibi gösterir,
diktatör olarak gösterir... Faflizmle
sosyalizmi özdefllefltirir. Sosyalizm-
de yeri olmayan fleyleri, sosyaliz-
min eseri gibi gösterir. Karfl›-dev-
rimlerden sonra eski sosyalist ülke-
lerin içine düfltü¤ü yokluklar› ve
yozlaflmay› bile sosyalizme ba¤lar.
DDeevvrriimmcciilleerr iiççiinn aattmmaayyaaccaakkllaarr››
iiffttiirraa,, ssoossyyaalliizzmm iiççiinn ssööyylleemmeeyyee--
cceekklleerrii yyaallaann  yyookkttuurr.. Stalin için de
böyledir, Day› için de... 1 May›s ey-
lemi için de böyledir, SSCB (Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i)
için de... Bütün bunlara karfl› ciddi,
sistemli bir ideolojik mücadele, sis-
temli ve içeri¤i dolu dolu bir propa-
gandif çaba içinde olmak zorunda-
y›z. 

Revizyonist iktidarlar›n büyük
bir h›zla çöküfl sürecini yaflad›¤›
1980’lerin ikinci yar›s›nda, emper-
yalist propaganda mekanizmas›,
sosyalizme, sosyalizmin de¤erleri-
ne, kazan›mlar›na karfl›  sald›r›lar›n›
yo¤unlaflt›rd›. 

Gorbaçov gibi, kapitalist resto-
rasyonun, karfl›-devrimlerin önünü
açan liderler, emperyalist dünyada
el üstünde tutulup övgülere ve ödül-
lere bo¤ulurken, çeflitli eksiklikleri-
ne ra¤men sosyalizmi sürdürmekten
ve savunmaktan vazgeçmeyen Ro-
manya’da Çavuflesku, Do¤u Al-
manya’da Honecker gibi liderler,

emperyalistlerin her türlü
komplosunun, iftiralar›n›n
hedefindeydiler. 

Ac›mas›z bir diktatördü-
ler, lüks içinde yafl›yorlard›
vs. vs. Bulgaristan Devlet
Baflkan› ve Komünist Partisi
Genel Sekreteri Todor Jiv-
kov, 5 A¤ustos 1998’de öl-
dü¤ünde ülkemizdeki burju-
va bas›nda yeralan bafll›klar
nas›ld› bak›n:

"Son komünist diktatör
de öldü", "Asimilasyoncu
komünist öldü", "Türk düfl-
man› Jivkov öldü"...

Görüldü¤ü gibi, hem
milliyetçili¤i sürdürüyor, hem ko-
münizme vuruyor bu bafll›klar. 

Özellikle sosyalist liderlere
yönelik olarak ““ddiikkttaattöörr”” vurgusu
ve sisteme yönelik olarak da ““ddee--
mmiirr ppeerrddee””,, ““kk››zz››ll hhaappiisshhaannee”” gibi
deyimler kullan›lm›flt›r. Buna ba¤l›
olarak da karfl›-devrimler sürecinde
“kapitalizmin esaretten kurtulufl ol-
du¤u” ifllenmifltir sürekli olarak. 

Biz ne yapaca¤›z ve nas›l yapa-
ca¤›z? Sosyalizmi nas›l anlataca-
¤›z?.. Sosyalizmin hangi alanda ne
getirdi¤ini nas›l somutlayaca¤›z?..
Bu sorular›n do¤ru cevaplar›n› bul-
mak için:

BBiirriinncciissii;; 
Sosyalizme yönelik karfl›-dev-

rimci propaganda nas›l flekilleniyor,
neler üzerinden sürdürülüyor, bunu
bilmeliyiz. 

‹‹kkiinncciissii;;
Sosyalizme dair gerçeklere, bi-

Kurtulufl ‹çin

DEVR‹MC‹ OKUL

Ders:Sosyalizmi
Savunmak

Sosyalizmi,
anlatmalı,

kapitalizmin
alternatifini

somutlamalıyız
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limsel rakamlara, politi-
kalara, asgari düzeyde de
olsa vak›f olmal›y›z. 

–– AAnnttii--kkoommüünniisstt

pp rrooppaaggaannddaayy››  cciidd--
ddiiyyee aallmmaall›› mm››yy››zz??

Komünizmin “ana
bac› bilmez bir ahlaks›z-
l›k” düzeni oldu¤u ifllen-
di y›llarca. ‹steyen herke-
sin istedi¤i eve girip o ev-
deki kad›nla cinsel iliflki-
ye girebilece¤i, bunun için sadece
kap›ya flapkas›n› asmas›n›n yeterli
olaca¤› gibi bir saçmal›k, ony›llar
boyunca anlat›ld› ve gericili¤in,
dincili¤in, anti-komünizmin etkisi
alt›ndaki kitleler buna inand›r›ld›. 

Bu tür fleyler size son derece
saçma sapan gelebilir. Bu kadar›na
da kimse inanmaz diye düflünebilir-
siniz. Ama hay›r öyle düflünmeme-
liyiz. Ne kadar saçma, ne kadar ak›l
d›fl› görünürse görünsün, onlara ina-
nan, onlar›n etkisinde kalan kitleler
oldu¤unu unutmamal›y›z. Bu tür
karfl›-devrimci propagandalar›n kit-
lelerin duygular›nda, düflüncelerin-
de belli tortular b›rakm›fl olabilece-
¤ini akl›m›zdan ç›karmamal›y›z. 

Tekrar tekrar anlatmal›y›z. 

Ve elbette, anlatman›n d›fl›nda,

mutlaka kendi iliflkilerimizle, ya-

flam tarz›m›zla örnek de olabilmeli-

yiz. 

1970 öncesinde, 1980 öncesin-

de, bu karfl›-devrimci propaganda-

n›n daha etkili oldu¤u zamanlarda,

kitlelerin kendilerini örgütlemeye

gelen devrimcilerde ilk dikkat ettik-

leri fleylerden biri k›zlarla erkekler

aras›ndaki iliflkiler olmufltur. Acaba

komünistler hakk›nda söylenenler

do¤ru mu diye bakm›fllard›r. 
Karfl›-devrimci propagandalar›n

san›ld›¤›n›n çok ötesinde etkili ol-
du¤unu, olabildi¤ini bilmeliyiz. B›-
rak›n do¤rudan gözlemlerimizin ol-
mad›¤› bir sistem ve sosyalist lider-
ler üzerine söylenenleri. 

Bak›n mesela, bizim örgütümüz
ve önderimiz hakk›nda onlarca y›l-
d›r neler söylendi... Ve iflin ilginç

yan›, bu söylenenler, kendilerini
sosyalist olarak gören ayd›nlar›,
devrimci, komünist olma iddias›n-
daki örgütleri ve örgütlerin yöneti-
cilerini bile etkileyebildi; ki, bize
dair, ölüm orucu direniflçilerine dair
““ttaarriikkaatt,, mmüürriitt iilliiflflkkiissii ggiibbii”” diye
yazabildiler. Düflünebiliyor musu-
nuz? Devrimci bir örgütün böyle
olabilece¤ini, inançlar› için, sosya-
lizm için ölüme yürüyen ölüm oru-
cu direniflçilerinin ““mmüürriitt”” olduk-
lar› için bunu yapt›klar›n› düflünebi-
liyor, bu kadar bilime, tarihe, ide-
olojiye ayk›r› bir noktaya savrulabi-
liyorlar. Düflünün, bu pespaye de-
magojiler, koskoca(!) örgüt yöneti-
cilerinin, birikimli sosyalist ayd›n-
lar›n beyinlerini ve dillerini böyle
teslim alabiliyorsa, genifl kitleler
üzerinde bu etkilerin daha yayg›n
olabilece¤i aç›kt›r. 

–– SSoossyyaalliizzmmiinn eekkssiikklleerrii,,

yyaannll››flflllaarr›› yyookk mmuudduurr?? BBuunn--
llaarraa nnaass››ll yyaakkllaaflflmmaall››yy››zz??

E¤er sosyalizm ad›na bir yanl›fl
yap›lm›flsa, biz bunu da elefltiririz. 

Nitekim, Sovyetler Birli¤i’nde
henüz karfl›-devrimler gerçekleflme-
den önce, mevcut yönetimin reviz-
yonist bir nitelik kazand›¤›, buna
ba¤l› olarak ekonomik politikada,
kültür politikas›nda, keza enternas-
yonalizm alan›nda tamamen ben-
merkezci, faydac› bir politika sür-
dürülmeye baflland›¤›n› görüyor ve
elefltiriyorduk. 

Veya daha yak›n ve somut bir ör-
nek olmas› bak›m›ndan  yukar›da

aktar›lan Jivkov örne-
¤inde de biz yine yanl›fl›
mahkum etmifltik. 

Sosyalist ülkelerdeki
her yanl›fl, her eksik,
egemen s›n›flar taraf›n-
dan sonuna kadar kulla-
n›lm›flt›r. Burjuvazinin
bunlar› kullanmas› do-
¤ald›r. 

Türkiye oligarflisi
özellikle milliyetçilikle,
flovenizmle birlikte kul-
lanabilece¤i her fleye bü-
yük bir flevkle sar›lm›fl,

ço¤u zaman yalanlar, yanl›fllar üze-
rine oturtmufltur. 

Mesela ülkemizdeki sivil faflist
hareketin örgütlenmesinde ““DD››flfl
TTüürrkklleerr”” oldukça önemli bir pro-
paganda unsurudur. Bu propagan-
dan›n asli unsuru Türkiye d›fl›ndaki
Türklerin ““SSoovvyyeett mmeezzaalliimmii”” alt›n-
da esir tutuldu¤u idi. Oysa gerçek,
uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›
çerçevesinde hepsinin SSCB’nin
özgür birer üyesi olduklar›yd›. 

Yine mesela, 1980’lerde Bulga-
ristan’da az›nl›k Türkler’e yönelik
Todor Jivkov iktidar›n›n yanl›fl uy-
gulamalar› da oligarflin sosyalizme
karfl› “koz” olarak kulland›¤› uygu-
lamalar›n bafl›nda geliyordu. 

Bir çok genç arkadafl›m›z bil-
mez, o zaman Devrimci Sol Tutsak-
lar› ad›na do¤rudan Jivkov’a gönde-
rilen bir aç›klamayla bu yanl›fla kar-
fl› tav›r al›nm›flt›:

"Say›n Jivkov,
"Uluslar›n kaderini tayin hakk›-

n› savunmak, az›nl›k milliyetlerin
haklar›n› güvence alt›na almak,
sosyalistlerin vazgeçilmez ilkelerin-
dendir. Bu ilkeleri gözard› etmenin
sosyalist literatürdeki ad›n›n 'flove-
nizm' oldu¤unu bilirsiniz. Her sos-
yalist için bu böyledir.

"Durum buyken yaklafl›k 50 y›l
sonra ülkenizdeki Türk az›nl›¤›n di-
lini, kültürünü asimilasyona tabi
tutmaya çal›flman›z›n sosyalist bir
yaklafl›m olmad›¤›n› söylemek zo-
runday›z. Her ne sebeple olursa ol-
sun bir ulus, ulusal bir az›nl›k asi-
milasyona tabi tutulamaz.

"Vakit geçirmeden savunulacak

Kapitalizm Gerçeği:
...““iinnssaann nneerreeyyee bbaakkaarrssaa bbaakkssıınn

aaddıımm bbaaşşıınnddaa,, iinnssaannllıığğıınn ddeerrhhaall ttaa--

mmaammeenn ççöözzeebbiilleecceekk dduurruummddaa oolldduu--

ğğuu ggöörreevvlleerrllee kkaarrşşııllaaşşııyyoorr.. KKaappiittaa--

lliizzmm bbuunnuu eennggeelllliiyyoorr.. OO,, ...... TTeekknniiğğiinn

eenn kkaarrmmaaşşııkk ssoorruunnllaarrıınnıı ççöözzddüü vvee

nnüüffuussuunn mmiillyyoonnllaarrccaa kkiittlleessiinniinn yyookk--

ssuulllluuğğuu vvee cceehhaalleettii kkaarrşşııssıınnddaa vvee

bbiirr aavvuuçç mmiillyyoonneerriinn ddaarr kkaaffaallıı hhıırrssıı

kkaarrşşııssıınnddaa tteekknniikk iiyyiilleeşşttiirrmmeelleerriinn

kkuullllaannııllmmaassıınnıı eennggeelllleeddii..””
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hiçbir taraf› olmayan bu politikaya
son vermelisiniz.

"Sizler Georgi Dimitrov'a lay›k
olamad›n›z say›n Jivkov...." (Akta-
ran, Yeni Çözüm, 1989 Temmuz-
A¤ustos)

Burjuvazi bu ve benzeri hiçbir
yanl›fl› kaç›rmam›fl, onlar› sonuna
kadar kullanm›flt›r. Revizyonizmin
tüm hatal› politikalar›n› sosyalizme
maletmeye çal›flm›flt›r. 

Fakat, sosyalizme dair eksiklik-
ler, bu tart›flmada iflin tali yönüdür.
“Denendi olmad›” söylemi de s›k
ç›kar karfl›m›za. Hay›r,
böyle de¤il. Denendi ve
oldu. 

Bu noktada kendimize
ve sosyalizme güvenmeli-
yiz ve büyük bir güvenle
flunlar› söyleyebilmeliyiz: 

Yeryüzünde hhiiççbbiirr ssiiss--
tteemm,, halklar›n sa¤l›k, e¤i-
tim, konut sorununu bu
kadar k›sa bir zamanda,
bu kadar adaletli biçimde
çözememifltir. 

Yeryüzünde hhiiççbbiirr ssiiss--
tteemm bugüne kadar açl›¤a
ve iflsizli¤e karfl› bu kadar kesin ve
köklü bir çözüm bulamam›flt›r. Sos-
yalist ülkelerde AAÇÇ YYOOKKTTUU.. Sade-
ce bu bile, sosyalizmi, tüm di¤er
sistemler karfl›s›nda üstün k›lmaya
yeter. 

SSoossyyaalliizzmmddee kimse paras›zl›k
nedeniyle tedaviden, sa¤l›k hizmet-
lerinden yoksun kalmam›flt›r. Sade-
ce bu da, sosyalizmi, tüm di¤er sis-
temler karfl›s›nda üstün k›lmaya ye-
ter.

Yeryüzünde çocuk hastal›klar›-
n›n neredeyse ttaammaammeenn yok edildi-
¤i bir ülke var m›? Evet var. O ülke-
nin ad› Küba. Ve o ülke, sosyalist
bir ülkedir. Üstelik bu büyük baflar›-
y› emperyalist sald›r› ve kuflatma al-
t›nda baflar›yor. Sadece bu bile, sos-
yalizmin üstünlü¤ünü göstermeye
yetmez mi?

Elbette yeter. Ama bunlar› bil-
meliyiz iflte, bilmeli, anlatmal›, kit-
lelere “kurtulufl” olarak, “çözüm”
olarak gösterdi¤imiz fleyin, hhaallkkllaa--
rr›› nnaass››ll kkuurrttaarraaccaa¤¤››nn››,, ssoorruunnllaarr››
nnaass››ll ççöözzeeccee¤¤iinnii gösterebilmeliyiz. 

–– SSoossyyaalliizzmmddeenn ddöönneennlleerr,,

nnee uummdduu,, nnee bbuulldduullaarr??

SSoossyyaalliisstt üüllkkeelleerrddee kitleler, kar-
fl›-devrimlerle birlikte, kapitalizmin
vitrininden kendilerine yans›t›lan
bir ““ rreeffaahh”” ve ““llüükkss ttüükkeettiimm”” bek-
lentisine girdiler. 

Fakat bunun karfl›l›¤›nda bul-
duklar› iiflflssiizzlliikk,, yyüükksseekk eennffllaassyyoonn,,
öözzeelllleeflflttiirrmmeelleerr,, eevvssiizzlliikk,, iiflfltteenn çç››--
kkaarrmmaallaarr,, aaççll››kk,, yyookkssuulllluukk,, zzaamm,,
ffuuhhuuflfl,, uuyyuuflflttuurruuccuu oldu. Çünkü va-

dedilen özgürlük ve refah›n yerine
bunlar vard› kapitalizmde.  

Bunlar›n bir ço¤unu bilmiyordu
bile sosyalist ülke halklar›. Bunlar-
la, kapitalizmde tan›flt›lar. 

Yaln›z ekonomide açl›k, yoksul-
luk olarak kendini göstermedi bu
geriye gidifl. Karfl›-devrimin ve ka-
pitalist restorasyonun di¤er sonuç-
lar› aras›nda  yayg›n bir dejeneras-
yon var. Milliyetçilik temelindeki
çat›flmalar ve ayr›flmalar, sosya-
lizmde  olmay›p da kapitalizmle
birlikte tekrar varolan bir di¤er so-
rundur. 

Mesela, sokaklarda dilenen in-
sanlar görülmeye bafllad› kapitalist
restorasyon  sonras›. 

Mesela, karfl›-devrimden sonra,
““ookkuull ççaa¤¤››nnddaakkii ççooccuukkllaarrddaa ggöörrüü--
lleenn hhaassttaall››kkllaarr 55 mmiissllii aarrtttt››..”” 

Sovyet halk›n›n ony›llard›r ek-
sikli¤ine hiç tan›k olmad›¤› et, süt
gibi temel tüketim maddelerini ala-
maz oldular. 

Gençler aras›nda uyuflturucu
kullan›m› h›zla yayg›nlaflt›. 

Burjuva medyada ç›kan "Rusya
G-8'lere girdi", "art›k Rusya da zen-
ginler kulübünde" gibi bafll›klar,
halk kitleleri aç›s›ndan yaflanan bü-
yük açl›¤›, iflsizli¤i, gizlemeye hiz-
met ediyor. 

–– SSoossyyaalliizzmmii nnaass››ll

aannllaattaaccaa¤¤››zz??

E¤itim çal›flmalar›m›z, sosyaliz-
me dair herfleyi de cevaplayan çal›fl-
malar olmal›. 

Sosyalizmi nas›l anlata-
ca¤›z, temel olarak neyi na-
s›l vurgulayaca¤›z, belki
bunu da ayr›ca bir dersimiz-
de ele al›r›z daha sonra.
Ama flimdi yine de konu-
nun bu yan›na dair bir kaç
fley belirtelim. 

Y›llar önce bir gazete
“Yeni Rusya”y› anlatmak
için Moskova sokaklar›n-
dan izlenimlerini aktar›yor-
du. Sosyalizme dair neyi,
nas›l anlataca¤›m›z konu-
sunda da bir ipucu vermesi

aç›s›ndan bunu aktaral›m:
"Moskova'daki bir pazar›n

önünde sigara satarken, dondurucu
so¤u¤a, kat kat giyinerek direnmeye
çal›flan 'babuflka' (nine) ‘‘yyaa ssoossyyaa--
lliizzmm yyaa ööllüümm’’ diyor "baflka türlü
yaflayamam". Gözleri yafll› bu kad›n
komünist partisinin militan bir üye-
si de¤il, komünistleri desteklemesi-
ne destekliyor ama asl›nda sözleri-
nin ideolojik hiçbir içeri¤i de yok. O
sadece 'eski güzel günler'e dönmek,
bugün yaflad›¤› 'kabus'tan uyanmak
istiyor..." (Milliyet 1 Mart 1999) 

fiimdi elbette o yafll› kad›n›n gö-
zünde sosyalizm çok somut bir an-
lama sahip. Ona göre sosyalizm “o
yaflta bir kaç kurufl için dondurucu
so¤ukta sigara satmak zorunda kal-
mamak”t›r. Onun için sosyalizm,
“ilaç paras›n› nereden bulaca¤›n›
düflünmemek”tir. Onun için sosya-
lizm, “sokakta dikilecek gücü kal-
mad›¤›nda kendisine kimin bakaca-
¤›n› merak etmemek”tir. K›sacas›,
onun için sosyalizm, bir yaflam gü-
vencesidir. 

Sosyalizm Gerçeği:
"Gerçekler gösteriyor ki; insanlık ta-

rihi boyunca hiçbir ideoloji Marksizm

kadar, hiçbir üretim biçimi sosyalizm

kadar, din, dil, ırk, renk, milliyet, cins

ayrımı gözetmeksizin insanları ve

halkları kaynaştırmamış, yaratıcı güç-

lerini açığa çıkartmamıştır.” 
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Sosyalizmi iflte bu yal›nl›¤›yla
da anlatabilmeliyiz.  

SSoossyyaalliizzmm,, insan›n, insan eme-
¤inin en yüce oldu¤u sistem. Sömü-
rünün bask›n›n iflkencenin olmad›¤›
bir düzendir.

SSaa¤¤ll››kkttaann ee¤¤iittiimmee,, uullaaflfl››mmaa,, kkoo--
nnuuttaa varana kadar birçok ihtiyac›n
sosyalist devlet taraf›ndan karfl›lan-
d›¤› bir düzendir. 

Halk›n oy hakk›yla, seçimlerle,
kendi örgütlenmeleriyle iikkttiiddaarrddaa
oolldduu¤¤uu,, yyöönneettiimmddee söz sahibi oldu-
¤u bir düzendir. 

Sömürücünün, iflbirlikçinin ya-
flayamad›¤›, yaflat›lmad›¤› bir dü-
zendir. 

Veya bak›n flöyle de anlat›labilir:
“Sosyalizm, insanlar›n karn›n›n do-
yabilmesidir... Gelece¤e umutla ba-
kabilmesi, yar›n ne olacak korkusu
duymamas›d›r. Halk›n de¤erlerinin,
onurun, namusun yaflat›lmas›d›r.” 

Bu noktada esas olan fludur; sos-
yalizm, gerçekten halk›n her kesi-
minin taleplerine cevap olabilecek
bir sistemdir. Bu anlamda da bir çok
aç›dan anlat›labilir. 

Yukar›daki örneklerin d›fl›nda,

mesela bbaa¤¤››mmss››zzll››kk aç›s›ndan anla-
tabiliriz, mesela kküüllttüürreell aç›dan an-
latabiliriz, ““yyeennii iinnssaann””›› yaratmak
aç›s›ndan anlatabiliriz, ss››nn››ff ((pprroollee--
ttaarryyaa)) aç›s›ndan anlatabiliriz... Me-
sele, nerede anlatt›¤›m›za  ba¤l›d›r. 

"Bofluna savafl›yorsunuz... bak›n
savundu¤unuz sistem de çöktü” sö-
zünü de çok duyar›z. 

Kitlelerin bu itiraz›n›, bu inanç-
s›zl›¤›n› dikkate almamazl›k yapa-
may›z. Her Cepheli’nin buna vere-
cek cevab› olmal›d›r. Savundu¤u-
muzun ne oldu¤unu, çökenin ne ol-
du¤unu, basit, herkesin anlayabile-
ce¤i aç›kl›kta anlatabilmeliyiz. Bu
bilgiye sahip olmal›y›z. 

Sosyalizme sald›r›lar ço¤u kez,
""iinnssaann hhaakkllaarr››"",, ""ddeemmookkrraassii""
maskesi arkas›ndan yap›l›r. 

Mesela diyelim ki, bu konuda en
çok kulland›klar› iddialardan biri,
sosyalist ülkelerde “tek parti” oldu-
¤udur. Bunu bazen “tek parti dikta-
törlü¤ü” olarak da adland›r›r ve bu-
nun sosyalist ülkelerde demokrasi-
nin olmad›¤›n›n kan›t› oldu¤unu id-
dia ederler. 

Peki do¤rusu nedir?

Her Cepheli, demokrasinin tek

parti mi, çok parti mi oldu¤una ba¤-

l› olmad›¤›n›, “çok partililik eflittir

demokrasi” diye bir formülün yan-

l›fl oldu¤unu bilmek ve bunu aç›kla-

yabilecek, anlatabilecek durumda

olmal›d›r. 

‹nsan haklar› meselesinde, kapi-

talist sistemin ka¤›t üstündeki öz-

gürlükleriyle sosyalizmdeki gerçek

özgürlükler aras›ndaki fark› bilmeli

ve anlatabilecek durumda olmal›d›r. 

Sevgili arkadafllar, sonuç olarak

flunu vurgulamal›y›z ki, Cepheliler,

kendilerini sosyalizmin savunulma-

s› konusunda daha donan›ml›, daha

yetkin hale getirmelidirler. Yukar›da

bir k›sm› örnek verilen ama elbette

daha da ço¤alt›labilecek olan sosya-

lizme dair sorulara net cevaplar ve-

rebilmeliyiz, ssoossyyaalliizzmm NNEEDD‹‹RR ve

ssoossyyaalliizzmm NNEE DDEE⁄⁄‹‹LLDD‹‹RR mesele-

sini insanlar›m›za anlatabilmeliyiz. 

Sevgili arkadafllar, bu belirtmey-

le bugünkü dersimizi noktal›yoruz.

Haftaya görüflmek üzere.  16 May›s
2010
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Çankaya Belediyesi’nde
Eylem

Çankaya Belediyesi’ne ba¤l›; Çan-
kaya Belde Afi ve ‹mar Afi çal›flan› ve
ayn› zamanda D‹SK’e ba¤l› Sos-
yal–‹fl’e üye iflçiler 11 May›s tarihinde
belediye önünde eylem yapt›lar.
Eylemde Sosyal-‹fl Ankara flube bafl-
kan› Tahsin Osan bir aç›klama yapt›.
Osan, uygulanan bask›lara, alacaklar›n
düzenli ödenmemesine, toplu sözlefl-
menin ihlal edilmesine ve sendikas›z-
laflt›rma uygulamalar›na de¤indi, Sos-
yal-‹fl'in Çankaya Belde Afi, Çankaya
‹mar Afi ve Çankaya Belediyesi yöne-
timini bu konularda defalarca uyard›-
¤›n› belirtti. ‹lgili makamlar›n bu uya-
r›lara yan›t vermediklerini bundan
sonra sözün bitti¤i eylemin bafllad›¤›n›
ve Çankaya belediye baflkan› Bülent
Tan›k’› göreve ça¤›rd›klar›n› ifade etti.

Eyleme Sosyal-‹fl üyelerinin yan›
s›ra, Tümbel-Sen, Emekli-Sen ve Ge-
nel - ‹fl destek verdi.

Bilgi Üniversitesi Sendikaya Karfl›
‹stanbul Bilgi Üni-

versitesi’nde çal›flanlar
D‹SK’e ba¤l› Sosyal-‹fl
sendikas›na üye oldukla-
r› gerekçesiyle iflten at›l-
d›lar. 4 May›s günü Bilgi
Üniversitesi yönetimi
Sosyal-‹fl üyelerinden
Kadir Karabulak, Bülent
Karaçeper ve R›za Kara-
çeper’in ifllerine son ver-
di. Ahflap atölyesinin düflük karl›l›¤›n›n böyle bir karar almalar›na neden
oldu¤u aç›klamas› yapan yönetim as›l nedenlerini gizlemifl oldu.

‹flten at›lanlar için 8 May›s’ta Taksim’den Galatasaray Meydan›’na
kadar, “iflten ç›kar›lanlar geri al›ns›n” slogan›yla yürüldü. 

Burada bir aç›klama yapan Sosyal- ‹fl sendikas› genel baflkan› Metin
Ebetürk, iflten ç›kar›lmalarla çal›flanlara gözda¤› verilmek istendi¤ini,
ancak Bilgi çal›flanlar›n›n sendika ve toplu ifl sözleflmelerinden vazgeç-
meyeceklerini belirterek, iflten ç›kar›lanlar›n derhal ifle al›nmas› gerek-
ti¤ini söyledi.

Eyleme, D‹SK yöneticileri, sendikalar, DKÖ’ler, Boines Aires Üni-
versitesi ö¤retim görevlisi ve direniflleri devam eden TEKEL iflçileri ile
itfaiye iflçileri de kat›ld›. Esnaf da Bilgi Üniversitesi çal›flanlar›n› alk›fl-
larla destekledi. 



Güler Zere 7 May›s günü flehit düfltü. Tecrit politika-
s› ve bu politikay› ›srarla sürdüren AKP sorumluydu bu
ölümden.

“Güler Zere’ye Özgürlük” eylemleri sürecinde yafla-
nanlar da bu gerçe¤i çok aç›k göstermiflti. Daha bafltan
geç teflhis konulmufltu Güler için. Tedavisi de bilinçli
olarak engellenmiflti. Bu politikan›n ad› “sessiz im-
ha”yd›. 

Bu ve bundan sonra yaflananlar düzenin politikalar›-
n› kavramak ve buna karfl› nas›l mücadele edilmesi ge-
rekti¤i noktas›nda ö¤reticiydi.

Devrimcilerin önderlik etti¤i hasta tutsaklara sahip
ç›kma eylemi k›sa sürede tüm devrimci demokratik ke-
simlerin, sendikalar›n, ayd›n ve sanatç›lar›n ortak müca-
delesine dönüfltü. Bu mücadele 6 Kas›m’a kadar, yakla-
fl›k 5 ay sürdü. 6 Kas›m’da Güler Zere’nin tahliyesine
karar verildi.

Elbette kolay olmam›flt›. AKP iktidar›, onun kurum-
lar› Güler’den, ailesinden “merhamet dilemesini” bek-
lediler. Ancak o örgütlü bir devrimciydi. Merhamet di-
lemedi. Merhamet dilemektense direnecek ve tecrit hüc-
resinde ölecekti. Merhamet bekleyen zulmün sahipleri-
ne “merhamet de¤il adalet” cevab› verildi.

Zulme karfl› direnmek tek yoldu.

Güler’i 5 ayl›k mücadelenin ard›ndan zulmün elin-
den çekip ald›k. Bugün onu kaybettik ancak yoldafllar›-
n›n omuz bafl›nda flehit düflmesi tesellimizdir. Güler’in
tahliye ettirilebilmesi, tüm hasta tutsaklar›n özgürlük
mücadelesinde önemli bir ad›m olarak büyük kazanc›-
m›zd›r. Bugün ise, Güler, hasta tutsaklara özgürlük mü-
cadelesinde üzerimizdeki sorumlulu¤u hat›rlatan yafla-
yan bir semboldür art›k. Güler, hasta tutsaklar› zulmün

elinden nas›l çekip alaca¤›m›z›n sembolüdür.

Sendikalar, devrimci, demokrat sendikac›lar ilerici,
demokrat, devrimci iflçi ve memurlar bu sorumluluk
bizlerin de omuzlar›ndad›r. Hapishanelerde onlarca has-
ta tutsak zulmün sessiz imhas›yla karfl› karfl›yad›r. Güler
Zere’nin miras›na sahip ç›kal›m. Aç›klamalar›m›zla,
ilanlar›m›zla, hasta tutsaklar mücadelesinde daha kitle-
sel yer almam›zla tutsaklar› sahiplenelim, zulmü teflhir
edelim. Emekçileri aldatlamalar›na izin vermeyelim. 

Mücadelesini, kavgas›n› verdi¤imiz dava, ayn› dava-
d›r. Mücadele etti¤imiz güç ayn› güçtür. Hapishanelerde
tecrit politikalar›yla tutsaklar› katleden AKP, emperya-
lizmin güvencesiz çal›flma, örgütsüzlefltirme, sömürü
politikalar›yla emekçileri açl›¤a, yoksullu¤a, iflsizli¤e
mahkum ediyor. ‹flsizli¤in, yoksullu¤un, katliam politi-
kalar›n›n sahipleri meflru de¤ildir. 4-C li diyerek kaza-
n›lm›fl haklar›m›z› yok eden ve on binlerce Tekel iflçisi-
ni kap› önüne koyanlar meflru de¤ildir. Atamas› yap›l-
mayan yüzbinlerce ö¤retmeni iflsizli¤e mahkum edenler
meflru de¤ildir. ‹flçisiyle, memuruyla güvencesizleflti-
ren, iflsizli¤e mahkum edip çal›flma hakk›m›z› elimizden
alan, yaflam güvencemizi de yok eden bu düzen meflru
olamaz. Meflru olan biziz, bizim mücadelemizdir. 

Asla güçsüz de¤iliz. Güç mücadele etmektedir. Güç
icazet dilenmekte, zulümden insaf beklemekte de¤il
hakk›m›z olan› söke söke kopar›p almaktad›r. Güç ör-
gütlülüklerimize güvenerek, birlikte mücadele etmekte-
dir. Güler Zere’ye özgürlük mücadelesinde bunu yapt›k.
Taksim 1 May›s Alan›’n› da böyle kazand›k. Her alanda
bu mücadeleyi büyütmeliyiz.

DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii
HHaarreekkeettii

‘Güler Zere’ye Özgürlük’ mücadelesi, 
iflçilere, memurlara da örnektir

GÜÇ, MÜCADELE 
ETMEKTED‹R!

PATRONLAR ‹fiÇ‹LERE “E⁄‹T‹M” VERD‹
Tuzla’da, al›nmayan ifl güvenli¤i önlemleri yüzünden onlarca ifl-

çi hayat›n› kaybetti. ‹fl güvenli¤i haftas› nedeniyle Tuzla tersaneler
bölgesinde iflçilere e¤itim verilmeye baflland›. E¤itimi verenlerin
patronlar oldu¤u düflünülürse iflçiler için nas›l bir e¤itim olaca¤›
bellidir. Nitekim e¤itimi veren Desan Tersanesi patronu eski millet-
vekili Cengiz Kaptano¤lu ifl güvenli¤inin ne kadar önemli oldu¤u-
na dair yapt›¤› 5 saat konuflmadan sonra bu iflin çok külfetli oldu-
¤unu, iflçilerin kendi güvenliklerinden kendileri sorumlu olduklar›-
n› eklemeyi unutmam›fl. Tersanelerde yaflanan kazalar›n sorumlu-
sunun iflçilerin kendi dikkatsizlikleri oldu¤unu, iflçilerin e¤itimde
dinlemediklerini ifade etmifl. Bu e¤itimdeki amaç  ne iflçileri e¤it-
mek nede kazalar› önlemek yaflanan tüm olumsuzluklardan iflçileri
sorumlu tutmak ve patronlar› aklamak. Baflka da bir amaç ve niyet
yoktur. Desan Tersanesi patronun yukarda ifade etti sözler bunun en
iyi kan›t›d›r.
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MADEN ‹fiÇ‹LER‹ ‹fiLER‹NE GER‹
DÖNDÜ

Sendikal nedenlerden dolay› iflten at›lan Gü-

müflyaz› iflçilerinin ifle geri al›nmas›na iliflkin

D‹SK’e ba¤l› Dev Maden-Sen yaz›l› bir aç›klama

yapt›. Aç›klamada iflverinin ça¤r›s› eline ulaflan 8

iflçinin linyit oca¤›na gitti¤i, iflverenin iflçileri üç

vardiyaya da¤›tt›¤› söylendi. ‹flçilerin mevcut ya-

salara ra¤men 12-13 saat çal›flt›r›ld›¤›, iflyerindeki

çal›flma saatlerinin en fazla 7.5 saat olabilece¤i

belirtilen aç›kalamada; sendikal hak ve özgürlük-

ler mücadelesinin yasad›fl› yöntemlerle engellen-

di¤i ülkemizde, baflta Çal›flma Bakanl›¤› olmak

üzere tüm kurumlar görevlerini yapmaya davet

edildi.



Her y›l  üniversitelerde demok-
rat ö¤rencilerle, üniversite rektör-
lükleri aras›nda yap›lacak flenlikler
konusunda tart›flmalar yaflan-
maktad›r. Bu “kkuurraall”” bu y›lda
bozulmad›!

Üniversitelerin örgütledikle-
ri flenliklere karfl› ç›kmak için
elbette hakl› nedenlerimiz var. 

BBiirriinncciissii::Üniversite yöne-
timleri flenlikleri gençli¤i yoz-
laflt›rman›n bir arac› olarak kullan-
maktad›r.

‹‹kkiinncciissii: Devrimci-demokrat
gençli¤in örgütledi¤i flenliklere al-
ternatif olarak düflünüp, yapmakta-
d›rlar. Devrimci-demokrat gençli-
¤in alternatif flenliklerini engelleye-
rek, kendi yoz flenliklerine ö¤renci-
leri kat›lmaya mecbur ediyorlar.

Üniversitelerin her y›l yapt›¤›
flenliklerin içeri¤ini herkes az çok
bilmektedir. fienlik gençli¤i yozlafl-
t›rman›n bir arac› olarak kullan›ld›-
¤› için  program› da ona göre ç›ka-
r›lmaktad›r..

Nitekim konserlere ça¤r›lacaklar
hep bu bak›fl aç›s›yla belirlenmifltir.

Halk›n kültüründen uzak, yoz kifli-
likler ö¤rencilerin karfl›s›na konser-
lerde ç›kar›l›r.

Bunun d›fl›ndaki bütün yap›lan-
lar da öz olarak yozlaflt›rma politi-
kas›n›n bir parças›d›r. Her y›l tek-
rarlanan sahneler gelir gözümüzün
önüne. ‹‹ççkkii mmuusslluukkllaarr››nnddaa büyüyen
kuyruklar görülür s›kça. 

fienlikler boyunca bbiirr iinncciirr
ççeekkiirrddee¤¤iinnii ddoolldduurrmmaayyaann neden-
lerle kavgalar ve tart›flmalar eksik
olmaz.

Hiç de de¤erlerimize yak›flma-
yan görüntüler. Gençli¤i var olan
yoz düzene yedeklemenin bir parça-
s›d›r hepsi. S›n›rs›z içki ve dansla
gençli¤i kendi kültüründen uzaklafl-
t›rma; gençli¤e reva görülen budur.

‹flte alternatif kelimesi burada
somutlafl›r bizim için. Düzenin da-
yatt›¤› yozlu¤un karfl›s›nda kendi
halk kültürümüzle var›z biz ve flen-
likler bizi de¤erlerimizden uzaklafl-
t›rmak yerine de¤erlerimize daha da

ba¤lamal›d›r. Ama bu çaba
hep bask›yla karfl›laflm›flt›r.
Bunun en bilindik örne¤ini
‹TÜ flenliklerinde yaflad›k. ‹lk
olarak 1986’da yap›lan flenlik-
leri engellemek için her yol
denendi. Okul idaresi izin ver-
medi, sanatç›lar›m›z içeri al›n-
mad›, polis sald›rd›, toplu gö-

zalt›lar yafland›.

8-9 May›s’ta Okmeydan› Sibel
Yalç›n Direnifl Park›’nda gerçeklefl-
tirilen Dev-Genç Kültür fienli¤i’ne
yönelik polis sald›r›s› ve yaflanan
gözalt›lar gösteriyor ki gençli¤in al-
ternatif olma duruflu birilerini rahat-
s›z ediyor. 

Sorun gençli¤in de¤erlerini sa-
hiplenmesinin, yaflatmas›n›n önün-
deki sistemli engel sorunudur. Bunu
çözmenin tek yolu onlar sald›rd›kça
daha çok sar›lmakt›r. Yapt›¤›m›z ve
kat›ld›¤›m›z tüm etkinliklerin içeri-
¤ini bununla doldurmaya çal›flmak-
t›r. 

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

Bir süredir “Konuflan Türkiye” den söz ediliyor.
Özellikle AKP destekçileri “Türkiye’nin art›k eski Tür-
kiye olmad›¤›n›” söylüyor. 

Bu ülkede konuflman›n her zaman büyük bedelleri
olmufltur. Egemenlerin düflüncelerinin d›fl›nda sesini ç›-
kartan tüm kesimler susturulmak istenmifltir. On y›llar-
d›r bunun böyle oldu¤u do¤ruydu. Ancak, bugün ““bbiirr--
flfleeyylleerriinn ddee¤¤iiflflttii¤¤iinnii”” iddia etmek, insanlar›n ““öözzggüürrccee””
konuflabildi¤ini söylemek iki yüzlülük, yalanc›l›k, AKP
yalakal›¤› de¤ilse nedir? 

Öyle ki, bugün AKP, kendileri gibi düflünmeyen dü-
zen içi güçlere bile konuflma hakk› tan›mamaktad›r.

AKP iktidar› gibi düflünmeyen, AKP politikalar›na

ters düflen tüm düzen güçleri “Erge-
nekoncu”, devrimci, demokrat ileri-
ci örgütlenmeler ise ya ““yyaassaadd››flfl››””
ya da ““mmaarrjjiinnaall”” denilerek sustu-
rulmaya çal›fl›l›yor. 

Bu mu “Konuflan Türkiye?” 

Tam tersine bu kavram›n en tezat kullan›ld›¤› bir dö-

nemdir yaflanan süreç. 

Televizyonlara bak›n: Haber programlar›nda nere-

deyse tek ses konufluyor: AKP iktidar›.

Gazeteler yine öyle. Ayk›r› yazan bir kaç yazar da

do¤rudan patronlar› tehdit edilerek iflten at›lmas› söyle-

niyor. 

Bu mu konuflan Türkiye?

Devrimcilere, demokratlara yap›lan bask›lardan

bahsetmiyoruz. 

Paras›z e¤itim istedi¤i için ö¤renciler tutuklan›yor.

Kültür flenli¤i yapan ö¤rencilerin üzerine gaz bombala-

r›yla sald›r›yor polis. 

Böyle mi “konufluyor Türkiye!”

Savaflan
Kelimeler 

“Konuflan Türkiye”

ÜN‹VERS‹TE
fiENL‹KLER‹  VE

ALTERNAT‹F  fiENL‹KLER
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Trakya Kültür
Merkezi: Gözalt›lar
Serbest B›rak›ls›n

Trakya Kültür Merkezi ya-
y›nlad›¤› yaz›l› aç›klamayla
Okmeydan›’da gözalt›na al›-
nanlar›n serbest b›rak›lmas›n›
istedi. 

Sald›r›n›n hemen ard›ndan
burjuva bas›n her zamanki gibi
karalama haberleriyle polis terö-
rünün ve direniflin üzerini ört-
meye çal›fl›ld›¤›n›n da belirtildi-
¤i aç›klamada bu çaban›n boflu-
na oldu¤u söylendi. Aç›klama-
n›n sonunda flöyle denildi: “Biz-
ler bu ülkenin devrimcileri ola-
rak bilmekteyiz ki bu AKP ikti-
dar›n›n ne ilk nede son sald›r›s›-
d›r. Çünkü “Demokratik aç›l›m”
masallar› anlatan AKP iktidar›
ülkemiz halklar›n›n kan›yla bes-
lenen bir iktidar›n sahibidir. An-
cak bütün halk düflman› iktidar-
lar gibi AKP ‹ktidar› da flunu iyi
bilmelidir ki emekçi halk›m›za
ve onun gençlerine yap›lan hiç-
bir sald›r› hesaps›z kalmad› kal-
mayacakt›r.”

Bursa Gençlik
Derne¤i Giriflimi:
Yine Tehdit ve
‹flbirlikçilik Teklifi

Bursa’da 30 Nisan günü
Ça¤dafl Er adl› ö¤renciye polis-
ler taraf›ndan ajanl›k teklif edil-
di. Okuluna giderken yaln›z ol-
du¤u esnada, korkutmak ve te-
dirgin etmek için 2 sivil polis ya-
n›na yaklaflarak koluna girmifller
ve kendisiyle konuflmak istedik-
lerini söyleyerek kendilerine
yard›mc› olmalar›n› istemifller-
dir. Polisin bu tavr›na iliflkin
aç›klama yapan Bursa Gençlik
Derne¤i Giriflimi; “Bitirmeye,
yok etmeye çal›flt›¤›n›z halk›m›-
z›n umudu biz geçli¤in ellerinde
daha da büyüyecek” dedi. 

12 May›s günü ‹stanbul Üniversi-
tesi Avc›lar Kampüsü’nde devrimci
demokrat ö¤rencilerin afifl asmas›n›
ÖGB'ler engellemek istediler.

Gençlik Federasyonlu ö¤renciler
de 17 May›s'ta Ankara'ya yürüyece-
¤ini duyuran afifllerden ast›. “Paras›z
E¤itim ‹çin Ankara'ya Yürüyoruz”
yazan afifllerden 25 tane asan Dev-
Gençli ö¤rencilere de ÖGB'ler mü-
dahale etmek istediler. Dev-Gençli-
ler de yüksek sesle çevreye hitaben
yapt›klar› konuflmada paras›z e¤itim
istedikleri için engellenmeye çal›fl›l-
d›klar›n› ve sald›r›ya u¤rad›klar›n›

ö¤rencilere anlatt›lar.

Çevrede toplanan ö¤renciler
“ÖGB'nin görevi nedir ö¤rencileri ko-
rumak de¤il mi?” diye söylenmeye
bafllad›lar. As›lan afiflleri indirmek is-
teyen ÖGB'lere Dev-Gençliler engel
oldu. Bunun üzerine de ÖGB'lerin ku-
lübesinin camlar›na da afifl yap›ld›.
Bari oraya yapmay›n gidin di¤er yerle-
re yap›n diyen ÖGB'lere Dev-Genç'li-
ler “biraz önce hiçbir yere yapt›rm›-
yordunuz ne de¤iflti” diyerek paras›z
e¤itim istemenin hak oldu¤unu ve bu
hakk› da kimsenin engelleyemeyece-
¤ini gösterdiler.

17 May›s’ta Paras›z E¤itim  
‹çin Ankara’ya Yürüyoruz

11 May›s gecesi bir grup faflist,
Mu¤la merkezde ilerici, devrimci ö¤-
rencilere sald›rd›. Sat›rlarla, b›çaklarla
sald›ran faflistler çat›flman›n ilerleyen
saatlerinde ilerici ö¤rencilere silah
s›kt›lar. Olay s›ras›nda hemen bir ara-
ya gelen ilerici-devrimci ö¤renciler fa-
flistlerin bu sald›r›lar›n› geri püskürtü-
ler. Polisin müdahalesiyle evlerine gi-
den 3 kiflilik gruba bir polis "bu taraf-
tan gidin güvenli¤inizi biz ald›k" diye-
rek faflistlerin pusu kurdu¤u tarafa

do¤ru yönlendirdi. O anda sald›r›ya
u¤rayan devrimci ö¤renciler ›sl›k çala-
rak di¤er demokrat ö¤rencileri ça¤›r›p
faflistleri geri püskürtmeye çal›flt›lar.
‹flbirlikçi polis de arka arkaya att›¤› bi-
ber gazlar›yla ve  s›kt›¤› kurflunlarla
asl›nda kimin güvenli¤ini ald›¤›n› gös-
termifl oldu. Faflistlerin ve polislerin
s›kt›¤› kurflundan fierzan Kurt a¤›r ya-
ralanarak hastaneye kald›r›ld›. Duru-
mu a¤›r olan Kurt daha sonra Ege Üni-
versitesi T›p Fakültesi’ne götürüldü.

Mu¤la’da Faflist Sald›r›
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Gençlik Federasyonu üyesi ö¤ren-
ciler, “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z” kampanyas›n›n
çal›flmalar›n› sürdürüyorlar. Bu kam-
panya dahilinde yap›lacak olan
Ankara yürüyüflüne de ça¤r› yapan
ö¤renciler, Ferhat ve Berna’ya da
özgürlük istiyorlar.

Adana’da Paras›z E¤itim    ‹çin
‹mza Masas›

Adana’da Çakmak Caddesi, Kül-
tür Soka¤› önünde 5 May›s günü
Gençlik Federasyonuna ba¤l› Adana
Gençlik Derne¤i üyeleri 2 saat bo-
yunca imza stand› açt›. 

Stantta Gençlik Federasyonlu ö¤-
renciler paras›z e¤itimin bir hak
oldu¤unu ve Ankara yürüyüflünü an-

latt›lar. Paras›z e¤itim isteyen ö¤ren-
cilere tahammül edemeyen polis,
keyfi olarak kimlik kontolü yapt›.
Masan›n kenara çekilmesini isteyen
polisi teflhir eden ö¤renciler 90 imza
topland›lar.

Paras›z E¤itim                  
‹steyenlere Gözalt›

6 May›s günü 'Paras›z E¤itim isti-
yoruz' kampanyas› ile ilgili afiflleme
yapan Metin Bulut ve Mahir Arslan
Alibeyköy Veysel Karani dura¤›nda
keyfi bir flekilde gözalt›na al›nd›lar.
Polisin sald›r›s›na u¤rayan Gençlik
Federasyonu üyeleri 2 saat keyfi bir
flekilde Alibeyköy Karakolunda tutul-
duktan sonra tutanak tutularak serbest
b›rak›ld›lar.

Çanakkale’de Ankara
Yürüyüflü’ne Ça¤r›

Gençlik Federsyonu taraf›ndan 17
May›s'ta bafllayacak Ankara yürüyüflü
için tüm Anadolu'da yürütülen çal›fl-
malar Çanakkale'de de devam ediyor.

Paras›z e¤itim ile Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz'›n serbest b›rak›lmas›
talebiyle kampanya dahilinde düzen-
lenen yürüyüflün çal›flmas›, 12 Mart
günü, Çanakkale On Sekiz Mart Üni-
versitesi Terzio¤lu ve Anafartalar
Kampüsü'nde yap›ld›. Kampus içinde
as›lan afifllerin ve toplanan imzalar›n
ard›ndan, Kordon Boyu, Bankalar
Caddesi ve Demircio¤lu Caddesi'nde
bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda iki kere
polisler taraf›ndan GBT kontrolü yap›-
lan ve taciz edilen Gençlik Derne¤i
Giriflimi Ö¤rencileri kampanyalar›n›
duyurmaya devam edeceklerini belirt-
tiler.

Adalet!  
Otobüs dura¤›nda kuca¤›ndaki bebekle

bekleyen orta yafll› kad›n, duraktaki bir gen-
ce karfl›dan gelen otobüsün üzerinde ne yazd›¤›n› soru-
yor. Okuma yazmas› yok onun da  yetiflkin her 5 kad›n-
dan birisi gibi. 

E¤itim her insan için en temel haklar›ndan biridir.
Devlet, her insan›n bu hakk›n› kullanmas› için her tür-
lü olana¤› sa¤lamak zorundad›r. 

Ancak ülkemizde OECD (Ekonomik ‹flbirli¤i ve
Kalk›nma Örgütü) verilerine göre ilkö¤retim ça¤›nda-
ki 1100 ççooccuu¤¤uummuuzzddaann bbiirrii okula gitmiyor. Ortaö¤retim
ça¤›ndaki 22 ççooccuu¤¤uummuuzzddaann bbiirrii okula gidemiyor. Ye-
tiflkin 55 kkaadd››nnddaann bbiirrii okuma yazma bilmiyor. E¤i-
timde “f›rsat eflitli¤i” söz konusu bile de¤il.

Geçti¤imiz haftaki Yürüyüfl dergisinde “Para ve
bilgi, para ve e¤itim” bafll›kl› yaz›da özel okullar›n y›l-
l›k fiyatlar›n›n 1100 iillaa 2200 bbiinn TTLL aras›nda de¤iflti¤i ya-
z›yordu.

BBiirriinncciissii,, y›ll›k geliri 10 bin TL’yi bile bulmayan
milyonlarca yoksulun bu tür okullarda çocu¤unu okut-
ma hakk› bafltan yoktur. Bu eflitsizliktir. Adaletsizliktir. 

‹‹kkiinncciissii,, özel okullar›n d›fl›ndaki devlet okullar›nda
da e¤itimin her aflamas› zaten paral› hale getirilmifltir.
Bu, 40 milyon insan›n yoksulluk, 10 milyon insan›n
açl›k s›n›r› alt›nda yaflad›¤› ülkemizde milyonlarca ki-

flinin okuma hakk›n›n gasp edilmesidir. Ki, somut tab-
lo da bunu gösteriyor. Nüfusun yyüüzzddee oonnuu okuma-yaz-
ma bilmemektedir. Nüfusun yüzde onunun evine gide-
ce¤i otobüse binmek için baflkas›n›n yard›m›na ihtiya-
c› vard›r. 

Bunun sorumlusu kim? Çocuklar›n› okula göndere-
meyen aileler mi? 

Devlet, sa¤lamakla yükümlü oldu¤u ookkuummaa hhaakkkk››--
nn›› aç›kça gasp etmektedir. Devlet bu noktada da kendi
sorumlulu¤unu gizlemek için bunun sorumlusu olarak
da “çocuklar›n› okula göndermeyen babalar”› gösteri-
yor. Sonra, kendi sorumlulu¤unu gizledi¤i gibi “Baba
beni okula gönder” türünden kampanyalarla da sanki
onlar›n okumas›n›  en çok isteyen kendisiymifl gibi
davran›yor. Bu iki yüzlülüktür. 

Devlet, e¤itimin her aflamas›n› ücretsiz yaparak her
insan›n e¤itim hakk›n› güvence alt›na almak zorunda-
d›r. Ama öyle yapm›yor; e¤itimi paral› hale getirerek
e¤itim hakk›n› gasp ediyor..

E¤itimi paral› hale getirmek e¤itim hakk›, yani en
basit haliyle okuma-yazma hakk› elinden al›nan mil-
yonlarca insan için ömür boyu yap›lm›fl en büyük ada-
letsizliktir. Paras›z e¤itim istemek ayn› zamanda
AADDAALLEETT istemektir.

Paral› e¤itim 
adaletsizliktir!

Paras›z E¤itim ‹stiyoruz 
Alaca¤›z
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Yozlaflmaya Karfl›
Futbol Turnuvas›

‹stanbul l May›s Mahallesi’nde yozlaflmaya karfl›
çal›flmalar devam ediyor. Gençlerin yoz kültüründen
uzaklaflmas›, düzenin arac› olmamalar› için düzenle-
nen 5. Geleneksel Yozlaflmaya Karfl› Furtbol Turnuva-
s› bafllad›. Turnuvan›n en eski tak›mlar›ndan biri olan
Atomspor “Güler Zere Kavgam›zda Yafl›yor” yazan
bir pankartla sahaya ç›kt›... 1 May›s Mahallesi Halk
Cepheliler turnuva arac›l›¤›yla; “Buradan dosta düfl-
mana sesleniyoruz liselerde, iflyerlerinde, üniversite-
lerde, futbol sahalar›nda bas›n aç›klamas›nda, bildiri
dag›t›m›nda, dergi da¤›t›m›nda Güler Zere’yi ve onun
ölümüne sebep olan AKP iktidar›n› unutmayaca¤›z
unutturmayaca¤›z” dediler.

11 Nisan günü Suyun Ticarilefl-
tirilmesine Hay›r Platformu taraf›n-
dan Galatasaray Lisesi önünde ey-
lem yap›ld›.

Platform üyeleri eylemde “Çev-

re Düflman› Veysel Ero¤lu’na Ödül

Verenleri K›n›yoruz” pankart›n›

açarak “Çevre Düflman› Veysel

Ero¤lu, Irmaklar Dereler Bizimdir

Sat›lamaz” sloganlar›n› att›lar.

Tar›m ve Orkam-
Sen ‹stanbul fiube
Baflkan› fienay Elhü-
seyni taraf›ndan bir
aç›klama yap›lan ey-
lemde; Akdeniz Üni-
versitesi yönetimini
affetmedikleri, çün-
kü göllerimizi kuru-
tan, korunan alanlar›-
m›z› madencilere
ya¤malatan, bütün
derelerimize inflaat
makinalar› sokan...
bu zihniyeti alk›flla-
d›¤› için tarihi bir k›-
y›ma ortak oldu¤u
belirtildi.

Aç›klamada son ola-
rak ormanlar›, akarsula-
r›, topraklar› korumay›
de¤il ticarilefltirmeyi gö-
rev edinen Veysel Ero¤-
lu’ya “Çevre Ödülü” ve-

ren Akdeniz Ünivesitesi’ni k›nad›k-
lar› belirtildi.

Eylem Akdeniz Ünivesitesi’ni
k›nad›klar›n›  içeren  bas›n met-
ninin postalanmas›yla son buldu. 

Veysel Ero¤lu’na “Çevre
Ödülü” Veren Akdeniz
Üniversitesi K›nand›

Mersin’in Halk Kent
Mahallesi’nde Baz
‹stasyonu
Protestosu
Mersin’in Halk Kent Mahallesi’nde kurulmaya çal›fl›-
lan ve kurulan baz istasyonlar› yap›lan eylem ile pro-
testo edildi. 120 kiflinin kat›ld›¤› eylemde kurulan baz
istasyonlar›n›n zararlar› anlat›ld›. “Mahallemize zehir
saçan kanser yapan baz istasyonu istemiyoruz” deni-
len ve Halk Cephesi’nin destek verdi¤i eylem “Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slogan›yla bitirildi.

Kocaeli Dev-Gençliler
Okulda Yürüyüfl Sat›fl›
Yapt›lar

11 May›s günü Kocaeli Gençlik Dernekli ö¤renciler
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde Yürüyüfl
dergisinin sat›fl›n› yapt›lar. 

Dev-Genç flapkalar›yla yap›lan sat›flta ö¤rencilere
Yürüyüfl Dergisi anlat›ld›. Dev-Gençliler bir buçuk saat
içinde 25 dergiyi ö¤rencilere ulaflt›rd›lar.
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TKM, Geleneksel
H›d›rellez
Pikni¤i’ndeydi

9 May›s günü Trakya Kültür Merkezi, gele-
nekselleflmifl olan H›d›rellez pikni¤ini ailelerle
birlikte Babaeski’ye ba¤l› Çavuflköy Göleti
yak›nlar›ndaki piknik alan›nda yapt›.

Piknikte Güler Zere ve ba¤›ms›z Türkiye
mücadelesinde flehit düflen devrimciler Deniz
Gezmifl,Yusuf Aslan Ve Hüseyin inan an›s›na
konuflma yap›ld›. Ard›ndan gitar ba¤lama eflli-
¤inde seslendirilen türküler hep birlikte söy-
lendi.

Çuval yar›fl›, halat çekme yar›fl›, mendil
kapmaca ve yumurta tafl›ma gibi oyunlar oy-
nanan pikni¤e 40 kifli kat›ld›.

‹zmir’in Do¤ançay
Mahallesi’nde H›d›rellez
Kutlamas› Yap›ld›

5 May›s günü ‹zmir’in Do¤ançay Mahallesi’nde Do¤ançay
Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i mahalle meydan›nda H›d-
rellez kutlamas› yapt›. 

Kutlamada dernek ad›na Musa Arslan bir aç›klama yaparak;
H›drellez’in yeniden do¤um, tüm do¤an›n uyanmas›, canlan-
mas› oldu¤unu belirtti. “Bizler aç›s›ndan bu günün baflka bir
önemi var” diyen Arslan; Amerikan emperyalizmine ve iflbir-
likçilerine karfl› ba¤›ms›zl›k mücadelesi veren, Deniz Gezmifl,
Hüseyin ‹nan ve Yusuf Aslan’›n bu tarihte idam edildiklerini,
bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele eden devrimci-vatanse-

verleri asla unutmaya-
caklar›n› ve unuttur-
mayacaklar›n› söyle-
di.

Daha sonra Grup
Gün›fl›¤›’n›n türküleri
ile halaylar çekildi.
Ard›ndan atefller ya-
k›ld› ve üzerinden at-
land›. Kutlamaya 150
kifli kat›ld›. 

Grup Yorum, 25.y›l›nda Ruhi
Su'nun Mezar› bafl›ndayd›. Grup
Yorum elemanlar›; Grup Yorum ko-
rosu, sanatç› dostlar› ve dinleyicile-
riyle birlikte Ruhi Su'nun Zincirli-
kuyu'daki mezar› bafl›nda 25.y›l›na
dair bir eylem yapt›. 

"25. y›l›m›zla ilgili olarak yapa-

ca¤›m›z aç›klamay›, burada, Ruhi

Su'nun mezar› bafl›nda, ustalar›m›-

z›n yan›nda yapmay› uygun bul-

duk” diyen Yorum elemanlar›; Ruhi

Su'yu bundan 25 y›l önce tedavisini

engelleyerek katleden anlay›flla,

Güler Zere'nin katledilmesinin ayn›

iktidar anlay›fl›ndan kaynakl› oldu-

¤unu söylediler. 

“'Bir ulusun türkü-
lerini yapanlar yasala-
r›n› yapanlardan daha
güçlüdür.' demifl Wil-
liam Shakespeare”
denilen eylemde;
“Bugün bask›, sömü-
rü yasalar›n› yapanlar
de¤il, türküleri ya-
panlar ayaktad›r. On-
lar›n flark›lar› halkla-
r›n dilinde, gelenekle-
rinde... Bize güç veri-
yor, umut veriyor. Ru-

hi Su bundan 25 y›l önce hayat›n›
kaybetti ama, onsuz geçen bu 25
y›lda türküler hiç susmad›. Bu 25
y›l boyunca bedeller sonucu müca-
dele edenler vard›. Bu ses onun için
hiç susmayacak diyoruz. Bugün biz
de o türkülerin mücadelesini veri-
yoruz. Bugün burada Ruhi Su nez-
dinde bizi biz eden gelenekleri, de-
¤erleri yaratanlar›, halklar›n türkü-
lerini yapanlar› sayg›yla an›yoruz."
denildi. 

Grup Yorum Ruhi
Su’nun Mezar›ndayd›
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Aylarca verdikleri mücadeleyle
Güler Zere’yi zulmün elinden alan
Halk Cepheliler yapt›klar› eylem--
lerle Güler’i sonsuzlu¤a u¤urlad›lar.
Türkiye’nin dörtbir yan›nda Gü--
ler’in katilinin AKP iktidar› oldu¤u
ve hapishanelerde tecritle tutsakla--
r›n katledilmeye devam etti¤i yan--
k›land›.

GGüülleerr’’iinn KKaattiillii AAKKPP’’ddiirr!!

Güler Zere Ankara'da Halk
Cepheliler taraf›ndan yap›lan ey--
lemle selamland›. Yüksel Caddesi
‹nsan Haklar› An›t› önünde yap›lan
eylemde Güler’in “Katili AKP’dir”
yazan foto¤raflar› tafl›nd›. Eylemde;
“Güler Zere flehit düfltü. Onu sahip--
lenmek ve katledenlerden hesap
sormak için topland›k. Katillerini
unutmayacak, Onu mücadelemizde
yaflataca¤›z” denildi.

Bursa’da 7 May›s günü yap›lan
eylemle Güler Zere'nin flehitli¤i hal--
ka duyuruldu. Yaklafl›k 40 kiflinin
kat›ld›¤› eyleme BDSP, TKP, ÖDP,
Partizan, SDP, DHF destek verdi. 

Eylemde yap›lan aç›klamada
Zere’nin katilinin AKP iktidar› ol-
du¤u vurguland›.

7 May›s günü Kocaeli Halk
Cephesi taraf›ndan Güler Zere için
yürüyüfl yap›ld›. Belediye ‹fl Han›
önünden ‹nsan Haklar› Park›’’na ka--
dar yap›lan yürüyüflün ard›ndan bir

aç›klama yap›larak eylem bitirildi.

Çanakkale Gençlik Derne¤i
Giriflimi ö¤rencileri taraf›ndan 8
May›s günü Truva At›'n›n önünde
yap›lan eyleme 60 kifli kat›ld›. Ey--

lemde yap›lan aç›klamada; Güler
Zere’nin hapishaneye sa¤lam girip
ölümün k›y›s›nda serbest b›rak›ld›¤›
vurgulanarak; hastal›¤›n›n hapisha--

nede yaflad›¤› koflullardan ba¤›ms›z
tutulamayaca¤› belirtildi. Eyleme,
DGH, SGD,YDG, Ö¤renci Kolekti--

fi, Gençlik Muhalefeti ve KESK'e
ba¤l› sendika temsilcileri destek
verdi. 

Isparta’da bulunan, Süleyman
Demirel Üniversitesi, K›l›çarslan
Kampüsü’nde, 11 May›s akflam›,
CEPHE imzas›yla üç ayr› yere,
"Güler Zere Ölümsüzdür, Ma--

hir'den Day›'ya Sürüyor Bu Kavga"
yaz›lamalar› yap›ld›.

Dersim’de 9 May›s günü yap›--

lan eylem ile Güler Zere’nin katili--
nin AKP iktidar› oldu¤u halka anla--
t›ld›. Sanat Soka¤›’nda toplanan
Halk Cepheliler ve TAYAD’l› Aile--
ler “Güler Zere Ölümsüzdür” pan--
kart›yla  AKP ‹l Baflkanl›¤› önüne
yürüdüler. Burada Elif Bozkurt ta--
raf›ndan yap›lan aç›klamada Güler
Zere’nin katilinin AKP iktidar› ve
hipokrat yeminlerini hiçe sayan Ad--
li T›p Kurumu’nun iflkenceci dok--
torlar› oldu¤u vurguland›. Aç›kla--

man›n ard›ndan getirilen temsili ta--
but AKP ‹l Baflkanl›¤› önüne b›ra--
k›ld›. 50 kiflinin kat›ld›¤› eyleme
DHF, Partizan, BDP, ESP kurum ve
partileri de destek verdi. 

Artvin’de 10 May›s günü AKP il

binas› önünde Güler Zere için eylem
yap›ld›. Eylemin sonunda provakas--
yon ortam› yarat›lmaya çal›fl›ld›.
Devrimcilerin duyarl›l›¤› sonucu pro--
vakasyon amac›na ulaflamad›.

Güler Zere’nin katledilmesi,

Manisa’n›n Salihli ‹lçesi’nde Halk

Cephesi, Demokratik Haklar Fede--
rasyonu ve Devrimci Proletarya ta--
raf›ndan yap›lan eylemle protesto
edildi. 11 May›s günü yap›lan ey--
lemde; “Güler Zere’nin Katili AKP
‹ktidar›d›r Güler Zere Ölümsüzdür”
pankart› aç›ld›. Eyleme ÖDP de
destek verdi.

‹stanbul’un Nurtepe Mahalle--

si’nde 8 May›s akflam› yürüyüfl ya--
p›ld›. Yürüyüflten önce kahvehane--
ler ve kafeler dolafl›larak yürüyüflün
duyurusu yap›ld›. Çayan Mahallesi
Hüseyin Aksoy Park›’ndan baflla--
yan yürüyüfle 80 kifli kat›ld›. Yürü--
yüfle mahalledeki TÖP, SODAP,
EMEP’liler de destek verdi. 

Mersin’de Halk Cephesi tara--

f›ndan 8 May›s günü yap›lan ve ba--
z› sendika ve demokratik kitle
örgütlerinin de destek verdi¤i eyle--
me 100 kifli kat›ld›. Tafl Bina önün--
de yap›lan eylemde;  “Güler Zere
Ölümsüzdür, Katil Devlet Hesap
Verecek, Analar›n Öfkesi Katilleri
Bo¤acak” sloganlar› at›ld›.

8 ve 12 May›s günlerinde Mer--
sin’de “Güler Zere Ölümsüzdür”
yaz›lamalar› yap›ld›. Ayr›ca Demir--
tafl Mahallesi’nde bir çocuk park›na
ve Demirtafl Üstgeçidi’ne “Güler
Zere Ölümsüzdür” yazan pankartlar
as›ld›. Tarsus ‹lçesi’nde de 8 May›s
günü yaz›lamalar yap›ld›.

AAddaannaa’’ddaa GGüülleerr ZZeerree ‹‹ççiinn
MMeeflflaalleellii YYüürrüüyyüüflfl

Adana’da  fiakirpafla Cadde--
si’nde  Halk Cepheliler  Güler Zere
için meflaleli yürüyüfl yapt›lar.  “Gü--
ler Zere  Ölümsüzdür” pankart› aç›--

Güler Zere Eylemlerle
U¤urland›
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lan yürüyüflün ard›ndan yap›lan
aç›klamada; “Güler’i ve Gülerler’i
katleden hapishanelerdeki tecrit sis--
temidir” denildi. Eyleme BDSP ve
ESP de destek verdiler.

Antalya’da 8 May›s günü Ka--

pal›yol’daki K›fllahan Meydan›’nda
bir eylem yap›ld›. Halk Cephesi,
DHF, Sosyalist Parti, ÖDP, EMEP,
Pir Sultan Abdal Derne¤i, Halkev--

leri, TKP ve ESP’nin düzenledi¤i,
D‹P Giriflimi’nin de destek verdi¤i
eylemde; “Güler Zere Ölümsüzdür,
Güler Zere’nin Katili AKP ‹ktidar›--

d›r, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l--

s›n” sloganlar› at›ld›. Yurdagül Gü--

müfl taraf›ndan bas›na yap›lan aç›k--

lamada; “Güler Zere ve onlarca in--

san›m›z iflbirlikçi iktidarlar›n tecrit
zulmü ile öldürüldü” denilerek has--

ta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
için mücadele etme ça¤r›s› yap›ld›.

100 kiflinin kat›ld›¤› eylem alk›fl
ve sloganlarla sona erdi.

Antakya’’n›n Ulus Meydan›’n--

da, 8 May›s günü eylem yap›ld›.
Güler Zere’nin foto¤raflar› tafl›nd›.
Eylem s›ras›nda gelip bafl sa¤l›¤› di--

leyenler oldu. 35 kiflinin kat›l--

d›¤› eyleme ESP, EMEP ve
BDSP destek verdi. 

SSaa¤¤ll››kk BBaakkaann››’’nnaa HHaallkk
CCeepphheelliilleerr’’ddeenn PPrrootteessttoo

Malatya Halk Cephesi üye--
leri Malatya’ya gelen Sa¤l›k
Bakan› Recep Akda¤’› Güler
Zere’nin flehit düflmesi nede--
niyle protesto etti. 8 May›s gü--
nü Halk Cephesi üyeleri Güler
Zere’nin resmi olan kanser
hastas› “Güler Zere Ölümsüzdür,
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart›yla AKP önüne yürümek is--
tedi. AKP’nin polisleri barikatlar ku--
rarak yürüyüflü engellemeye çal›flt›.
Cepheliler bu sefer ikinci caddeye
geçerek oradan AKP önüne yürüme--
ye çal›flt›lar. Polis yolu açmay›nca
yol kapat›larak oturma eylemi yap›l--
d›. Cepheliler eylem yaparken prog--
ram› yar›m saat olan Sa¤l›k Bakan›
iki saat d›flar› ç›kamad›. Daha sonra
apar topar AKP binas›ndan genifl gü--
venlik önlemleriyle ç›kart›l›p uzak--

laflt›r›ld›. Cepheliler de Güler’in pan--
kart› ve sloganlar›yla AKP önüne ge--
lerek bas›na ve halka bir aç›klama
yapt›lar.

Ayn› gün Paflaköflkü Mahalle--
si’nde meflaleli yürüyüfl düzenlendi.
Malatya’da ayr›ca Kernek, Pafla--
köflkü, Cemalgürsel, Baflhar›k Ma--
halleleri’’ne yaz›lamalar yap›ld›.

GGüülleerr ZZeerree GGaazzii’’ddee
SSeellaammllaanndd››

Güler Zere'nin AKP iktidar› tara--
f›ndan katledilmesi 8 May›s’ta
‹stanbul Gazi Mahallesi’nde
yap›lan yürüyüflle protesto edildi.
“Güler Zere Ölümsüzdür” yaz›l›
Güler Zere'nin resminin bulundu¤u
bir pankart›n aç›ld›¤› yürüyüflte;
"Güler Zere Ölümsüzdür, Güler'in
Katili AKP ‹ktidar›d›r, Katil Devlet
Hesap Verecek" sloganlar› at›ld›.
Eski Karakol dura¤›ndan Cemevine
kadar yap›lan yürüyüfl Cemevinde
Gazi Halk Cephesi ad›na okunan
bas›n aç›klamas›yla sona erdi. 

Gazi Mahallesi’nde 9 May›s
Cepheliler taraf›ndan ayr› bir eylem

yap›ld›. Dörtyol'da toplanan Cephe--
liler att›klar› molotoflarla yolu atefle
verdiler ve kurduklar› barikatlarla
yolu trafi¤e kapatt›lar. “Güler Zere
Ölümsüzdür” yaz›l› pankartla yürü--
yüfl yapan Cepheliler yol boyunca
halka Güler Zere'nin katilinin AKP
iktidar› oldu¤unu anlatt›lar ve Güler
Zere'nin katillerinden hesap soraca--
¤›z dediler. 

Cepheliler ‹stanbul AAlliibbeeyykkööyy
Akflemseddin Mahallesi, Cengiz To--
pel Caddesi’’ni benzin döküp yaka--
rak trafi¤e kapatt›lar. K›rm›z› fularl›

Cepheliler eylemi ilgiyle izleyen hal--
ka, “Güler yoldafl›m›z›n katili
AKP’dir, Hesap soraca¤›z” dediler.

11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii''nnddee
GGüülleerr ZZeerree ‹‹ççiinn EEyylleemm

‹stanbul 1 May›s Mahallesi'nde
Cepheliler Güler Zere için eylem
yapt›. Yaklafl›k 50 kifli ile yap›lan
eylem akflam saatlerinde bafllad›.
Eylemde ilk olarak 3001. Cadde bo--
yu molotoflarla kesilen yolu trafi¤e
kapatan Cepheliler ard›ndan Kara--
kol Dura¤›'ndan Merkez Dura¤›'na
kadar sloganlarla yürüyüfle geçtiler.
Yürüyüfl esnas›nda 1 May›s halk›n--
dan yaklafl›k 200 kifli caddeye ine--
rek alk›fllarla; "Bedel Ödedik Bedel
Ödetece¤iz", "Katil Devlet Hesap
Verecek", "Güler Zere Ölümsüz--
dür" sloganlar›na efllik ederek eyle--
me destek verdiler. 

1 May›s Mahallesi’nde 9 May›s
günü de 130 kifliyle Güler Zere için
yürüyüfl yap›ld›. 

‹stanbul Gülsuyu'da Halk Cephe--
liler Güler Zere’yi yaz›lamalarla ve
pankartlarla selamlad›lar. Gülsu--

yu'nun yoksul gecekondu duvar--
lar›na "Güler Zere Onurumuzdur,
Güler Zere Ölümsüzdür"  yaz›la--
malar› yap›ld›. Bir adet ikiye iki--
buçuk metre büyüklü¤ündeki
pankart Heykel Meydan›’’na, bir
adet pankartta Mustafa Bakkal
bölgesinde bir eve as›ld›. Polisler
gece geç saatlerde gelerek Hey--
kel Meydan›’ndaki pankart› ale--
lacele kesip adeta kaç›rd›lar.

LLiisseellii DDeevv--GGeennççlliilleerr
GGüülleerr ZZeerree’’yyii SSeellaammll››yyoorr

11 ve 12 May›s günleri Sar›gazi
Mehmetçik Lisesi’nden sloganlarla
ç›kan Liseli Dev-Gençliler Güler
Zere için eylem yapt›lar. ‹lk gün  çe--
kim yapmaya çal›flan polislere Dev-
Gençliler tafl ve sopalarla müdahale
ederek kovalad›lar. ‹kinci gün yap›--
lan yürüyüflte de polisin bir araç
içinden çekim yapmaya çal›flmas›
üzerine Liseli Dev-Gençliler yollara
barikat kurarak atefle verdiler. Bu--
nun üzerine polisler mahalleyi terk
etmek zorunda kald›. 
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7 May›s günü flehit düflen Güler
Zere için yap›lar eylemler ve anma-
lar yurtd›fl›nda da sürüyor. Yap›lan
eylemlerde Güler’in katilinin AKP
iktidar› oldu¤u vurgulan›yor. 

AAllmmaannyyaa:: 7 May›s günü flehit

düflen Güler Zere için Wupper-
tal’daki Anadolu Federasyonu’nda
anma yap›ld›. Anma program›nda
yap›lan konuflmada Güler'in AKP
iktidar›n›n hapishane politikalar›
sonucu katledildi¤i, katledenin tec-
rit politikas› oldu¤u anlat›ld›. Yap›-
lan konuflman›n ard›ndan Güler Ze-
re'ye iliflkin 20 dakikal›k bir sine-
vizyon gösterimi izletildi. Sineviz-
yon gösteriminde Güler Zere´nin
tutsakl›k koflullar›nda çekti¤i zu-
lüm, özgürlü¤ünü kazand›¤›m›z gü-
nün görüntüleri ve Armutlu’da ya-
p›lan cenaze töreninden görüntüler
yer ald›.

Verilen aran›n ard›ndan daha ön-
ce anneler günü nedeniyle haz›rlan-
m›fl olan program k›salt›larak sunul-
du. As›l olarak TAYAD'l› analar›n
ve ölüm orucu flehidi annelerin mü-
cadelelerinin ifllendi¤i konuflmalar
yap›ld›, fliirler okundu. Programa 60
kifli kat›ld›. 

***

9 May›s günü Stuttgart'ta bulu-
nan Halk Kültür Evi'nde Güler Zere
için anma yap›ld›.

Anmada Güler Zere’nin sosya-
lizm mücadelesinde yerini alm›fl bir

devrimci oldu¤u, tutsakl›k sürecin-
de de düflüncelerini savunmaya de-
vam ederek, onurundan taviz ver-
medi¤i anlat›ld›. Devrimci tutsakla-
r›n halk›n vicdan› oldu¤u ve “vicda-
n›m›za sahip ç›kal›m” ça¤r›s›n›n ya-
p›ld›¤› anmada, Türkiye ve Avru-
pa'daki tutsaklar› sahiplenme ve
mahkemelere kat›lma ça¤r›s›
yap›ld›. Anmaya 70 kifli kat›ld›. 

***

Güler Zere'nin flehit düflmesinin
ard›ndan, Hamburg Halk Cephesi
de bir aç›klama yaparak Güler Ze-
re'nin katilinin AKP iktidar› oldu¤u-
nu ve sorumlular›n asla unutulma-
yaca¤›n› dile getirdi.

Ayr›ca Hamburg Hafenfest'in
(Hafengeburststag-Liman Festiva-
li)'nin yap›ld›¤› Hafenstr üzerindeki
bir köprüye Türkçe olarak "Güler
Zere Ölümsüzdür" ve Almanca ola-
rak "Freiheit Für Faruk Ereren" ya-
z›l› pankartlar as›ld›. Yüzbinlerce
insan›n kat›ld›¤› festivalde 8 May›s
günü as›lan pankartlar pazar gününe
kadar as›l› kald›. Ayr›ca yine ayn›
bölgede Güler Zere ile ilgili yaz›la-
malar da yap›ld›.

***

Güler Zere’nin flehit düflmesinin
ard›ndan bir çok yerde oldu¤u gibi,
Berlin’de de Güler Zere için 9 Ma-
y›s günü bir anma yap›ld›.

IKAD lokalinde düzenlenen an-
mada, Güler Zere’nin hayat› ve mü-

cadelesi anlat›ld›. Anmaya 30 kifli
kat›ld›.

***

7 May›s günü flehit düflen dev-
rimci Güler Zere için, 10 May›s gü-
nü Halk Cephesi taraf›ndan, Alman-
ya’n›n Düsseldorf kentinde bulunan
Türkiye Baflkonsoloslu¤u önünde
eylem yap›ld›. Eylemde “Güler Ze-
re’nin Katili AKP ‹ktidar›d›r” yaz›l›
bir pankart aç›ld›. Eylemde, Halk
Cephesi ad›na yap›lan aç›klamada
Güler’in katilinin, tedavisini yap-
mayan ve tahliyesini bilerek gecik-
tiren AKP iktidar› oldu¤u söylendi.

‹‹ssvviiççrree:: Zürih Kültür Merke-

zi’nde 9 May›s günü yap›lan anma-
da Güler’in katilinin AKP iktidar›
oldu¤u belirtildi. Güler ve di¤er
hasta tutsaklar›n durumlar› ve solun
tecrite yaklafl›m› konular› hakk›nda
tart›flmalar yap›ld›.

FFrraannssaa:: Paris'de 9 May›s günü

yap›lan bir eylemle, Güler Zere se-
lamland›. Paris Saint Denis Meyda-
n›'nda yap›lan eylemde, "Güler Ze-
re Ölümsüzdür" pankart› aç›ld› ve
Güler'in resimleri tafl›nd›. Yap›lan
aç›klamada, Güler'in katilinin, Onu
tahliye etmeyerek, tedavisini engel-
leyen AKP iktidar› oldu¤u belirtildi.

HHoollllaannddaa:: 8 May›s günü,

Halk Cepheliler taraf›ndan, Rotter-
dam Türk Konsoloslu¤u binas› önü-
ne, Hollandaca “Güler Zere’nin Ka-
tili Türk Devletidir” yaz›l› bir pan-
kart as›larak, Güler’in tedavisi ve
tahliyesi geciktirilerek, bilinçli bir
flekilde katledilmesi protesto edildi.

BBeellççiikkaa:: Belçika’n›n baflkenti

Brüksel’ de bulunan, Türkiye Kon-
soloslu¤u’nun önüne, 8 May›s gü-
nü, Frans›zca "Güler Zere'nin Katili
Türkiye Devletidir” yaz›l› pankart
as›ld›.

Ayr›ca Belçika Halk Cephesi
yapt›¤› aç›klamada, hasta tutsaklar›
zulmün elinden çekip alman›n Güle-
r’e verdikleri söz oldu¤u vurguland›.

***

12 May›s günü Belçika'n›n bafl--

Avrupa’da

Avrupa’da Güler Zere Anmalar›
PPaarriiss
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kenti Brüksel'de bulunan Türk kon--

soloslu¤u önünde Güler Zere nez--

dinde Hasta Tutsaklara Özgürlük

eylemi yap›ld›.

Belçika Halk Cephesi taraf›ndan

haz›rlanan bildirinin okunmas›yla

bafllayan eylemde, "Güler Zere

Ölümsüzdür" ve Frans›zca "Hasta

Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" pan-

kartlar› aç›ld›.

Eyleme Belçika'l› Secours

Rouge (K›z›l Yard›m ) gurubu da

destek verdi.

Belçika Halk Cephesi hasta tut--

saklar serbest b›rak›l›ncaya kadar
eylemlerinin devam edece¤ini, bu--
nun Güler Zere'ye olan sözleri oldu--
¤unu aç›klad›lar. 

AAvvuussttuurryyaa:: 9 May›s günü,

Avusturya’n›n baflkenti Viyana’da
bir anma yap›ld›. Anmada Güler
Zere’nin hastal›¤›n›n bafllang›c›n-
dan bügüne kadarki süreç özetlenir-
ken, “politikalar›, hapishane yöneti-
mi, savc›s›, Adli T›p Kurumu’yla,
Güler’in katili AKP hükümetidir”
denildi. 

Güler Zere için da¤›t›lan helvay-
la anma sona erdi. Anmaya 70 kifli
kat›ld›. 

***

8 May›s günü Güler Zere'nin ka-
tilleri, AKP hükümeti ve Türkiye
devletini protesto etmek için, Viya-
na'daki Türkiye Büyükelçili¤i'nin

önünde tutsak yak›nlar› taraf›ndan

bir gösteri düzenlendi.

"Güler Zere Ölümsüzdür" yaz›l›

pankart›n aç›ld›¤› eylemde "Güler

Zere Ölümsüzdür", "Katil Devlet

Hesap Verecek", "Hasta Tutsaklar

Serbest B›rak›ls›n" sloganlar› at›ld›.

Eyleme 23 kifli kat›ld›. 

‹‹nnggiilltteerree:: Londra’da Güler

Zere için Anadolu Halk Kültür Mer-

kezi’nde bir anma yap›ld›.

Anmada okunan fliirlerin ard›n-

dan, Halk Cephesi aç›klamas› okun-

du. Ard›ndan Güler’in yaflam›ndan

kesitlerin oldu¤u 20 dakikal›k bir

sinevizyon izlendi.

Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merke-

zi de kat›larak haz›rlanan panoya

karanfillerini b›rakt›lar. Anmaya

100 kifli kat›ld›.

Baz› ailelerimiz çocuklar›n› dev-
rimcilerden uzak tutarak “koruduk-
lar›n›” san›yorlar. Özellikle de geç-
miflinde flu ya da bu flekilde devrim-
ci iliflkiler içinde bulunmufl, hatta
hala devrimci iliflkiler içinde olan
ailelerin bir k›sm›n›n da çocuklar›n›
devrimcilerden uzak tuttu¤u görül-
mektedir. 

Peki neden? Çocuklar›n›z› koru-
mufl mu oluyorsunuz? 

Çocuklar›n›z devrimcilerden
hangi kötü al›flkanl›¤› ö¤renecek? 

Uyuflturucu kullanmay›
m›?

Alkol mü? Kumar m›?
Çetecilik mi? Sayg›s›zl›k
m›? Bencillik mi? Ahlaks›z-
l›k m›? 

Hay›r, bugün hiç kimse
devrimci iliflkiler içinde çocuklar›-
n›n bu tür kötü al›flkanl›klar kazan-
d›¤›n› iddia edemez.

Ama devrimcilerin d›fl›nda, bu
olumsuzluklarla karfl›laflmalar› ve
onlar›n içine sürüklenmeleri hep
ihtimal dahilindedir. O halde, ço-
cuklar›m›z› devrimci iliflkilerden

uzak tutarak nas›l bir tehlikenin içi-
ne itti¤inizin fark›nda m›s›n›z?

Emperyalizmin yoz kültürü top-
lumun tüm kesimlerini çürütüyor. 

Çocuklar›m›z› devrimcilerden
uzak tutarak emperyalist sistemin
uyuflturucu, kumar, çetecilik,  fuhufl
batakl›¤›na itti¤inizi görmelisiniz.
En iyi ihtimalle, bencil, sayg›s›z,
duyars›z, vatan sevgisiz biri olmaya
yöneltti¤inizi görmelisiniz. 

Bunlar bilinmiyor olamaz. Hatta
“devrimcilerden uzak dursun da ne

olursa olsun” diyenler de olabilir.
Bu vicdans›zl›kt›r. Bencilliktir. Ki-
flisel ç›karlar, kayg›lar, menfaatler
u¤runa çocu¤unu düzene kurban
vermektir. 

Devrimcilik paylaflmakt›r. Arka-
dafllar›, yoldafllar› ve hatta hiç tan›-
mad›¤› insanlar için en büyük feda-

karl›¤› gösterebilmektir. Düzenin
yoz kültüründen uzak olmak, insan-
l›¤›n en yüce, en soylu de¤erlerine
sahip olmakt›r. Kendi kiflili¤ine,
kendi de¤erlerine, ahlak›na, kültü-
rüne sahip ç›kmakt›r. Adaletli ol-
makt›r, dürüst olmakt›r, namuslu,
ahlakl› olmakt›r... Kokuflmufl siste-
min insanlar›, bütün toplumu çürüt-
mesine bayrak açmakt›r. Zulme, sö-
mürüye karfl› ç›kmakt›r. 

Çocuklar›m›z için gerçek teh-

ditin ne oldu¤u nereden ve kimler-

den geldi¤i görülmelidir.

Çocuklar›m›z›n gelece¤i

için as›l tehdit, bu sömürü

ve zulüm düzenidir. Bugün

için yaflad›¤›m›z Avrupa ül-

kelerinde açl›k gibi bir teh-

ditle karfl› karfl›ya de¤iliz

belki ancak, yozlaflma gibi

çocuklar›m›z› zehirliyen bir tehditle

karfl› karfl›yay›z. Bu sistemin zul-

müne, sömürüsüne, yozlaflt›rmas›-

na, ahlaks›zl›klar›na, çürümüfllü¤ü-

ne karfl› korumal›y›z. Bunun yolu

devrimcilerden uzak durmak de¤il-

dir. Devrimcilerle bbiirrlliikkttee olmak-

t›r.Devrimci olmakt›r.

ÇOCUKLARIMIZ ‹Ç‹N 
GERÇEK TEHD‹TLER!

AVRUPA’daki B‹Z

DDüüsssseellddoorrff
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***

Londra’da, 7 May›s günü, Güler
Zere’nin flehit düflmesinin hemen
ard›ndan, Londra’da, Dalston Jucti-
on Tren ‹stasyonu önünde protesto-
su gösterisi yap›ld›. Güler Zere’nin
resminin yer ald›¤› ‹ngilizce ve
Türkçe dövizler tutuldu ve bildiriler
da¤›t›ld›.

Gösteride “Güler Zere Ölümsüz-
dür”, “Hasta Tutsaklara Özgürlük”,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-
mez”, “Devrim fiehitleri Ölümsüz-
dür”, “Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz” ‹ngilizce ve Türkçe
sloganlar› at›ld›.

Eylemin sonunda; Güler Zere
için yap›lacak anmaya ve 10 May›s,
günü, ‹ngiltere TC elçili¤inin önün-
de yap›lacak protesto gösterisine
ça¤r›lar yap›ld›.

***

10 May›s günü, Halk Cepheliler,

katil AKP hükümetini ve faflist dev-

leti protesto etmek için Türkiye El-

çili¤ine siyah bir çelenk b›rakarak,

protesto etti.

Eylem boyunca ‹ngilizce bildiri

da¤›t›ld› ve soranlara bilgi verilerek

katil AKP iktidar› teflhir edildi.

Ayr›ca elçili¤in kap›s›n›n önüne

siyah bir çelenk b›rak›ld›. Eylem

sona ermeden önce bildiri her iki

dilden okundu. 

GGüülleerr ZZeerree ‹‹ççiinn

AAçç››kkllaammaallaarr......

Anadolu Federasyonu, Güler Ze-

re'nin flehit düflmesi ile ilgili bir aç›k-

lama yapt›. Aç›klamada Güler

Zere’nin uzun soluklu bir mücadele-

nin sonucunda hapishaneden ç›kar-

t›ld›¤› belirtilerek son nefesinde

yoldafllar›yla beraber oldu¤u söylen-

di. Aç›klamada “Güler Zere’nin kati-

li faflist AKP iktidard›r” denildi.

Nancy Halk Cephesi yapt›¤›

aç›klamada AKP iktidar›n›n katlet-

meye devam etti¤ini belirterek, bu

katliamlar›n hesab›n›n sorulaca¤›n›

söyledi. 

TAYAD Uluslararas› Dayan›flma

Komitesi ise “Güler Zere Ölümsüz-

dür” bafll›¤›yla yapt›¤› aç›klamada

Güler Zere’nin ölümünden AKP ikti-

dar›n›n sorumlu oldu¤unu belirtti.

Nurhan, Cengiz ve Ahmet’e Özgürlük
Özgürlük Komitesi, Köln’de, Dom Kilisesi önünde 43.

haftada olan eylemini gerçeklefltirdi.
Her cumartesi günü, tutuklu Anadolu Federasyonu üye-

leri Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’ya
destek için yap›lan eylemde , “Siyasi Tutsaklara Özgürlük”
diye Almanca sloganlar at›ld›. 100’e yak›n bildiri da¤›t›ld›
ve insanlar bilgilendirilirdi. Ayr›ca önceki gün flehit düflen
Güler Zere için “Güler Zere Ölümsüzdür, Güler Zere’nin
Katili AKP iktidard›r ve Devrim fiehitleri Onurumuzdur “
sloganlar› at›ld›. Eylem süresince polis taraf›ndan çekim
yap›ld›. Gösteri izinli oldu¤u halde, polis ayr›ca müdahale
etmeye kalkt›. Özgürlük Komitesi üyeleri, gösterinin izinli
oldu¤unu, bu tav›rlar›n›n anti-demokratik oldu¤unu söyle-
di.

Eylem, 1,5 y›ld›r hukuksuz bir flekilde tutuklu bulunan
Anadolu Federasyonu üyeleriyle dayan›flma ve Dussel-
dorf’da devam eden mahkemenin  kat›l›m ça¤r›s›yla son
buldu.

8 May›s günü, Almanya'n›n Nürnberg flehrinde
‘Faflizme Hay›r’ yürüyüflü düzenlendi. Yürüyüfl
öncesi, 28 Nisan günü Plarrer Metrosu’nda u¤ra-
d›¤› ›rkç› sald›r› sonras› a¤›r yaralanan göçmen ile
ilgili bildiri da¤›t›m› yap›ld›. 

Yürüyüfl öncesi ve devam›nda da¤›t›lan ›rkç›
sald›r› ve polisin tavr› ile ilgili aç›klamalar›n bu-
lundu¤u bildirilerin alt›nda Halk Kültür Evi ve
çok say›da Alman ve göçmen derne¤in imzalar›
bulunuyor.

Sald›r› sonras› oluflturulan ‘Soli-Komitee’ adl›
platform sözcüsü, flehit düflen kanser hastas› dev-
rimci Güler Zere ile ilgili bir konuflma yaparak,
devrimcilere baflsa¤l›¤› diledi. ‘Güler Zere
Ölümsüzdür’ sloganlar› alt›nda Güler’in ölümün-
den AKP hükümetinin sorumlu oldu¤unu söyledi.
Yaklafl›k 1500 kiflinin kat›ld›¤› ve 'Faflizme Karfl›
Omuz Omuza' sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüflte,
Halk Cepheliler ‘Nein Zu Rassismus-Irkç›l›¤a
Hay›r-Halk  Kültür Evi’ imzal› pankart tafl›d›lar.

Nürnberg’te k›sa bir süre önce yap›lan uyum
meclisi seçimlerinde ‘Enternasyonal Demokratik
Liste’ nin (DIL) kazanan iki aday›ndan birisi olan
Medya Pervane ve Antifaflist grup sözcüsü yapt›kla-
r› konuflmalarda , ›rkç›l›¤›n artt›¤› son zamanlarda
bile polisin sald›r›lar› gözard› etmeye devam etti¤ine
de¤inerek, insanlar› 29 May›s günü yap›lacak olan
‘Irkç›l›¤a Hay›r’ yürüyüflüne davet ettiler.

Nürnberg’da “Irkç›l›¤a
Hay›r” Yürüyüflü

‹ran’da idamlar sürüyor!
‹ran,  9 May›s'ta  4'ü PJAK ve PKK davalar›ndan tutuk-

lu olmak üzere 5 siyasi tutsa¤› idam etti. Savunma haklar›
ellerinden al›narak verilen idam kararlar›, bekletilmeden in-
faz edildi.

‹ran, Kürt halk›n›n ulusal taleplerini karfl›lamak yerine,
Kürt halk›n›n  taleplerini idamlarla bo¤maya çal›fl›yor. Nite-
kim uzun bir süredir verilen idam cezalar› bekletilmeden in-
faz ediliyor.

‹dam edilen 5 siyasi tutsa¤› sahiplenmek ve ‹ran’› pro-
testo etmek için Do¤u Kürdistan'da protestolar yap›ld›. 
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De¤ifltir de¤ifltir... 
De¤iflmiyor!

AAnnaayyaassaa’’nn››nn 8800 mmaaddddeessii ddee¤¤iiflflttii,, öözzüü aayy--
nn›› kkaalldd››....  AAKKPP 1122 EEyyllüüll AAnnaayyaassaass››nn›› ssaavvuunn--
mmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr.. 12 Eylül faflist cuntas›-
n›n ard›ndan haz›rlanan ve 12 Eylül cuntas›-
n›n haz›rlad›¤› anayasa, 7 Kas›m 1982’de ka-
bul edildi. 

28 y›lda çeflitli hükümetler taraf›ndan Ana-
yasa’da tam 16 kez de¤ifliklik yap›ld›. Geçici
maddelerle birlikte toplam 119944 mmaaddddeessii bulu-
nan Anayasas›'n›n 8800 mmaaddddeessii de¤ifltirildi.

Yani neredeyse yar›ya yak›n› de¤ifltirildi,
ama iflte bak›n hala ondan ““1122 EEyyllüüll AAnnaayyaa--
ssaass››”” diye söz ediliyor. De¤ifltirenler bile as-
l›nda bir fley de¤ifltirmediklerinin fark›nda ol-
salar gerek ki, onlar da öyle diyor. 

Has›l› kelam, siz AKP’nin ortaya getirdi¤i
son de¤iflikli¤e de kulak asmay›n. Cunta ana-
yasas›, yine cunta anayasas› olarak kalmaya
devam edecek. 

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

ÇÇiizzggiiyyllee

NATO GÖREV‹!
Akdeniz’deki NATO görevinden dönen MMaayy››nn FFiilloo KKoommuuttaann--

ll››¤¤››’’na ba¤l› may›n avlama gemisi Edremit’e ihbar üzerine bask›n
yap›lm›fl. 300 flifle kaçak viski, 5 bin paket kaçak sigara yakalanm›fl. 

NATO görevlerinin mahiyeti de¤iflmifl anlafl›lan.. 
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‹hbar!
Bir adam Baykal’a suikast

iddialar›yla ilgili bir ihbar
mektubu yazm›fl. Bunun üze-
rine polis 13 kifliyi gözalt›na
alm›fl. 

Sonra ihbar mektubunu
yazan adam, “asl›nda arala-
r›nda husumet olan herkesi
ihbar mektubuna yazd›¤›n›”
aç›klam›fl. 

Bunun üzerine 13 kifliden
11’i serbest b›rak›lm›fl. 

Bu kadar kolay m› yani?
Can› isteyen, istedi¤i ko-

nuda bir ihbar mektubu yaz›p,
onlarca kifliyi gözalt›na ald›-
racak, sonra adam insafa ge-
lirse, ihbar›n›n iftira oldu¤unu
aç›klay›p onlar› b›rakt›racak.
Ya böyle bir aç›klama yap-
mazsa? O zaman yatacak de-

mek ki!
Madem öyle, bir aç›k ih-

bar mektubu da biz gönderi-
yoruz polise: 

Baykal’a suikast giriflimin-
de yeralanlar flunlard›r:

Tayyip Erdo¤an, Kemal
Unak›tan, Muammer Güler,
Adnan Hoca, Cüppeli Ahmet
Hoca, Prof. Hikmet Sami
Türk, Celalettin Cerrah, Ke-
nan Evren, Do¤an Gürefl, Ah-
met Necdet Sezer, Hortum
Süleyman... (Bunlar, geçti¤i-
miz Nisan ay›nda, Gölbafl›nda
bulunan bir k›r evinde bir top-
lant› yaparak suikast›n ayr›n-
t›lar›n› konufltular. ‹htiyaç du-
yulmas› halinde k›r evinin
tam krokisi iletilecektir.)

Bakal›m, polis bizim ihbar
mektubumuza da ayn› ifllemi
yapacak m›?



Kardefl örgütler
TTÜÜSS‹‹AADD’la MMÜÜSS‹‹AADD,
20 y›l sonra ilk kez res-
men bir araya gelmifller. 

Bakmay›n bu biçim-
sel toplant›ya. Onlar za-
ten hep bir aradayd›lar.

Birlikte soyup, birlikte sömürüp, birlikte ya¤mal›yorlar...
Sömürü pastas›ndan daha büyük pay almak için elbette
aralar›nda dalafl›yorlar da... 

Ama as›l olan kavgalar› de¤il, soygunda ittifaklar›d›r.
Onlar gerçekten kardefl örgüttürler. Sömürüde, zulümde,
katliamlarda, kontrgerilla yöntemlerinde hiç kküüssmmeezz kkaarr--
ddeeflfllleerr gibilerdir. 

SEVG‹!!!
Diyarbak›r’dan ‹stanbul’a atanan vali Hüseyin Avni

Mutlu, Diyarbak›r için bir tan›m bulmufl: ““SSeevvggii flfleehhrrii””

Gel de gülme, gel de bu yarat›c›l›¤a flapka ç›karma. 

Yar›m milyonu aflk›n insan›n aç ve susuz yaflamaya ça-
l›flt›¤› bir flehir, sevgi flehri ha... 

Her fleyin yasaklanabildi¤i, tarihi faili meçhullerle dolu,
hapishanesi maltalar›na kadar kan gölüne dönmüfl bir flehire
“sevgi flehri” demek, en büyük hapishaneler tarihi katliam›na
“hayata dönüfl “demek kadar traji komik olsa gerek...

Uygarl›¤a Lanet!
Avustralyal› bir televizyon yap›mc›s›, Amerika'da yoz-

laflma merkezlerinden biri olan Las Vegas adl› flehirde bir
program bafllatacakm›fl. 

Bu programda “gönüllü adaylar›n bekareti sat›fla ç›ka-
r›lacak”m›fl. 

Fazla söze gerek yok. Baflka söze gerek yok. 

E¤er bu Amerika “uygar”sa, e¤er bu yar›flma o “uy-
gar”l›¤›n bir parças›ysa, lanet olsun öyle uygarl›¤a! Geri-
ye tek bir izi bile kalmamacas›na yerin dibine bats›n o uy-
garl›k! 

Nesini kutlayacaks›n›z?
Önümüzdeki günlerde ““AAttaattüürrkk’’üü AAnnmmaa vvee GGeennççlliikk

vvee SSppoorr BBaayyrraamm››”” kutlanacak!

AAnnmmaayymm››flfl;; ülkeyi emperyalizme teslim etmiflken,
Mustafa Kemal’i hangi yüzle anacaklar... GGeennççlliikkmmiiflfl;;
uyuflturduklar›, apolitiklefltirdi¤i gençli¤i mi, yoksa dev-
rimci vatansever gençleri nas›l tutup tutup  içeri att›klar›-
n› m› kutlayacaklar?.. Spormufl, mafyaya teslim ettikleri
flu sporu mu kutlayacaklar... Velhas›l, hhaannggiissiinnii ttuuttssaann››zz
eelliinniizzddee kkaall››yyoorr...... BBuu 1199 MMaayy››ss’’››nn bayraml›k hali kalma-
m›fl ya iflte, al›flkanl›ktan sürdürüyorlar..
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Dev-Genç Kültür fienli¤i’ne sald›ran polis, ilk

gün 8 ö¤renciyi gözalt›na ald›. Babaeski’den Mel-
tem Kelefl, Marmara Üniversitesi’nden Ayberk De-
mirdö¤en, ‹stanbul Üniversitesi’nden Ekin Dalbu-
dak ve Eskiflehir’den gelen ö¤rencilerden Çi¤dem
Yakfli tutukland›lar. 

Gözalt›na al›nan ö¤rencilerin bir k›sm›, önce Ha-
liç Karokolu’na gönderildiler. Oradan da Vatan’daki
Emniyet Müdürlü¤ü binas›na. Ö¤renciler, gerek po-
lis merkezleri aras›nda dolaflt›r›l›rken, gerekse de
hastaneye sevk edilirken, parmak izi alma, üst ara-
mas› gerekçeleriyle defalarca sald›r›ya u¤rad›lar. 

fienli¤e Babaeski’den gelen ö¤rencilerden Mel-
tem Kelefl’in bu sald›r›lar s›ras›nda  eellmmaacc››kk kkeemmii¤¤ii
kk››rr››lldd››.. Gözalt›na al›nanlardan Ayberk Demirdö¤en,
iiçç kkaannaammaa flflüüpphheessiiyyllee hastanede gözetim alt›nda tu-
tulurken, Yeliz Y›lmaz’›n kafatas›nda çatlak olufltu. 

Bunun d›fl›nda da gözalt›na al›nan hemen herkes,
bir biçimde daya¤›n, iflkencenin izlerini tafl›yordu. 

Bu nas›l bir tahammülsüzlük, nas›l bir düflman-
l›kt›. Bunun cevab›n› Dev-Gençliler iyi biliyordu el-
bette. 

Gençlik Federasyonu’ndan ö¤renciler, gözalt›nda
iflkenceleri protesto etmek için açl›k grevi yaparken,
sloganlar›yla da bulduklar› her f›rsatta protestolar›n›
dile getirdiler. 

Polisin istanbulun çeflitli mahallelerinde yapt›¤›
sald›r›larda da ‹kitelli’den Erkan Sönmez, Latif
Mollaahmeto¤lu, Umut Kocaeli gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlardan Erkan Sönmez tutukland›. 

Sald›ran ve ‹flkence
Yapan Polis,
Haks›z Yere
Tutuklanan
Dev-Gençliler


