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Devrimciler dünyan›n en soylu damar›d›r

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Güler Zere sesleniyor
(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, S anatç›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, 16 Mart 2010
(A ﬂa ¤› daki m es aj › Gü le r Ze re , yolda ﬂlar›na hita be n
ﬂehit düﬂtükten sonra iletilmek üzere yazm›ﬂt›r. Vasiyeti
ü z e r in e y a y ›n l› y o ru z )

ö¤reten Umuda teﬂekkür ederim.
Can›m yoldaﬂlar›m,
Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin ellerinizden
s›ms›k› kavr›yor, sonra kucakl›yor ve öpüyorum.

Yo l d a ﬂ l a r › m a ,

Sevgilerimle

Merhaba,

G ü l e r Z e re

Bildiklerim, bilmediklerim hepinizin ismini geçiriyorum akl›mdan. Nerede olursan›z olun. Uzak diyardakiler, mücadelenin her alan›nda, her yerde hepiniz benimlesiniz. Her an yan›mda oldunuz.
Yak›n›mdakiler hep yan›baﬂ›mdayd›n›z. Hangi birinizin 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 birbirimizi böyle sevebiliriz. Ancak biz birbirimiz için ölebiliriz. 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

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2

Beyo¤lu/‹STANBUL
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14
ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Faks: (0-212) 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE

21 May›s - 27 May›s
Ağustos 1977’de Trabzon ili Of ilçesi, Hovaza (Karşıyaka) Köyü doğumlu. Çay üreticiliği yapan yoksul bir ailenin çocuğuydu. 16 yaşına
kadar hem çayda çalıştı, hem babası ile hafızlık, müezzinlik yaptı. İstanbul Bakırköy Lisesi'nde okurken mücadeleye katıldı. Liseli gençlik
Topkapı sorumlusu oldu. 1995'te tutsak düştü. İşkenceler ve tutsaklık
Faruk KADIO⁄LU 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, açlığının 15. gününde 2 5 M a y ı s 2 0 0 5’te bedenini tutuşturarak şehit düştü.
İstanbul Gültepe'de anti-faşist mücadele içinde
yer alan bir Devrimci
Solcu'ydu. 2 2 M a y ı s
1 9 8 0 ’ d e Gültepe’de faşistler tarafınHamit KAYA
dan kaldıkları eve yapılan baskında şehit düştü.

***

N a geh an K U RT ’ a
Can›m ablam,
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 varken birkaç sat›r yazmak istedim. Sen de ben buraya
getirildikten sonra emek verenlerdensin. Yapt›¤›n her
ﬂey için sana teﬂekkür ediyorum. Önceden mektuplarla tan›d›m seni. Sonra yan›baﬂ›mda. Mücadeledeki
hareketlili¤in, koﬂuﬂturmacan gurur verici. Biliyorum ki ablam kendini yenilemedeki çaban azmin her
zaman devam edecektir. Neslihan›m›z, sen, çocuklar›n hepiniz çok güzel bir bütünlük sa¤lam›ﬂs›n›z bu
kavgada. Onlar› benim yerime öp abla. Ve umudumuza s›ms›k› sar›l abla. Seni seviyorum. Hasretle
öpüyorum. Seni üzdüysem özür dilerim.
2 1 M a r t , G ü l e r Z e re
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Ali ﬁAH‹N

1961 doğumlu. Bolu’da
mücadelenin ön saflarında yer aldı. Daha sonra
Ordu’nun Aybastı bölgesinde çalışmaya başladı.
Aykut KAYNAR 1 9 M a y ı s 1 9 8 0’de
aynı yerde faşistler tarafından katledildi.

1978 doğumlu. 2001 yılından beri tutsaktı. Tekirdağ F Tipi Hapishanesi'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 yapılmaması, 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.

“ﬁerefli yaﬂay›p, ﬂerefli ölece¤im. ﬁerefsizce bir
yaﬂam›n dayat›ld›¤› günümüz dünyas›nda ﬂerefli olmak en erdemli davran›ﬂlar›n baﬂ›nda geliyor.”
Faruk Kad›o¤lu
2 0 M a y ı s 1 9 9 8’de Dersim
Hozat Tavuk Köyü yakınlarında
çıkan çatışmada, saatlerce çatışıp
yoldaşlarının kuşatmayı yarmasını sağlayarak şehit düştüler. Son
Hüseyin KILIÇ Zeynep KORKMAZ 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 süre de İstanbul mahalli bölgelerde çalıştı.
Z e y n e p K o r k m a z , 1975, Kilis-Söğütlü doğumlu. Mücadeleye lise yıllarında katıldı. 1993-96 arasında Gaziantep Mücadele
ve Kurtuluş dergisi temsilciliklerinde bulundu. 1997’de gerillaya
katıldı.
23 Nisan 1972 Mersin-Tarsus Yenice kasabası doğumlu. 1993’te Burdur Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken mücadeleye katıldı. Mersin Kurtuluş bürosunda çalıştı. 1998 Nisan’ında tutuklandı. F Tiplerine karşı ölüm oruçlarının gündeme gelmesiyle,
U¤ur TÜRKMEN Ceyhan Hapishanesi 2. ölüm orucu ekibinde yeraldı. 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 kadar. O, İ L K örneği yaratarak, 204 gün ailesinin evinde ölüme yürüyerek 2 7 M a y ı s 2 0 0 1’de ölümsüzleşti.

An›lar› Miras›m›z
Ne Antep’i
terketti,
ne de mücadeleyi!
Z e y n e p K O R K M A Z 1993-96
y›llar› aras›nda G a z i a n t e p M ü c a d e l e
ve sonra da K u r t u l u ﬂ d e r g i s i n i n
temsilcili¤i görevini üstlenmiﬂti.
Bu y›llar içinde polis onu mücadeleden vazgeçirmek için birçok kez
gözalt›na ald›, iﬂkence yapt›. " . . . Ya
mücadeleyi b›rakacaks›n ya Ant e p ' i t e r k e d e c e k s i n . . . " dediler hep.
Ancak o, ne mücadeleyi b›rakt›, ne
de Antep’i terk etti. Tersine gözalt›lar
yaﬂad›kça, bask›lar gördükçe mücadeleye daha çok sar›ld›.
' 9 3 E y l ü l ' ü n d e 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
Z e y n e p K O R K M A Z , tutuklamalar
oldu¤unda kurumlar›m›z› sahiplenendir. 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. Bunun önemini anlamay›p, dergi da¤›t›m›nda yan çizenler oldu¤unda;
Boyunuza bak›n
" B u n l a r n e ", "B
d a . . .", " D e v r i m c i l i k y a p a c a k a d a m
y a l a n s ö y l e m e z " deyip do¤ruyu, yap›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 zorunluydu.
“ Tu t u k l a n a n l a r o l d u , b e n n e y a p a b i l i r i m ”ki demeyen, tersine öyle
bir durumda daha çok çal›ﬂmak gerekti¤ini savunan, bunu pratikte gösteren 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 mücadeleyi. Antep’ten sadece bir kez,
kendi iste¤iyle o da Dersim da¤lar›na
umudu taﬂ›mak için ç›km›ﬂt›r....
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Burjuvazi Geçmiﬂ,
Devrimciler Gelecektir!
ki ideoloji, dünyaya iki farkl› aç›dan bakmak demektir. ‹ki ideoloji, iki ayr› kültür, iki ayr› ahlak, iki
ayr› namus ve ﬂeref anlay›ﬂ›d›r. Burjuva s›n›f›, kendi hukuk ve ahlak›n›
oluﬂtururken, bunun temeline sömürünün meﬂrulaﬂt›r›lmas›n› koymuﬂtur. Sömürü ise dünyan›n en büyük ahlaks›zl›¤›d›r. Bu nedenledir
ki; burjuva hukuku ve ahlak›, temelde adaletsizlik ve ahlaks›zl›kt›r;
bu nedenledir ki, tüm burjuvalar
adaletsiz ve ahlaks›zd›r.

‹

iz, “ b ü t ü n b u r j u v a l a r a h l a ks › z d › r ” dedi¤imizde, kimileri
bizi genellemecilikle, sekterlikle
suçlayabilir, “çok iyi, çok dürüst”
burjuvalar olabilece¤ini söyleyip,
“solcu, sosyal demokrat burjuvalar”›, ilerici, sosyalist sanatç›lara
sponsorluk yapan tekelcileri örnek
verebilirler. Bu örneklerin hükmü
yoktur. Tekelci burjuvalarla televizyona ç›kmay› marifet sayan, y›llard›r bir kaç burjuvaya, her yeni sol
oluﬂum içinde büyük roller verenler,
elbette bu nitelemelerimizden rahats›z olacaklard›r. Fakat biz soruna kiﬂisel de¤il, s›n›fsal bak›yoruz.

B

Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

ir s›n›f olarak burjuvazi, adaletsiz ve ahlaks›zd›r. Baﬂka türlüsü
mümkün de de¤ildir. Çünkü her burjuva sömürücüdür ve sömürü, yeryüzünün, insanl›k tarihinin tan›k oldu¤u en büyük ahlaks›zl›kt›r. Tüm
di¤er ahlaks›zl›klar›n ve kötülüklerin de k a y n a ¤ › d › r. Bak›n tarihe; insanl›k h›rs›zl›kla, sömürü ortaya ç›kt›ktan sonra tan›ﬂm›ﬂt›r.. ‹ﬂgaller, fahiﬂelik, doland›r›c›l›k, mafya,
komplolar, bütün bunlar, insanl›¤›n
ezen ve ezilen, sömüren ve sömürülen diye ayr›ld›¤› sömürü düzenlerinin 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-

B

4

m›ﬂt›r. Bunlar›n büyük ölçüde ortadan kalkt›¤›na sadece sosyalist toplumlarda tan›k olundu. Burjuva toplum, burjuva siyaset ise, özü itibar›yla, her geçen gün çürüyen, kokuﬂan bir batakl›k durumundad›r. Kokuﬂman›n ﬂiddetine göre, o batakl›ktan çeﬂitli aral›klarla çamurlar d›ﬂar›ya taﬂar. T›pk› bugün oldu¤u gibi.
ligarﬂik düzenin siyaseti, günlerdir bir “kk a s e t” etraf›nda dönüyor. 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›kt›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, skandal sözleri duyuluyor sürekli. Karﬂ›m›zdaki tablo, burjuva siyasete özgü ve burjuva siyaset aç›s›ndan tekil
olmayan bir tablodur.

O

n baﬂta sözünü etti¤imiz iki
farkl› ideoloji, iki farkl› dünya
görüﬂü, bir baﬂka aç›dan ç ü r ü y e n
ve geliﬂenin ifadesidir.

E

urjuvazi çürümüﬂ bir düzenin
temsilcisidir. Çürümüﬂlük, burjuvazinin çal›ﬂma dünyas›n›, aile
dünyas›n›, politika dünyas›n› kaplam›ﬂt›r ve zaten bunlar›n hiçbiri birbirinden ba¤›ms›z de¤ildir. Ahlak,
namus, ﬂeref onlar›n kitab›ndan
çoktan silinmiﬂtir. S›n›flar müca-

B

Bir s›n›f olarak burjuvazi,
adaletsiz ve ahlaks›zd›r. Baﬂka türlüsü mümkün de de¤ildir.
Çünkü her burjuva sömürücüdür ve
sömürü, yeryüzünün, insanl›k tarihinin tan›k oldu¤u en büyük ahlaks›zl›kt›r. Tüm di¤er ahlaks›zl›klar›n
ve kötülüklerin de kayna¤›d›r.

delesi içinde savaﬂan taraflardan bu
de¤erleri savunan ve yaﬂatan, yaln›z
devrimcilerdir. BURJUVAZ‹N‹N
AHLAKI, ‹LKES‹, ﬁEREF‹ YOKTUR! Komplo, pusu, iftira, tehdit,
ﬂantaj... Hepsi bu sistemin, burjuva
politikas›n›n yöntemleridir.
evcut komplonun hedefindeki
isim olan Deniz Baykal, “‹nsano¤lunun mahremiyetine tecavüz”den ﬂikayet etmektedir. E¤er
Baykal, mahremiyetin savunucusu
ise; sorar›z; Baykal, bu ülkenin devrimcilerinin att›¤› her ad›m kameralarla çekilirken, ülkemizin devrimci,
vatansever insanlar›na iﬂkencehanelerde, hapishanelerde tecavüz edilirken bir kez olsun sesini ç›karm›ﬂ m›d›r?.. Hapishanelerde ziyaretçi giriﬂlerinde insanlar› iç çamaﬂ›rlar›na kadar soyup araman›n “insano¤lunun
mahremiyetine tecavüz” oldu¤u ﬂikayetlerine dönüp bakmam›ﬂt›r Deniz Baykal. Sorar›z, bu uygulama
mahremiyete girmiyorsa, sizin mahremiyet anlay›ﬂ›n›z, sadece kendinizle 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 mahremiyete tecavüz say›lmas›n!
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vet, bir komplo kurulmuﬂtur.
Komplo, Türkiye cumhuriyeti
polis teﬂkilat›n›n, jandarma teﬂkilat›n›n ve M‹T’inin en iyi bildi¤i ﬂeydir. ‹lk kez kurulmam›ﬂt›r ve devrimci ilerici güçlere karﬂ› kurulan
yüzlerce komplo karﬂ›s›nda Baykal’›n benzer bir öfkeyle hayk›rd›¤›n› ve komployu k›nad›¤›n› hat›rlam›yoruz.
endi mahremiyetini savunup,
baﬂkalar›n›n mahremiyetinin
çi¤nenmesine ortak olan bir politikac›n›n ahlak savunuculu¤u samimiyetsiz ve tutars›zd›r. Kendisine
kurulan komplolara karﬂ› ç›k›p baﬂkalar›na komplo kurulmas›na sessiz
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kalmakta ahlaki bir yaklaﬂ›m yoktur... ﬁöyle bir geriye dönülüp bak›ld›¤›nda, yaklaﬂ›k k›rk y›ld›r burjuva
siyaset sahnesinde olan Deniz Baykal’›n herhangi bir konuda ahlak
mücadelesi verdi¤ini göremezsiniz.
Tam tersine, o boylu boyunca burjuva ahlaks›zl›¤›n›n, çürümüﬂlü¤ünün,
yozlaﬂmas›n›n içindedir. Doland›r›c›l›k, kay›rmac›l›k, gayri-meﬂru kad›n-erkek iliﬂkileri, burjuva politikas›n›n kan›ksanm›ﬂ çürümüﬂlü¤ünün
en s›radan boyutlar›d›r.

aldatmaca. Baﬂkalar›n›n soygununa
onay veren de o soyguncu kadar ahlaks›z ve namussuzdur.
evrimler, insanl›¤›n en soylu
damar›na kitleler halinde yeni
insanlar ekler. ‹nsanl›¤›n soylu damar› büyür, geniﬂler, yay›l›r. Devrimleri gerçekleﬂtirmek de, sosyalist inﬂa da fedakarl›klar gerektirir.
Kitleler bunlar için canlar›n› ortaya
koyarlar. Vatan için, özgürlük için,
adalet için kiﬂisel bir karﬂ›l›k beklemeksizin, belki kendileri göremeyecek olmas›na karﬂ›n “çocuklar›n›n
görebilmesi için” dövüﬂürler.

D

u öylesine büyük ve kan›ksanm›ﬂ bir çürümedir ki; düzen politikac›lar›n›n, tekelcilerin, tüccarlaugünlerde çeﬂitli vesilelerle tarr›n, tefecilerin büyük ço¤unlu¤unun
t›ﬂma konusu olan 2. emperyametres tutmalar›ndan gayri-meﬂru
list paylaﬂ›m döneminin tablosu da
yollardan ﬂirket sahibi olmalar›na
kadar, bu tür iﬂleri ve iliﬂkileri
‹ﬂte bu çürümüﬂlük tablosunu
vard›r. Ve iﬂte bu olgu, ayn› zaortas›nda, insanl›¤›n en soylu
manda, hemen her kesimin bir kadamar›
olarak devrimciler, lekesiz
setle teslim al›nabilmesinin de zetarihleriyle, apak politika tarzlar›ymini olmaktad›r.
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la ayr› bir yerde dururlar. Burjuva
u çürümüﬂ, bu kokuﬂmuﬂ, bu
politikas›n›n
bu çürümüﬂlü¤ü içinpespaye burjuva politikac›lade hakl› haks›z araﬂt›rmak boﬂunar›n devleti ve hükümeti, bizi had›r. Çürümeden, batakl›ktan tek ç›pishanelerde r ehabilite etmeye
k›ﬂ yolu, çürümüﬂ politikac›lardan
(iyileﬂtirmeye) kalk›ﬂ›yor. Rehabilitasyona ihtiyac› olan kendilerintek kurtuluﬂ yolu vard›r: Devrimciden baﬂkas› de¤ildir. 1984, 1996,
lerin önderli¤inde devrim!
2000-2007 ölüm oruçlar›n› düﬂünün. Genç yaﬂl›, kad›n erkek, yüzoldukça çarp›c›d›r. Faﬂist Alman orlerce insan, halk› sömürülüp soyuldusu, karﬂ›s›nda ciddi bir direniﬂ
mas›n diye, ülkemiz emperyalistler
görmeden Polonya'y›, Belçika'y›,
taraf›ndan ya¤malanmas›n diye,
Çekoslavakya'y›, Hollanda'y›, Noryoldaﬂlar› zulüm alt›nda olmas›n diveç'i ve Fransa'y› iﬂgal etti. Ard›nye, ölümün üstüne koﬂarak gittiler.
dan 1941 Haziran›nda Sovyetler
Kimi, yüzlerce günlük açl›klara göBirli¤i'ne yöneldi. ‹ﬂte orada, Hit¤üs gerdi, kimi bedenini ateﬂlere
ler’in ordular›n›n karﬂ›s›na ç›kan yiverdi. Devrimcilerden baﬂka kim yane insanl›¤›n en soylu damar› oldu.
pabilir böyle bir fedakarl›¤›? DevSovyet halk›n›n kahramanca direnirimcilerin insanl›¤›n soylu damar›
ﬂinin öncüleri, Komünist Parti’nin
olmas›n›n verilebilecek en ç›plak, en
kadrolar›yd›. Sovyet halk› ve parti
çarp›c› örneklerinden biridir ölüm
kadrolar›, kahramanca savaﬂarak
oruçlar›. Onlar, Türkiye ve dünya
durdurdular faﬂist ordular›. 20 milhalklar›n› kurtuluﬂa götürecek, onlar
yon Sovyet insan› kendini feda etti
yeryüzüne adaleti, eﬂitli¤i, özgürlüfaﬂizmi durdurmak için. Bunlar›n 2
¤ü, kardeﬂli¤i getirecek kadrolard›r.
milyona yak›n›, SBKP üyesiydi.
Burjuvazinin hangi kadrosu, hangi
politikac›s› ç›kar›labilir onlar›n karöyle bir feda duygusunu, yaln›z
ﬂ›s›na? Ecevit, Baykal gibi baz› pososyalist ideoloji ç›karabilir orlitikac›lar›n, yatlar, villalar sahibi oltaya. Burjuva ideolojisi, baﬂkalar›
mamas›ndan hareketle bunlara “düiçin t›rna¤›n› bile feda etmeme iderüst politikac›” deniyor. Tamamen
olojisidir. Bu nedenledir ki, burjuva-
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zi, yönetti¤i kitlelere, genel olarak
kendi ideolojisini, kültürünü empoze ederken, ona belli s›n›rlar koyar.
O s›n›rlar, kitlelerin vatan için ölebilme duygular›d›r. Burjuvazi, gerekti¤inde kullanabilmek için, ﬂovenist bir temelde bu duygunun devam›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.
üzen, 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 kullan›lmaya baﬂlan›r. Devrimcilere
komplo kurmak, sahte delillerle
yüzlerce y›l ceza vermek, Baykallar’›n, Tayyipler’in, tüm burjuva politikac›lar›n iyi bildikleri bir yöntemdir. Komplo, pusu, skandal, iftira, hepsi sömürcü s›n›flar›n icad›d›r.
Hepsi kendi sistemlerinin yöntemleridir. Baykallar’›n, Tayyipler’in demokrasisi, çok partili sistemi, adaletsiz, ahlaks›z, ilkesiz bir rekabettir.
Bu rekabette herkesin bir aç›¤› vard›r, herkes birbirinin aç›¤›n› kollar,
herkes birbirinin kuyusunu kazar...
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ﬂte bu çürümüﬂlük tablosunu ortas›nda, insanl›¤›n en soylu damar›
olarak devrimciler, lekesiz tarihleriyle, apak politika tarzlar›yla ayr›
bir yerde dururlar. Burjuva politikas›n›n bu çürümüﬂlü¤ü içinde hakl›
haks›z araﬂt›rmak boﬂunad›r. Çürümeden, batakl›ktan tek ç›k›ﬂ yolu,
çürümüﬂ politikac›lardan tek kurtuluﬂ yolu vard›r: Devrimcilerin önderli¤inde devrim! Ülkemizin ve
dünyan›n tüm emekçileri, insanl›¤›n
en soylu damar›, sizi ça¤›r›yor.

‹
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Dünyan›n en soylu damar›:

devrimciler
N Komplo, yalan, tehdit,
ﬂantaj; ç›kar ve iktidar kavgas› için her yöntem mübah!
N Süren “kasetler savaﬂ›”
burjuvazinin ahlak›n›n
göstergesidir
N Düzenin kirine, pas›na
bulaﬂmayan devrimciler
insanl›¤›n yüzak›d›r
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Yürüyüﬂ
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2010

Düzen politikac›lar›, kan emi ciler, h a l k d ü ﬂ m a n l a r › , ç›kar ve iktidar savaﬂ›nda öne geçmek için birbirlerinin telefonlar›n› dinletmekten
en mahrem aile s›rlar›n› çarﬂaf çarﬂaf yay›nlatmaya kadar, akla gelebilecek her yönteme baﬂvurdular.
Gerekti¤inde birbirlerinin tüm
suçlar›n› ve pisliklerini örtbas ettiler, ama iktidar kavgas› k›z›ﬂt›¤›nda,
ortaya saç›lmad›k bir ﬂey de b›rakmad›lar.
Bugün de bunu daha da ileri götürerek birbirlerinin “yy a t a k o d a l a r › n a ” girmekten, ahlaks›z iliﬂkilerini birbirlerine karﬂ› kullanmaktan
çekinmiyorlar.
Deniz Baykal’a ait oldu¤u söylenen bir kasetin ortaya at›lmas›yla,
düzen ve burjuva siyasetinin nas›l
çürüdü¤ünü, nas›l lime lime döküldü¤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 görülmektedir. Ve iﬂte bu nedenle de düzen politikac›lar› birbirlerinden korkar hale gelmiﬂlerdir.

“Kaset savaﬂlar›”
yeni de¤ildir!
Bugün düze n pol it ika c› la r› n›n
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b ü ro k r a t l a r › n , k a n e m i c i l e r i n ,
h a l k d ü ﬂ m a n l a r › n › n birbirlerine,
rakiplerine, hatta ayn› partiden “arkadaﬂlar›na” karﬂ› kulland›klar› bu
yöntemler y›llard›r bu devlet taraf›ndan kullan›lmaktayd›.
Faﬂist iktidarlar y›llarca kendilerine karﬂ› mücadele eden devrimcilere, yurtseverlere, ilericilere karﬂ›
ahlaks›zca yöntemler kulland›lar.
Komplolar, yalanlar, düzmece
haberler, yalan haberler bizzat bu
devlet taraf›ndan örgütlendi. Gazeteler, televizyonlar, radyolarla da
h›zla yay›ld›.
Oligarﬂi devrimcilere karﬂ› kontrgerilla merkezlerinde imal edilen
bu karalama, yalan kampanyas›n›
bugün de sürdürmektedir..
Oligarﬂi bu yöntemlerini iktidar
kavgas›nda da kullanmaktad›r. Nitekim “ E r g e n e k o n d a v a s › ” ad› alt›nda aç›lan davada herﬂey çarﬂaf
çarﬂaf yaz›lmakta, kad›n-erkek iliﬂkileri üzerinden ahlaks›zca yay›nlar
yap›lmaktad›r.
Tüm bunlar için iktidarda olan
partinin, “ii s l a m c › ” , “ m u h a f a z a k a r” ya da “ l a i k ” olmas›n›n önemi
yoktur asl›nda. Örne¤in, Ankara
Anakent Belediye Baﬂkanl›¤› adayl›¤› sürecinde Ankara Belediye Baﬂkan› 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. Hükümetler hep pazarl›klarla kurulur, ç›karlar› için birbirlerine ﬂantaj yapmaktan rüﬂvet, vurgun ve talan iliﬂkile-

rin birbirlerine karﬂ› kullanmaktan
geri durmazlar.

“Kaset savaﬂlar›”
düzenin aynas›d›r
Osmanl›’da taht kavgalar›, ç›kar
kavgalar› tasfiye edileceklerin ‹stanbul Yedikule zindanlar›nda bo¤durulmas› ile son bulmuﬂtur hep.
Günümüzde Yedikule zindanlar›
kullan›lmasa da daha çok bir “siyasi linç” ve tasfiye olarak gündeme
getirilmiﬂtir. Öyle olunca da, faﬂistmafyac› Çak›c›’dan, asalak sömürücülere kadar hepsi taraf›ndan bu
yöntem rahatl›kla kullan›lm›ﬂt›r..
Mesela, 1998 y›l›nda ülkemizde
böyle bir “ k a s e t l e r savaﬂ›” yaﬂanm›ﬂt›. Peﬂpeﬂe ortaya at›lan veya ortaya ç›kar›lma tehditleri yap›lan kasetlerle, herkes birbirine birﬂeyler
yapt›rmaya çal›ﬂ›yordu. DYP Genel
B a ﬂ k a n Ya r d › m c › s › M e r a l Akﬂe n e r taraf›ndan aç›klanan kasetlerden birinde, H ü rri y e t G a z e t e s i G e nel Ya y › n Y ö n e t m e n i E r t u ¤ r u l
Özkök'le Devlet Bakan› Güneﬂ
Ta n e r aras›nda “al gülüm-ver gülüm” iliﬂkileri konuﬂuluyordu. Ama
çürüme o boyuttayd› ki, Özkök,
sözde gazeteci olmas›na karﬂ›n, Ayd›n Do¤an ad›na ihale takipçili¤ini,
Özal’›n ve Mesut Y›lmaz’›n ﬂaklabanl›¤›n› yapm›ﬂ bir bakan olan Güneﬂ 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 çürümenin, kokuﬂman›n d›ﬂ›nda kalamazd›.
S›k s›k anket yapt›r›p, “haa l k › n
e n g ü ve nd i ¤ i k u ru m” oldu¤u söylenen ordunun temiz kald›¤› iddias›
da koca bir yaland›r. Ordu bu çürümenin belki de en çok içinde olan
ama hep bu yan›yla görmezden ge-

linen bir kurum oldu bas›n taraf›ndan.
Faﬂist-mafyac› Alattin Çak›c›,
banka ihalelerinde asalak sömürücüleri tehdit etmiﬂ, bu kasetler daha
sonra piyasaya sürülmüﬂtü.
Dönemin iktidar› ANAP’›n, sonra DYP’nin iktidarda oldu¤u dönemde bu iliﬂkiler birbirlerine karﬂ›
kullan›lm›ﬂt›.
Bir dönem çürüme öyle bir noktaya getirildi ki iktidar kavgas›nda,
Fadime ﬁahin, Müslüm Gündüz,
“F
Ali Kalkanc›” 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 ¤ l a y a r a k a n l a t t › ¤ › ” ﬂeriat kasetleri 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 hiçbir kural tan›mad›¤›n›n, para ve ç›kar için herﬂeyin nas›l kullan›ld›¤›n›n en somut örne¤i eski B a ﬂ b a kanlardan Bülent Ecevit’in yaﬂad › k l a r › d › r.
Amerika’n›n Türkiye’ye “kurtar›c›” olarak gönderdi¤i K e m a l D e rviﬂ, bir süre sonra Ecevit’in “manevi o¤lu” diye bilinen H ü s a m e t t i n
Ö z k a n’la birlikte Ecevit’e karﬂ› bir
komplo örgütlüyorlard›. Öyle ki,
Ecevit, h a s t a l › k , b u n a k l › k gibi gerekçelerle tasfiye edilmeye çal›ﬂ›l›yordu. Örnek ortadayd›; kendi liderine bunu yapanlar›n yapmayacaklar› bir ﬂey olamazd›.
Kuﬂkusuz sadece bu örneklerle
s›n›rl› de¤ildir yaﬂananlar. Düzen
her geçen gün daha çok pislik üretmekte, para, ç›kar ve iktidar kavgas› için hiçbir s›n›r tan›mamakta, çocuklar›, eﬂleri, aileleri ﬂantaj malze-

mesi olarak kullanmakta bile tereddüt etmemektedirler.
Dü z e n ç ü r ü m ü ﬂ v e

çürütmüﬂtür!
“ B u r j u v a z i , o z a m a n a k a d a r el
üstünde tutulan, sayg›yla bak›lan
bütün meslekleri kutsal hâlelerinden s›y›rd›; hekimi, hukukçuyu,
r a h i b i , ﬂ â i r i , b i l g i n i ü c retli iﬂçileri
s›ras›na katt›.
Burjuvazi, aile iliﬂkilerinin bü ründü¤ü duygusall›k tülünü y›rtt›
ve bunlar› basit parasal iliﬂkiler
d e re k e s i n e i n d i r d i.” (Marks-Engels,Komünist Parti Manifestosu,
sayfa 62)
Bu sat›rlar tam 162 y›l önce yaz›ld›. Bu sat›rlarda, iktidar› ele geçiren ve kendi s›n›f egemenli¤ini ilan
eden b u r j u v a z inin hemen her mesle¤in, hemen her iliﬂkinin içini nas›l
boﬂaltt›¤›n› anlat›yorlard›.
De¤er, ahlak, ilke, vicdan, yard›mlaﬂma, duygu, sevgi yoktur burjuvazinin kitab›nda. Onlar için geçerli tek olgu, vicdan de¤il, cüzdand›r.
Herﬂey parad›r. Hekimli¤in, hipokrat yemini ve kendisini insan›
iyileﬂtirmeye adayan yüceli¤i, bilim

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.

adam›n›n ç›kars›z bir biçimde milyonlarca insan için düﬂünebilmesi,
hukukçunun zorbal›¤a karﬂ› ç›kmas›, ailenin duygusall›¤› yoktur art›k.
B u r j u v a z i , 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›
“ t e k g e ç e r a k ç e n i n p a r a o l m a s ›”
oluﬂturmuﬂtur.
‹ﬂte bugün yaﬂananlar›n aç›klamas› buradad›r. Onurun, ﬂerefin olmad›¤›, alçakl›¤›n, h›rs›zl›¤›n, ac›mas›zl›¤›n prim yapt›¤› bir düzendir
burjuvazinin düzeni.
Öyle bir düzendir ki, çürüdükçe,
herﬂeyi çürütmektedir. ‹nsanlar›, insan iliﬂkileri, aile, okul, meslekler...
k›sacas› bu sald›r›dan herkes nasibini almaktad›r böylece.
O nedenle bugün yaﬂananlar sadece üç-beﬂ ahlaks›z düzen politi kac›s›n›n marifetiyle 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 halka geniﬂlemekte, giderek daha
büyük kesimi, etkisine almakta, çürütmektedir.
Bugün yaﬂanan tam da budur.
Milyonlarca insan yaﬂananlar› görmekte, etkilenmekte, de¤er yarg›lar› yerle bir edilmektedir.
Daha da önemli olan›, bugün
burjuvazinin çürümeyi kan›ksatmas›d›r. Sanki yaﬂananlar çok do¤alm›ﬂ, çok normal ﬂeyler yaﬂan›yormuﬂ gibi aktar›lmakta her tür yozluk kan›ksat›lmaktad›r
Tüm bu kirlenmiﬂlik içinde temiz kalanlar da vard›r elbette bu düzen içinde.
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Düzenin kirinden pas›ndan
uzak olanlar devrimcilerdir
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Düzen içinde yaﬂayan her kesim,
çürümeyle bir ﬂekilde uzlaﬂma içinde olmak durumundad›r. Uzlaﬂmayan yaln›z devrimcilerdir. Çürümeyle, ahlaks›zl›klarla, namussuzlukla, ﬂerefsizlikle uzlaﬂmayan tek
kesimdir devrimciler.
Bu yan›yl a düzenin kirine, pis li¤ine bulaﬂmam›ﬂ hem düzenin
pisliklerinden uzak hem de düzenini da l ga dal ga ya yma ya ç al ›ﬂ t› ¤›
p i s l i k l e re , y o z l a ﬂ m a y a k a r ﬂ › m ü c a dele eden tek güç devrimcilerdir.
Yozlaﬂmaya, çürümeye karﬂ›
mücadele eden devrimciler ise, ﬂaﬂmaz bir biçimde düzenin terörüne
maruz kalm›ﬂlard›r. 2006 Aral›k
ay›nda yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleyi yayg›nlaﬂt›ran Cepheliler’e karﬂ›
gündeme getirilen tutuklama terörü,
bu noktada çarp›c› bir örnektir. Fuhuﬂa, uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya
karﬂ› ç›kt› diye onlarca devrimci gözalt›na al›nm›ﬂ ve tutuklanm›ﬂt›r. 4
y›ld›r tutuklu olan devrimcilere
yüzlerce y›la varan a¤›r hapis cezalar› istenmektedir.
Tek baﬂ›na bu örnek bile düzenin
çürümesi içinde temiz kalan›n devrimciler oldu¤unu göstermektedir.
Düzen pisli¤i ve çürümeyi yayarken
devrimciler ona karﬂ› mücadele etmektedir.
Burjuvazi kendi çürümüﬂlü¤ünü, ahlaks›zl›¤›n› gizlemek için y›llarca devrimcilere, sosyalizme en
alçakça yalanlarla sald›rd›, onlar›
ahlaks›z göstermek için her türlü
propaganda arac›n› kulland›. Ama
h e r ﬂ e y o r t a d a d › r..
Ülkemizde 1950’li y›llardan
baﬂlayarak neredeyse 60 y›ld›r devrimcilere karﬂ› aral›ks›z bir yalan
kampanyas› yürütülmüﬂtü. Hem de
her tür yalan ve hileye baﬂvurularak

yap›ld› bu.
Halk›n geri yanlar› özellikle gözetilerek, devrimcilerin “ a n a b a b a
kardeﬂ bilmedi¤i”, devrimcilerde
mad›¤›”,
“ n a m u s k a v r a m › n › n olm
“ d i n e i n a n › l m a d › ¤ › ” , “ Ya b a n c ›
devletlerin ajan› oldu¤u” gibi hiçbiri do¤ru olmayan iddialar at›lm›ﬂt›r ortaya.
“ A n a r ﬂ i s t , t e r ö r i s t ” olmakla
suçlanan devrimcileri halktan tecrit
etmek için halk›n en hassas yanlar›na hitap edilmiﬂtir.
Devrimcilere bunlar› söyleyenler as›l olarak Ame ri kan iﬂ birl ikç i s i d i r l e r. Pislik içindeki yaﬂamlar›nda her tür ahlaks›zl›k vard›r. Ve düzenin 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›llarca o yöntemleri ile yönetmiﬂ ve bugünkü tablonun da yarat›c›s› olmuﬂlard›r.
Oysa tarih devrimcilerin düﬂüncelerine, yaﬂamlar›na tan›kt›r. Devrimciler düﬂüncelerini saklamazlar.
“ Komünistler, görüﬂ lerini ve
gayelerini gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak bütün
eski sosyal düzenin ﬂiddetle y›k›lmas›yla var›labilece¤ini aç›kça
ilân ederler. Bir komünist devrim
olacak di ye hâ kim s› n›f lar tit re s i n ! ” (age, sayfa: 123)

“Birimiz hepimiz için,
hepimiz birimiz için”
diyebilen yaln›z biziz.
Ya ln › z G ü le r Z e reler ’ d i r
Burjuvazi insana dair ne varsa
aç›k ki, atomlar›na kadar bölüp parçalamakta, insan› insana yabanc›laﬂt›rmaktad›r.
Tümüyle bireyci, bencil kiﬂilikler yarat›larak, insan›n paylaﬂ›mc›

yanlar› yok edilmektedir.
Biz” diyemeyen, “ b i z ”i unuttu“B
ran› onun yerine “bb e n”i koyan bir
kültür yarat›lmaya çal›ﬂ›ld› . Paran›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›¤›, devrimcilerin kültürü ayn› zamanda burjuvazinin yaratmaya çal›ﬂt›¤› insan tipine de bir cevapt›r. Burada “ben”
yok “biz” vard›r.
Nitekim bunu hasta tutsaklar
mücadelesinde bir kez daha somut
olarak gördük ve yaﬂad›k. G ü l e r
Z e re’ nin özgürlü¤ü için aylarca
tüm yoldaﬂlar› seferber olmuﬂ, etle
t›rnak gibi içiçe geçmiﬂti.
Hastane önünde tutulan nöbetlerden, Adli T›p önüne kadar herﬂey
G ü l e r Z e re’nin özgürlü¤ü ve sa¤l›¤› içindi.
Burada elbette ülke çap›nda yüzBirilerce Cepheli, yüzlercemiz “B
miz hepimiz için, hepimiz birimiz
için” diyebildi¤i içindir ki, böylesine güçlü bir sahiplenme duygusu
yarat›labilmiﬂti.
‹ﬂte bu duygular, böylesine bir
sahiplenme, kendisini onun yerine
koyabilme, ayn› ﬂeyleri yaﬂamak ve
“biz” diyebilmek, bu pespaye düzene yabanc› olan kavramlard›r.
Hiç ç›kars›z, hiçbir ﬂey beklemeden, halk›n›n kurtuluﬂu için kendini
ortaya koyabilmek ancak devrimci l e re özgüdür.
Hiçbir ﬂey beklemeden y›llarca
tutsakl›k ve tecrit koﬂullar›nda kalabilmek, halk›n kurtuluﬂ kavgas›na
inanmak ancak de vri m c i l ere özgüdür.
Y›llarca ölüm ile kuﬂat›l›p, tecrit
alt›nda tedavi hakk› elinden al›narak ölüme mahkum edilmesine karﬂ›n, bu vatan› ve halk› sevebilmek
ancak d e vri mc i l e re özgüdür.

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

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

Dünya halklar›n›n Hitler ve
Mussolini faﬂizminden kurtuluﬂunun 65. y›l›nda, bir kez daha faﬂizmi kimin altetti¤i tart›ﬂmalar› ve buna ba¤l› ayr›ﬂmalar yaﬂand›.
Bunun en çarp›c› örne¤i Rusya’da yaﬂand›. Zira Rusya’da kurtuluﬂun 65. y›l› nedeniyle iki tören yap›ld›.
Bunlardan ilki, Moskova’da aralar›nda NAT O’cular›n da oldu¤u bir
törendi. Halklar›n katili NATO kurtuluﬂ törenlerine ilk kez Moskova’da K›z›l Meydan’da bu biçimiyle kat›l›yordu.
‹ k i n c i s i ; Rus halk›n›n, Stalin
posterleriyle, k›z›l bayraklarla yapt›klar› gösteriydi.
Kuﬂkusuz bugüne kadar dünya
halklar›n›n faﬂizmden kurtuluﬂu sorunu emperyalistler taraf›ndan hep
karart›lmaya, gerçekler gizlenmeye
çal›ﬂ›ld›. Zaferde belirleyici bir pay› olmayan emperyalistlerin nas›l o
zaferi sahiplenmeye çal›ﬂt›klar› birçok kez görüldü.

Savaﬂ›n yükünü kim taﬂ›d›?
‹kinci emperyalist savaﬂ s›ras › n d a ; öldürülen insan say›s› 52
m i l y on u a ﬂ k › n d › r. Ölenlerin 5 mil yonu Alman, 3 milyonu Japon, 6
milyonu Ya h u d i , 160 bini Yunanl›,
6 m i l y o n u P o l o n y a l › , 600 bini
Frans›z, 500 bini ‹ngiliz, 6 milyonu
Çinli, 1,5 milyonu Yugoslav’d›r.

Faﬂizmi Stalin ile yenmiﬂtik,
Stalin yine K›z›l Meydan’dayd›!
Sovyetler Birli¤i ise bu savaﬂta
20 milyonu aﬂk›n ﬂehit vermiﬂtir.
Faﬂizme karﬂ› savaﬂta milyonlarca
parti üyesini, siyasi komiserleri, komutanlar› 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 ‹ngiliz
ve A m e r i k a n emperyalistlerinin
verdikleri kay›plar ise ortadad›r..
Hele o kay›plar Sovyetler Birli¤i’nin kay›plar› ile k›yasland›¤›nda zaferde kimin ne pay›n›n oldu¤u daha
aç›k görülür.
‹ﬂin bir di¤er yan› ise ﬂudur;
H i t l e r, 22 Haziran 1941’de 5
bin savaﬂ uça¤›n›n deste¤inde 190
t ü m e n d e n oluﬂan muazzam bir askeri güçle Sovyetler Birli¤i’ne sald›r›p, Sovyetler Birli¤i topraklar›n›
iﬂgal etti¤inde, D‹REN‹ﬁ’te aylarca, y›llarca sürecekti.
Alman faﬂistleri iﬂgal ettikleri
her köyü, her kasabay›, her ﬂehri yakarak-y›karak ilerlediler. Kuﬂatt›klar› ﬂehirleri günlerce ablukaya al›p,
bombalad›lar.
Faﬂist ordulara karﬂ› baﬂlang›çta
Sovyet topraklar›nda sürdürülen
D ‹ R E N ‹ ﬁ için Sovyet halklar› büyük bedeller ödediler. Sadece insan
kayb› ile de¤il ama binlerce köyü
yakarak, y›karak haritadan sildi Alman faﬂistleri.
O nedenle savaﬂ›n as›l yükünü
Sovyet halklar› taﬂ›d›. Bunun yan›nda ise ne Amerika ne de ‹ngiltere savaﬂ› kendi topraklar›nda yaﬂamad›.
Hele Amerika bütünüyle bu savaﬂ›n
d›ﬂ›ndayd›.
Sadece S t a l i n g r a d’da, 300 bin

Sovyet insan› öldü. 3 milyonluk
Leningrad’daki direniﬂte ise, tam 1
m i l y o n ﬂehit verildi. A B D ’ n i n
N o r m a n d i y a ç›karmas›ndaki kayb›
ise topu topu 1465 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 belirsizleﬂtirmeye çal›ﬂt›lar. Neredeyse zaferin her y›ldönümünde ortaya
yeni bir yalanla ç›kt›lar.
Dünya halklar›n›n Hitler ve
Mussoloni faﬂizminden kurtuluﬂunun 65. y›l›nda bu kez de Moskova’da K›z›l Meydan’da ortaya ç›kt›lar.
Kuﬂkusuz onlar›n as›l dertleri 2.
emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ› s›ras›ndaki utanç verici rollerini aklamak,
sosyalistler önderli¤inde kazan›lan
zaferi ise karartmakt›.
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Burjuvazi, objektif olarak
H i t l e r ’in müttefikiydi
Faﬂizme karﬂ› zaferin 65. y›l›nda
emperyalistlerin K›z›l Meydan’daki
törenlere kat›lm›ﬂ olmas› emperyalist savaﬂtaki utanç verici rollerini
ortadan kald›rmamaktad›r.
Birincisi; 2.emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›n›n taraflar› tüm emperyalist devletlerdir. Savaﬂ aç›k ki,
emperyalistlerin pazar kavgas›d›r.
Pazar kavgas› yürüten emperyalistler içinde faﬂist cephenin baﬂ›n›
çeken Almanya varken, ‹ngiliz ve
Frans›z emperyalistleri vard›. Amerika ise güç kaybeden emperyalist-
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lerin yerine göz dikmiﬂ, aç gözlü bir
emperyalist devlet olarak s›ras›n›
bekliyordu.
O n u n i ç i n d i r ki, emperyalist
savaﬂ›n sorumlular› tüm empery a l i s t l e r d i r. Em p e r ya l i s t l e r b u s a vaﬂ›n hesab›n› önce dünya halklar › n a v e r m e k d u r u m u n d a d › r l a r.
Bu nedenle tarihsel ve siyasal
olarak tüm emperyalistler dünya
halklar›na karﬂ› sorumludurlar.
‹kincisi; ‹ngiliz ve Frans›z emperyalistleri, Hitler faﬂizminin önünü açarak, Hitler’in yönetti¤i ordular›n ya¤ma, talan, iﬂgal ve katliamlar›n›n da önünü açm›ﬂlard›r.
‹ngiliz ve Frans›z emperyalistleri Hitler ordular›n›n Avrupa’da ilerlemeleri karﬂ›s›nda uzun süre “taa v›rs›z” kalarak, Alman faﬂistlerini
cesaretlendirmiﬂlerdir.
Ancak as›l strateji, Hitler faﬂizmini Sovyetler Birli¤i’ne sald›rtmakt›. Tüm emperyalistlerin ortak
düﬂman› tek sosyalist ülke olan
Sovyetler Birli¤i idi. Sosyalist Sovyetler Birli¤i y›k›lmal›yd›. Faﬂist
Almanya’n›n Sovyetler’e sald›r›s›
ile SSCB iﬂgal edilecek ve sosyalizm y›k›lacakt›!
Kald› ki, Alman faﬂistlerini bu
konuda ikna(!) etmek de çok zor olmad›. Alman faﬂistleri Avrupa’daki
iﬂgallerden ve birçok ülkeyi “yutmalar›ndan” sonra Sovyetler Birli¤i’ne sald›rd›.
Avrupa’y› ‹ngiliz ve Frans›z
emperyalistlerinin “hoﬂgörüsü” alt›nda k›sa sürede bir boydan bir boya geçen faﬂist ordular›n SSCB’yi
y›kaca¤›na da kesin gözüyle bakmaktayd› emperyalistler.
Hitler ordular›n›n SSCB’ye sald›r›s› boyunca, halen seyirci konumundad›r emperyalistler. Hesaplar›na göre “ Hitler, Stalin’in iﬂini bi tirdikten sonra” emperyalist ordular da sahneye ç›kacakt›r.
Faﬂist ordular Sovyetler Birli¤i
topraklar›nda yak›p-y›karak ilerlerken iﬂte bu hesaplar› yapan emperyalistlerin hiçbirinin k›l› dahi k›m›ldamam›ﬂt›r. Tersine ellerini o¤uﬂturarak bu sald›r›n›n sonucunu bek-

lemekteydiler.
Emperyalistlere
yön veren politika,
sosyalizm düﬂmanl› ¤ › d › r. As›l olarak faﬂizmi de¤il, “kk›z›l
tehlike”
dedikleri
sosyalizmi bir tehdit
olarak görmekteydiler.
O
yan›yla
2.
emperyalist paylaﬂ›m
savaﬂ›nda,
faﬂist
blokun karﬂ›s›nda yer alm›ﬂ görünen emperyalistlerin de suç dosyalar› kabar›kt›r.

Gaz odalar›n›n, toplama
kamplar›n›n, iﬂgal edilen
ülkelerin sorumlusu tüm
emperyalistlerdir!
“D›ﬂar›da dondurucu bir so¤uk
vard›. Kald›¤›m›z Auschwitz kamp›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 benzersiz trajedinin sonunda Nazilerin
ölüme terketti¤i 7 bin Yahudiyi kurtaran Ruslara teﬂekkür ederim.”
(Sabah, 1 Ocak 1999)
Nas›l kurtar›ld›klar›n› anlatan bu
cümleler, A u s c h w i t z K a m p › ’ n › n
kapat›l›ﬂ›ndan 53 y›l sonra, o gün
yaﬂad›klar›n› tekrar anlatan M o r i s
G o l s t ren'e aitti. Golstern, K›z›lord u taraf›ndan kurtar›lan Yahudi
esirlerden biriydi.
26 Ocak 1945'te K›z›l Ord u ' nun müdahalesiyle kapat›lan
kampta, o güne kadar tutsak edilen
6 milyonun üzerindeki insandan
yaln›zca 7 bin kiﬂi sa¤ kalm›ﬂt›. Bu
toplama kamplar›nda yaﬂananlara
bak›p faﬂizmin nas›l bir insanl›k suçu oldu¤unu görürüz. Alman faﬂizmi öncelikle komünistler olmak
üzere faﬂizme karﬂ› mücadele eden
hemen her kesimi düﬂman olarak
görmüﬂtür. Açt›klar› bu toplama
kamplar›nda milyonlarca insan› iﬂkenceler alt›nda katletmiﬂlerdir.
Yar› aç, yar› tok ve zorla çal›ﬂt›-

r›lan milyonlarca insan, kobay olarak da kullan›ld› bu kamplarda.
K›z›l Ordu askerleri böyle onlarca
kamp› ele geçirmiﬂ, ölmek üzere
olan binlerce savaﬂ esirini kurtarm›ﬂt›r.
Sayd›¤›m›z bu tablonun sorumlusu elbette en baﬂta Alman faﬂiz mini iktidara getiren, o iktidar› destekleyen b u r j u v a z i d i r. Burjuvazinin bu deste¤i olmaks›z›n, Alman
faﬂizminin iktidar› da bir hayaldi.
Yine bu tablonun sorumlusu faﬂist ordular›n Sovyetler Birli¤i’ni
iﬂgal etmesini isteyen, onu yönlendiren, faﬂist ordu, ülkeleri iﬂgal
ederken “sessiz” kalan di¤er em peryalist devletlerin burjuvazisid i r.
Yüzlerce toplama kamp›n›n,
orada katledilen milyonlarca insan›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, iﬂgallerinin, gaz odalar›n›n orta¤›d›r..
Buna Hitler faﬂizmine karﬂ› bir süre
sonra savaﬂ karar› alan Amerikan,
‹ngiliz b u r j u v a z i s i d e d a h i l d i r.
ﬁu çarp›c› gerçek bilinmelidir ki,
H i t l e r fa ﬂiz mi SSCB ü z e r i n e y ü rüyüp onlar› altetseydi, faﬂizmle
r a h a t l › k l a u z l a ﬂ a b i l i r l e r d i. Bugün
faﬂizmin yenilgisine dair söyleyecekleri tek bir ﬂey yoktur.
ﬁu gerçek özellikle hat›rlanmal›d›r: Sovyetler Birli¤i iﬂgal al t › nd a yk e n, faﬂist Almanya’ya karﬂ›

ayr› bir cephe aç›lmas› konusu gündeme gelmiﬂ, bu konuda ortak bir
düﬂünce oluﬂmuﬂtur.
Ancak buna karﬂ›n Amerikan
emperyalistleri aylarca çeﬂitli uydurma gerekçelerle yeni bir cephe
açmaktan yan çizmiﬂlerdir; emperyalistler, savaﬂ›n tüm yükünü Sovyetler Birli¤i’nin üstüne y›km›ﬂlard›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: 6 H a z i ra n
1944.
O nedenle yaﬂam›n› yitiren, katledilen 20 milyonu aﬂk›n Sovyet halk›n›n ölümünden, binlerce ﬂehir ve
köyün yak›l›p y›k›lmas›ndan emperyalistler 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 suçlar›ndan onu iktidara taﬂ›yan burjuvazi de sorumludur. Onlar faﬂizmi iktidara taﬂ›rken, sosyalistler ise faﬂizme 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 borçludurlar.
Faﬂist ordular›n bozguna u¤rat›l›p, yüzbinlercesinin esir al›nmas›nda, iﬂgalden kurtar›lan Roo m a n y a ,
Çekoslovakya, Polonya gibi baz›
ülkelerde devrimci halk iktidarlar›n›n kurulmas›nda Stalin’in önderli¤i tayin edicidir.

Faﬂizmi Stalin ile yenmiﬂtik,
65 y›l sonra Stalin yine K›z›l
Meydan’dayd›
Faﬂizme karﬂ› büyük zaferin 65.
y›l›nda NATO’cular, kanl› ayaklar›yla K› z› l M eyda n’da yd›l ar. 65
y›l önce Stalin önderli¤indeki Sovyetler Birli¤i, Alman faﬂizmini
bozguna u¤ratm›ﬂ, yenmiﬂti.
Faﬂizme karﬂ› büyük bedeller
ödenerek kazan›lan o büyük zaferin
65. y›l›nda iki tören yap›ld› Rusya’da. K›z›l Meydan’da Stalin, K›z›l Bayraklar, komünistler, savaﬂ
gazileri ve halk vard›. Onlar zaferin
65. y›l›n› yine Stalin ile kutlad›lar.
Rusya emperyalizmi ise aralar›nda Alman emperyalizminin baﬂbakan› ve emperyalist devletlerin
temsilcileri ile bir tören yapt›. Ame r i k a l › l a r, ‹ n g i l i z l e r ve A l m a n
e mpe rya li zmi ora dayd› . NATO ordayd›. Böyle bir zaferin y›ldönümünde emperyalist Almanya Baﬂb a k a n › M e r k e l’i ça¤›rmak savaﬂta
ﬂehit düﬂen 20 milyon insana ihanetti.
Halklar›n o gün emperyalistlere
karﬂ› kazand›¤› z a f e re h a k a re t t i r.
Rus halk› zaferin 65. y›l›n› Hitler faﬂizminden çok çekmiﬂ, büyük
kay›plar vermiﬂ halklarla kutlamal›d›r. Kanl› bir savaﬂ örgütü olan NATO ile de¤il!
Ayr›ca faﬂizme karﬂ› savaﬂta büyük kahramanl›klar ve büyük özveriler gösteren iﬂgal alt›ndaki ülkelerdeki devrimciler ancak bu zafer
kutlamas›nda yer almal›d›r..
Yine zaferin y›ldönümünde, Stalin posterleri ile donat›lan Moskova’daki Stalin posterlerini toplatan
iktidar Stalin’in halk›n önderi olmas›ndan rahats›z olmuﬂtur. Ancak Stalin düﬂmanl›¤› yapsalar da Stalin’i
unutturamaz, karalayamazlar.
Rusya Devlet Baﬂkan› Dimitriv
Medvedev, “Baz› sembolleri ve baz› posterleri kullanma niyetimizden
dolay› hiç kimse Stalinizmin günlük
yaﬂam›m›za geri dönece¤ini, koﬂullar 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
Medvedev, Nazi Almanyas›'na karStalin ve hatta
ﬂ› verilen savaﬂ›n, “S
a s k e r i l i d e r l e r de¤il, halk›n ka zand›¤›n›” söyleyerek, zaferi küçültüyor, Stalin ve devrimci önderli¤in savaﬂta oynad›¤› rolü ise inkar
ediyordu.
Kuﬂkusuz Medvedev, halkla birlikte olan Stalin’den rahats›z olmuﬂtur. Stalin’in K›z›l Meydan’da halk
taraf›ndan böyle sahiplenilmesi
Medvedev ve ortaklar›n› rahats›z
etmiﬂtir.
Rahats›z etmiﬂtir, çünkü y›llard›r
tüm emperyalistler el ele vermiﬂ,
klasik yalanlar, karalamalar ile Stalin’i gözden düﬂürmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Stalin’in bir diktatör oldu¤undan tutun da “Katyn katliam›na”
kadar herﬂeyden sorumlu olan birisi
olarak ilan etmiﬂlerdir.
O nedenle afiﬂlerine bile tahammül edememiﬂ ve afiﬂlerini bile
söktürmüﬂlerdir. Y›llarca onu yok
saym›ﬂlard›r.
Stalin korkusu ve düﬂmanl›¤› sonucudur ki, zaferin 65. y›l›nda Stalin’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 önder olarakta onu “tta rih e gömme yi ”
baﬂaramam›ﬂlard›r.
Tüm bu sald›r›lara karﬂ›n zaferin
65. y›l›nda Stalin Rus halk› ile birlikte K›z›lmeydandad›r.
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Öğretmenimiz
‹ngiltere’de yap›lan, "21. Yüzy›lda NATO ve Güvenlik, Gerçek Vizyon" baﬂl›kl› toplant›da NATO kurmaylar›n›n dile getirdi¤i bir gerçek:
"21. Yüzy›l, ayaklanmalar yüzy›l› olacakt›r. ”
Devam ediyorlar; katiller ordusunun kurmaylar› "...21 yy.’›n ilk otuz
y›l›n›n geri ülkelerde ortaya ç›kacak
ayaklanmalarla geçece¤ini, ekonomik
eﬂitsizliklerin artmas›yla ayaklanmalar›n önünün al›namayaca¤›n›...”
söylüyorlar.
Nas›l yap›yorlar bu
öngörüleri; büyük istihbarat› bilgilerle de¤il elbette.
a- tarihsel yenilgilerinden,
b- kendi sömürü ve
katliam planlar›n›n neler
getirece¤ini çok iyi bildiklerinden,
c- s›n›f düﬂmanl›¤›n›n
zorunlu düﬂünme sisteminden.
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. yüzy›l nas›l devrimler ça¤› olduysa, 21.
yüzy›l da devrimler ça¤› olacak.
Her ça¤ bizimdir.
DEVR‹MC‹L‹K TAR‹H B‹L‹NC‹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 Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n, büyük toprak sa-

hiplerinin, soyguncunun, vurguncunun, kaçakç›n›n, uyuﬂturucu tacirlerinin, çetelerin, asalakça geçinen bir avuç para babas›n›n hükmü geçer.
Vatan›m›za ait ne varsa, halklar›m›z›n al›nteri ve emekleriyle yaratt›klar› tüm de¤erlere ve zenginliklere
onlar el koyar.
Halk, her geçen gün daha da yoksullaﬂ›rken, onlar daha fazla sömürerek, servetlerine servet, zenginliklerine zenginlik katarlar.
‹ﬂte bu tablonun sorumlusu bu sömürü düzeni ve onun sahipleridir.
Ülkemizdeki sömürü düzeninin
patronu, baﬂta ABD olmak üzere tüm

katleden, kültürümüzü yozlaﬂt›ran
emperyalistlerdir, ama Meclis kürsüsünde eller patlarcas›na alk›ﬂlanan,
önünde el pençe divan durulan da yine onlard›r.
Ulusal egemenlik, onur, namus,
her türlü ulusal de¤er, onlar›n kasalar› dolsun diye ayaklar alt›na al›n›r.
Devlet onlar›n devletidir. Meclis
ve hükümetler ise sadece birer kuklad›r. Adalet, yasa, hukuk... her ﬂey onlar için vard›r.
Onlar›n düzenlerinin bekas› içindir.
‹hanet yasalar› için bir gecede anayasa de¤iﬂikli¤i yapanlar, halk›n ç›kar› için tek bir yasa yapmazlar.
Faﬂist düzenin devam› için kontrgerilla
hukuku iﬂletilir bu ülkede.
Vurguncular, kara
parac›lar, halk› doland›ranlar karﬂ›s›nda eli
kolu ba¤lanan adalet,
devrimciler karﬂ›s›nda, çocuklar karﬂ›s›nda "aslan" kesilir.
Sömürücüler ve
katiller karﬂ›s›nda
sessiz kalan adalet, en küçük bir demokratik hak eylemi için dahi onlarca
y›la varan cezalar ya¤d›r›r.
Yasalar, mahkemeler di¤er kurumlar›yla birlikte, kontrgerilla düzeninin
bir parças›d›r.
Onu kollamak ve korumak için
vard›rlar.
Bu ülke yasaklar ve bask›lar ülkesidir.
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"
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21. YÜZYIL B‹Z‹M OLACAK!
BUNDAN EM‹N‹Z
emperyalistlerdir.
Emperyalizme göbekten ba¤›ml›,
yeni sömürge bir ülkede yaﬂ›yoruz.
Ülkemizde yaﬂanan sömürü, bask›, iﬂkence, katliamlar, kay›plar, açl›k,
sefalet... her ﬂey emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin ç›karlar› içindir.
Vatan topraklar›m›z onlar›n güvenli¤i için emperyalizme peﬂkeﬂ çekilir. U¤runda nice ﬂehitler verdi¤imiz
topraklar›m›z, ABD ve NATO üsleriyle dolmuﬂ, semalar›m›zda kanlar›m›z pahas›na kovdu¤umuz düﬂman›n
bayraklar› dalgalanmaktad›r.
Dün düﬂman bellediklerimiz, vatan hainlerinin marifetleriyle bugün
sofralar›m›za kadar girmiﬂler, kursa¤›m›zdaki son lokmay› çalman›n hesaplar›n› yapmaktad›rlar.
‹hanet ve ba¤›ml›l›k daha da derinleﬂtirilerek sürdürülmektedir.
Yeni do¤an her bebek, emperyalist
tekellere 2000 (iki bin) dolar borçla
do¤ar bu ülkede.
Ezen, sömüren, iﬂkence yapan,

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 bulur: polis copu, asker dipçi¤i, iﬂkence,
tutsakl›k, katliam.
Bir kan denizine çevrilen ülkemizin dört bir yan› yoksullukla sefaletle
doludur.
Devrimcilik tarih bilincine sahip
olmakt›r.
Bu ülkede, onurlu bir mücadele 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.

Bu ülkede, onurlu bir mücadele 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.
Baba ‹shaklar, "toprakta hakça bir
düzen" diyerek, ﬁeyh Bedrettinler,
"hak ve adalet" için ortakl›k düzenini
kurarak, Pir Sultan'lar, Padiﬂah zulmüne, egemenlere karﬂ› direndiler.
"Kad›lar, müftüler fetva yazarsa
‹ﬂte kement, iﬂte boynun asarsa
‹ﬂte hançer, iﬂte kellem keserse
dönen dönsün ben dönmesem yolumdan."
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›lmazd›r.
Yar›n bizimdir.
21 yüzy›l da bizim olacakt›r.
Devrimi ve devrimcili¤imizi büyütmeliyiz.
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.
Say›: 216

Nas›l
Nas›l B‹R
B‹R Yaﬂam?
Yaﬂam?

paketinin neyi içerdi¤inden haberi bile yok. Yap›lacak yeni
bir anayasan›n da 12 Eylül faﬂist Anayasas›’ndan hiç bir
fark› olmayacakt›r.
Ama ne yap›yorlar “ b e nim milletim” diyerek halk›n
üzerinden politika yap›yorlar.
Oysa milyonlarca insan açl›k, yoksulluk içinde yaﬂarken “halk” umurlar›nda bile de¤il. “Sa¤l›kta reform”, “çal›ﬂma yasalar›nda reform” diye diye kazan›lm›ﬂ haklar›m›z da bir bir gasp ediliyor. Patronlar›n
iste¤i do¤rultusunda k›dem tazminatlar›n› da kald›rman›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 ilgilendirmez” 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 sadece seçimlerde oy kullanacak insanlar olarak görürler.
Hay›r, bize biçtikleri rolü kabül etmemeliyiz. Bizim üzerimizden politika yapmalar›na izin vermemeliyiz. Bunun için günlük geliﬂmeleri yak›ndan takip
edebilmeliyiz. Hiç bir geliﬂme bizi ilgilendirmez diye
düﬂünmemeliyiz.
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Gündemle ne kadar ilgiliyiz?
“Ben ekme¤imin peﬂindeyim, politika, molitika beni ilgilendirmez, hay›rl›s› neyse o olsun” diyor bir iﬂçi AKP’nin Anayasa de¤iﬂiklik paketine.
Günlük geçim derdi, elbette halk›n en önemli sorunu. Akﬂam evde tencere kaynamak zorunda. Milyonlarca insan iﬂsiz, yoksul, aç... Bir iﬂi olan›n da, yar›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 getirildi¤i bir gerçek.
Ama iﬂte tam da bu noktada “ekme¤imizin peﬂinde olman›n” yolu “politika” yapmaktan geçiyor. Burada politika derken burjuva partilerin içinde çal›ﬂmay› kastetmiyoruz. Kendi sorunlar›m›za, ülkede yaﬂanan geliﬂmelere gözlerimizi kapamayal›m diyoruz.
Egemenler kendi ç›karlar› için halk› do¤rudan ilgilendiren hayati kararlar al›yor. Bak›n Baﬂbakan Erdo¤an Anayasa de¤iﬂiklik paketi için ne diyor? “Benim
milletim bu anayasan›n de¤iﬂtirilmesini istiyor.”
Oysa halk›n büyük ço¤unlu¤unun Anayasa de¤iﬂiklik
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Ben G üler Zere
Ö lü m s e b e bi m , k a n se r de ¤il tecrit tir.
Tecriti uygulayan A K P ’ d i r !

Ben G üler Zere
Son nefesimi yoldaﬂlar›m›n omuz baﬂ›nda ver dim. Beni zulmün elinden çekip alan halk›m
v e ö r g ü t ü m , s o n s u z a k a d a r v a ro l s u n l a r.

Ben G üler Zere
H a p i s h a n e l e r d e o n l a rc a G ü l e r Z e re v a r, unutmay›n. Halk›m, yoldaﬂlar›m ve T ü r k i y e
solu! Onlara sahip ç›k›n!
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Türkiye halk› onu, “ k a n s e r hastas› devrimci tutsak” 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. Tahliye olmas›n›n ard›ndan onun vücudunu teslim almaya çal›ﬂan kansere karﬂ› amans›z bir mücadele baﬂlat›ld›.
T›pk› onun tahliyesi için mücadele
verildi¤i günlerdeki gibi, tüm yoldaﬂlar› seferber oldu. Oligarﬂinin neredeyse 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, ‹ s t a n b u l K ü ç ü k a r m u t l u ’da,yy o l d a ﬂ l a r › n › n
omuz b a ﬂ› nd a ölümsüzleﬂti. Sadece bunun için bile aylarca mücadele
etmeye de¤erdi elbette. Fakat ﬂu da
aç›kt› ki, oligarﬂi, Güler Zere’yi tahliye 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 iyice teﬂhir etti¤i noktada tahliye karar› vermiﬂlerdi.
Güler Zere, t›bbi olarak kanserden dolay› öldü. Ancak bu bir sonuçtur. Bu sonucu yaratan ise, hapishaneleri tutsaklar için bir iﬂkencehaneye dönüﬂtüren tecrit politikas›d›r. Hasta tutsaklar için bu iﬂkencehane, daha da vahﬂi bir zulüm
merkezine dönüﬂmektedir.

Hapishanelerde eﬂi görülmemiﬂ bir katliam sürdürülüyor. 2000-2009 y›llar › ar as› nd a ü lk em i z h apishanelerinde tam 306
kiﬂi öldü. Üçyüzalt› kiﬂi! Bu
bir katliamd›r.
Türkiye halklar›!
AKP’den ‘demokrasi’
bekleyenler! Görmeli yiz ki; dört duvar aras›ndaki tutsaklar› katletmeye devam eden
bir iktidar›n tüm "demokratikleﬂme" iddialar› boﬂtur.
Katliamc›lar, demokratik bir anayasa yapamaz.
Katliamc›lar, 12

Güler Zere
ﬁehit Düﬂtü!
KATLEDEN TECR‹TT‹R
SORUMLUSU AKP’D‹R

Eylül’den ve Ergenekonculardan
hesap soramaz.
G ü l e r Z e re l e r ’ i n k a t l e d i l d i ¤ i y e r de, "aç›l›m" nutuklar› tam bir
ﬂarlatanl›k de¤il midir?
Bu ülkenin ayd›nlar›, devrimcileri, iktidarlar taraf›ndan ony›llard›r
katlediliyor. AKP lideri Erdo¤an,
"aç›l›m" ad› alt›nda sürdürdü¤ü demagojik toplant›larda kendilerinin
bunlarla hiç ilgisi yokmuﬂças›na nutuklar at›yor.
Ruhi Su’yu katlettiler, utanmadan 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? Kendilerinden 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 Zere’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 hapishanelerde 20’ye yak›n tutsak, a¤›r
hastad›r, her an ölebilecek durumdad›r ve zulüm iktidar›, onlar› tahliye etmemektedir.

"Güler Zere’ye
Özgürlük” M ücadelesi
Güler’in bize miras›d›r!
Güler Zere’nin kanser oldu¤unun kesinleﬂmesinden sonra, büyük
bir mücadele baﬂlad›. Fiilen 12 Haziran’da TAYAD’l› Ailelerin Balcal› 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 taammüden öldürme eylemi sürerken,
Güler’i zulmün elinden alma mücadelesi de sürüyordu. ‹ktidar›n kaale
almama politikas›na teslim olunmad›. Bu mücadele, 12 Haziran’dan 6
Kas›m’a kadar, yaklaﬂ›k 5 ay sür-

dü. Tam 148 gün.
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 hasta tutsaklara özgürlük mücadelesinde önemli bir ad›md›.
“Güler Zere’ye Özgürlük” mücadelesi, bugün herkese, onlarca
hasta tutsak için nas›l mücadele
edilmesi gerekti¤ini de gösteriyor.

Güler; düzenin ‘ merhameti’yle de¤il, mücadelenin gücüyle tahliye edildi
Güler Zere yoldaﬂ›m›z›n ﬂehit
düﬂmesi haberi, bir çok yay›n organ›nda "Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan
affedilen Güler Zere" ifadesiyle verildi. Peki gerçek bu muydu?
Hay›r!
Bu, kelimenin gerçek anlam›yla
bir mücadelenin sonucuydu. Çok
aç›k bir biçimde, oligarﬂiyle devrimcilerin, 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 aﬂamalara gelmiﬂ olmas› çok aç›k olmas›na ra¤men, defalarca tahliyeyi
reddetti: "Hapishanede tedavisi sürdürülebilir" raporlar› verdi.
Ayn› Adli T›p, bir süre sonra,
tahliye edilmesi gerekti¤i do¤rultusunda 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 olmamas›na ra¤men" tahliye karar›n›
verdi. Hukukta bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt› arada.
De¤iﬂen, mücadelenin yaratt›¤›
sonuçlard›.
AKP faﬂist bir partidir. ‹flah olmaz
bir anti-komünizm içindedir ve sosyalizme, devrimcilere düﬂmanl›¤› en üst

A¤ustos 2008: Güler Zere Elbistan Hapishanesi’nde “diﬂ a¤r›s›” ﬂikayetiyle doktora ç›kt›. Hastal›¤›na
teﬂhis koyulmad›.
Kas›m 2008: Güler Zere aylar
sonra Adana Balcal› Hastanesi’ne
sevk edildi. Ancak tecrit koﬂullar›nda tahlillerin sonucu üç ay sonra al›nabildi.
ﬁubat 2009: Teﬂhis konuldu. Zere kanserdi!
12 Mart 2009: Zere’nin avukatlar›, cezas›n›n infaz›n›n ertelenmesi
için Adana Baﬂsavc›l›¤›’na baﬂvurdu. Baﬂvuru sonuçsuz kald›. Güler
tahliye edilmedi, tedavisi ise engellendi, hastal›¤› gün gün ilerledi.
12 Haziran 2009: Balcal› Hastahanesi önünde TAYAD’l› Aileler
“Güler Zere’ye özgürlük” talebiyle
eylem yapt›.
2 2 H a z i r a n 2 0 0 9 : Çukurova
Üniversitesi Adli T›p Anabilim Dal›
Baﬂkanl›¤›, Güler’in “cezas›n›n infaz›n›n ertelenmesi” gerekti¤i yönünde bir rapor haz›rlad›. Ama faﬂist
devlet bu rapora uymad›.
5 Temmuz 2009: Güler, 14 saatlik iﬂkenceye dönüﬂen bir yolculukla
Adana’dan ‹stanbul Adli T›p Kurumu’na getirildi. 2 d a k i k a m u a y e ne(!) edilip ayn› gün geri götürüldü.
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Sonuç: Halk düﬂman› Adli T›p
yönetimi, “Güler Zere’nin infaz›na
h as ta ne de d eva m e dil me si yönü n de” rapor verdi.
10 Temmuz 2009: Balcal› Hastahanesi önünde içlerinde Güler Zere’nin ailesinin de oldu¤u bir grup
TAYAD’l› oturma eylemine baﬂlad›.
Güler Zere ta hl iye e di le ne kada r
eylemlerinin sürece¤ini aç›klad›lar.
Halk Cephesi, “Güler ’in sesini
duymayan hi ç ki mse ka lmaya cak”
diyerek ülkenin dörtbir yan›nda
“Güler Zere’ye özgürlük, hasta tut saklar serbest b›ra›k›ls›n” kampanyas›n› yayg›nlaﬂt›rd›.
31 Temmuz 2009: Taksim’de her
hafta Cuma akﬂamlar› binlerin kat›ld›¤› yürüyüﬂler yap›lmaya baﬂlad›.
Bir çok ilde eylemler süreklileﬂti.
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boyuttad›r. Bu anlamda;
bir devrimci tutsa¤›n hastal›¤› onlar için önemli de¤ildi; onlar için önemli olan
bir devrimciye boyun e¤dirmek, aman diletmekti.
Ama Güler direndi.
Merhamet dilenmektense,
bir tecrit hücresinde ölümü göze alacakt›. Yoldaﬂlar›, "merhamet de¤il,
adalet" diyerek sürdürdüler mücadelelerini.
Güler Zere’nin tahliyesini
böyle kazand›k.

N u r h a n Azak

diyordu: "Hedefimiz
devrimdir, bu hedefe
partimiz öncülü¤ünde
ulaﬂaca¤›z. Partim
benim için vazgeçilmezli¤imdir, Parti benim herﬂeyimdir...
Gelece¤imi Parti’den
ayr› düﬂünemiyorum."
1995 y›l›n›n Ekim
ay›nda,
rahats›zl›¤›
Elleri silah›nda, gözleri ufukta...
nedeniyle
tedavisi
için ﬂehire
Omzunu yaslam›ﬂ yoldaﬂ›na... Umudu
gönderildi.
1995
Aral›¤›nda
da¤larda büyütmenin coﬂkusu, sevinci
uzun tutsakl›k süreci baﬂlad›.
var yüzünde...
19 Aral›k katliam›n› MaBelki bu resim çekildikten biraz sonra,
latya
Hapishanesi’nde karﬂ›bir çat›ﬂmaya girdi düﬂmanla... Belki
lad›. Tecrit koﬂullar›n›n dayas›¤›nakta sosyalizm üzerine bir e¤itim
t›lmas›na karﬂ›, yoldaﬂlar›yla
çal›ﬂmas›na b aﬂlad›lar... Teti¤e basardireniﬂ çizgisinde oldu. Hasken de, e¤itim çal›ﬂmas› yaparken de,
tal›¤› gündeme geldi¤inde,
tutsakl›kta d a, k ansere k arﬂ› savaﬂ›ryeni bir s›nav vard› karﬂ›s›nken de hep ayn› savaﬂç› vard› karﬂ›m›zda.
da; halk kurtuluﬂ savaﬂç›s›yd› o....
Oligarﬂi, "af dilemeyi”
Görevi umudu büyütmekti...
dayat›yordu. Af dilersen tedavi 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 koﬂulYoldaﬂlar› taraf›ndan yap›lan
larda, hastal›¤›n›n en kötü dönemaç›klamada Güler Zere’nin özgeçlerinde, devrimi ve sosyalizmi samiﬂi ve mücadele tarihi hakk›nda
vunmaya devam etti.
ﬂu bilgiler verildi.
Evet, tedavisi yap›lmayabilir,
Güler Zere yoldaﬂ›m›z, 1972
hastanede,
tecrit alt›nda ölebilirdi,
Elaz›¤ do¤umludur. Emekçi bir aiama
boyun
e¤memiﬂ bir devrimci
lenin çocu¤u olarak büyüdü.
olarak ölürdü. ‹ﬂte ﬂimdi oldu¤u giAile çevresi genel olarak devbi...
rimcilerden oluﬂuyordu. Ancak
Boyun e¤memiﬂ bir devrimci
esas olarak 1991 y›l›nda, evlerine
olarak,
tecrit alt›nda de¤il, onlarca
gelen Devrimci Sol’cularla tan›ﬂﬂehit
vermiﬂ
bir direniﬂ mahallemas›, yaﬂam›n›n yeni bir yön almasinde
verdi
son
nefesini.
s›n› sa¤lad›. Art›k o bir devrimci
Her ﬂehidimizin son nefesi, biolarak mücadele edecekti. Gönlünzim için yeni bir baﬂlang›çt›r. Onde yatan ise, elbette Dersim da¤lalar›n miras›n› devrald›¤›m›z, onlar›yd›. 1992’de k›sa bir süre ‹stanr›n hesab›n› sormaya and içti¤imiz
bul’da bulundu. O süreçte, darbe
bir baﬂlang›ç.
ihaneti nedeniyle gerillaya gönderilemedi. Ancak k›sa süre sonra
And olsun, Güler yoldaﬂ›m›z›n
Elaz›¤’a dönerek, orada iliﬂki kurada hesab›n› soraca¤›z.
rak ayn› y›l, 1992’de gerillaya kaTecrite karﬂ› büyük direniﬂte
t›ld›.
verdi¤imiz 122 ﬂehidin yan›na yaGerilla gelecekti onun için. Gezaca¤›z onun ismini de, onlarla birlecek partiydi. Özgeçmiﬂinde ﬂöyle
likte soraca¤›z onun hesab›n› da.

Güler Zere

A rt›k u nutmama
görevi bizimdir
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Güler Zere yoldaﬂ›m›z, tahliyesinin ard›ndan, "Be ni ölü m ü n k › y › s ›n a g e t i r ip ö y l e b › rakt›lar. Yaﬂam hakk›m gasp
edildi. D›ﬂar›da 'ö lme hakk›'
verildi. Bunu da unutmayaca ¤›m." diyordu.
Art›k unutmama görevi bizimdir. Biz Güler Zereler’in yaﬂayan haf›zas›y›z.
Güler Zereler’i katledenler suçlar›n›n asla unutulmayaca¤›ndan
emin olabilirler. Haf›zam›z güçlüdür. 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›klamada, halka ﬂöyle sesleniliyordu.

Türkiye H alk›!
Hasta tutsaklarla ilgili mücadelemizin sembolü haline gelen Güler
Zere yoldaﬂ›m›z› kaybettik. Fakat,
onu ﬂimdi bu mücadelenin bayra¤›
yapabiliriz. Yapmal›y›z.

Türkiye H alk›! T üm
ilericiler, d emokratlar,
yurtseverler, devrimciler
halen tecrit alt›nda tutulan yüzlerce Güler Zere’ye sahip ç›kma sorumlulu¤u bizimdir.
Bu sorumlulu¤u üstlenmeyenlerden tarih hesap sorar.
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Baﬂ e¤meyenlerin
yoldaﬂ› Güler Zere:

Y ü rü y üﬂ t e

Tek Yo l

Hasta tutsaklar için
mücadele
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 iktidar› Zere’ye; “D›ﬂar›da ölme hakk› tan›nd›. Yaﬂam hakk› tan›nmad›.”
Oligarﬂi, özellikle 1996 y›l›ndaki Ölüm Oruçlar›ndan sonra Hapishanelerdeki tutsakalara, hasta tutsaklar›n tedavilerini yapmayarak
“sessiz imha”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 tutsak ileri derecede kanser. Güler Zere gibi ölümün eﬂi¤inde. Bu rakamlar “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: “Daha onlarca hasta tutsak var. Sizlerden is te¤im on lara yaﬂam hakk › aray›n. Onlar yaﬂas›n . Onlar için geç ol madan ell er inizi uzat›n , kollar ›n›z› uzat›n . On lar için g eç o lmad an
vic da n› n›z › u za t ›n. H a di be n de si z le rl e be rabe ri m.”
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” mücadelesiyle baﬂlat›lan ve halen sürmekte olan “ H a s t a t u t s a k l a r a ö z g ü r l ü k ”
eylemlerine bakt›¤›m›zda, görünen tablo, sol aç›s›ndan iç aç›c› de¤ildir.
Bilindi¤i gibi, “eﬂcinsellerle” ilgili hasta tutsaklara karﬂ› sorumlulukla, 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, “ H a s t a
t u t s a k l a r a ö z g ü r l ü k ” 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 politikalar›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 durumun de¤iﬂmesi gereklili¤i de tart›ﬂ›lmaz.

10 A¤ustos 2009: ‹stanbul’da Adli T›p
Kurumu önünde “ ö z g ü r l ü k n ö b e t i ” baﬂlad›.
27 A¤ustos 2009: günü toplanan Adli
T›p Genel Kurulu, “kurulda Onkolog ol mad›¤›” gerekçesiyle karar vermedi.
8 Eylül 2009: Ça¤r›lan 2 onkolo¤un
haz›rlad›¤› rapor; G ü l e r Z e re’nin tedavi si için tahliye edilmesi yönündeydi.
10 Eylül 2009: Adli T›p Genel Kurulu, toplant›s›nda Güler Zere dosyas›n› görüﬂmedi bile. Tam 2 AY b o y u n c a “ e v r a k
eksik” denilerek o y a l a d › l a r.
Oyalama sürerken, Adana Balcal› Hastahanesinin bodrum kat›ndaki tutsak hücresinde tutulan Güler’in hasatal›¤› da ilerledi. K a n s e r a k c i ¤ e re s›çrad›.

26 Ekim 2009: ‹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 aﬂamaya girdi¤ini ve Zere için “ v e d al a ﬂ ma v e h u z u r h a k k › ” verilmesi
gerekti¤ini söyledi.
Güler Zere’ye Özgürlük eylemleri
ülkenin dört bir yan›ndan Avrupa’n›n
bir çok ülkesine kadar yay›ld›.
6 Kas›m 2009: AKP iktidar› Güler Zere’ye Özgürlük kampanyas›
karﬂ›s›nda daha fazla direnemedi.
Zere’nin tahliyesi için gerekli raporlar bir gün içinde tamamlan›p
tahliyesine karar verildi.
7 Kas›m 2009: Güler Zere tahliye olduktan sonra Adana’dan uçakla
‹stanbul’a getirildi ve tedavisi Ç a p a
T›p Fakültesi’nde devam etti.
27 Kas›m 2009: Devam eden
“Hasta Tutsaklara Özgürlük” eylemine Güler Zere de kat›ld›.
Kanserin çok ileri bir aﬂamaya
gelmiﬂ olmas›na ra¤men yoldaﬂlar›n›n aras›nda tedavi gören Zere’nin durumunda iyileﬂmeler oldu. Ancak bu geçici bir durumdu.
Zere’nin ömrü 5 ay daha uzayabildi.
7 May›s 2010: Güler Zere ﬂehit
düﬂtü.
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7 May›s’ta Armutlu’da ﬂehit düﬂen kanser hastas› Güler Zere için
anma yap›ld›. 8 May›s günü Armutlu 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 ‹ktidar›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” baﬂl›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›klamada 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 geciktirdi¤ini belirterek, Güler Zere’nin ﬂehit düﬂmesine neden oldu¤u belirtildi.

Aç›klaman›n ard›ndan anmaya
kat›lan ﬁair Mehmet Özer, Güler Zere için bir ﬂiir okudu. Özer’in ard›ndan Küçükarmutlu’nun çocuklar›ndan 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 Zere’nin katafalk› ziyarete aç›ld›.
Anmaya; D‹SK Yönetim Kurulu’ndan Ali R›za Küçükosmano¤lu,
KESK Yönetim Kurulu’ndan Akman ﬁimﬂek, BES Yönetim Kurulu’ndan Abidin S›rma, BES ‹stanbul
1 No’lu ﬁube Baﬂkan› Dursun Do¤an, Emekli-Sen Beyo¤lu ﬁube Baﬂkan›
Hasan Kaﬂk›r, Genel‹ﬂ ‹stanbul Avrupa Yakas› 1 No’lu ﬁube
Baﬂkan› Hikmet Aygün, Genel-‹ﬂ ‹stanbul
Avrupa Yakas› 3 No’lu
ﬁube Baﬂkan› Mevsim
Gürlevik, ÇHD ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Taylan Tanay, EHP, ESP,
KÖZ,
Halkevleri,
BDSP, Al›nteri, PDD,
DHF, EDP de kat›larak destek verdiler.

Güler 9 May›s günü yap›lan
anman›n ard›ndan memleketi Elaz›¤’a u¤urland›.
Halk Cepheliler, Küçükarmutlu’nun gecekondu duvarlar›n›
“Güler Zere Ölümsüzdür” yaz›lamar›yla donatarak bir çok yerede
“Kanser Hastas› Devrimci Güler Zere ﬁehit Düﬂtü Katili, AKP ‹ktidar›d›r” yaz›l› pankartlar asm›ﬂlard›.
Güler Zere’yi u¤urlamak için
mahallelerden birçok devrimci, demokrat, ayd›n ve sendikac› sloganlarla Armutlu Cemevi’ne geldiler.
Ayr›ca Filistin’den, Suriye’den,
Bulgaristan’dan ve Rusya’dan DevGenç kurultay›na kat›lmak için gelenler Güler’i u¤urlamaya geldiler.
K›r çiçekleri ve karanfillerle donat›lan Güler Zere’nin tabutu TA-

‹STANBUL
ARMUTLU

YAD’l› Ailelerin omuzunda taﬂ›narak, sloganlarla musalla taﬂ›na oturtuldu. Burada yap›lan aç›klamada;
Güler’i as›l olarak kanser hastal›¤›n›n öldürmedi¤ini, tecrit politikas›nda ›srar eden AKP iktidar›n›n öldürdü¤ünü söylendi.
Aç›klama sonras›da Ümit ‹lter’in Güler için yazd›¤› ﬂiir okundu. Ard›ndan da Grup Yorum türkülerini ve marﬂlar›n› Güler için seslendirdi. 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 mesajlar okundu.
Anman›n ard›ndan Güler TAYAD’l› Ailelerin omuzunda Armutlu 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, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Güler Zere Ölümsüzdür, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›
yürüyüﬂ boyunca at›ld›. Güler’in
resmini taﬂ›yan aln› y›ld›zl› yoldaﬂlar› Güler’e çiçekler att›lar.
Armutlu Köyiçi’nde kalkan otobüsler Güler’i memleketi Elaz›¤’a
kadar götürmek için yola ç›kt›.
U¤urlamaya Büro Emekçilerin
Sendikas› (BES) Genel Baﬂkan› Osman Biçer, BES ‹stanbul 3 Nolu ﬁube Baﬂkan› Ahmet Acar, E¤itim-Sen
‹stanbul 3 Nolu ﬁube Baﬂkan› Nebat Bükrek, Genel-iﬂ Genel Baﬂkan›
Erol Ekici ve Genel Merkez Yöneticileri, Genel-‹ﬂ Avrupa Yakas› 3
Nolu ﬁube Baﬂkan› Mevsim Gürlevik, Emekli-Sen Beyo¤lu ﬁube Baﬂkan› 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 Hukukçular Derne¤i (ÇHD) Ankara ve
‹stanbul ﬁube Baﬂkanlar› ve yönetim kurulu üyeleri yer ald›. Anmaya
ÖDP Güler Zere için bir çelenk
göndermiﬂti.

Güler Zere’nin ﬂehit düﬂtü¤ü haberini 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 yürüyüﬂe polis sald›rd›. 10 kiﬂi sokak
ortas›nda sürükleyerek iﬂkence ile
gözalt›na ald›. Çevrede toplanan kalabal›k alk›ﬂlarla ve ›sl›klarla polisin tutumunu protesto etti.
Elaz›¤ Araﬂt›rma Hastanesi Adli T›p bölümüne götürülen Halk
Cephelilere iﬂkence Adli T›p doktorunun gözü önünde üst aramas› ile
devam etti. Röntgen çekilmesi için
bir üst kata ç›kar›lacak olan Mehmet Türker ikinci defa keyfi bir ﬂekilde üst aramas› yap›lmak istenmesine 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›çakland›. Akﬂam saatlerinde Halk Cepheliler 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 Elaz›¤’da ailesinin oturdu¤u ve ayn›
zamanda Day›’n›n da mahallesi
olan Fevzi Çakmak Mahallesi’ne
getirildi. Mahalle halk›, Halk Cephelilerle birlikte evin etraf›n› k›z›l
bayraklar, Güler Zere’nin resimleri
ile süsledi. Eve “Güler Zere Ölümsüzdür” pankartlar› as›ld›. Fevzi
Çakmak, Y›ld›z Ba¤lar› Mahallesinden baﬂta olmak üzere Malatya,
Dersim, Ad›yaman Besni, Çemiﬂgezek, Hozat, Pertek, Adana, Mersin,
Antep’ten gelenlerle birlikte ‹stanbul’ dan gelecek olan cenaze arabas›n› sloganlar ve marﬂlarla karﬂ›land›. Güler Zere’nin cenazesi evin
önüne konularak herkes s›rayla gelip 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 direnenleri iyi tan›r. Day›m›zdan tan›r,
Naz›m Karaca’dan, Haydar Baﬂba¤’dan, Erkan Akçal›’dan, Mazlum’dan, Ahmet Güder’den tan›r bizi. ﬁimdi Gülerimiz var. ﬁimdi Güler’i sahiplenme zaman› ﬂimdi Güler’i yüre¤imize gömme zaman›.
Hep birlikte k›z›m›z› sahiplenelim.
O bizler için ﬂehit düﬂtü. Son an›na
kadar halk sevgisiyle, vatan sevgisiyle, yoldaﬂ sevgisiyle direndi.
Bizler onu unutmayaca¤›z” denilerek Güler Zere’nin hesab›n›n er yada geç sorulaca¤› vurguland›.
Evin önünde yap›lan anma törenine yaklaﬂ›k bin kiﬂi kat›ld›. Yap›lan konuﬂman›n ard›ndan kortejler
oluﬂturulup Fevzi Çakmak mahallesinde yürüyüﬂ yap›ld›. Mahalle halk›n›n da kat›ld›¤› yürüyüﬂte Güler
Zere’nin cenazesini mahalle kad›nlar›yla birlikte ﬂehit aileleri omuzlad›.
Yürüyüﬂ boyunca mahalle halk›n›n
camlardan evlerinin önünden alk›ﬂlayarak at›lan sloganlarla yürüyüﬂe
kat›larak destek verdiler. ‹lkö¤retim
okulunun önünden geçerken bahçeye doluﬂan ö¤renciler alk›ﬂlar ve z›lg›tlarla cenazeyi karﬂ›lad›lar.
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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 Harman’›n ve Elaz›¤ Koruk Köyü’nden
Naz›m Karaca’n›n topra¤› ile Dersim’ den Gülseren Beyaz, Haydar
Ayd›n, Hüsniye Ayd›n, Cihan Taçy›ld›z, Adalet Y›ld›r›m, Fatma Ersoy ve Devrim Arslan Güler’in mezarlar›ndan getirilen toprak mezarlara konuldu. Ayr›ca Seyhan nehrinden getirilen suda mezar›na döküldü. 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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Tecrit Duvarlar›n› Delen Bir
Pencere: www.tecriteson.org
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Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu (TKMP), tutsaklar› teslim alma
amac›yla sürdürülen tecrite karﬂ›
mücadele amac›yla kurulmuﬂ bir
birliktir. Devrimci tutsaklar›n hapishanelerde oluﬂturdu¤u Cezaevleri Merkez Platformu’na paralel
olarak ﬂekillenmiﬂtir.
Tecrite karﬂ› mücadelenin ana
amaçlar›ndan biri tutsaklar›n seslerini dünyaya duyurma mücadelesidir. 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 olma çabas›nda.
Bu çaban›n ürünlerinden biri de
TKMP’nin kurdu¤u internet sitesidir. Sitenin adresi ﬂöyledir:
www.tecriteson.org
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 olarak belirlemiﬂ.
“Aç›klamalar”
bölümünde
TKMP’nin yapt›¤› de¤iﬂik aç›klamalar yer al›yor.
“ Tu t s a k l a r ” bölümünde devrimci tutsaklar›n tutuldu¤u hapishanelerin isimleri yer al›yor. Tutsaklar›n bulunduklar› hapishaneler
bilindi¤inde onlarla yaz›ﬂmak da
mümkün olabiliyor. Tecrit uygulamas›n› tamamlayan bir politika da
tretmand›r. Tretman devrimci tutsa¤›n ‘›slah›n›’, daha do¤rusu düﬂüncelerinden ar›nmas›n› amaçlar.
Tretman politikas›n›n bir uygulamas› olarak, bir iﬂkence olarak devrimci tutsaklar sürekli olarak sürgün sevklere maruz b›rak›lmaktad›r. Bu sürgünler dikkate al›narak
bu sayfa günce l le nmek te di r.
Hasta tutsaklar için ayr›ca bir

Güler Zere ﬁehit Düﬂtü
Miras› Sorumlulu¤umuzdur
Hasta tutsaklar için yap›lan eylemler ‹stanbul, Ankara ve Adana’da devam ediyor.
Hasta tutsaklar eylemi Güler
Zere’nin ﬂehitli¤inden sonra devam
etti. 14 May›s günü ‹stanbul Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi önüne kadar yap›lan
yürüyüﬂün ard›ndan Bektaﬂ K›z›lo-
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cak taraf›ndan
bas›na bir aç›klama yap›ld›. Güler
Zere’nin 7 May›s
günü ﬂehit düﬂtü¤ünü belirten K›z›locak; “Güler
Zere ismi, bu
devletin katliamc› yüzüne eklenen bir isim olmas›n›n yan›nda
zaferle sonuçland›rd›¤›m›z
ortak mücadelemizin de sembolü 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 Caddesi’nde toplanan 100 kiﬂi “Güler Zere’nin Katili AKP ‹ktidar›d›r” yazan pankart›n arkas›nda sloganlarla

bölüm haz›rlanm›ﬂ. Devrimci veya
adli hasta tutsaklar›n listesi sitede
yer al›yor. ﬁu an ne durumda olduklar›na dair bilgilere yer veriliyor.
Ancak bu liste de sürekli bir güncellenme 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 ettirmemek amaçl› özel politikas›n›n
sonucunda katlediliyor.
Sitede ayr›ca hapishanelerden
gelen haberlerin ve tutsak mektuplar›n›n yer alaca¤› bir bölüm aç›lm›ﬂ. Ancak bu bölüme hâlihaz›rda
herhangi bir mektup eklenmiﬂ de¤il. Tutsaklar›n mektuplar› bu bölüme eklenecek. Böylece onlar›n içerideki koﬂullar ve yaﬂad›klar› üzerine do¤rudan halk›n bilgilendirilmesi 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.
Kocatepe’deki AKP ‹l Binas› önüne kadar yürüdüler. Eylemde, ad›
hasta tutsaklar mücadelesinin simgesi olan Güler Zere'yi bilerek ölüme gönderen AKP'nin Güler'in ölümünden sorumlu oldu¤u ve yaﬂanacak 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›. Eylemde 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›ndan 5 dakikal›k oturma eylemi yap›l›rken Güler Zere’nin tahliye olduktan sonra kamuoyuna yazd›¤›
mektup okundu. 80 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› ça¤r›s› yap›ld›.

Hasta tutsaklar ölüme terkedilemez!

‘Sessiz ‹mha’ Politikas›
ve Güler Zere’ye
Özgürlük Mücadelesi
G ü l e r Z e re hasta tutsaklar mücadelesinin simgesi olarak tarihe
geçti. Hasta tutsaklardan her söz
ediﬂte önce akla G ü l e r Z e re gelmektedir.
Güler Zere’yi hasta tutsaklar
mücadelesinin bayra¤› yapan, aylarca onun ad›na özgürlük istenerek
yürütülen kararl› ve sab›rl› mücadeleydi. Onu bayrak yapan, bu mücadelede, 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 30
y›ld›r izledi¤i politikan›n özü, teslim alma ve kiﬂiliksizleﬂtirmedir.
Baﬂlang›c›n›n 12 Eylül faﬂist cuntas› ile at›ld›¤› bu politika, bugüne kadar onlarca katliam, fiziki ve psikolojik iﬂkenceler, yasaklar ve bask›lar üzerine oturtulmuﬂtur.
12 Eylül faﬂist cuntas› ile birlikte toplama kamplar›na doldurulan
onbinlerce tutsa¤a karﬂ› cuntan›n
Ya d ü ﬂ ün c e
dayatt›¤› ﬂu olmuﬂtur: “Y
de¤i ﬂikl i¤i, ya öl üm! ”
Bu dayatmay› kabul ettirebilmek için hapishanelerin ko¤uﬂlar›,
maltalar›, hemen her yeri iﬂkencehaneye çevrilmiﬂ, iﬂkence günlük
yaﬂam›n bir parças› olmuﬂtur.
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n hapishanelerde uygulad›¤› teslim alma
program› sonraki y›llarda da farkl›
biçimlerde devam ettirilmiﬂtir.
12 Eylül sabah› hapishanelerde
tutsaklara dayat›lan 17-1 talimna mesi ile “Siyasi tutuklu de¤il, as kersiniz” dayatmas› ile iﬂkencelerin gerekçesi haz›rlanm›ﬂt›r.

Sonralar› teslim alman›n gerekçesi, “ Tek Tip Elbise” olmuﬂ, günümüze kadar da “yyeni gerekçeler” bulunarak bu politika sürdürülmüﬂtür.
1980-1983 aras›nda; iﬂkencede,
dara¤açlar›nda, açl›k grevi ve ölüm
oruçlar›nda ölenlerin, katledilenlerin toplam say›s›, 234’tür...
2000-2009 aras›nda; hapishanelerde katledilenlerin say›s› ise
310’dur...
As›l olarak 30 y›ld›r hapishanelerde tutsaklara yönelik sald›r›, iﬂkence, katliam politikas› sürmekte,
sürdürülmektedir. Bu konuda bir
yak›c› gerçek de ﬂudur; özellikle
1990’l› y›llardan sonra hapishane lerde sald›r› politikalar› özünde
tesli m almak amaçl › olmas› yan›n da do¤rudan tutsaklar› katletme
biçimine yönelmiﬂtir.
Hasta tutsaklara karﬂ› izlenen
“imha” politikas›, oligarﬂinin 30
y›ld›r izledi¤i teslim alma politikas›n›n bir parças›, bir biçimidir.

Oligarﬂinin “sessiz imha”
politikas› ve katliam
sald›r›lar›
Hapishanelerde süren irade çat›ﬂmas›nda bir yanda oligarﬂinin sal-

d›r› ve katliamlar› yer al›rken, di¤er yanda ise D‹R E N ‹ ﬁ vard›.
Oligarﬂi teslim alma
politikalar›ndan hiçbir zaman vazgeçmemiﬂ olmas›na karﬂ›n devrimci tutsaklar›n direniﬂleri karﬂ›s›nda
zaman zaman geri ad›m atm›ﬂt›r.
D‹REN‹ﬁ karﬂ›s›nda çaresizleﬂen oligarﬂi, sald›r›lar›n› art›rm›ﬂ,
1995 y›l›nda Buca ve Ü m r a n i y e
katliamlar› ile birlikte “yeni bir politika” izlemeye baﬂlam›ﬂt›r.
Özellikle 1990’l› y›llar baﬂ›nda
oligarﬂiyi tehdit eden devrimci ve
ulusal talepli mücadelenin boyutlanmas› ile birlikte oligarﬂi de, halka ve devrimcilere karﬂ› sald›r›lar›n›
art›rm›ﬂ, özellikle kay›p ve katliam
politikas› ile devrimcileri ve halk›
D›ﬂarteslim almaya çal›ﬂm›ﬂt›r. “D
d a ” bu sald›r›lar› yürüten oligarﬂi,
bir süre sonra “içeride” de bu politikaya paralel olarak katliam politikalar›na baﬂvurmuﬂtur.
‹ﬂte bu “ y e n i s üreç” in baﬂlang›c›n› Buca ve Ümraniye hapishanesi katliamlar› oluﬂturmuﬂtur. Oligarﬂi, bu katliam politikalar› ile sonuç
almaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Oligarﬂi bu katliam politikas›n›
sürdürürken, tutsaklara karﬂ› y a ﬂ a m l a r › n › bir koz olarak kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Özellikle iﬂkence
tezgahlar›nda günlerce iﬂkence gören, yaralanan, sakatlanan devrimcilerin hapishane koﬂullar›nda tedavileri 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› hastal›kla sürdürmek zorunda kalm›ﬂt›r.
Hapishanelere yönelik sald›r› ve
katliamlar sonucunda yaralanan, sakat kalan tutsaklar ço¤almaya baﬂlam›ﬂ, ancak bilinçli olarak olar›n
tedavileri de yap›lmam›ﬂt›r.
Nitekim bu daha sonra bilinçli
sürdürülen bir politikaya dönüﬂtürülmüﬂ, tutsaklar bu yolla birer ikiﬂer katledilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Sessiz, gürültüsüz, operasyon -
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suz ve görünürde oligarﬂinin fiili
sald›r›lar› ile de¤il ama “hastal›k”
n e d e n i y l e ( ! ) ö l m ü ﬂ t ü r o n l a rc a t u t sak.
Oligarﬂi böylece kendisini bu
katliam›n d›ﬂ›nda tutarak, daha az
tepki çekece¤ini düﬂünmüﬂ, oluﬂacak tepkileri böylece nötralize etme
yoluna gitmiﬂtir.

Katliam politikalar›n›
tamamlayan “sessiz imha”
politikas›
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Oligarﬂinin o y›llarda tutsaklara
karﬂ› izledi¤i politikalar› anlamak
için tutsaklar›n kulland›¤› ﬂu 2 slogan ö¤retici olacakt›r.
Hasta tutsaklar›n tedavi edilmemesi, onlarca tutsa¤›n sakat kalmas›
ve bu yolla öldürülmesi karﬂ›s›nda
H a s t a t u ttutsaklar, protestolar›n› “H
s a k l a r ö l ü m e t e r k e d i l e m e z” ve
“Nazi kamp› istemiyoruz” sloganlar› ile dile getiriyorlard›.
Bir süre sonra tutsaklar›n tedavilerinin bilinçli olarak engellenmesi
sonucu bu talep ölüm orucu direniﬂlerinin de taleplerinden biri olacakt›r.
1996 ölüm orucu direniﬂinin taleplerinden birisi hasta tutsaklar›n
tedavilerinin önündeki engellerin
kald›r›lmas›yd›.
1996 y›l›nda ölüm orucunun zaSessiz imha” poliferi ile birlikte ”S
tikas›n›n boﬂa ç›kar›lmas› do¤rultusanda kimi noktalarda oligarﬂiye
geri ad›m att›r›ld›, tutsaklar›n tedavisi 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 devam ettirdi. Böyle bir durumda 20
Ekim 2000’de baﬂlayan büyük direniﬂin en önemli taleplerinden biri
de, baﬂta 1996 ölüm orucu gazileri
olmak üzere, a¤›r hasta tutsaklar›n
tahliye edilmesi ve bütün olarak
hasta tutsaklar›n tedavilerinin önündeki engellerin kald›r›lmas› oldu.
Yüzlerce hasta tutsa¤›n tedavisi,
hayati önemde bir sorundu.
Sessiz bir biçimde onlarca tutsa-

¤› katledenler öylesine pervas›z, öylesine yalanc› idiler ki, büyük bir
piﬂkinlikle “hh a p i s h a n e l e r d e s o r u n
olmad›¤›n› “söylüyorlard›.
Direniﬂlerle zaman zaman geriletilseler de, hasta tutsaklara karﬂ›
uygulanan bu sessiz imha politikas›,
bir “ddevlet politikas›” olarak görülüp sürdürüldü. 1995 Buca katliam›ndan baﬂlayarak günümüze kadar 15 y›ld›r çeﬂitli hükümetler gelip geçmesine karﬂ›n “Sessiz imha”
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 nedenle de 12 Eylül sabah›ndan itibaren uygulanan teslim alma politikas› öz olarak de¤iﬂmemiﬂtir.
“Oligarﬂinin hapishaneler politikas›n›n özünde de “fiziki ve siyasi
yoketme” 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 nedeniyledir. Nitekim A¤ar, hapishaneleri teslim almak için peﬂpeﬂe 6-8-10 May›s
1996 tarihli genelgeleri ç›kar›rken,
‘biraz can yanacak’ diyordu.” (Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ, say›:17, 18 Ekim 2009)
B i r a z c a n y a n a c a k ” diyen
“B
kontrgerilla ﬂefi asl›nda aç›k bir katliam› savunuyordu. Oligarﬂi, katliam politikalar›n› katil A¤ar eliyle
yürütmeye çal›ﬂ›rken, hedefinde yine teslim alma vard›.
Bi r a z c a n y a n a c a k ” l a kastedi“B
lenin ne oldu¤u Buca, Ümraniye,
D i y a r b a k › r, U l uc a n l a r, 19-22 A r a l › k k a t l i a m l a r › n d a görüldü. Oligarﬂi, kendi iktidar›n›n gelece¤inin
bir biçimiyle “ h a p i s h a n e l e r s o r u n u n u n” çözümünden geçti¤ini görmekteydi.
Çözüm ise daha çok katliam ve
“ssessiz imha” politikas›n›n devam
ettirilmesiydi. O yan›yla da “ssessiz
i m h a” politikas› katliam politikalar›n› bütünleyen bir politika oldu 15

Ölümün Eﬂi¤indeler ve
AKP, Tutukluluklar›n›
Sürdürüp, Gün Gün
Öldürmeye Devam Ediyor
Ay n u r E p l i : Ba¤›rsak kanseri
Halil Güneﬂ: Kemik kanseri
‹ n a y e t M e t e : Felç, kalp hastal›¤›,
omurilik zedelenmesi, siroz...
‹smet Ayaz: Çölyak hastas›.
M e h m e t E m i n Ö z k a n : Kalp, yüksek
tansiyon, zehirli guatr. 75 yaﬂ›nda.
Memduh K›l›ç: A¤›r verem hastas›.
Ci¤erleri tükenmiﬂ durumda.
Mesut Deniz: ‹leri derecede ﬂizofren.
En temel gereksinimlerini
karﬂ›layam›yor.
Nesimi Kalkan: Çölyak hastas›.
Günlük ihtiyaçlar›n› dahi
karﬂ›layam›yor.
Yu s u f K a p l a n : 85 yaﬂ›nda. Vücudunun
% 79' u felçli. Kalp yetmezli¤i, koroner
arter hastal›¤›, görme sorunu, solunum
sistemi rahats›zl›¤› bulunuyor...
y›l boyunca.
Oligarﬂi bir yandan katliam politikalar›n› sürdürürken tutsaklar›n tedavisini yapmayarak da yüzlerce
tutsa¤› ölüme mahkum etti.

F T ipleri ile “sessiz imha”
politikas› alenen sürdürüldü
Oligarﬂi 19-22 Aral›k katliam
sald›r›s› ile bir yandan Türkiye devrimci hareketine önemli bir darbe
vurarak, Anadolu topraklar›nda
devrimcili¤i “bb i t i r m e y e ” çal›ﬂ›yordu. Katledeceklerini katledecek, kalanlar› da o katliam›n yaratt›¤› gözda¤›yla teslim alacakt›.
Tutsaklar, 19-22 Aral›k katliam›ndan sonra F Tiplerine sevkedilerek zorla hücrelere konuldular. ‹ﬂkenceciler, katliam ve fiziki koﬂul-

lardan yararlanarak, tutsaklar› teslim almaya, itirafç›laﬂt›rmaya çal›ﬂt›lar.
Oligarﬂi F Tiplerini sadece “ t u t s a k l a r › h ü c re l e re k a p a t a c a ¤ › ”
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 politikas› bozuldu. Oligarﬂinin tecrit
politikas› teﬂhir oldu. Tutsaklar büyük bedeller ödeyerek, sadece büyük direniﬂte 122 ﬂehit vererek bu
politikay› boﬂa ç›kard›lar..
‹ﬂte tam da burada oligarﬂi as›l
düﬂüncelerinden vazgeçmemekle
birlikte tutsaklar› katletmek için
“Sessiz imha” politikas›n› daha da
yo¤unlaﬂt›rarak sürdürmeye devam
etti.
Tutsaklar› devrime ve halka ihanet ettiremeyen, teslim alamayan,
piﬂmanlaﬂt›rma amaçlar›na ulaﬂamayan oligarﬂi, hücrelerin kendisine sa¤lad›¤› “fiziki üstünl ü¤ü” 10
y›l boyunca kulland›.
Tutsaklar› teslim alamayanlar,
“kk › r k k a t › r m › , k › r k s a t › r m›” diyerek, tutsaklara adeta “ ö l ü m l e rden ölüm be¤enin” dediler ve bugüne kadar onlarca hasta tutsa¤›
katlettiler. Tutsaklar›n hastal›klar›n›
tutsaklara karﬂ› bir teslim alma arac› olarak kulland›lar. Oligarﬂinin
“sessiz imha” politikas›n›n iki temel yan› vard›:
Birincisi; oligarﬂi bir hak olan
tedavi olma hakk›n›, hasta tutsaklar›n elinden alarak, tutsaklara karﬂ›
teslim alma arac› haline dönüﬂtürdü.
Öyle ki, tedavi olman›n, sa¤l›¤›na kavuﬂman›n karﬂ›l›¤› olarak oligarﬂi tutsaklardan “dd ü ﬂ ü n c e l e r i n i
t e r k e t m e s i n i”, halka ve devrime
ihanet etmesini istemektedir.
Tutsaklara karﬂ› bir ﬂantaj arac›
haline getirilen tedavi olma hakk›n›n gaspedilmesinin, son 100 y›l içinde iktidarlarca nas›l y›k›c›, tahrip
edici bir hale getirildi¤ini ve onlar-

ca tutsa¤›n yaﬂam›na nas›l mal oldu¤unu hep beraber gördük, yaﬂad›k.
‹kincisi; “Sessiz imha” politikas› ile hapishanelerden ç›kan yüzlerce tabut aç›ktan halka karﬂ› göz d a ¤ › d › r. Oligarﬂi, tedavi etmeyerek,
a¤›r hastal›klar yaﬂatarak katletti¤i
yüzlerce tutsak ile h a l k › k o r k u t u p ,
sindirmeyi amaçlamaktad›r.
9 y›lda 309 tutsa¤›n katledilmesinin, son bir y›l içinde onlarca tutsa¤›n a¤›r hastal›klar alt›nda yaﬂat›l›p gün gün öldürülmelerinin baﬂka
bir izah› olamaz.
Ayr›ca 9 y›lda katledilen 309 tutuklu içinde onlarca adli tutuklu da
vard›r. Oligarﬂi bu politakas›nda siyasi-adli tutuklu ayr›m› yapmam›ﬂ,
tüm tutuklular› hedeflemiﬂtir “sessiz imha” politikas› ile. ‹ﬂte bu yan
bu politika ile halk› karﬂ› sürdürülen
savaﬂ›n nas›l bir parças› olduklar›n›
da göstermektedir.

309 ölüm... ya sonrakiler?
“Onlar için ben bir dosyadan
ibaretim... Tutsak oldu¤um tarihten
itibaren yaﬂad›¤›m olumsuz koﬂullar nedeniyle mide kanseri oldum.
‹ki y›l süresince geçici tedaviler uyguland›... Hastaneye sevkim yap›lmad›. Son safhada hastahaneye götürüldü¤ümde ise gastroenterelog
hekim beni jandarma ve gardiyan›n
gözetiminde muayene edip (beﬂ dakikada) "sizin bir ﬂeyiniz yok, her
ﬂey sizin kafan›zda" diyerek gönderdi... O n k o l o g d o k to r e¤er kemoterapi olmazsam 2 ay içinde hayat›m › k a yb e de c e ¤i m i i fa de e t t i .”
Antalya L Tipi Hapishanesi’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 getirilen ve tedavi olmazsa ölece¤i kaç›n›lmaz olan kad›n tutuklu, kendisinin bir insan olarak de¤il, bir “nn um a r a”, bir “dosya” olarak görüldü¤ünü anlat›yordu.
Hasta tutsaklara karﬂ› AKP iktidar›n›n sürdürdü¤ü politika aç›k bir

Tu t s a k l a r › n s a ¤ l › k l a r › ,
t u t s a k l a r a k a r ﬂ › b i r silah olarak
kullan›lmaya devam
e d i l m e k t e d i r. Ç ü n k ü s o r u n a
d e v r i m c i l e re k a r ﬂ › s ü r d ü r ü l e n
b i r s a v a ﬂ o l a r a k b a k › l m a k t a d › r.
katletme politikas›d›r.
Hasta tutsaklara yaﬂat›lan koﬂullar faﬂizmin halka ve devrimcilere
düﬂmanl›¤›n›n hangi boyutlara ulaﬂabilece¤inin aç›k bir göstergesidir.
Tedavi edilmeyerek AKP iktidar› taraf›ndan alenen katledilen kanser hastas› ‹smet Ablak’a son günlerinde bile “hh u z u r l a” ölme hakk› tan›mad›lar.
Erzurum H Tipi Hapishanesi'nde
cilt kanserine yakalanan ‹smet Ablak, tedavi(!) için Erzurum Araﬂt›rma Hastahanesi'ne sevkedildi. Hastahanenin bodrum kat›ndaki m o rg u n y a n › n d a k i bir odada günlerce
ölmesi için adeta iﬂkence uyguland›.
‹smet Ablak'›n ablas› Hangül
Ablak, 15 y›ld›r hapishanede bulunan a¤abeyinin 3 y›ld›r k a n s e r h a stas› oldu¤unu ancak bugüne kad a r ›srarla hastaneye sevkinin yap › l m a d › ¤ › n › , d o ¤ r u b i r tedavi uy g ul a nma d› ¤ ›n › anlat›rken, tutuldu¤u odan›n penceresiz oldu¤u için
havas›z kald›¤›n› bu ﬂartlar alt›nda
hastal›¤›n›n ilerledi¤ini ve aç›k bir
ﬂekilde a¤abeyinin ölüme terk edil di¤ini anlat›yordu.
Bodrum kat›nda, morg yan›nda,
havas›z, ›ﬂ›ks›z, tedavisiz geçen
günler sonucu Ablak A K P i k t i d a r ›
taraf›ndan katledildi.
Onlarca ‹smet Ablak katledildi.
Onlarca G ü l e r Z e re katledildi.
S›rada onlarca ‹smet Ablak, onlarca G ü l e r Z e re var.
- Devam Edecek... -
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Okmeydan› barikatlar›nda çat›ﬂma ve direniﬂ!

Gençlerimizi yozlaﬂt›ran AKP iktidar›,
Dev-Genç kültür ﬂenli¤ine sald›rd›
-Dev-Genç Gelenektir.
Dev-Genç Gelecektir
-Anadolu’nun d ört b ir
yan›ndan Dev-Gençliler
Kültür ﬁenli¤i’nde
biraraya g eldiler
- Yunanistan, B ulgaristan,
Filistin, Suriye, Honduras,
Lübnan gençli¤inden
temsilciler de kat›ld›
ﬂenli¤e
- Gençli¤i yozlaﬂt›ran A KP
iktidar› ﬂ enli¤e t ahammül
edemeyip sald›rd›
-Barikatlar› v e d ireniﬂi
aﬂamayan AKP’nin polisi
geri çekilmek zorunda
kald›
- 9 May›s’ta ﬂenlik devam etti
G e nç l i k F e de ra s yon u taraf›ndan 8-9 May›s tarihleri aras›nda Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda düzenlenen De v-G enç K ül tü r ﬁenli¤i’ne
Dev-Gençliler günler öncesinden
büyük bir coﬂku ile haz›rland›lar.
Y›llard›r gençli¤i ve halk› yozlaﬂt›rmak için her yönteme baﬂvuran AKP iktidar›n›n yozlaﬂt›rma politikalar›na da bir cevapt› ﬂenlik.
Gençli¤i yoz, i¤renç televizyon
dizilerine mahkum ettiler y›llarca.
Üniversitelerin y›l sonu “ﬂenliklerine” içki firmalar›n› sponsor olarak
tutan YÖK’ün ﬂenlik anlay›ﬂ› da
gençli¤i “uyutmak” üzerine oturtulmuﬂtu.
Kuﬂkusuz gençlik çaresiz de¤ildi. Düzenin bu politikalar›na sessiz
kal›namazd›. Dev-Gençlilerin belki
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bunun için bütçeleri, programlar›n›
finanse edecek sponsorlar› yoktu.
Etkinlikleri için süslü salonlar›, duyurmak için paral› ilanlar› da yoktu.
Ancak onlar gençli¤in içinde büyük
bir özveriyle çal›ﬂmalar›n› yürüttüler.
Gençlik Federasyonu; “Emperyalizmin kültürel kuﬂatmas›na kar ﬂ› ‘biz var›z’ dedi¤imiz bir ﬂenlik”
olarak niteledi¤i kültür ﬂenli¤ini, bu
bak›ﬂ aç›s›yla örgütlediklerini belirtiyordu.
“Biz var›z” demek, elbette hem
bir iddia hem de her alanda var olmakt›. Gençlik bu iddias› ile ﬂenli¤e
haz›rland›.
‹stanbul’dan Anadolu’ya yüzlerce Dev-Gençli kültür ﬂenli¤i için seferber oldu. Ça¤r›lar yapt›lar, duyurular ast›lar. Gençli¤in yozlaﬂmas›na izin vermeyeceklerdi.
Av r u p a Anadolu Gençlik’ten
Dev-Gençliler d e k a t › l d › l a r b u
k ü l t ü r ﬂenli¤ine. Onlar da Avrupa’daki Anadolu gençli¤inin vatan
ve halk sevgisini, Anadolu’ya duyduklar› özlemlerini taﬂ›d›lar..
Kültür ﬂenli¤ini birlikte örgütledikleri Honduras’tan, Yunanis-

tan’dan, Filistin’den, Bulgaristan’dan dostlar› da vard› yan›baﬂlar›nda.

B i r yanda cenaze,
di¤ er yanda ﬂenlik
Gençlik Federasyonu kültür ﬂenli¤i haz›rl›klar›n› sürdürürken 7 May›s günü Güler Zere ﬂehit düﬂtü.
Küçükarmutlu’da Güler Zere’yi
sonsuzlu¤a u¤urlamak için haz›rl›klar 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›rken, di¤er yanda “biz de var›z!”
dedi¤imiz bir kültür ﬂenli¤inin haz›rl›klar› vard›.
Bu, mücadele gerçe¤inin ta kendisiydi. Yaﬂam ve mücadele sürüyordu. Ayn› anda hem oligarﬂinin
bir yoldaﬂ›m›z› katletmiﬂ olmas›n›n
öfkesini, bir kahramanl›¤›n coﬂkusunu yaﬂarken di¤er yanda ise mücadelenin kültür cephesinde iddial›
bir etkinli¤i örgütlemenin coﬂkusu

yaﬂan›yordu.
Gençlik Federasyonu ﬂenli¤in
amac›n› ﬂöyle ifade ediyordu: “E mp e r y a l i z m i n y o z , b i re y c i k ü l t ü r ü ne paylaﬂ›m›m›zla, halk kültürümüzle alternatif oldu¤umuzu vurgulamak.”
ﬁenli¤in haz›rl›klar›na 8 May›s
sabah saat, 05.00’te baﬂland›. Çad›rlar kurulup, tutsak ürünler sergisi, Dev-Genç sergisi aç›ld›, devrimci hareketin yay›nlar› sergilendi. Sat›ﬂ standlar› kuruldu. Hoﬂgeldiniz
pankart› 4 dilde yaz›lm›ﬂt›. Sonra
sahne ve ses sistemi haz›rland›.
Sahnenin en üst k›sm›na “ G ü l e r
Z e re Ö l ü m s ü z d ü r !” pankart› as›ld›.
Dev- Genç
O pankart›n alt›na “D
G e l e n e k t i r. Dev-Genç Gelecektir.
Selam Olsun ﬁanl› Dev-Genç Ta r i h i n e - G e n ç l i k F e d e r a s y o n u”
pankart› as›larak 40 y›ll›k tarih selamland›.
Yine sahnenin iki yan›na büyük
Dev-Genç pankartlar› as›lm›ﬂt›.
Dev-Genç tarihine ve sosyalizme
vurgu yapan bu pankartlar ile gençli¤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 DevGenç flamalar› ile donat›lm›ﬂt›. Park›n içinde kültür ﬂenli¤i pankart›,
Grup Yorum’un 25. y›l›na dair haz›rlanm›ﬂ bir pankart, ﬂehit foto¤raflar› vard›. Bir bak›ma bir aç›k hava sergisiydi haz›rlanan.
AKP’nin polisi ise daha gündüz
saatlerinden itibaren Okmeydan›’na
y›¤›nak yapm›ﬂ, haz›r bekletiliyordu.
Okmeydan› giriﬂinden itibaren
cadde boyunca ve Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’n›n yak›n›ndaki caddelere Dev-Gençliler flamalar asm›ﬂlard›. Bunu hazmedemeyen polis,
z›rhl› araçlar› ile gelerek flamalar›
söküp ortam› provoke etmeye çal›ﬂt›.
AKP’nin polisinin söktü¤ü flamalar›n yerine Dev-Gençliler, çok
geçmeden yenilerini ast›lar. Polisler

gün boyu akrep ad› verilen araçlar›yla, Sibel Yalç›n Park›’n›n etraf›nda dolaﬂarak mahalle halk›n›, ﬂenli¤e kat›lacaklar› cayd›rmaya, korkutmaya çal›ﬂt›lar.

B i r y a n d a s ü re n ﬂ e n l i k ,
d i ¤ e r y a n d a b a r i k a t l a r...
Polis, akﬂama do¤ru Okmeydan›’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 mahalle içlerine sivil katillerini göndermiﬂlerdi.
ﬁenlik 18.45’de baﬂlad›. Kültür
ﬂenli¤inin anlat›ld›¤› k›sa bir giriﬂten sonra mücadelede ﬂehit düﬂenler
için sayg› duruﬂuna geçildi.
Sayg› duruﬂu esnas›nda G ü l e r
Z e re’nin k›sa bir konuﬂmas› dinletildi. Gençlik Federasyonu ad›na
yap›lan konuﬂmada, ﬂenli¤in niçin
yap›ld›¤›, düzenin kültürel kuﬂatmas› ve yozlaﬂt›rma çabalar›na vurgu yap›larak, alternatifin ne olmas›
gerekti¤ine de¤inildi.
Daha sonra sahneye ç›kan Erdal
Bayrako¤lu ﬂark›lar›yla ﬂenli¤i coﬂturdu. Program› 1 saat süren Bayrako¤lu’dan sonra K ü t a h y a G e n ç l i k
Derne¤i Giriﬂimi haz›rlad›klar› tiyatro oyununu oynad›.
ﬁenlik sürerken, mahallede dolaﬂan sivil polislerin sald›rgan tavr›na
müdahale eden O k m e y d a n › H a l k
Cepheliler, sivil polisleri etkisizleﬂtirerek mahalleden kovdular.
Sald›rmak için haz›r bekletilen
katiller ordusu, katillerin mahalleden 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›ﬂmaya baﬂlad›lar.
ﬁenlik sürüyordu, ﬂenli¤in he men ilerisinde baﬂlayan çat›ﬂma
d a...
Hatta baﬂlang›çta ﬂenli¤e kat›-

lanlar›n ço¤unun çat›ﬂmadan haberi
bile olmad›. Coﬂkulu, sloganl› ve alk›ﬂlarla süren ﬂenlikte çat›ﬂma daha
sonra ö¤erenilecek ama ﬂenlik devam 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 ediyordu.
Ancak AKP’nin iﬂgalci polisi,
buna da tahammül edemeyerek,
do¤rudan ﬂenli¤e sald›rd›. Bunun
üzerine ﬂenli¤e ara verilecek ve direniﬂ için barikatlar kurularak, militanca karﬂ› konulacakt›.

D i re n i ﬂ s o k a k s o k a k
sürüyor!

Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

Polisin biber gazlar›, tazyikli sular ve plastik mermilerle gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›lara H al k C eph el i l er
ve Dev-Gençliler, taﬂlar›, barikatlar› ve sloganlar› ile karﬂ›l›k verdiler.
Halk düﬂmanlar›ndan yoldaﬂlar›
G ü l e r Z e re’nin hesab›n› da sora-

Barikatlarda
olmay› onlar da
istedi
Çat›ﬂma sürerken ﬂenlikte bulunan, Filistinliler, Hondurasl›lar,
Bulgaristanl›lar ve kat›lan tüm
halklar›n gençli¤i, barikatlar›n arkas›nda yer al›p çat›ﬂmaya kat›lmak istedi.
Ancak bu istekleri H a l k C e p heliler taraf›ndan kabul edilmedi.
Tersine sald›r›dan zarar görmesinler diye güvenlik içinde tutuldular...
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Evlerin
kap›lar›
devrimcilere
yine aç›kt›...

Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

Gaz bombalar›yla mahalleyi
gaza bo¤an polisler, Sa¤l›k Oca¤›
önüne geldiklerinde, mahalle halk›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, balkonlardan limonlar atarak, polis sald›r›s› sonucu yaralanan devrimcilere 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› evlerinin kap›lar›n› aç›k b›rakm›ﬂt›.
Olur da ihtiyaç olursa kolayca
eve girilebilsin diye!..
caklard›. Halk düﬂmanlar› bir kez
daha zavall›l›klar›n› gösterek, mahalleyi gaza bo¤dular.
Bu s›rada çat›ﬂma tüm mahalleye yay›ld›. K a a n S o k a k ve Kuzey
Sokak’ta süren çat›ﬂma F a t i h S u l t a n M e h m e t C a d d e s i ’ ne kadar
ilerledi. Caddede barikat kuran
Cepheliler cadde boyu kurduklar›
barikatlar› ateﬂe verdiler.
Korkular›ndan devrimcilerin oldu¤u barikatlara yaklaﬂamayan katiller sürüsü, korkular›n› ateﬂ açarak
gösterdiler. Panzerleri, akrepleri ile
yerlerine saplanm›ﬂlard› adeta. Yüzlerce 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 sürüsüne taﬂ ya¤›yordu.
Yoksul gecekondular› halk›n baﬂ›na y›kanlar, kitle gösterilerine ac›mas›zca sald›ranlar, burunlar›n›n
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ucunu göstermekten korkar hale
gelmiﬂlerdi. Okmeydan›’na ellerini-kollar›n› sallayarak kolayca giremeyeceklerini gördüler. Onun
için herzaman yapt›klar› gibi silahlar›na sar›ld› korkaklar sürüsü.
Sonras›nda Yola¤z›’nda da barikatlar kuruldu. Çat›ﬂma ﬁ a r k
K a h v e s i ' ne, Ö r n e k t e p e 'ye ve
Anadolu Kahvesi’ne do¤ru yay›ld›. Polisler gaz bombalar›n›n yan›nda plastik mermi at›ﬂlar›n› h›zland›rd›lar..

Ç a t › ﬂ m a d i re n i ﬂ p a r k › n a
k a d a r yay›l›yor!
Çat›ﬂma caddelerde, sokaklarda
sürdü saatlerce. Cepheliler, barikat
için barikat malzemesi bulmakta
pek güçlük çekmediler. Halk o konuda da yard›m etti. Halk›n pratik
zekas›, yarat›c›l›¤›, halk düﬂmanlar›n› bile ﬂaﬂ›rt›yordu.
Direniﬂ karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂen polislerin telsizlerinde “bb u k a d a r h › zl › bir ﬂekilde yollara koy dukla r› mühimma t› ne rde n bu luyorlar“, “bir o r d a l a r b i r b u r d a l a r
n e r d e l e r u l a n . . . ? ” diye konuﬂtuklar›n› etrafta olan herkes duyuyordu.
Polisin sürekli gaz s›kmas› sonucu kitle direniﬂ park›n›n oldu¤u alana ve Mahmut ﬁevket Paﬂa Caddesi'ne do¤ru çekildi. Bu arada barikatlar 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› koymakta 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 burda da baﬂar›l› olamad›. Park›n etraf›na kurulan barikatlar nedeniyle
panzer mahalleye giremedi.
200’ü aﬂk›n kiﬂi Okmeydan› sokaklar›nda polise karﬂ› saatlerce direndiler. Direniﬂ s›ras›nda Cepheli G ü l e r Z e re
l e r taraf›ndan s›k s›k, “G
Ö l ü m s ü z d ü r ” , “ M a h i r Hüseyin
U l a ﬂ K u r t u l u ﬂ a K a d a r Savaﬂ”,
“Yaﬂas›n Dev-Genç, Yaﬂas›n Dev-

Gençliler”, “Katil Polis Mahalle mizden Defol” sloganlar› at›ld›.
Cadde boyunca kurulan barikatlar ateﬂe verildi. Mahalle halk› da
alk›ﬂlarla direnenlere destek oldu.

Saat: 23.30 polis çekiliyor!
19.30 ’da baﬂlayan çat›ﬂma,
23.30 ’da polisin çekilmesi ile
sonuçland›. 4 saat süren çat›ﬂmada
polis Cepheliler’in D ‹ R E N ‹ ﬁ ‹ N ‹
k›ramad›.
Panzerleri, akrepleri, bombalar›
gazlar›, silahlar› ile sald›rm›ﬂ, karﬂ›lar›nda sokak sokak çat›ﬂan C e p h e liler ’i bulmuﬂlard›. Dev-Gençliler,
Halk Cepheliler, Okmeydan› halk›
polisin sald›r›s›n› direniﬂleri ile püskürtmüﬂtü.
Polis mahalleden ç›karken sek i z k i ﬂ i y i d ö v e re k g ö z a l t › n a a l d › .
Sald›r› s›ras›nda, çok say›da kiﬂiye
isabet eden gaz bombalar›ndan dolay› yaralananlar oldu. Baﬂ›na, baca¤›na gaz bombas› isabet edip yaralananlar oldu. Bunlardan birisi de,
Suriye'den gelen Filistin Halkoyunlar› ekibinin bir üyesiydi.
Çat›ﬂma sonras›nda Dev-Gençliler geceyi parkta kurduklar› çad›rlarda geçirirken Okmeydan› Cepheliler ise mahallede nöbet tutmaya
devam ettiler.
Gençlik Federasyonu sald›r›
sonras› yapt›¤› aç›klamada;
O n l a r emperyalizmi ve iﬂbir “O
likçilerini, emperyalizmin yoz
k ü l t ü r ü n ü t e m s i l e d i y o r. Biz ezi lenleri, halk›m›z› temsil ediyoruz,
h a l k › n k ü l t ü r ü n ü t a ﬂ › y o r u z .” diyerek sald›r›y› protesto etti.

9 May›s’ta ﬂenlik devam etti
9 May›s’ta yurtd›ﬂ›ndan ve ülkemizden ﬂenli¤e gelenlerin selamlanmas›yla ﬂenlik tekrar baﬂlad›.
Filistin'den gelen Al-Wa a d Filistin halk oyunlar›ndan oluﬂan ve
Filistin halk›n›n mücadelesini anlatan gösterisiyle sahneye ç›kt›. " D i r e n e n H a l k l a r K a z a n a c a k" sloganlar›yla Al-Waad selamland›.
Daha sonra A d a n a G e n ç l i k
Derne¤i Halkoyunlar› Ekibi Diyarbak›r, Bitlis ve Urfa yöresinden
halk oyunlar›n› sergiledi.
Rusya Devrimci ‹ﬂçi Partisi
temsilcisi Alla Gigova konuﬂmas›nda “Siz militan yoldaﬂlar›m›z›n
yan›nda olmak bizim için bir gurur…” diyerek Stalin'in "Biz hakl›y›z tam da bu nedenle kazanaca¤›z!" sözüyle konuﬂmas›n› bitirdi.
E d i r n e F T ipi’nde kalan devrimci tutsak E rc a n K a r t a l'›n Edirne'deki Özgür Tutsaklar ad›na gönderdi¤i mesaj okundu.
Biga Gençlik Derne¤i’nden
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 C e v a h i r E r d e m , G ü r b ü z
S ö nm e z , S e rk a n F i k i r konuﬂmalar›nda tutsakl›klar›n›, Dev-Gençli
olman›n anlam›n› anlatt›lar ve tutsaklardan bir mesaj okudular.
‹ r l a n d a'dan R e p u bl i c a n S i nn
Fein taraf›ndan Dev-Genç’e gönderilen mesaj›n okunmas› ve ‹ s t a n b u l
Gençlik Derne¤i tiyatro grubunun
Biz B u Oyun u B ozma haz›rlad›¤› "B
y a G e l d i k " isimli tiyatro oyununun
oynanmas›yla devam etti.
Av r u p a'daki Anadolu Gençli ¤ i n D e v - G e n ç l i l e r ’e gönderdi¤i
mesajda okundu.
Program›n sonunda Grup Yorum
yerini ald›. Arapça, ‹spanyolca ezgileriyle, türkülerini marﬂlar›n› ve
halaylar›n› coﬂkuyla söyleyen Grup
Yorum’la ﬂenlik bitirildi.

Bize ortak sald›ran emperyalizme
karﬂ›, dünya devrimcileri olarak
ortak cevap vermeliyiz
Ge nçl ik F ede ra syonu’nun 8-9
May›s tarihleri aras›nda Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda yapt›¤› DevG e n ç K ü l t ü r ﬁenli¤i ’ne kat›lan
H o n d u r a s , B u l g a r i s t a n , R u s y a ve
Suriye’den temsilcilerle yapt›¤›m›z
r ö p o r t a j › yay›nl›yoruz.

E S P I N O Z A R a m o n ( H o n d uras -FNRP Devrimci E¤ilim)
Devrimci hareketin bu kadar
güçlü oldu¤unu bilmiyorduk
§ Yürüyüﬂ: Gençlik Federasyonu’nun Kurultay›na kat›ld›n›z. ‹leriki
süreçlerde dünya gençli¤inin dayan›ﬂmas›na yönelik neler yap›labilir?
Ramon: Buraya davet etti¤iniz
için onur duyduk. Ayr›ca etkinliklerinize kat›lmakta bir onurdur bizim için.
Dünya devrimci gençli¤ine ait
örgütleri birleﬂtiren bu tür organizasyonlar çok önemli. Bunlar artt›r›lmal›d›r.
Honduras’ta gerçekleﬂen darbe
sonras›nda güçlenen sol hareket
içinde bir cephe ortaya ç›kt›. D i reniﬂ cephesi. Bu cephe uluslararas›
ba¤lant›larla güçlendirilmektedir.
Buradaki program uluslaras› halkay› güçlendiren baﬂka bir halka oldu.
Bize or t ak sal d› r› d üz en le y en
emperyalizme karﬂ› dünya devrimc il er i ol ar ak, or ta k ha re ket e der e k,
y a n ›t v e r m e ni n b ir b ir im iz e h a b e r
v e r m e n i n so n d e r ec e ö n e m l i o l d u ¤unu düﬂünüyorum. Bu tür buluﬂmalar, teorik konuﬂmalar yapmak ve
tart›ﬂmak aç›s›ndan önem taﬂ›yor.
Dünyadaki devrimci hareket içerisindeki bozulan teorik düzeyin yeniden yükseltilmesi için bu buluﬂmalar›n art›r›lmas›n› düﬂünüyoruz.
§ Yürüyüﬂ: Gençlik Federasyonu
ﬁölenine kat›ld›n›z? Ayr›ca polisin
sald›r›s›na u¤rad›n›z, bu konuda ne
düﬂünüyorsunuz?
R a m o n : Aç›kcas› Türkiye’ye
gelmeden önce b u r a d a k i D e v r i m c i
h a re k e t i n v a r o l d u ¤ u n u b i l i y o r d u k a m a b u k a d a r güçlü oldu¤u n u b i l m i y o r du k . 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 dönerken Türkiye’deki devrimci hereketle
ilgili son derece olumlu görüﬂler götürüyoruz ve bunlar› aktaraca¤›z.
§ Yürüyüﬂ: Gençlik ﬂöleninden sonra kanser hastas› devrimci Güler Zere için Küçükarmutlu’da yap›lan cenaze törenine kat›ld›n›z. Bu konuda
söylemek istedi¤iniz birﬂey var m›?
R a m o n : Aç›kças› sadece Güler
Zere’nin ad›n› duyduk. Orada fazla
tan›m›yorduk. Burada tan›ma ö¤renme f›rsat› elde ettik. Ve gördük ki
Güler Zere ﬂahs›nda Türkiye devleti
katil faﬂist bir devlet. Bu böyle devam edemez. Devletin kimseyi tecrit
alt›nda tutmaya hakk› yoktur.
Enternasyonal planda Türkiye
devletinin katil bir devlet, faﬂist bir
devlet oldu¤unu anlatmam›z gerekti¤ini anlad›k. Bu ihtiyac› bir kere
daha duyduk.
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Boris Boev ( B u l g a r i s t a n 23 E ylül Dir eniﬂ Har eketi) :
Devrimcilerin davran›ﬂlar› bizi çok etkiledi
bize güç verdi
§ Yürüyüﬂ: Daha önceki
Eyüp Baﬂ Uluslararas› Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ›
Haklar›n Birli¤i Sempozyumu’na da kat›ld›n›z. Emperyalizme karﬂ› daha farkl› ne tür
birliktelikler sa¤lanabilir?
Boris Boev: Bir grup oluﬂturmal›.
Bu grup daima iletiﬂim halinde olmal›, temel konular› tart›ﬂmal› ve anti
emperyalist bir cephe biçiminde
uluslaras› bir planda geliﬂtirilmeli.
Evet, geçenki anti-emperyalist
sempozyuma kat›ld›k. Bizim için
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baﬂar›l› oldu. Final deklarasyonu
Bulgarca’ya çevirdik. Bulgar yoldaﬂlarla 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.
§ Yürüyüﬂ: Devrimci Güler
Zere’nin memleketine u¤urlanmas›na
kat›ld›n›z. Neler düﬂünüyorsunuz?
Boris Boev: Devrimcilerin ölümünü görmek her zaman üzücüdür
ama cenaze töreninde gördük ki,
onun yolunu devam ettiren, onun
y o l u n u i zl e y e n p e k ç o k i n s a n v a r
Türk i y e 'de. Güler Zere kesinlikle
boﬂuna ölmedi. Buraya geldik bu geliﬂimizde çok önemli deneyim elde
ettik. Bu ülkedeki devrimcilerin
devrimci ruh halleri davran›ﬂ lar›
bizi çok etkiledi bize güç verdi.
G e rç e k te n b iz i m i ç in ö n e m li b i r
t e rcübe oldu.
***

Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

Betoska (23 Eylül Direniﬂ
Hareketi): A m e r i k a n
emperyalizmine karﬂ› ortak
b i r mücadele örgütlememiz
g e re k i y o r
§ Yürüyüﬂ: Devrimci Güler Zere’nin memleketine u¤urlanmas›na
kat›ld›n›z. Neler düﬂünüyorsunuz?
Betoska: Güler Zere’nin baﬂ›na
gelenler enternasyonal bir önem taﬂ›maktad›r. Bulgaristan’da bir siyasi
tutsa¤›n baﬂ›na gelenler enternasyonal bir önem taﬂ›maktad›r. Dünyan›n neresinde olursa olsun siyasal
tutsaklar›n baﬂ›na gelen her türlü
kötü olay uluslararas› bir öneme sahiptir. Buradan tek baﬂ›m›za mücadele edemeyiz Amerikan emperyalizmine ve buna karﬂ› ortak bir mücadele örgütlememiz gerekiyor. Buradan ben bunu ö¤rendim.
***

Alla ‹gova (Rusya Devrimci ‹ﬂçi Partisi):: Yeni
b i r enternasyonel
k u r u l m a s › g e re k t i ¤ i
inanc›nday›m
§ Yürüyüﬂ: Devrimci Güler
Zere'nin cenazesine memleketine u¤urlanmas›na kat›ld›n›z.
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Neler söylemek istersiniz?
Alla ‹gova: Güler Zere’nin cenazesinde bulunmak çok önemli. Bugün
9 Ma y› s. Bildi ¤i ni z gi bi, Sovye tle r
Birli¤i’nin Nazi A l m a n ya s › ’ n› n
ü z e r i n d e z a f e r e lde ediﬂinin y› l
d ö n ü m ü . Böyle bir y›l dönümünün,
böyle bir etkinlikle böyle bir ce nazede bulunmak, buna denk gelm e s i b e n i m i ç i n b i r o n u r o ld u.
Bu Sovyetler Birli¤i’nin Nazi
Almanyas›’na karﬂ› kazand›¤› zafer
asl›nda. Tüm ezilen ve sömürülenlerin emperyalizme karﬂ› kazand›¤›
bir zaferdir.
Bugün Rusya’da pek çok oportünist var. Büyük anavatan savaﬂ›n›
kazanan K›z›l Ordu’nun bu zaferinin içini boﬂaltmak istiyorlar. Yani
Stalin’den bahsedilmesini engellemeye kadar varan bir müdahale var.
Burjuvazinin müdahalelerinin
çok oldu¤u, böyle bir dönemde bu
tür toplant›lar› enternasyonel birli¤i
güçlendirecektir. Ayr›ca, yeni bir
e n t e r n a s y o n e l k u r u l m a s › g e re k t i ¤i inanc›nday›m.
ﬁimdi Bulgaristan’da ve Balkan
ülkelerinde Amerikan üsleri aç›ld›.
Örne¤in S›rbistan’› bombalarken
Bulgaristan’› kulland› Amerikan
uçaklar›. Bütün eski sosyalist ülkelerin hepsinde Amerikan üsleri doldu. Amerikan emperyalizminin
kuklalar› haline geldiler.
Ortado¤u ve di¤er bölgeler için de
geçerli. Bunlara karﬂ› mücadele ederken asl›nda kendi bölgemizde bunu
yaparken ayn› zamanda di¤er bölgelerde mesela Amerikan üslerine karﬂ›
yap›lan yürüyüﬂleri gösterileri birleﬂtirmek gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Ama e¤er biz koordineli olarak
bir kaç ülkede ayn› anda, örne¤in
Amerikan üslerine karﬂ› protestoyu
yükseltebilirsek çok daha etkili olaca¤›n› düﬂünüyorum. Dünyadaki ve
bizim bölgemizdeki komünistlerin
önemli bir görevide budur.
Burada bu eylemleri yaparken,
ka pi ta l iz m v e e m pe ry a l iz m d e v a m
etti¤i sürece savaﬂlar›n, sömürünün
o l a c a ¤ › n › , h a l k a i y i a nl a t m a l › y › z .
Yap›lan eylemlerin sadece Amerikan
üssüne kaﬂ› de¤il ayn› zamanda kapitalizme ve emperyalizme karﬂ› mücadele oldu¤unu her zaman alt›n› çizip

bunu halka anlatmam›z gerekiyor.
***

Salam Alsaadi (Socialisthorizon, Suriye) B a ﬂ k a
ülkelerinin partilerini örnek
a l › y o r l a r, kendi yere l p rob lemlerine uzak kal›yorlar
§ Yürüyüﬂ: Gençlik Federasyonu’nun Kurultay›na kat›ld›n›z. ‹leriki süreçlerde birlikte neler yap›labilir?
Salam Alsaadi: Biz aram›zda tart›ﬂt›k yani ne gibi
sonuç deklerasyonu ç›kartabiliriz?
Emperyalizme karﬂ› nas›l bir direniﬂ olur, nas›l bir etkinlik olur ne yapabiliriz diye. Bir kamp olursa daha
iyi olur hani sizin örgütlerinizi, sizin
partinizi daha iyi tan›r›z. ﬁimdi evet
uluslararas› sempozyum da konuﬂmalar 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 tart›ﬂmalar yapabiliriz. Sonra Marksizmi
tart›ﬂabiliriz. Sizin ülkenizde Marksizmin tarihi nedir? Bizim ülkemizdeki Marksizm tarihi nedir?
§ Yürüyüﬂ: Sizin için Marksizm neyi ifade ediyor?
Bizim için Marksizm ilk baﬂta
mesela dünyay› de¤iﬂtirmek için düﬂünce bilimi. Marksizm, materyalist
diyalektiktir. Marksizm dünyay› de¤iﬂtirmenin bir arac›d›r. Kendi dünyam›za derken yani yerellerde yerel sorunlar›m›z› anlamal›, birde tüm dünyan›n sorunlar›n› anlaman›n bir yoludur. Onun için Marksizmi iyi anlamak laz›m.
Mesala Arap dünyas›nda bir sürü
komünist parti var ama her zaman
halk bunlar›n önünde gidiyor. Ç ü n k ü o n l a r yani baﬂka ülkelerin
M a r k s i z m l e r i n e g ö re h a re k e t e d i y o r l a r, baﬂka ülkelerin partilerini
örnek al›yorlar, kendi yerel problemlerine uzak kal›yorlar. Onun için
Marksizmi iyice inceleyip hem kendi sorunlar›n› nas›l çözer hem de
dünyadaki evrensel sorunlar› nas›l
çözer buna kafa yormak gerekir.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Herkes eleﬂtirebilir. Herkes bir
olay›n, olgunun ya da sistemin bütününün aksayan yanlar›n› bir ç›rp›da sayabilir. Örne¤in kime sorsan›z
düzenin kokuﬂmuﬂlu¤una, ahlaks›zl›¤›na dair onlarca örnek s›ralayabilir. ‹çinde yaﬂad›¤›m›z düzenin pislikleri hemen herkesçe bilinmektedir.
Fakat biz devrimciyiz.
Bizler de¤iﬂtirmek ve yerine yenisini koymak iddias›nday›z. Bu düzeni yerle
yeksan edip yerine yepyeni bir düzeni sosyalizmi
kurmak iddias›nday›z.
Bu yüzden biz sadece
eleﬂtirmekle yetinmeyiz.
Yaln›zca köﬂesinden k›y›s›ndan ﬂikayet edip, sadece izleyen ve taﬂ›n alt›na elini sokmayanlardan ayr›l›r›z.
Biz diyoruz ki; 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 devrimciler koyabiliriz.
DEV- G E N Ç’imizin 40. y›l›n›
kutlad›¤›m›z bu y›l iﬂte bu iddiadan
yola ç›karak önce iki günlük bir
k u r u l t a y ard›ndan yine iki günlük
bir k ü l t ü r ﬂenli¤i düzenledik.
Ça¤r›s›n› buradan da yapt›¤›m›z
Gençlik
kurultay›m›z›n ana baﬂl›¤› “G
v e Ö r g ü t l e n m e ” idi. Anadolu illerindeki arkadaﬂlar›m›z›n kat›l›m›yla
baﬂlayan kurultay, onlar›n deneyimlerini ve örgütlenmeye yönelik düﬂüncelerini aç›klamalar› için bir f›rsat oldu.
Yine H o n d u r a s ’tan, Filis t i n’den gelen konuklar›m›z›n kendi

ülkelerindeki
gençlik mücadelesine dair
anlat›mlar› mücadelenin enternasyonalli¤ini göstermesi aç›s›ndan
önemliydi.
Verilen aralarda gezilen DEVG E N Ç foto¤raf sergisi dünü bugüne taﬂ›rken, özgür tutsaklar›m›z›n

yor, örgütlüyoruz. Kültür ﬂenli¤ini
biraz da bu bak›ﬂ aç›s›yla ele ald›k.
Yurtd›ﬂ›ndan gelen dostlar›m›za
B u l g a r i s t a n ’dan ve R u s y a’dan gelen dostlar›m›z da dahil oldu. ﬁenli¤in haz›rlanmas›na erken saatlerde
baﬂlam›ﬂ, haz›rl›klar›m›z› ise akﬂama kadar tamamlam›ﬂt›k.
E r d a l B a y r a k o ¤ l u ile
baﬂlayan gece devam ederken AKP’nin polisi de haz›ms›zl›¤›n› gösterdi. Yol
boyu as›lan DEV- G E N Ç
flamalar›n› indirmeye kalkan polise gereken cevap
da verildi.
Polis sald›rd›kça; ö¤renci, iﬂçi, mahalleli direndi. 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 program›m›za devam ettik.
ﬁenli¤in ilk gününü baltalamak
isteyen polisin bütün y›¤›na¤›na
ra¤men ikinci gün gene orada, park›m›zda, ﬂenlik alan›m›zdayd›k.
‹kinci gününde tiyatrodan halkoyunlar›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 örgütlenmesi, yap›lmas› birçok bak›mdan
ö¤reticiydi. En baﬂta mücadeleye
daha geniﬂ bakmam›z aç›s›ndan bizlere çok ﬂey kazand›rd›.
Gençli¤in düzenin yoz ve kokuﬂmuﬂ 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.

DÜZEN‹N YOZ
KÜLTÜRÜNE KARﬁI
HALK KÜLTÜRÜYLE
B‹Z VARIZ
direnirken ürettikleri herﬂey onlardan bir selamd› bizlere.
Kurultay›n i ki nc i gü nünd e; ülkemizdeki durumun ayr›nt›l› bir
tahlili yap›l›rken, sanatç› Bilgesu
ERENUS kurultaya bir oyunuyla
kat›ld›.
Dolu dolu geçen kurultay›m›z›n
ard›ndan dostlar›m›zla 8 - 9 M a y›s’ta yap›lacak ﬂenli¤imizin haz›rl›klar›na baﬂlad›k hemen.
DEV- G E N Ç K ü l t ü r ﬂenli¤i her
ﬂeyden önce bu düzenin kokuﬂmuﬂ,
yoz kültürüne karﬂ› halk›n kültürünü, devrimcilerin kültürünü yans›tmal›yd›. Halk oyunlar›ndan tiyatroya kadar ne varsa bizim olan› vermeli, düzene alternatif olmal›yd›.
Ve her ad›m›m›z da, bu düzenin
y›k›lmaz olmad›¤›n› tersine her yerinden döküldü¤ünü, çürüdü¤ünü
en geniﬂ kitlelere gösterebilmeliyiz.
Kald› ki, sadece göstermekle de
yetinmiyor, alternatifini de yarat›-

Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z!

ANKARA’ya YÜRÜYORUZ!..
Bizler, Gençlik Federasyonu üyeleri olarak, aylard›r Anadolu’nun dört bir yan›nda, paras›z e¤itimin bir
hak oldu¤unu savunarak, paras›z e¤itim için bir kampanya yürüttük.
ﬁimdi TA L E P L E R ‹ M ‹ Z L E birlikte ANKARA’ya
yürüyece¤iz. TA L E P L E R ‹ M ‹ Z ‹ iletecek, paras›z e¤i-

Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

tim ‹ S T E Y E C E ⁄ ‹ Z !
“ P a r a s › z E ¤ i t i m b i r h a k t › r ” diyen herkesi, YÜ RÜYÜﬁÜMÜZE kat›lmaya, desteklemeye Ç A ⁄ I R IYORUZ! TA L E P L E R ‹ M ‹ Z ‹ birlikte dile getirmeli
ve birlikte mücadele etmeliyiz!
Ankara’ya yola ç›k›ﬂ için t oplanma yeri ve saati:
‹stanbul Kartal Meydan›,
17 M ay›s 2010, saat : 13.00
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“K›z›l bayrakl› kortejimiz
halk›m›z için umuttur”
Mahmut
GÜRLEV‹K
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(Devrimci ‹ﬂç i
H a re k e ti )
Yürüyüﬂ: 2010 1 May›s›’n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
G ü r l e v i k : Bu 1 May›s çok anlaml›yd›
bizler için. Y›llar sonra ›srarl› ve kararl› mücadelemiz sonucu Taksim’i kazand›k. Pankartlar›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.
Yürüyüﬂ: Türk-‹ﬂ, Hak ‹ﬂ, Memur
Sen gibi sendikalar›n kat›l›m›n› nas›l de¤erlendirdiniz, sonra da alandan ayr›l›p gittiler, bunu nas›l de¤erlendirdiniz?
G ü r l e v i k : Son 3 y›lki 1 May›slarda
bu sendikalar as›l olarak Taksim
mücadelesine zarar veren bir tutum
sergilemiﬂlerdir. Bu tutumlar› asl›nda onlar›n teﬂhir olmalar›na neden
olmuﬂtur. Bu y›l da Taksim’e ç›kmay› çok istediklerinden de¤il de
bir anlamda mecbur kald›klar› için
geldiler. Yoksa kendi tabanlar›na
anlatabilecek hiçbir ﬂeyleri olmayacakt›. Tüm Türkiye’nin gözü Taksim Meydan›’nda olmas›na ra¤men
alandan çekip gitmeleri de mecburiyetten geldiklerinin göstergesidir.
Yürüyüﬂ: D‹SK ve KESK'in bu seneki 1 May›s’a iliﬂkin organizasyonu nas›ld› sizce? Sahneyi-kürsüyü
yönetimi nas›ld›? D‹SK, KESK bir
dahaki 1 May›s'da nas›l yapmal›?
G ü r l e v i k : Taksim mücadelesi tek
baﬂ›na D‹SK ve KESK’in mücadelesi olmay›p as›l olarak devrimcilerin ›srarla, kararl›l›kla ve bedel ödeyerek 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 May›s’ta bu mücadelenin gerçek sahiplerini görmezlikten gelmekten vazgeçmeliler. 1 May›s’›n devrimci
özüne uygun örgütlenmesi çabas›
içerisinde olup, Taksim Alan›’n›n
gerçek sahiplerine karﬂ› daha
sorumlu ve adaletli olmal›lar.
Yürüyüﬂ: D‹H'in de içinde yer ald›¤› Halk Cephesi kortejinin gerek
kitleselli¤inin, gerek k›z›l bayraklar›yla alanda yaratt›¤› görüntünün
anlam› neydi sizce?
G ü r l e v i k : Y›llard›r verilen 1 May›s
Taksim mücadelesinin zaferle sonuçlanmas›nda büyük pay› olan k›z›l bayrakl› kortejimiz, halk›m›z
için umuttur. Bu görüntünün anlam›; gelece¤e dair özlemlerimizin
gerçekleﬂece¤ine dair inanc›m›z›n
ve halk›m›z için umut olmam›z›n
bir göstergesidir.
Yürüyüﬂ: 2011 1 May›s› için ne düﬂünüyorsunuz?
G ü r l e v i k : 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.

H a y d a r AY
(Gençlik Federasyonu, 18)
Yürüyüﬂ : 1977 1 May›s'›n da DevGenç'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 olarak nas›l de¤erlendirdiniz?
Ay: 2010 y›l› 1 May›s’› benim için
çok özeldi. Çünkü ilk 1 May›s’›m
olacakt›. Bir Dev-Gençli olarak heyecanla bekliyordum. Bu 1 May›s’ta an›ta pankart›m›z› asarak
marﬂlar›m›zla, sloganlar›m›zla, halaylar›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 kitlemiz 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 May›s’›nda da alanlara Dev-Genç’in
kararl›l›¤›, cesareti ve militanl›¤›n›
yans›tm›ﬂ olduk. Taksim zaferimizde Dev-Genç’in ve Dev-Gençliler’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 etkenlerden biridir. ‘80 darbesinden
sonra gençli¤i apolitikleﬂtirmeye,
yozlaﬂt›rmaya çal›ﬂan düzene karﬂ›
lise ve üniversitelerde zorlu, kavgalar 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, coplara ve gözalt›lara direne direne
meﬂrulaﬂt›rd›lar gençli¤in gözünde
1 May›s’› ve Taksim’i.
Yürüyüﬂ: 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› coﬂkular›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 politikalar›na en güzel cevab› gençlik olarak
Taksim’de verdik. Elbette daha fazla olmam›z laz›m. Bu 1 May›s’taki
kitlemizle yetinmemeli lise ve üniversitelerde her gence, ö¤renciye
ulaﬂmal›y›z. Anlatmal›y›z. Örgütlü-

lü¤ü büyütmeliyiz.
Yürüyüﬂ: Ayr›ca sizin bu y›lki 1
May›s' a iliﬂkin belirtmek istedi¤iniz
bir ﬂey var m›?
Y›llard›r süren mücadele sonucunda kazand›k bu alan›. Kimse bize bahﬂetmedi. Bu yüzden her sene
daha kitlesel Taksim’e ç›karak zaferimizi sa¤lamlaﬂt›rmal›y›z.

Gülhan ﬁALE
(K›z›l Sancakl›lar
Ekibinden,
TAYAD'l›)
Sancak ekibinde
yer alaca¤›m için çok
heyecanland›m
ve
onur duydum. Genciyle, yaﬂl›s›yla hepimiz büyük bir heyecanla haz›rland›k. Kimimiz deneyimli, kimimiz deneyimsizdi. Sanca¤› nas›l tutmam›z
gerekti¤ini, nas›l yürümemiz gerekti¤ini ö¤rendik. 1 May›s sabah› fularlar›m›z› ve y›ld›zl› berelerimizi
tak›p kortejlerimizi oluﬂturmaya
baﬂlad›¤›m›z andan itibaren halk
çevremize toplanmaya baﬂlad›. Kimi beremizi takmaya yard›m ediyor, kimi de foto¤raf çekmeye çal›ﬂ›yordu. Ama hepsinin gözlerinde
bize karﬂ› inan›lmaz bir sevgi vard›.
Yürüyüﬂ baﬂlad›¤›nda bile yan›m›zdan ayr›lm›yor sloganlar›yla, alk›ﬂlar›yla, ›sl›klar›yla ad›mlar›m›za eﬂlik ediyorlard›. Hatta yanlar›ndan
geçti¤imiz baz› siyasi yap›lar kendi
sloganlar›n› kesip bizi alk›ﬂlay›p bizimle birlikte slogan att›lar. Tüm
bunlar› yaﬂamak gerçekten çok büyük bir gurur yaﬂatt› bana.
32 y›ll›k yasaktan sonra Ta ksim Zaferi'ni yaﬂayarak bir t a r i h e
t a n › k l › k e t m e n i n y a n › n d a b i r de
bunu k›z›l sancaklar›m›z› taﬂ›yarak yaﬂamak çok güzeldi . Özellikle arama noktas›ndan arama yapt›rmadan sancaklar›m›zla, fularlar›m›zla, sloganlar›m›zla alana girmemiz beni en çok duyguland›ran an
oldu. Hani ölsem de gam yemem
derler ya o an hissetti¤im tam olarak buydu.

S›la
K I Z I L K AYA
(Gençlik
Federasyonu
üyesi)
Bundan y›llar
önce verilen ﬂehitlerle Taksim’in ad›
1 May›s Alan› olmuﬂtu.
Y›llard›r çat›ﬂa
çat›ﬂa girdi¤imiz geçen seneki zaferin kutlamas› olacakt› bu y›l. Ayn›
zamanda da dosta düﬂmana bu alan›n gerçek sahiplerinin kim oldu¤unu göstermek gerekiyordu.
Belirlenen saatte oradayd›k. Hepimiz zaten neyi nas›l yapaca¤›m›z›
kendi birimlerimizde netleﬂtirmiﬂ,
çal›ﬂm›ﬂt›k. Yürümeden önce kortejimizi oluﬂturarak beklemeye baﬂlad›k. Kimi zaman oturarak, kimi zaman rahatta ama hep disiplinli bir ﬂekilde bekledik. Hepimiz neyi temsil
etti¤imizi iyi biliyorduk. Bizler
u m u d u n o r d u s u n u t e m s i l e n o r adayd ›k , disiplinimizle örnek olma l›yd›k. Yürüyüﬂ kolu harekete geçti¤inde bizler de yürümeye baﬂlad›k.
Sadece korteji oluﬂturan di¤er insanlar›m›z de¤il, özellikle halk yürümeye 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.
‘Kurban olay›m size’ diyen teyzelerden, ‘çok güneﬂte kald›lar, su
içirin’ diyenlere kadar insanlar›n bizi düﬂündüklerini, sahiplediklerini
görmek çok güzeldi. Tabii bir de
düﬂman›n h›rs dolu bak›ﬂlar›n› görmek. Evet, halk bizi sahipleniyor,
bizi düﬂünüyordu. Düﬂmansa acizlikle foto¤raf çekmeye çal›ﬂ›p, h›rsla telsizinin ucunu kemiriyordu.
‘Rap, rap’ ayak sesleri duyuldukça
coﬂku art›yordu.
K›z›l flamalar rüzgârda dalgalan›rken hepimiz ayn› ﬂeyi düﬂünüyorduk asl›nda. Bu topraklara, bu
halklara ondan baﬂkas› yaraﬂmaz.
Aç›kça hissettik ki k›z›l sancakl›lar›n yürüyüﬂü, mermi gibi patlayan

sloganlar› düﬂman› korkutuyor, halka güven veriyordu.
Böylesi bir kortejin parças› olmak heyecan verici.
Bir taraftan umudun ordusunu en güzel ﬂekilde temsil etmenin endiﬂesi, bir tarafta alan› zapt edecek olman›n coﬂkusu. Lay›k olma
iste¤i, bu halka, umudu büyütenlere, umudun öncüsü yan› baﬂ›m›zda pankart olup yürüyen önderlerimiz 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 kurtuluﬂun sanca¤›, bunu bilmek gerekiyor. Aln›ndaki y›ld›z› sen senden önce k›rlarda, ﬂehirlerde taﬂ›y›p, onun
u¤runa ﬂehit düﬂenler ve yine onlar
gibi savaﬂanlar ad›na taﬂ›yorsun.
Bundan güzeli olur mu?

Murat BULDU
(Alibeyköy, 18)
Haz›rlanmam›z›n
ilk aﬂamas›nda elbiselerimizi giyip gelmisﬂtik zaten, y›ld›zl›
beremizi ve sanca¤›m›z› da al›p ekibe kat›ld›k.
Yürüyüﬂe dörderli kortej ﬂeklinde baﬂlad›k, çok
heyecanl›yd›k. Dostlar›n da düﬂmanlar›n da gözü üzerimizdeydi ve
halk›m›za yak›ﬂ›r bir ﬂekilde yürüyüﬂe baﬂlad›k. ‹lk yürüyüﬂe baﬂlad›¤›m›zda çevremizdeki insanlar alk›ﬂ z›lg›t ve sloganlarla bize destek
verdiler.
‹nsanlar›n sürekli yan›m›za gelmesi bizimle ilgilenmesi çok onur
vericiydi. Sürekli ilgilenip ihtiyaçlar›m›z› soruyorlard›.
S a n c a k e k i b i n d e o l m a k h a rek e t i n b i r p a r ç a s › , b i r neferi ve bir
fedaisi olarak hissettirdi. Onur ve
gurur vericiydi.
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Yokedilmek
istenenin
yenilmezli¤inin
resmidir
1 May›s 2010, kuﬂku yok ki,
hem 1 May›slar’›n tarihi, hem ülkemiz s›n›flar mücadelesi tarihi aç›s›ndan ay›rdedici günlerden biri
olarak geçti tarihimize.
Alandaki tablo, karﬂ›-devrimin fiziki ve ideolojik sald›r›lar›n›n, yöntemlerinin, demagojilerinin, propagandalar›n›n boﬂa ç›kar›ld›¤›n› ilan
eden bir tablodur. Bu tablo emperyalizm ve oligarﬂi için bir mevzi yenilgisi, ezilen halklar aç›s›ndan ise bir
mevzi çat›ﬂmas›nda kazan›lan kesin
bir zaferdir.
Meydandaki kitlesellik, halktan,
emekçilerden, proletaryadan umudunu kesenlere bir cevapt›r en baﬂta. Sosyalizmden umudunu kesenlere bir cevapt›r.
1 May›s Alan›’n› dolduran 300
bin emekçi ve o emekçi denizi içinde ak›p giden k›z›ll›k, “elveda pro-
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l e t a r y a ” diyen pespaye teorilere,
“sosyalizmin öldü¤ü”nü tekrarlay›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 gibi akan Halk Cephesi korteji, 1990
baﬂlar›ndan bu yana, emperyalizmin ve oligarﬂinin infazlarla, kaybetmelerle, katliamlarla, terör listeleriyle 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, kuﬂat›lm›ﬂ, tecrit edilmiﬂ, ony›llar
içinde yetiﬂmiﬂ 100 kadro ve savaﬂç›s›n› büyük direniﬂte ﬂehit vermiﬂ
bir hareketin kortejidir.
Bu kortej, t a r i h i b i r t e c rü b e yi
bir kez daha gösteriyor Türkiye ve

dünya halklar›na. Bu kortej, t a r i hsel bir dersi bir kez daha veriyor
sola. Ço¤alman›n, büyümenin, geliﬂmenin, inanç, kararl›l›k ve iddiay› pekiﬂtirmenin tek ve sadece
tek yolu vard›r: Direnmek ve savaﬂmak!
Bu kortej, K›z›ldere’den bu yana
uzanan bir kortejdir. Ve kelimenin
gerçek anlam›yla, ölen ama yenilmeyenlerin kortejidir. Bazen zafer,
“yaﬂamak” de¤il, ölebilmektedir.
Ç O ⁄ A LM A NI N yolu, “korumac›l›k” politikalar›ndan de¤il, oligarﬂiyle çat›ﬂma içinde AZALMAYI
göze alabilmekten geçer.
K›z›ldere’de verilen ölme karar›,
asl›nda ölme karar› de¤il, tarih boyunca yaﬂama karar›yd›. Tam tersine olarak, e¤er K›z›ldere’de yaﬂama
karar› vermiﬂ olsalard›, bu asl›nda
onlar›n kendi kendilerini öldürmeleri anlam›na gelecekti... Büyük Direniﬂte de ölerek ço¤ald›k. Ölemeyenler ise, her geçen gün daha fazla
düzene savruluyor, bölünüp parçalan›yor. Tarihsel anlamda ölmenin
ve yaﬂaman›n bu anlam›n›, bu devrimci dinami¤ini kavrayamayanlar,
ﬂu veya bu biçimde giderek küçülmeye ve erimeye mahkumdurlar.
Binlerce kiﬂilik o kortejde, Büyük Direniﬂ yürüyordu. 122 ﬂehit

vard› o kortejde. 7 y›ll›k sab›r, 7 y›ll›k kararl›l›k o kortejin her ad›m›na
sinmiﬂti.
Direniﬂti o kortej. Ödenen bedellerdi. Emekti, sab›rd›. O kortej, halk›n adaletinden hiç vazgeçmeyiﬂimizin sonucuydu. Anti-emperyalist
mücadele bayra¤›n› dalgaland›rmam›z›n sonucuydu.
Ve bütün bunlar›n sonucudur ki,
gerçekte, o kortej, alandaki tüm büyüklü¤üne ve görkemine karﬂ›n, olmas› 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 iddiam›z›n büyüklü¤ü yan›nda, bu kortej küçüktür. Böyle bak›yoruz. Böyle bakmal›d›r her Cepheli. Görevimiz o korteji büyütmektir.
Hiçbir kitlesellik kendili¤inden
devrim mücadelesini geliﬂtiren sonuçlar vermez. Fakat 1 May›s Alan›, Türkiye devriminin dinamiklerini, potansiyel gücünü bir kez daha
göstermiﬂtir herkese. 300 bin emekçiyi 400 bin, 500 bin emekçiye ç›karabilmeliyiz. Ve 1 May›s Alan›’na
ç›kan 300 bin emekçinin çok daha
büyük bir bölümü devrimci hareketin kortejlerinde yürüyor olabilmeli.

Oyun bozuldu,
hesaplar boﬂa ç›kt›...
Günler öncesinden özellikle iki
kelime çok edildi: Provokasyon ve
bayram. Oligarﬂi ikisinden medet
umuyordu. 1 May›s’ta ne provokasyon oldu, ne de 1 May›s karnavala dönüﬂtü... Oysa birinden birinin olmas›n› istedikleri kesindi.
Birincisini -provokasyonu- 1
May›s öncesi günlerde hep gündemde tuttular. Oligarﬂi bu y›l, do¤rudan bir provokasyona giriﬂemedi;
ama “provokasyon ihtimalini” sürekli gündemde tutarak kitle kat›l›m›n› s›n›rlamaya çal›ﬂt›. Geçen y›l
polis zoruyla dayatt›klar› “ m a k u l
say›” s›n›rlamas›n›, bu y›l dolayl›
biçimde provokasyon korkusu yaratarak 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 içini boﬂaltmak, oligarﬂinin 1 May›s konusundaki en
eski politikalar›ndan biridir. Ancak
1980’den itibaren sürdürdü¤ü 1
May›s politikas›, do¤rudan 1 May›s’› yasaklama ve yok etme hedefli oldu¤u için zaman zaman sar›
sendikalar arac›l›¤›yla gündeme getirdi¤i salonlarda kutlama gibi manevralar 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›ld›¤› noktada oligarﬂi bu eski politikas›n› da tekrar raftan indirip devreye soktu. Madem ki yasaklayam›yorlard› art›k, madem ki 1 May›s’›
unutturamam›ﬂ, yok edememiﬂlerdi,
o zaman yapabilecekleri tek ﬂey, içini boﬂaltmakt›.
1 May›s, oligarﬂik iktidardan söke söke al›nm›ﬂt›. Bunun emekçilere, halka, sa¤layaca¤› politik moralin de önüne geçmeliydiler.
Hemen ideolojik planda sald›r›ya
geçtiler. “1 May›s’›n eski ideolojik
kal›plar içinde kutlanmas›na son verilmeli” diyorlard› örne¤in. “As›k
suratl›, öfkeli tablolar olmamal›”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 Muammer Güler’e kadar, egemen s›n›flar
koro halinde 1 May›s’›n “bayram”
günü olmas› tavsiyesinde bulundular.
1 May›s sabah›ndan itibaren de
tüm televizyon kanallar› “bayram
yay›n›na” geçtiler. Daha ne kortejleri görmüﬂlerdi, ne alanda toplanan
iﬂçilerin ruh haline tan›k olmuﬂlard›, ama onlar için “ o l a n ” de¤il, “ol mas›n› istedikleri” önemliydi.
Peki ne oldu?
P rov o k as y on o lm ad › .
Polis sald›rmad›¤›nda, devlet el
atmad›¤›nda bugüne kadar hiç provokasyon olmam›ﬂt› zaten. Olmad›.

Onun d›ﬂ›nda da devrimciler ve sendikalar, gereken güvenlik önlemlerini ald›lar. Son derece duyarl›yd›
herkes.
Bayram da olmad›.
Emperyalist ülkelerin baz›lar›ndaki 1 May›slar’da rastlanan karnaval havas›n› isteseler de bulamad›lar. 1 May›s’› bir karnaval havas›nda yans›tmak için kortejlerde özel
olarak görüntüler arad›lar, ama onu
da bulmakta zorland›lar.
Öfkeleriyle yürüyordu yüzbinler. Açl›¤›n, iﬂsizli¤in, 4-C’nin, ülkemizin emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekilmesinin, hapishanelerde
hasta tutsaklar›n katledilmesinin,
asgari ücrete mahkum edilmelerinin, iﬂ kazalar›n›n öfkesi vard› kat›lanlarda. Sorunlar›yla, talepleriyle
yürüyorlard›.
“Bayram bayram” diye tutturmuﬂlard› 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 yürüyebiliyorlarsa, bu devrimcilerin sayesinde olmuﬂtur.
Devrimcilerin önderli¤indeki ›srarl›, kararl› mücadele, bu ülkenin
en gerici sendikalar›n› bile 1 May›s’a kat›lma noktas›na getirdi.
Oligarﬂi, bu durumu da kendi lehine çevirmeye çal›ﬂarak; gerici
sendikac›larla bir anlamda 1 May›s’› denetlemek, olabildi¤ince geriye 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 kat›lm›ﬂ olan 70 yaﬂ›ndaki Do¤an Tan,
32 y›l sonra, 1 May›s Alan›’nda yürürken duygular›n› ﬂöyle ifade ediyordu;“Böyle güzelli¤i nerde göreceksin. ‹ﬂte kazand›k yürüyoruz. Bir
daha kazanaca¤›z her yerde kazanaca¤›z. Hep ileriye, geriye yok.”
Evet, ileriye! Daha da ileriye...
Z a f e re , k u r t u l u ﬂ a k a d a r !

Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010
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Grup Yorum’un ‹LK’leri
zisine s›¤d›rmak zor elbette. Bu
nedenle yaz› dizimizde bu tarihten
sadece belli kesitleri ele alaca¤›z.

G rup Yorum’un k uruluﬂu
Tarihe yaz›lan 25 y›l. Onlar›n tarihi, 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, umutlar›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 onlar›n türküleriyle anlatt›k. Zafer halaylar›n› onlar›n türküleriyle kurduk.

Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

Gecekondulular›n direniﬂlerinde, iﬂçilerin grevlerinde, iﬂgallerinde, memurlar›n mitinglerinde, ö¤rencilerin yürüyüﬂlerinde, tutsak ailelerinin eylemlerinde yan›m›zdayd›lar. Söz oldular, bize, onlar›n ﬂark›lar›yla, türküleriyle, söyledik sözlerimizi. Direnç oldular, moral oldular, güç oldular onlar›n marﬂlar›yla direndik faﬂizmin zulmüne, iﬂkencesine...

“Yürüyüﬂlerimizde, mitinglerimizde, ﬂenliklerimizde onlar vard›;
ya kendileri geldiler, ya türküleriyle...

Grup Yorum bizim direniﬂ tarihimizdir. Grup Yorum bizim isyan›m›z›n sesidir. Grup Yorum, kurtuluﬂ türkümüzdür. Grup Yorum devrim 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, tutuklamalar. O sesi susturmak istediler. Susmad› Yorum. “Türküler susmaz, halaylar sürer”
sözü, Grup Yorum’la özdeﬂleﬂti.”
25 y›ll›k bir tarih... Bir yaz› di-
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Grup Yorum’un, Bas›n Yay›n Yüksek Okulu ö¤rencilerinin kültür faaliyeti olarak kuruldu¤u söylense de
Yorumcular bunu do¤rulam›yor. Bir
araya geliﬂlerini ﬂöyle aç›kl›yor:
"Depolitizasyon ortam›n›n yoz iliﬂkileri olanca çarp›kl›¤›yla üniversite
yaﬂam›na da yans›m›ﬂt›. Ç›kar iliﬂkilerinden rahats›z olan ö¤renci gençlik s›cak, dürüst insanca iliﬂkiler ar›yordu. Ayn› kuﬂaktan birkaç arkadaﬂ, arad›¤›m›z ortam› birlikte oluﬂturabilece¤imizi düﬂünüyorduk. Bir
süre sonra ortak noktam›z›n müzik
oldu¤unu saptad›k ve iliﬂkilerimizi
müzik ekseninde geliﬂtirdik. Grubumuz, farkl› okullardan ö¤rencileri
bir araya getirmiﬂ olsa bile dernekleﬂme sürecinin parças› gibi alg›land›." (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 etkilenmiﬂler, onlar› izleyerek yeni türküler bestelemek istiyorlard›.
1985 y›l› sonlar›nda, Sar›yer
Halk E¤itim Merkezi'nde, ﬂiirlerden
ve öykülerden oluﬂan bir oyun sergileniyordu. 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 yazam›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 Hüseyin'in baz› ﬂiirlerini bestelemiﬂlerdi.
Grup Yorum henüz yolun baﬂ›ndayd›. 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 önde tutulmad›. Kuruluﬂ günlerinden
günümüze kadar konserler için gereksinimlerimize göre ücret talep etmedik. Dayan›ﬂmay› görev bildik.
Grup Yorum daha iyi yaﬂam standard› sa¤layacak maddi kayg›larla
hareket etmiyor. Gecekondu direniﬂlerinde, fabrika iﬂgallerinde, memur grevlerinde, yürüyüﬂlerde, mitinglerde ve üniversite amfilerinde
konser vermenin ne gibi bir maddi
karﬂ›l›¤› olabilir ki? Yarat›lan türkülerin, verilen konserlerin d a h a
güzel bir dünya kurma mücadele sine kat›lmas›, insanlara yaﬂam se vin c i , um ut , mü c a d e le a z mi ve r e bilmektir; bunun yaratt›¤› hazd›r
ödülümüz.” (Age. syf. 16)

Ortaköy K ültür
Merkezi’yle tan›ﬂma...
1985 y›l›nda faaliyete geçen Ortaköy Kültür Merkezi'nde (OKM),
Deneysel Sahne Oyuncular›n›n oynad›¤›, “ Taziye” oyununun müziklerini 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›ﬂma ortam› sunuyordu. Bunun üzerine Yorum da çal›ﬂmalar›n› OKM'de
sürdürmeye baﬂlad›.
O dönemde OKM, hem entellektüel, hem de ticari yaklaﬂ›mla sanatsal faaliyetler içinde yer alarak yaﬂamlar›n› sürdürecek paray› da kazanma beklentisinde olan bir yönetime sahipti. '89'a kadar ticari amaçl› bir sanat merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren OKM, bu dönemde bir sinema ve tiyatro salonu olman›n ötesine geçemedi. Ancak,
mücadelenin geliﬂmesiyle birlikte
hayat›n tüm alanlar›n› kucaklayan,
kültür ve sanat› da, mü ca d e l e ni n

b i r p a r ç a s › o l a r a k g ö ren bir anlay›ﬂla, sosyalist kültürü yarat›p, yaﬂatmay› amaçlayan bir kurumlaﬂmaya dönüﬂtü.
Grup Yorum’un geleneksel halk
müzi¤ini özümseyerek yeni türküler
yaratmas› " Taz iye" oyunu ile baﬂlad›. Bu oyun için yap›lan enstrümantel müzikler, özellikle de
" M u n z u r " , ça¤daﬂ halk müzi¤inin
ilklerindendi.
"Taziye", Yorum için bir dönüm
noktas› oldu. Taziye oyunundan
sonra k›sa süreli bir da¤›n›kl›k yaﬂansa da grup üyeleri " y › l l › k p l a n "
ad›n› verdikleri bir çal›ﬂma program› haz›rlad›lar. Bu programa göre
yap›lmas› gerekenler ﬂunlard›:
“Grup elemanlar›n›n say›s›n› kesinleﬂtirmeyi, on beﬂ günde bir toplanarak çal›ﬂma program›n› gözden
geçirmeyi, repertuar belirlemeyi,
May›s'›n
ikinci
haftas›nda konser
gerçekleﬂtirmek
için iki buçuk saatlik bir program haz›rlamay›, gruba
tan›t›m foto¤raflar› çektirmeyi, May›s Konseri'nden
sonra deneme kasedi yapmay› grup
içi e¤itim için çal›ﬂma program›
oluﬂturmay›, teorik
yetkinleﬂme ile birlikte tart›ﬂmalar›
di¤er müzik gruplar›na açmay› hedefliyor.” (Age, syf. 15)
‹radi olmak ve asgari de olsa bir
programa sahip olmak grup için
önemli bir at›l›m oldu.

Grup Yorum’un i lk
konseri...
Grup Yorum’un 25 y›ll›k tarihi ayn›
zamanda faﬂizmin yasaklar› tarihidir. Onlarca konseri yasakland›. Onlarca ilde konser yap›lmas›na izin
verilmedi. Birçok ilde y›llarca sürdü bu yasak. Fakat tüm yasaklamalara ra¤men Grup Yorum, izinli ya
da izinsiz onbinlerce kiﬂinin kat›ld›¤› yüzlerce konser verdi.

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...
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 4
M a y › s 1 9 8 6 ’ d a Ortaköy Kültür
Merkezi’nde yapt›. 'Beyaz Gelinlik', 'Mapusane Çeﬂmesi', 'Munzur',
gibi kendi bestelerinin yan› s›ra
'K›rm›z› Bu¤day',
'Gurbette Ömrüm
Geçecek', 'Yürü
Bre Çiçek Da¤›' gibi geleneksel parçalar›n söylendi¤i
konsere ilgi büyüktü ve iki seans
yap›lan konsere
800 kiﬂi kat›ld›.
Sonras›nda da yüzlerce kiﬂinin coﬂkuyla izledi¤i konserler verdiler. Di¤er taraftan da bir
kaset ç›kartmak için repertuarlar›n›
tamamlama do¤rultusunda çal›ﬂmalar›n› sürdürdüler.

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...
yince Yorumcular kendilerine ticari
yaklaﬂ›ld›¤›n› söyleyerek anlaﬂmay›
kabul etmedi. Yorumcular daha sonra
Taç Plak ile tek kasetlik anlaﬂma yapt›lar. Ve giderlerini Taç Plak'›n üstlendi¤i Stüdyo Reel'de 90 saatlik kaset
çal›ﬂmas› baﬂlad›. Yorumcular bu çal›ﬂmay› ﬂöyle anlat›yor: "Ç›kacak kaset ilk göz a¤r›m›zd›. ‹ﬂ bölümü gere¤i herkes farkl› görevler üstlendi¤i
halde di¤erlerinin yapt›¤› iﬂin de heyecan›n› duyuyordu. Günde sekiz saat çal›ﬂ›yorduk. Yemeklerimizi ortaklaﬂa haz›rl›yorduk. Stüdyo çal›ﬂmas›
sürerken adeta birbirimize kenetlenmiﬂtik. Her notayla, her ezgiyle daha
da yak›nlaﬂ›yorduk.”
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Henüz ilk kasetlerini ç›kartacaklard› ancak bask›larla, yasaklarla,
gözalt›larla, iﬂkencelerle çok daha
önceden tan›ﬂm›ﬂlard›. Sanat ve
mücadele hayatlar›, hep böyle sürecekti. ‹lk kaset S›yr›l›p Gelen Ekim
1987’de ç›kt›.

‹lk kaset; S›yr›l›p Gelen

‹lk K ürtçe m üzik,
sanatç›lara ilk siyasi dava

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

Bugün Kürtçe müzik yapmak
deyim yerindeyse “moda” oldu. Ajda Pekkan’dan, Sezen Aksu’ya kadar çeﬂitli etkinliklerde olurolmad›k herkesin Kürtçe ﬂark› söylediklerine 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›namad›¤› içindir ki, Kürtçe müzik
yapmak uzun y›llar kimsenin “akl›na” bile gelmedi. 12 Eylül’den son-

35

r a Türkiye’de ilk Kürtçe müzik yap›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 katledilmesini 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 söylemesinin ard›ndan soruﬂturmalar,
mahkemeler gecikmedi elbette. Bu
dava ayn› zamanda '80 sonras›
Kürtçe söyledi¤i için bir sanatç›ya
ve gruba aç›lan ilk dava 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› savunuyorlar ve tutuklamaya itiraz ederek

“bask› gören, zulme u¤rayan bir
halk›n üzerindeki bask›lar› protesto
etmenin haklar› oldu¤u”nu söyleyen bir savunmay›, mahkemeye vererek 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 Kürtçe'yi mahkum edemiyor mahkeme.
‹lk duruﬂmada grubun tutuklanan
üyesi serbest b›rak›l›yor ve beraat
karar› veriliyor.

-Devam edecekgelenlere hiçbir zaman
ﬂaﬂ›rmad›m. Beklenmedik ﬂeyler de¤ildi. Kendisi de ﬂaﬂ›rm›yor zaten.
Korkmuyor. ﬁunu biliyor; ben bu karanl›ktan
de¤il, karanl›¤a do¤ru bir ç›¤l›k, bir
›sl›k, bir ses olamamaktan korkabilirim ancak. Söyleyecek sözümün
kalmamas›na ﬂaﬂ›rabilirim ancak.
Yorum dostlar› da fark›ndalar. Ben
bunu, demirle pas›n kavgas›na benzetiyorum.
Yorum’un yirminci y›l›na arma¤an olsun diye bir ﬂiir yazm›ﬂt›m.
ﬁimdi o ﬂiirden bir iki dize m›r›ldanmak 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, sömürü ve açl›k ayn›. Üstelik çeﬂitlendi.
Direniﬂ de çeﬂitlenmeli, direniﬂin
dili de. Yirmi beﬂ y›l› devirirken,
bazen ac› bazen tatl› söyleyen dostlar›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 lezzeti için birlikte çaba sarf ettik. Aynaya 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”
‹brahim
KARACA
(ﬁair)

dan›rken geliﬂmekte olan kendilerini görsünler. Grup Yorum külliyat›,
böyle bir külliyatt›r. ‹nsan ve hayata
dair kayg›lar taﬂ›yan hiçbir sanatç›‘Yan›ma bir y›n›n ve sanat çevresinin o sesi duylan düﬂtü, denize
madan, etkilenmeden yoluna devam
sar›ld›m’ demiﬂ ya
etmesi mümkün de¤ildir. Grup Yorum’un kendisinin bile.
Can Yücel. Bana
göre Grup Yorum, y›lana sar›lmaGrup Yorum deyince müzikten
dan yaﬂamay› ö¤reten bir okuldur.
önce bask› ve yasaklamalar geliyor
insan›n akl›na. Bunun böyle olmas›Onun sadece bir müzik grubu oln› Yorum istemedi. Yorum’u susturdu¤unu hiç düﬂünmedim. Saz çal›p
maya çal›ﬂanlar hep olacak. Yotürkü söyleyen arkadaﬂlar, Grup Yorum’un politik müzik yapt›¤›n› söyrum’un sahneye yans›yan suretidir
leyerek olumsuz anlamda eleﬂtirenyaln›zca. Grup Yorum, ana dili müler var ya, hani ﬂu "dünya de¤iﬂti,
zik olan bir imecenin ad›d›r. O deniz a m a n e s k i z a m a n d e ¤ i l , s i z de d e zi daha mavi, daha berrak yapmaya
¤iﬂin” diyenler. Politikalar›, müziadanm›ﬂ bir imece. Ömrü, bu dilin
¤e politika katmamak olanlar.
gücü ve zenginli¤ine
Onlar, yasaklayanlar ve
ba¤l› olan bir imece.
suçlayanlarla bazen ayGrup
YoHalkın
n› dili kullanacaklar.
rum’un hayat
A
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ı
n
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ı
n
Normaldir.
üzerinde bir etYorum’un yirmi
kisi var. Sanatgözüyle
beﬂ y›ldan beri baﬂ›na
ç›lar üzerinde etkisi olmaz m›? G r u p Y o r u m
‘Yan›ma bir y›lan
Hayata müzikle müdahale etmek istiyorsan›z,
düﬂtü, denize sar›ld›m’
ﬂark›lar›n›zda bilince dönüﬂen hayademiﬂ ya Can Yücel. Bana
t›n t›n›lar› olacakt›r. M›zm›zlanma,
göre Grup Yorum, y›lana
kuru gürültü, ba¤›r›ﬂ ça¤›r›ﬂ de¤il...
ki, hayat›n tokat›n› her sabah yüsar›lmadan yaﬂamay›
zünde hissedenler, o ﬂark›y› m›r›lö¤reten bir okuldur.
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“Grup Yorum, do¤du¤u co¤rafyan›n mazlum
halklar›na ve yeryüzü halklar›na olan
sorumlulu¤unu birincil de¤eri saymas›yla simgeleﬂmiﬂtir”
Nihat
BEHRAM
(ﬁair-Yazar)
Zalime karﬂ› mazlumun saf›nda
direnen, kavgay› sesi hiç k›s›lmadan 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 Yorum, özel olarak do¤du¤u co¤rafyan›n mazlum halklar›na, genel olarak
yeryüzü halklar›na olan sorumlulu¤unu birincil de¤eri saymas›yla
simgeleﬂmiﬂtir.
Grup Yorum’un s›¤, sahte, arabesk, magazinel kültür analay›ﬂlar›na karﬂ› gerek sanat› gerek politik
tavr›yla sürdürdü¤ü mücadelesinin,
özellikle de müzik alan›nda yeni yetiﬂen kuﬂaklar üzerindeki olumlu etkisi olmuﬂtur. Sanatç›n›n, seçkinler
ﬂatosunda de¤il, bizzat halk›n için-

*Hüsnü Y›ld›z; (45 yaﬂ›nda, emekli)

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 Yorum’u örnek alarak, onun etkisiyle
olumlu, anlaml› çabalar içine girdi¤ine bizzat tan›¤›m.
Baﬂ›n› halk›n›n omuzbaﬂ›nda ta-

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.

Halkın
Aydınların
gözüyle
Grup Yorum

Grup Yorum’u kuruldu¤u zamandan 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›lmas›nda, bütün dünya halklar›n›n ﬂark›lar›n› dile
getirmesiyle çok önemli bir yere sahiptir.

*Ali A sker Durgun; (21 yaﬂ›nda,
ö¤renci)
Grup Yorum deyince isyan›n sanata, notalara
vurulmuﬂ hali geliyor akl›ma. Kendimi bildim bileli 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

ﬂ›yan her onurlu, namuslu insan›n
kaderi budur: Bask›, zulüm, iﬂkence. Pir Sultan’dan Sabahattin Ali’ye
dek, halk›n›n gerçek evlad› sanatç›lar›n kaderi bu olmuﬂtur. Grup Yorum 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, zindandakilerimizin, 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 gurbette bir çok etkinlikte sahnede yanyana durdu¤umuz, ac›ya, coﬂkuya
ortak ses oldu¤umuz bir gruptur. 25
y›l›na, do¤du¤u günden bu yana tan›k oldu¤um bir gruptur. Bir çeyrek
as›rda biriken nice an›lar›n duygusuyla, Grup Yorum’a ilk günden bu
güne eme¤i geçen bütün kardeﬂlerimi kutluyor, baﬂar›lar diliyorum.

Sayı: 216
216
Say›:

Yürüyü
Yürüyüﬂ
16May›s
Mayıs
16
2010
2010

bir grup. Müzikleri sözleri hoﬂuma gidiyor. Gazi ayaklanmas›n›, Sivas katliam›n› anlatan müzikler yap›yor.

*Cemil K aragüler;
(25 yaﬂ›nda, pazarlamac›)
‹lk önce Yorum gibi bir grubun olmas›ndan
oldukça mutluyum. Düﬂündü¤ümüz ve savundu¤umuz ﬂeylerin bir grup taraf›ndan müzik
olarak dile getirilmesinden de mutluyum.
Grup Yorum’un yok olmadan, bu çizgide varl›¤›n› sürdürebilmesini dilerim.

*‹smail D emirtaﬂ; (46 yaﬂ›nda,
mobilya- dekorasyon iﬂi yap›yor)
Grup Yorum’u severim. Halk›n sorunlar›n› özellikle ﬂark›s› ve yorumuyla dile getiriyor. Kendimi bildim bileli dinliyorum. Çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diliyorum. Konserlerine
gidiyorum.
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Kurtuluﬂ ‹çin

DEVR‹MC‹ OKUL

çiminde sürdürülmüﬂtür. Bu düﬂmanl›k hiç küçümseyemeyece¤imiz
bir “anti-komünizm” duygusu yaratm›ﬂt›r.
Dördüncüsü;
sosyalizm bizim hedefimizdir. U¤runda savaﬂt›¤›m›z sistemin ad›d›r.
Kitlelere sundu¤umuz alternatiftir.
Bu anlamda kitlelere neyi istedi¤imizi, sorunlar›n› nas›l çözece¤imizi
anlatmak, sosyalizmi anlatmakt›r.
Burjuvazi her alanda, her vesileyle devrimcilere ve sosyalizme

Ders:Sosyalizmi
Savunmak
Sevgili arkadaﬂlar, Devrimci
Okul’un de¤erli ö¤rencileri, merhaba! Bugünkü konumuz, sosyalizm
üzerine. Tam olarak söylersek, sosyalizmi savunmak üzerine.
Bütün mücadelemiz sosyalizme
ulaﬂmak için de¤il mi? Ancak sosyalizmin anlat›lmas›, vurgulanmas›,
propagandam›zda, ideolojik mücadelemizde ne kadar yer al›yor? Genel olarak pratikteki sorunlar›n, güncel konular›n öne ç›kmas› nedeniyle
bunun yeterince yap›lmad›¤›n› söylememiz yanl›ﬂ olmaz. Ama yapmal›y›z da.
Bu da önemli ve zorunlu
bir ihtiyaç.
Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

– Neden so syalizme
daha çok yer
vermeliyiz?

Sosyalizmi,
anlatmalı,
kapitalizmin
alternatifini
somutlamalıyız

Birincisi; dünya çap›nda da, ülkemizde de sosyalizme yönelik sald›r›lar›n hiç durmad›¤› gözönüne al›n›rsa, bu zorunluluk aç›kt›r.
‹kincisi; “Sosyalizm öldü” diyorlard›, 20 y›l önce. Hala da diyorlar, ama buna kendileri de inanm›yorlar. ﬁuradan belli ki, sosyalizme
durmaks›z›n sald›rmaya devam ediyorlar. Zaman zaman bir kampanyaya, bir seferberli¤e dönüﬂtürüyorlar. Kim bir ölüyle bu kadar u¤raﬂ›r
ki?
Ü ç ün c ü s ü ; hemen tüm emperyalist ve yeni-sömürge ülkelerde oldu¤u gibi yüzy›ld›r sosyalizm düﬂmanl›¤› yap›l›yor ülkemizde. Ülkemizin, SSCB’nin hemen yan›baﬂ›nda olmas› itibar›yla emperyalist sistemin “ s › n › r bekçisi” olarak görülmesi ve tarihi nedenler sonucunda
ülkemizdeki sosyalizm düﬂmanl›¤›
bitmek bilmeyen bir kampanya bi-
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Revizyonist iktidarlar›n büyük
bir h›zla çöküﬂ sürecini yaﬂad›¤›
1980’lerin ikinci yar›s›nda, emperyalist propaganda mekanizmas›,
sosyalizme, sosyalizmin de¤erlerine, kazan›mlar›na karﬂ› sald›r›lar›n›
yo¤unlaﬂt›rd›.
Gorbaçov gibi, kapitalist restorasyonun, karﬂ›-devrimlerin önünü
açan liderler, emperyalist dünyada
el üstünde tutulup övgülere ve ödüllere bo¤ulurken, çeﬂitli eksikliklerine ra¤men sosyalizmi sürdürmekten
ve savunmaktan vazgeçmeyen Romanya’da Çavuﬂesku, Do¤u Almanya’da Honecker gibi liderler,
emperyalistlerin her türlü
komplosunun, iftiralar›n›n
hedefindeydiler.
Ac›mas›z bir diktatördüler, lüks içinde yaﬂ›yorlard›
vs. vs. Bulgaristan Devlet
Baﬂkan› ve Komünist Partisi
Genel Sekreteri Todor Jivkov, 5 A¤ustos 1998’de öldü¤ünde ülkemizdeki burjuva bas›nda yeralan baﬂl›klar
nas›ld› bak›n:
"Son komünist diktatör
de öldü", "Asimilasyoncu
komünist öldü", "Türk düﬂman› Jivkov öldü"...
Görüldü¤ü gibi, hem
milliyetçili¤i sürdürüyor, hem komünizme vuruyor bu baﬂl›klar.
Özellikle sosyalist liderlere
yönelik olarak “ d i k t a t ö r ” vurgusu
ve sisteme yönelik olarak da “ d e m i r p e rde ” , “ k › z› l h a pi s ha ne ” gibi
deyimler kullan›lm›ﬂt›r. Buna ba¤l›
olarak da karﬂ›-devrimler sürecinde
“kapitalizmin esaretten kurtuluﬂ oldu¤u” iﬂlenmiﬂtir sürekli olarak.
Biz ne yapaca¤›z ve nas›l yapaca¤›z? Sosyalizmi nas›l anlataca¤›z?.. Sosyalizmin hangi alanda ne
getirdi¤ini nas›l somutlayaca¤›z?..
Bu sorular›n do¤ru cevaplar›n› bulmak için:
Birincisi;
Sosyalizme yönelik karﬂ›-devrimci propaganda nas›l ﬂekilleniyor,
neler üzerinden sürdürülüyor, bunu
bilmeliyiz.
‹kincisi;
Sosyalizme dair gerçeklere, bi-

sald›r›r. Hiçbir f›rsat› kaç›rmaz.
Devrimcileri ahlaks›z gösterir, katliamc› gösterir, lüks düﬂkünü gösterir, baﬂkalar› taraf›ndan k›ﬂk›rt›l›yor, kullan›l›yormuﬂ gibi gösterir,
diktatör olarak gösterir... Faﬂizmle
sosyalizmi özdeﬂleﬂtirir. Sosyalizmde yeri olmayan ﬂeyleri, sosyalizmin eseri gibi gösterir. Karﬂ›-devrimlerden sonra eski sosyalist ülkelerin içine düﬂtü¤ü yokluklar› ve
yozlaﬂmay› bile sosyalizme ba¤lar.
Devrimciler iç i n a t m ay a ca k l ar ›
iftira, s osyalizm için sö ylemeye ce kle ri yal an yoktur. Stalin için de
böyledir, Day› için de... 1 May›s eylemi için de böyledir, SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i)
için de... Bütün bunlara karﬂ› ciddi,
sistemli bir ideolojik mücadele, sistemli ve içeri¤i dolu dolu bir propagandif çaba içinde olmak zorunday›z.

Kapitalizm Gerçeği:
...“ i n s a n n e r e y e b a k a r s a b a k s ı n
a d ı m b a ş ı n d a , i n s a n l ı ğ ı n d e r h a l t am a m e n ç ö z e b i l e c e k d u r u m d a o l d u-

aktar›lan Jivkov örne¤inde de biz yine yanl›ﬂ›
mahkum etmiﬂtik.
ğ u g ö r e v l e r l e k a r ş ı l a ş ı y o r . K a p i t aSosyalist ülkelerdeki
lizm bunu engelliyor. O, ... Tekniğin
her yanl›ﬂ, her eksik,
Anti-komünist
egemen s›n›flar taraf›nen karmaşık sorunlarını çözdü ve
p ro p a g a n d a y › c i d dan sonuna kadar kullan ü f u s u n m i l y o n l a r c a k i t l e s i n i n y o kdiye almal› m›y›z?
n›lm›ﬂt›r. Burjuvazinin
sulluğu ve cehaleti karşısında ve
bunlar› kullanmas› doKomünizmin “ana
bir avuç milyonerin dar kafalı hırsı
¤ald›r.
bac› bilmez bir ahlaks›zTürkiye oligarﬂisi
karşısında teknik iyileştirmelerin
l›k” düzeni oldu¤u iﬂlenözellikle
milliyetçilikle,
kullanılmasını engelledi.”
di y›llarca. ‹steyen herkeﬂovenizmle birlikte kulsin istedi¤i eve girip o evlanabilece¤i her ﬂeye büdeki kad›nla cinsel iliﬂkiyük bir ﬂevkle sar›lm›ﬂ,
yan›, bu söylenenler, kendilerini
ye girebilece¤i, bunun için sadece
ço¤u
zaman
yalanlar, yanl›ﬂlar üzesosyalist olarak gören ayd›nlar›,
kap›ya ﬂapkas›n› asmas›n›n yeterli
rine oturtmuﬂtur.
devrimci, komünist olma iddias›nolaca¤› gibi bir saçmal›k, ony›llar
Mesela ülkemizdeki sivil faﬂist
daki örgütleri ve örgütlerin yönetiboyunca anlat›ld› ve gericili¤in,
hareketin
örgütlenmesinde “D› ﬂ
cilerini bile etkileyebildi; ki, bize
dincili¤in, anti-komünizmin etkisi
T
ü
r
k
l
e
r
”
oldukça
önemli bir prodair, ölüm orucu direniﬂçilerine dair
alt›ndaki kitleler buna inand›r›ld›.
paganda
unsurudur.
Bu propagan“t arikat , mürit i liﬂki si gi bi ” diye
Bu tür ﬂeyler size son derece
dan›n
asli
unsuru
Türkiye
d›ﬂ›ndaki
yazabildiler. Düﬂünebiliyor mususaçma sapan gelebilir. Bu kadar›na
S
o
v
y
e
t
m
e
z
a
l
i
m
i” alt›n“
Türklerin
nuz? Devrimci bir örgütün böyle
da kimse inanmaz diye düﬂünebilirda
esir
tutuldu¤u
idi.
Oysa
gerçek,
olabilece¤ini, inançlar› için, sosyasiniz. Ama hay›r öyle düﬂünmemeuluslar›n
kendi
kaderini
tayin
hakk›
lizm için ölüme yürüyen ölüm oruliyiz. Ne kadar saçma, ne kadar ak›l
çerçevesinde
hepsinin
SSCB’nin
cu direniﬂçilerinin “ m ü r i t ” oldukd›ﬂ› görünürse görünsün, onlara inaözgür birer üyesi olduklar›yd›.
lar› için bunu yapt›klar›n› düﬂünebinan, onlar›n etkisinde kalan kitleler
Yine mesela, 1980’lerde Bulgaliyor, bu kadar bilime, tarihe, ideoldu¤unu unutmamal›y›z. Bu tür
ristan’da az›nl›k Türkler’e yönelik
olojiye ayk›r› bir noktaya savrulabikarﬂ›-devrimci propagandalar›n kitTodor Jivkov iktidar›n›n yanl›ﬂ uyliyorlar. Düﬂünün, bu pespaye delelerin duygular›nda, düﬂünceleringulamalar› da oligarﬂin sosyalizme
magojiler, koskoca(!) örgüt yönetide belli tortular b›rakm›ﬂ olabilecekarﬂ› “koz” olarak kulland›¤› uygucilerinin, birikimli sosyalist ayd›n¤ini akl›m›zdan ç›karmamal›y›z.
lamalar›n baﬂ›nda geliyordu.
lar›n beyinlerini ve dillerini böyle
Tekrar tekrar anlatmal›y›z.
Bir çok genç arkadaﬂ›m›z bilteslim alabiliyorsa, geniﬂ kitleler
Ve elbette, anlatman›n d›ﬂ›nda,
mez,
o zaman Devrimci Sol Tutsaküzerinde bu etkilerin daha yayg›n
mutlaka kendi iliﬂkilerimizle, yalar›
ad›na
do¤rudan Jivkov’a göndeolabilece¤i aç›kt›r.
ﬂam tarz›m›zla örnek de olabilmelirilen bir aç›klamayla bu yanl›ﬂa karyiz.
ﬂ› tav›r al›nm›ﬂt›:
Sosyalizm in eksikleri,
1970 öncesinde, 1980 öncesin"Say›n Jivkov,
yanl›ﬂlar› yok mudur? Bunde, bu karﬂ›-devrimci propaganda"Uluslar›n kaderini tayin hakk›n›n daha etkili oldu¤u zamanlarda,
n› savunmak, az›nl›k milliyetlerin
lara nas›l yaklaﬂmal›y›z?
haklar›n› güvence alt›na almak,
kitlelerin kendilerini örgütlemeye
sosyalistlerin vazgeçilmez ilkelerinE¤er sosyalizm ad›na bir yanl›ﬂ
gelen devrimcilerde ilk dikkat ettikdendir. Bu ilkeleri gözard› etmenin
yap›lm›ﬂsa, biz bunu da eleﬂtiririz.
leri ﬂeylerden biri k›zlarla erkekler
sosyalist literatürdeki ad›n›n 'ﬂoveNitekim, Sovyetler Birli¤i’nde
aras›ndaki iliﬂkiler olmuﬂtur. Acaba
nizm' oldu¤unu bilirsiniz. Her soshenüz karﬂ›-devrimler gerçekleﬂmekomünistler hakk›nda söylenenler
yalist için bu böyledir.
den
önce,
mevcut
yönetimin
revizdo¤ru mu diye bakm›ﬂlard›r.
"Durum buyken yaklaﬂ›k 50 y›l
Karﬂ›-devrimci propagandalar›n
yonist bir nitelik kazand›¤›, buna
san›ld›¤›n›n çok ötesinde etkili olba¤l› olarak ekonomik politikada,
sonra ülkenizdeki Türk az›nl›¤›n didu¤unu, olabildi¤ini bilmeliyiz. B›kültür politikas›nda, keza enternaslini, kültürünü asimilasyona tabi
rak›n do¤rudan gözlemlerimizin olyonalizm alan›nda tamamen bentutmaya çal›ﬂman›z›n sosyalist bir
mad›¤› bir sistem ve sosyalist lidermerkezci, faydac› bir politika süryaklaﬂ›m olmad›¤›n› söylemek zoler üzerine söylenenleri.
dürülmeye baﬂland›¤›n› görüyor ve
runday›z. Her ne sebeple olursa olBak›n mesela, bizim örgütümüz
eleﬂtiriyorduk.
sun bir ulus, ulusal bir az›nl›k asive önderimiz hakk›nda onlarca y›lVeya daha yak›n ve somut bir örmilasyona tabi tutulamaz.
d›r neler söylendi... Ve iﬂin ilginç
nek olmas› bak›m›ndan yukar›da
"Vakit geçirmeden savunulacak
limsel rakamlara, politikalara, asgari düzeyde de
olsa vak›f olmal›y›z.

–

Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

–
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Burjuva medyada ç›kan "Rusya
hiçbir taraf› olmayan bu politikaya
Sosyalizmden dönenler,
son vermelisiniz.
G-8'lere girdi", "art›k Rusya da zenne umdu, ne buldular?
"Sizler Georgi Dimitrov'a lay›k
ginler kulübünde" gibi baﬂl›klar,
olamad›n›z say›n Jivkov...." (Aktahalk kitleleri aç›s›ndan yaﬂanan büSosyalist ülkelerde kitleler, karran, Yeni Çözüm, 1989 Temmuzyük açl›¤›, iﬂsizli¤i, gizlemeye hizﬂ›-devrimlerle birlikte, kapitalizmin
A¤ustos)
met ediyor.
vitrininden kendilerine yans›t›lan
Burjuvazi bu ve benzeri hiçbir
bir “ refah” ve “ l ü k s t ü k e t i m ” bekyanl›ﬂ› kaç›rmam›ﬂ, onlar› sonuna
Sosyalizmi nas›l
lentisine girdiler.
kadar kullanm›ﬂt›r. Revizyonizmin
anlataca¤›z?
Fakat bunun karﬂ›l›¤›nda bultüm hatal› politikalar›n› sosyalizme
duklar› iﬂsizlik, yüksek enflasyon,
maletmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
E¤itim çal›ﬂmalar›m›z, sosyalizözelleﬂtirmeler, evsizlik, iﬂten ç› Fakat, sosyalizme dair eksiklikme
dair herﬂeyi de cevaplayan çal›ﬂk a r m a l a r, açl›k, yoksulluk, zam,
ler, bu tart›ﬂmada iﬂin tali yönüdür.
malar
olmal›.
f u h u ﬂ , u y u ﬂ t u r u c u oldu. Çünkü va“Denendi olmad›” söylemi de s›k
Sosyalizmi nas›l anlataç›kar karﬂ›m›za. Hay›r,
ca¤›z, temel olarak neyi naböyle de¤il. Denendi ve
s›l vurgulayaca¤›z, belki
oldu.
Sosyalizm Gerçeği:
bunu da ayr›ca bir dersimizBu noktada kendimize
de ele al›r›z daha sonra.
"Gerçekler gösteriyor ki; insanlık tave sosyalizme güvenmeliAma ﬂimdi yine de konuyiz ve büyük bir güvenle
rihi boyunca hiçbir ideoloji Marksizm
nun bu yan›na dair bir kaç
ﬂunlar› söyleyebilmeliyiz:
kadar, hiçbir üretim biçimi sosyalizm
ﬂey belirtelim.
Yeryüzünde h i ç b i r siskadar, din, dil, ırk, renk, milliyet, cins
Y›llar önce bir gazete
tem, halklar›n sa¤l›k, e¤i“Yeni Rusya”y› anlatmak
ayrımı
gözetmeksizin
insanları
ve
tim, konut sorununu bu
için Moskova sokaklar›nkadar k›sa bir zamanda,
halkları kaynaştırmamış, yaratıcı güçdan izlenimlerini aktar›yorbu kadar adaletli biçimde
lerini açığa çıkartmamıştır.”
du. Sosyalizme dair neyi,
çözememiﬂtir.
nas›l anlataca¤›m›z konuYeryüzünde h i ç b i r sissunda da bir ipucu vermesi
tem bugüne kadar açl›¤a
aç›s›ndan
bunu aktaral›m:
dedilen özgürlük ve refah›n yerine
ve iﬂsizli¤e karﬂ› bu kadar kesin ve
"Moskova'daki
bir pazar›n
bunlar vard› kapitalizmde.
köklü bir çözüm bulamam›ﬂt›r. Sosönünde sigara satarken, dondurucu
Bunlar›n bir ço¤unu bilmiyordu
yalist ülkelerde AÇ YOKTU. Sadeso¤u¤a, kat kat giyinerek direnmeye
bile
sosyalist
ülke
halklar›.
Bunlarce bu bile, sosyalizmi, tüm di¤er
çal›ﬂan 'babuﬂka' (nine) ‘ya sosyala,
kapitalizmde
tan›ﬂt›lar.
sistemler karﬂ›s›nda üstün k›lmaya
lizm ya ölüm’ diyor "baﬂka türlü
Yaln›z
ekonomide
açl›k,
yoksulyeter.
yaﬂayamam".
Gözleri yaﬂl› bu kad›n
luk olarak kendini göstermedi bu
Sosyalizmde kimse paras›zl›k
komünist
partisinin
militan bir üyegeriye gidiﬂ. Karﬂ›-devrimin ve kanedeniyle tedaviden, sa¤l›k hizmetsi
de¤il,
komünistleri
desteklemesipitalist restorasyonun di¤er sonuçlerinden yoksun kalmam›ﬂt›r. Sadene
destekliyor
ama
asl›nda
sözlerilar› aras›nda yayg›n bir dejenerasce bu da, sosyalizmi, tüm di¤er sisnin
ideolojik
hiçbir
içeri¤i
de
yok. O
yon var. Milliyetçilik temelindeki
temler karﬂ›s›nda üstün k›lmaya yesadece
'eski
güzel
günler'e
dönmek,
çat›ﬂmalar ve ayr›ﬂmalar, sosyater.
bugün yaﬂad›¤› 'kabus'tan uyanmak
lizmde olmay›p da kapitalizmle
Yeryüzünde çocuk hastal›klar›istiyor..." (Milliyet 1 Mart 1999)
birlikte tekrar varolan bir di¤er son›n neredeyse t a m a m e n yok edildiﬁimdi elbette o yaﬂl› kad›n›n görundur.
¤i bir ülke var m›? Evet var. O ülkezünde
sosyalizm çok somut bir anMesela,
sokaklarda
dilenen
innin ad› Küba. Ve o ülke, sosyalist
lama
sahip.
Ona göre sosyalizm “o
sanlar
görülmeye
baﬂlad›
kapitalist
bir ülkedir. Üstelik bu büyük baﬂar›yaﬂta
bir
kaç
kuruﬂ için dondurucu
restorasyon
sonras›.
y› emperyalist sald›r› ve kuﬂatma also¤ukta
sigara
satmak zorunda kalMesela, karﬂ›-devrimden sonra,
t›nda baﬂar›yor. Sadece bu bile, sosmamak”t›r.
Onun
için sosyalizm,
“okul ça¤›ndaki çocuklarda görü yalizmin üstünlü¤ünü göstermeye
“ilaç
paras›n›
nereden
bulaca¤›n›
len hastal›klar 5 misli artt›.”
yetmez mi?
düﬂünmemek”tir. Onun için sosyaSovyet halk›n›n ony›llard›r ekElbette yeter. Ama bunlar› billizm, “sokakta dikilecek gücü kalsikli¤ine hiç tan›k olmad›¤› et, süt
meliyiz iﬂte, bilmeli, anlatmal›, kitmad›¤›nda kendisine kimin bakacagibi temel tüketim maddelerini alalelere “kurtuluﬂ” olarak, “çözüm”
¤›n› merak etmemek”tir. K›sacas›,
maz oldular.
olarak gösterdi¤imiz ﬂeyin, h a l k l a onun için sosyalizm, bir yaﬂam gür› nas›l kurtaraca¤›n›, sorunlar›
Gençler aras›nda uyuﬂturucu
vencesidir.
nas›l çözece¤ini gösterebilmeliyiz.
kullan›m› h›zla yayg›nlaﬂt›.

–
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Sosyalizmi iﬂte bu yal›nl›¤›yla
da anlatabilmeliyiz.
Sosyalizm, insan›n, insan eme¤inin en yüce oldu¤u sistem. Sömürünün bask›n›n iﬂkencenin olmad›¤›
bir düzendir.
Sa¤l›ktan e¤itime, ulaﬂ›ma, ko n u t a varana kadar birçok ihtiyac›n
sosyalist devlet taraf›ndan karﬂ›land›¤› bir düzendir.
Halk›n oy hakk›yla, seçimlerle,
kendi örgütlenmeleriyle i k t i d a r d a
oldu¤u, yönetimde söz sahibi oldu¤u bir düzendir.
Sömürücünün, iﬂbirlikçinin yaﬂayamad›¤›, yaﬂat›lmad›¤› bir düzendir.
Veya bak›n ﬂöyle de anlat›labilir:
“Sosyalizm, insanlar›n karn›n›n doyabilmesidir... Gelece¤e umutla bakabilmesi, yar›n ne olacak korkusu
duymamas›d›r. Halk›n de¤erlerinin,
onurun, namusun yaﬂat›lmas›d›r.”
Bu noktada esas olan ﬂudur; sosyalizm, gerçekten halk›n her kesiminin taleplerine cevap olabilecek
bir sistemdir. Bu anlamda da bir çok
aç›dan anlat›labilir.
Yukar›daki örneklerin d›ﬂ›nda,

Çankaya Belediyesi’nde
Eylem
Çankaya Belediyesi’ne ba¤l›; Çankaya Belde Aﬁ ve ‹mar Aﬁ çal›ﬂan› ve
ayn› zamanda D‹SK’e ba¤l› Sosyal–‹ﬂ’e üye iﬂçiler 11 May›s tarihinde
belediye önünde eylem yapt›lar.
Eylemde Sosyal-‹ﬂ Ankara ﬂube baﬂkan› Tahsin Osan bir aç›klama yapt›.
Osan, uygulanan bask›lara, alacaklar›n
düzenli ödenmemesine, toplu sözleﬂmenin ihlal edilmesine ve sendikas›zlaﬂt›rma uygulamalar›na de¤indi, Sosyal-‹ﬂ'in Çankaya Belde Aﬁ, Çankaya
‹mar Aﬁ ve Çankaya Belediyesi yönetimini bu konularda defalarca uyard›¤›n› belirtti. ‹lgili makamlar›n bu uyar›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 Genel - ‹ﬂ destek verdi.

mesela ba¤›ms›zl›k aç›s›ndan anlatabiliriz, mesela k ü l t ü rel aç›dan anlatabiliriz, “yeni insan”› yaratmak
aç›s›ndan anlatabiliriz, s›n›f (prole t a r y a ) aç›s›ndan anlatabiliriz... Mesele, nerede anlatt›¤›m›za ba¤l›d›r.
"Boﬂuna savaﬂ›yorsunuz... bak›n
savundu¤unuz sistem de çöktü” sözünü de çok duyar›z.
Kitlelerin bu itiraz›n›, bu inançs›zl›¤›n› dikkate almamazl›k yapamay›z. Her Cepheli’nin buna verecek cevab› olmal›d›r. Savundu¤umuzun ne oldu¤unu, çökenin ne oldu¤unu, basit, herkesin anlayabilece¤i aç›kl›kta anlatabilmeliyiz. Bu
bilgiye sahip olmal›y›z.
Sosyalizme sald›r›lar ço¤u kez,
"insan haklar›", "demokrasi"
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 diktatörlü¤ü” olarak da adland›r›r ve bunun sosyalist ülkelerde demokrasinin olmad›¤›n›n kan›t› oldu¤unu iddia 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 yanl›ﬂ oldu¤unu bilmek ve bunu aç›klayabilecek, anlatabilecek durumda
olmal›d›r.
‹nsan haklar› meselesinde, kapitalist sistemin ka¤›t üstündeki özgürlükleriyle 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 savunulmas› konusunda daha donan›ml›, daha
yetkin hale getirmelidirler. Yukar›da
bir k›sm› örnek verilen ama elbette
daha da ço¤alt›labilecek olan sosyalizme dair sorulara net cevaplar verebilmeliyiz, sosyalizm NED‹R ve
sosyalizm NE DE⁄‹LD‹R meselesini insanlar›m›za anlatabilmeliyiz.
Sevgili arkadaﬂlar, bu belirtmeyle bugünkü dersimizi noktal›yoruz.
Haftaya görüﬂmek üzere.
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Bilgi Üniversitesi Sendikaya Karﬂ›
‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde çal›ﬂanlar
D‹SK’e ba¤l› Sosyal-‹ﬂ
sendikas›na üye olduklar› gerekçesiyle iﬂten at›ld›lar. 4 May›s günü Bilgi
Üniversitesi yönetimi
Sosyal-‹ﬂ üyelerinden
Kadir Karabulak, Bülent
Karaçeper ve R›za Karaçeper’in iﬂlerine son verdi. 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 vazgeçmeyeceklerini belirterek, iﬂten ç›kar›lanlar›n derhal iﬂe al›nmas› gerekti¤ini söyledi.
Eyleme, D‹SK yöneticileri, sendikalar, DKÖ’ler, Boines Aires Üniversitesi ö¤retim görevlisi ve direniﬂleri devam eden TEKEL iﬂçileri ile
itfaiye iﬂçileri de kat›ld›. Esnaf da Bilgi Üniversitesi çal›ﬂanlar›n› alk›ﬂlarla destekledi.
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Güler Zere 7 May›s günü ﬂehit düﬂtü. Tecrit politikas› ve bu politikay› ›srarla sürdüren AKP sorumluydu bu
ölümden.
“Güler Zere’ye Özgürlük” eylemleri sürecinde yaﬂananlar 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 imha”yd›.
Bu ve bundan sonra yaﬂananlar düzenin politikalar›n› kavramak ve buna karﬂ› nas›l mücadele edilmesi gerekti¤i noktas›nda ö¤reticiydi.
Devrimcilerin önderlik etti¤i hasta tutsaklara sahip
ç›kma eylemi k›sa sürede tüm devrimci demokratik kesimlerin, sendikalar›n, ayd›n ve sanatç›lar›n ortak mücadelesine dönüﬂtü. Bu mücadele 6 Kas›m’a kadar, yaklaﬂ›k 5 ay sürdü. 6 Kas›m’da Güler Zere’nin tahliyesine
karar verildi.
Elbette kolay olmam›ﬂt›. AKP iktidar›, onun kurumlar› Güler’den, ailesinden “merhamet dilemesini” beklediler. Ancak o örgütlü bir devrimciydi. Merhamet dilemedi. Merhamet dilemektense direnecek ve tecrit hücresinde ölecekti. Merhamet bekleyen zulmün sahiplerine “merhamet de¤il adalet” cevab› verildi.
Zulme karﬂ› direnmek tek yoldu.
Güler’i 5 ayl›k mücadelenin ard›ndan zulmün elinden 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 mücadelesinde üzerimizdeki sorumlulu¤u hat›rlatan yaﬂayan bir semboldür art›k. Güler, hasta tutsaklar› zulmün

GÜÇ, MÜCADELE
ETMEKTED‹R!
‘Güler Zere’ye Özgürlük’ mücadelesi,
iﬂçilere, memurlara da örnektir
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 hasta 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 kitlesel yer almam›zla tutsaklar› sahiplenelim, zulmü teﬂhir
edelim. Emekçileri aldatlamalar›na izin vermeyelim.
Mücadelesini, kavgas›n› verdi¤imiz dava, ayn› davad›r. Mücadele etti¤imiz güç ayn› güçtür. Hapishanelerde
tecrit politikalar›yla tutsaklar› katleden AKP, emperyalizmin güvencesiz çal›ﬂma, örgütsüzleﬂtirme, sömürü
politikalar›yla emekçileri açl›¤a, yoksullu¤a, iﬂsizli¤e
mahkum ediyor. ‹ﬂsizli¤in, yoksullu¤un, katliam politikalar›n›n sahipleri meﬂru de¤ildir. 4-C li diyerek kazan›lm›ﬂ haklar›m›z› yok eden ve on binlerce Tekel iﬂçisini kap› önüne koyanlar meﬂru de¤ildir. Atamas› yap›lmayan yüzbinlerce ö¤retmeni iﬂsizli¤e mahkum edenler
meﬂru de¤ildir. ‹ﬂçisiyle, memuruyla güvencesizleﬂtiren, 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 örgütlülüklerimize güvenerek, birlikte mücadele etmektedir. Güler Zere’ye özgürlük mücadelesinde bunu yapt›k.
Taksim 1 May›s Alan›’n› da böyle kazand›k. Her alanda
bu mücadeleyi büyütmeliyiz.

PATRONLAR ‹ﬁÇ‹LERE “E⁄‹T‹M” VERD‹
Tuzla’da, al›nmayan iﬂ güvenli¤i önlemleri yüzünden onlarca iﬂçi 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 milletvekili Cengiz Kaptano¤lu iﬂ güvenli¤inin ne kadar önemli oldu¤una 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 sorumlusunun iﬂçilerin kendi dikkatsizlikleri oldu¤unu, iﬂçilerin e¤itimde
dinlemediklerini ifade etmiﬂ. Bu e¤itimdeki amaç ne iﬂçileri e¤itmek 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 Gümüﬂyaz› 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 yasalara 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 özgürlükler mücadelesinin yasad›ﬂ› yöntemlerle engellendi¤i ülkemizde, baﬂta Çal›ﬂma Bakanl›¤› olmak
üzere tüm kurumlar görevlerini yapmaya davet
edildi.

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
Her y›l üniversitelerde demokrat ö¤rencilerle, üniversite rektörlükleri aras›nda yap›lacak ﬂenlikler
konusunda tart›ﬂmalar yaﬂanmaktad›r. Bu “kk u r a l ” bu y›lda
bozulmad›!
Üniversitelerin örgütledikleri ﬂenliklere karﬂ› ç›kmak için
elbette hakl› nedenlerimiz var.
Birincisi:Üniversite yönetimleri ﬂenlikleri gençli¤i yozlaﬂt›rman›n bir arac› olarak kullanmaktad›r.
‹ k i n c i s i : Devrimci-demokrat
gençli¤in örgütledi¤i ﬂenliklere alternatif olarak düﬂünüp, yapmaktad›rlar. Devrimci-demokrat gençli¤in alternatif ﬂenliklerini engelleyerek, kendi yoz ﬂenliklerine ö¤rencileri kat›lmaya mecbur ediyorlar.
Üniversitelerin her y›l yapt›¤›
ﬂenliklerin içeri¤ini herkes az çok
bilmektedir. ﬁenlik gençli¤i yozlaﬂt›rman›n bir arac› olarak kullan›ld›¤› için program› da ona göre ç›kar›lmaktad›r..
Nitekim konserlere ça¤r›lacaklar
hep bu bak›ﬂ aç›s›yla belirlenmiﬂtir.

Halk›n kültüründen uzak, yoz kiﬂilikler ö¤rencilerin karﬂ›s›na konserlerde ç›kar›l›r.

‹ﬂte alternatif kelimesi burada
somutlaﬂ›r bizim için. Düzenin dayatt›¤› yozlu¤un karﬂ›s›nda kendi
halk kültürümüzle var›z biz ve ﬂenlikler bizi de¤erlerimizden uzaklaﬂt›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 ﬂenlikleri engellemek için her yol
denendi. Okul idaresi izin vermedi, sanatç›lar›m›z içeri al›nmad›, polis sald›rd›, toplu gözalt›lar yaﬂand›.
8-9 May›s’ta Okmeydan› Sibel
Yalç›n Direniﬂ Park›’nda gerçekleﬂtirilen Dev-Genç Kültür ﬁenli¤i’ne
yönelik polis sald›r›s› ve yaﬂanan
gözalt›lar gösteriyor ki gençli¤in alternatif olma duruﬂu birilerini rahats›z ediyor.
Sorun gençli¤in de¤erlerini sahiplenmesinin, yaﬂatmas›n›n önündeki 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›ﬂmakt›r.

ÜN‹VERS‹TE
ﬁENL‹KLER‹ VE
ALTERNAT‹F ﬁENL‹KLER
Bunun d›ﬂ›ndaki bütün yap›lanlar da öz olarak yozlaﬂt›rma politikas›n›n bir parças›d›r. Her y›l tekrarlanan sahneler gelir gözümüzün
önüne. ‹çki musluklar›nda büyüyen
kuyruklar görülür s›kça.
ﬁenlikler boyunca b i r i n c i r
ç e k i r d e ¤ i n i d o l d u r m a y a n nedenlerle kavgalar ve tart›ﬂmalar eksik
olmaz.
Hiç de de¤erlerimize yak›ﬂmayan görüntüler. Gençli¤i var olan
yoz düzene yedeklemenin bir parças›d›r hepsi. S›n›rs›z içki ve dansla
gençli¤i kendi kültüründen uzaklaﬂt›rma; gençli¤e reva görülen budur.

Savaﬂan
Kelimeler

“Konuﬂan Türkiye”
Bir süredir “Konuﬂan Türkiye” den söz ediliyor.
Özellikle AKP destekçileri “Türkiye’nin art›k eski Türkiye 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›llard›r bunun böyle oldu¤u do¤ruydu. Ancak, bugün “birﬂeylerin de¤iﬂti¤ini” iddia etmek, insanlar›n “özgürce”
konuﬂabildi¤ini söylemek iki yüzlülük, yalanc›l›k, AKP
yalakal›¤› de¤ilse nedir?
Öyle ki, bugün AKP, kendileri gibi düﬂünmeyen düzen içi güçlere bile konuﬂma hakk› tan›mamaktad›r.
AKP iktidar› gibi düﬂünmeyen, AKP politikalar›na

Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

ters düﬂen tüm düzen güçleri “Ergenekoncu”, devrimci, demokrat ilerici örgütlenmeler ise ya “yasad›ﬂ›”
ya da “ m a r j i n a l ” denilerek susturulmaya çal›ﬂ›l›yor.

Bu mu “Konuﬂan Türkiye?”
Tam tersine bu kavram›n en tezat kullan›ld›¤› bir dönemdir yaﬂanan süreç.
Televizyonlara bak›n: Haber programlar›nda neredeyse tek ses konuﬂuyor: AKP iktidar›.
Gazeteler yine öyle. Ayk›r› yazan bir kaç yazar da
do¤rudan patronlar› tehdit edilerek iﬂten at›lmas› söyleniyor.
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 bombalar›yla sald›r›yor polis.
Böyle mi “konuﬂuyor Türkiye!”
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Bursa Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi:
Yine Tehdit ve
‹ﬂbirlikçilik Teklifi

Mu¤la’da Faﬂist Sald›r›
Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

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 araya gelen ilerici-devrimci ö¤renciler faﬂistlerin bu sald›r›lar›n› geri püskürtüler. Polisin müdahalesiyle evlerine giden 3 kiﬂilik gruba bir polis "bu taraftan gidin güvenli¤inizi biz ald›k" diyerek faﬂistlerin pusu kurdu¤u tarafa

do¤ru yönlendirdi. O anda sald›r›ya
u¤rayan devrimci ö¤renciler ›sl›k çalarak di¤er demokrat ö¤rencileri ça¤›r›p
faﬂistleri geri püskürtmeye çal›ﬂt›lar.
‹ﬂbirlikçi polis de arka arkaya att›¤› biber gazlar›yla ve s›kt›¤› kurﬂunlarla
asl›nda kimin güvenli¤ini ald›¤›n› göstermiﬂ oldu. Faﬂistlerin ve polislerin
s›kt›¤› kurﬂundan ﬁerzan Kurt a¤›r yaralanarak hastaneye kald›r›ld›. Durumu a¤›r olan Kurt daha sonra Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’ne götürüldü.

17 May›s’ta Paras›z E¤itim
‹çin Ankara’ya Yürüyoruz
12 May›s günü ‹stanbul Üniversitesi 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 DevGençli ö¤rencilere de ÖGB'ler müdahale etmek istediler. Dev-Gençliler de yüksek sesle çevreye hitaben
yapt›klar› konuﬂmada paras›z e¤itim
istedikleri için engellenmeye çal›ﬂ›ld›klar›n› ve sald›r›ya u¤rad›klar›n›
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ö¤rencilere anlatt›lar.
Çevrede toplanan ö¤renciler
“ÖGB'nin görevi nedir ö¤rencileri korumak de¤il mi?” diye söylenmeye
baﬂlad›lar. As›lan afiﬂleri indirmek isteyen ÖGB'lere Dev-Gençliler engel
oldu. Bunun üzerine de ÖGB'lerin kulübesinin camlar›na da afiﬂ yap›ld›.
Bari oraya yapmay›n gidin di¤er yerlere yap›n diyen ÖGB'lere Dev-Genç'liler “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.

Bursa’da 30 Nisan günü
Ça¤daﬂ Er adl› ö¤renciye polisler taraf›ndan ajanl›k teklif edildi. Okuluna giderken yaln›z oldu¤u esnada, korkutmak ve tedirgin etmek için 2 sivil polis yan›na yaklaﬂarak koluna girmiﬂler
ve kendisiyle konuﬂmak istediklerini söyleyerek kendilerine
yard›mc› olmalar›n› istemiﬂlerdir. 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.

Trakya Kültür
Merkezi: Gözalt›lar
Serbest B›rak›ls›n
Trakya Kültür Merkezi yay›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 terörünün ve direniﬂin üzerini örtmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›n da belirtildi¤i aç›klamada bu çaban›n boﬂuna oldu¤u söylendi. Aç›klaman›n sonunda ﬂöyle denildi: “Bizler bu ülkenin devrimcileri olarak bilmekteyiz ki bu AKP iktidar›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 beslenen bir iktidar›n sahibidir. Ancak bütün halk düﬂman› iktidarlar gibi AKP ‹ktidar› da ﬂunu iyi
bilmelidir ki emekçi halk›m›za
ve onun gençlerine yap›lan hiçbir sald›r› hesaps›z kalmad› kalmayacakt›r.”

Adalet!
Otobüs dura¤›nda kuca¤›ndaki bebekle
bekleyen orta yaﬂl› kad›n, duraktaki bir gence karﬂ›dan gelen otobüsün üzerinde ne yazd›¤›n› soruyor. Okuma yazmas› yok onun da yetiﬂkin her 5 kad›ndan birisi gibi.
E¤itim her insan için en temel haklar›ndan biridir.
Devlet, her insan›n bu hakk›n› kullanmas› için her türlü olana¤› sa¤lamak zorundad›r.
Ancak ülkemizde OECD (Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve
Kalk›nma Örgütü) verilerine göre ilkö¤retim ça¤›ndaki 10 çocu¤umuzdan biri okula gitmiyor. Ortaö¤retim
ça¤›ndaki 2 çoc u¤umuz dan bi ri okula gidemiyor. Yetiﬂkin 5 k a d › n d a n b i r i okuma yazma bilmiyor. E¤itimde “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›ll›k fiyatlar›n›n 10 ila 20 bin T L aras›nda de¤iﬂti¤i yaz›yordu.
Birincisi, y›ll›k geliri 10 bin TL’yi bile bulmayan
milyonlarca yoksulun bu tür okullarda çocu¤unu okutma hakk› baﬂtan yoktur. Bu eﬂitsizliktir. Adaletsizliktir.
‹kincisi, 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-

Paral› e¤itim
adaletsizliktir!
ﬂinin okuma hakk›n›n gasp edilmesidir. Ki, somut tablo da bunu gösteriyor. Nüfusun yüzde onu okuma-yazma bilmemektedir. Nüfusun yüzde onunun evine gidece¤i otobüse binmek için baﬂkas›n›n yard›m›na ihtiyac› vard›r.
Bunun sorumlusu kim? Çocuklar›n› okula gönderemeyen aileler mi?
Devlet, sa¤lamakla yükümlü oldu¤u o k u m a h a k k › n› aç›kça gasp etmektedir. Devlet bu noktada da kendi
sorumlulu¤unu gizlemek için bunun sorumlusu olarak
da “çocuklar›n› okula göndermeyen babalar”› gösteriyor. 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 zorundad›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 milyonlarca insan için ömür boyu yap›lm›ﬂ en büyük adaletsizliktir. Paras›z e¤itim istemek ayn› zamanda
ADALET istemektir.

Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z
Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler, “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z”
kampanyas›n›n
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyorlar. Bu kampanya 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
‹mza Masas›

‹çin

Adana’da Çakmak Caddesi, Kültür Soka¤› önünde 5 May›s günü
Gençlik Federasyonuna ba¤l› Adana
Gençlik Derne¤i üyeleri 2 saat boyunca 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¤rencilere 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 istiyoruz' 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 tutulduktan sonra tutanak tutularak serbest
b›rak›ld›lar.
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Çanakkale’de Ankara
Yürüyüﬂü’ne Ça¤r›
Gençlik Federsyonu taraf›ndan 17
May›s'ta baﬂlayacak Ankara yürüyüﬂü
için tüm Anadolu'da yürütülen çal›ﬂmalar Çanakkale'de de devam ediyor.
Paras›z e¤itim ile Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz'›n serbest b›rak›lmas›
talebiyle kampanya dahilinde düzenlenen yürüyüﬂün çal›ﬂmas›, 12 Mart
günü, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi 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 belirttiler.
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Veysel Ero¤lu’na “Çevre
Ödülü” Veren Akdeniz
Üniversitesi K›nand›
Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

11 Nisan günü Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu taraf›ndan Galatasaray Lisesi önünde eylem 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.

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 protesto edildi. 120 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde kurulan baz
istasyonlar›n›n zararlar› anlat›ld›. “Mahallemize zehir
saçan kanser yapan baz istasyonu istemiyoruz” denilen 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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Tar›m ve OrkamSen ‹stanbul ﬁube
Baﬂkan› ﬁenay Elhüseyni taraf›ndan bir
aç›klama yap›lan eylemde; Akdeniz Üniversitesi yönetimini
affetmedikleri, çünkü göllerimizi kurutan, korunan alanlar›m›z›
madencilere
ya¤malatan, bütün
derelerimize inﬂaat
makinalar› sokan...
bu zihniyeti alk›ﬂlad›¤› için tarihi bir k›y›ma ortak oldu¤u
belirtildi.
Aç›klamada son olarak ormanlar›, akarsular›, topraklar› korumay›
de¤il ticarileﬂtirmeyi görev edinen Veysel Ero¤lu’ya “Çevre Ödülü” veren Akdeniz Ünivesitesi’ni k›nad›klar› belirtildi.
Eylem Akdeniz Ünivesitesi’ni
k›nad›klar›n› içeren bas›n metninin postalanmas›yla son buldu.

Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Futbol Turnuvas›
‹stanbul l May›s Mahallesi’nde yozlaﬂmaya karﬂ›
çal›ﬂmalar devam ediyor. Gençlerin yoz kültüründen
uzaklaﬂmas›, düzenin arac› olmamalar› için düzenlenen 5. Geleneksel Yozlaﬂmaya Karﬂ› Furtbol Turnuvas› 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 düﬂmana sesleniyoruz liselerde, iﬂyerlerinde, üniversitelerde, 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.

Grup Yorum Ruhi
Su’nun Mezar›ndayd›
Grup Yorum, 25.y›l›nda Ruhi
Su'nun Mezar› baﬂ›ndayd›. Grup
Yorum elemanlar›; Grup Yorum korosu, sanatç› dostlar› ve dinleyicileriyle birlikte Ruhi Su'nun Zincirlikuyu'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 bulduk” 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 türkülerini yapanlar yasalar›n› yapanlardan daha
güçlüdür.' demiﬂ William Shakespeare”
denilen
eylemde;
“Bugün bask›, sömürü yasalar›n› yapanlar
de¤il, türküleri yapanlar ayaktad›r. Onlar›n ﬂark›lar› halklar›n dilinde, geleneklerinde... Bize güç veriyor, umut veriyor. Ruhi 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 mücadele edenler vard›. Bu ses onun için
hiç susmayacak diyoruz. Bugün biz
de o türkülerin mücadelesini veriyoruz. Bugün burada Ruhi Su nezdinde bizi biz eden gelenekleri, de¤erleri yaratanlar›, halklar›n türkülerini yapanlar› sayg›yla an›yoruz."
denildi.

‹zmir’in Do¤ançay
Mahallesi’nde H›d›rellez
Kutlamas› Yap›ld›

TKM, Geleneksel
H›d›rellez
Pikni¤i’ndeydi

5 May›s günü ‹zmir’in Do¤ançay Mahallesi’nde Do¤ançay
Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i mahalle meydan›nda H›drellez kutlamas› yapt›.
Kutlamada dernek ad›na Musa Arslan bir aç›klama yaparak;
H›drellez’in yeniden do¤um, tüm do¤an›n uyanmas›, canlanmas› oldu¤unu belirtti. “Bizler aç›s›ndan bu günün baﬂka bir
önemi var” diyen Arslan; Amerikan emperyalizmine ve iﬂbirlikçilerine 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-vatanseverleri asla unutmayacaklar›n› ve unutturmayacaklar›n› söyledi.
Daha sonra Grup
Gün›ﬂ›¤›’n›n türküleri
ile halaylar çekildi.
Ard›ndan ateﬂler yak›ld› ve üzerinden atland›. Kutlamaya 150
kiﬂi kat›ld›.

9 May›s günü Trakya Kültür Merkezi, gelenekselleﬂmiﬂ 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 söylendi.
Çuval yar›ﬂ›, halat çekme yar›ﬂ›, mendil
kapmaca ve yumurta taﬂ›ma gibi oyunlar oynanan pikni¤e 40 kiﬂi kat›ld›.

Say›: 216
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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.

ANKARA

Güler Zere Eylemlerle
U¤urland›
Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

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›.

G ü l e r ’in Katili A K P ’ d i r !
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› oldu¤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
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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--

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›.

A d a n a ’ d a G ü l e r Z e re ‹ çi n
Me ﬂa le li Y ü r ü y ü ﬂ
Adana’da ﬁakirpaﬂa Cadde-si’nde Halk Cepheliler Güler Zere
için meﬂaleli yürüyüﬂ yapt›lar. “Gü-ler Zere Ölümsüzdür” pankart› aç›--

lan yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan
laﬂt›r›ld›. Cepheliler de Güler’in pan-kart› ve sloganlar›yla AKP önüne ge-aç›klamada; “Güler’i ve Gülerler’i
katleden hapishanelerdeki tecrit sis-lerek bas›na ve halka bir aç›klama
temidir” denildi. Eyleme BDSP ve
yapt›lar.
ESP de destek verdiler.
Ayn› gün Paﬂaköﬂkü Mahalle-Antalya’da 8 May›s günü Ka-- si’nde meﬂaleli yürüyüﬂ düzenlendi.
Malatya’da ayr›ca Kernek, Paﬂa-pal›yol’daki K›ﬂlahan Meydan›’nda
köﬂkü, Cemalgürsel, Baﬂhar›k Ma-bir eylem yap›ld›. Halk Cephesi,
halleleri’’ne yaz›lamalar yap›ld›.
DHF, Sosyalist Parti, ÖDP, EMEP,
Pir Sultan Abdal Derne¤i, Halkev-G ü l e r Z e re G a z i ’ d e
leri, TKP ve ESP’nin düzenledi¤i,
D‹P Giriﬂimi’nin de destek verdi¤i
Selamland›
eylemde; “Güler Zere Ölümsüzdür,
Güler Zere'nin AKP iktidar› tara-Güler Zere’nin Katili AKP ‹ktidar›-f›ndan katledilmesi 8 May›s’ta
d›r, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-‹stanbul
Gazi
Mahallesi’nde
s›n” sloganlar› at›ld›. Yurdagül Gü-yap›lan yürüyüﬂle protesto edildi.
müﬂ taraf›ndan bas›na yap›lan aç›k-“Güler Zere Ölümsüzdür” yaz›l›
lamada; “Güler Zere ve onlarca in-Güler Zere'nin resminin bulundu¤u
san›m›z iﬂbirlikçi iktidarlar›n tecrit
bir pankart›n aç›ld›¤› yürüyüﬂte;
zulmü ile öldürüldü” denilerek has-"Güler Zere Ölümsüzdür, Güler'in
ta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
Katili AKP ‹ktidar›d›r, Katil Devlet
için mücadele etme ça¤r›s› yap›ld›.
Hesap Verecek" sloganlar› at›ld›.
100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem alk›ﬂ
Eski Karakol dura¤›ndan Cemevine
ve sloganlarla sona erdi.
kadar yap›lan yürüyüﬂ Cemevinde
Antakya’n›n Ulus Meydan›’n-- Gazi Halk Cephesi ad›na okunan
bas›n aç›klamas›yla sona erdi.
da, 8 May›s günü eylem yap›ld›.
Güler Zere’nin foto¤raflar› taﬂ›nd›.
Gazi Mahallesi’nde 9 May›s
Eylem s›ras›nda gelip baﬂ sa¤l›¤› di-Cepheliler taraf›ndan ayr› bir eylem
leyenler oldu. 35 kiﬂinin kat›l-d›¤› eyleme ESP, EMEP ve
‹ S TANBUL
BDSP destek verdi.
GAZ‹

Sa¤l›k Bakan›’na Halk
C e p h e l i l e r ’ d e n P rot est o
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--

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 Alibeyköy
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.

1 May›s Mahallesi'nde
G ü l e r Z e re ‹ ç i n E y l e m
‹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.

Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010

Liseli Dev-Gençliler
G ü l e r Z e re ’yi Sela ml›y or
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 DevGençliler 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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Avrupa’da

Paris

Avrupa’da Güler Zere Anmalar›
7 May›s günü ﬂehit düﬂen Güler
Zere için yap›lar eylemler ve anmalar yurtd›ﬂ›nda da sürüyor. Yap›lan
eylemlerde Güler’in katilinin AKP
iktidar› oldu¤u vurgulan›yor.

Say›: 216

Yürüyüﬂ
16 May›s
2010
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A l m a n y a : 7 May›s günü ﬂehit
düﬂen Güler Zere için Wuppertal’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 tecrit politikas› oldu¤u anlat›ld›. Yap›lan konuﬂman›n ard›ndan Güler Zere'ye iliﬂkin 20 dakikal›k bir sinevizyon gösterimi izletildi. Sinevizyon gösteriminde Güler Zere´nin
tutsakl›k koﬂullar›nda çekti¤i zulüm, özgürlü¤ünü kazand›¤›m›z günün görüntüleri ve Armutlu’da yap›lan cenaze töreninden görüntüler
yer ald›.
Verilen aran›n ard›ndan daha önce anneler günü nedeniyle haz›rlanm›ﬂ olan program k›salt›larak sunuldu. As›l olarak TAYAD'l› analar›n
ve ölüm orucu ﬂehidi annelerin mücadelelerinin iﬂlendi¤i konuﬂmalar
yap›ld›, ﬂiirler okundu. Programa 60
kiﬂi kat›ld›.
***
9 May›s günü Stuttgart'ta bulunan Halk Kültür Evi'nde Güler Zere
için anma yap›ld›.
Anmada Güler Zere’nin sosyalizm mücadelesinde yerini alm›ﬂ bir

devrimci oldu¤u, tutsakl›k sürecinde de düﬂüncelerini savunmaya devam ederek, onurundan taviz vermedi¤i anlat›ld›. Devrimci tutsaklar›n halk›n vicdan› oldu¤u ve “vicdan›m›za sahip ç›kal›m” ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› anmada, Türkiye ve Avrupa'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 Zere'nin katilinin AKP iktidar› oldu¤unu ve sorumlular›n asla unutulmayaca¤›n› dile getirdi.
Ayr›ca Hamburg Hafenfest'in
(Hafengeburststag-Liman Festivali)'nin yap›ld›¤› Hafenstr üzerindeki
bir köprüye Türkçe olarak "Güler
Zere Ölümsüzdür" ve Almanca olarak "Freiheit Für Faruk Ereren" yaz›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›lamalar da yap›ld›.
***
Güler Zere’nin ﬂehit düﬂmesinin
ard›ndan bir çok yerde oldu¤u gibi,
Berlin’de de Güler Zere için 9 May›s günü bir anma yap›ld›.
IKAD lokalinde düzenlenen anmada, Güler Zere’nin hayat› ve mü-

cadelesi anlat›ld›. Anmaya 30 kiﬂi
kat›ld›.
***
7 May›s günü ﬂehit düﬂen devrimci Güler Zere için, 10 May›s günü Halk Cephesi taraf›ndan, Almanya’n›n Düsseldorf kentinde bulunan
Türkiye Baﬂkonsoloslu¤u önünde
eylem yap›ld›. Eylemde “Güler Zere’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 yapmayan ve tahliyesini bilerek geciktiren AKP iktidar› oldu¤u söylendi.

‹sviçre: Zürih Kültür Merkezi’nde 9 May›s günü yap›lan anmada 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›.
F r a n s a : Paris'de 9 May›s günü
yap›lan bir eylemle, Güler Zere selamland›. Paris Saint Denis Meydan›'nda yap›lan eylemde, "Güler Zere Ölümsüzdür" pankart› aç›ld› ve
Güler'in resimleri taﬂ›nd›. Yap›lan
aç›klamada, Güler'in katilinin, Onu
tahliye etmeyerek, tedavisini engelleyen AKP iktidar› oldu¤u belirtildi.
H o l l a n d a : 8 May›s günü,
Halk Cepheliler taraf›ndan, Rotterdam Türk Konsoloslu¤u binas› önüne, Hollandaca “Güler Zere’nin Katili Türk Devletidir” yaz›l› bir pankart as›larak, Güler’in tedavisi ve
tahliyesi geciktirilerek, bilinçli bir
ﬂekilde katledilmesi protesto edildi.
Belçika: Belçika’n›n baﬂkenti
Brüksel’ de bulunan, Türkiye Konsoloslu¤u’nun önüne, 8 May›s günü, 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 Güler’e verdikleri söz oldu¤u vurguland›.
***
12 May›s günü Belçika'n›n baﬂ--

saklar serbest b›rak›l›ncaya kadar
eylemlerinin devam edece¤ini, bu-nun Güler Zere'ye olan sözleri oldu-¤unu aç›klad›lar.
Düsseldorf
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" pankartlar› aç›ld›.
Eyleme Belçika'l› Secours
Rouge (K›z›l Yard›m ) gurubu da
destek verdi.
Belçika Halk Cephesi hasta tut--

Av u s t u r y a : 9 May›s günü,
Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da
bir anma yap›ld›. Anmada Güler
Zere’nin hastal›¤›n›n baﬂlang›c›ndan bügüne kadarki süreç özetlenirken, “politikalar›, hapishane yönetimi, savc›s›, Adli T›p Kurumu’yla,
Güler’in katili AKP hükümetidir”
denildi.
Güler Zere için da¤›t›lan helvayla anma sona erdi. Anmaya 70 kiﬂi
kat›ld›.
***
8 May›s günü Güler Zere'nin katilleri, AKP hükümeti ve Türkiye
devletini protesto etmek için, Viyana'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›.

‹ n g i l t e r e : Londra’da Güler
Zere için Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde bir anma yap›ld›.
Anmada okunan ﬂiirlerin ard›ndan, Halk Cephesi aç›klamas› okundu. Ard›ndan Güler’in yaﬂam›ndan
kesitlerin oldu¤u 20 dakikal›k bir
sinevizyon izlendi.
Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merkezi de kat›larak haz›rlanan panoya
karanfillerini b›rakt›lar. Anmaya
100 kiﬂi kat›ld›.

AVRUPA’daki B‹Z
Baz› ailelerimiz çocuklar›n› devrimcilerden uzak tutarak “koruduklar›n›” san›yorlar. Özellikle de geçmiﬂinde ﬂu ya da bu ﬂekilde devrimci iliﬂkiler içinde bulunmuﬂ, hatta
hala devrimci iliﬂkiler içinde olan
ailelerin bir k›sm›n›n da çocuklar›n›
devrimcilerden uzak tuttu¤u görülmektedir.
Peki neden? Çocuklar›n›z› korumuﬂ 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›zl›k m›?
Hay›r, bugün hiç kimse
devrimci iliﬂkiler içinde çocuklar›n›n bu tür kötü al›ﬂkanl›klar kazand›¤›n› iddia edemez.
Ama devrimcilerin d›ﬂ›nda, bu
olumsuzluklarla karﬂ›laﬂmalar› ve
onlar›n içine sürüklenmeleri hep
ihtimal dahilindedir. O halde, çocuklar›m›z› devrimci iliﬂkilerden

uzak tutarak nas›l bir tehlikenin içine itti¤inizin fark›nda m›s›n›z?
Emperyalizmin yoz kültürü toplumun 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

karl›¤› gösterebilmektir. Düzenin
yoz kültüründen uzak olmak, insanl›¤›n en yüce, en soylu de¤erlerine
sahip olmakt›r. Kendi kiﬂili¤ine,
kendi de¤erlerine, ahlak›na, kültürüne sahip ç›kmakt›r. Adaletli olmakt›r, dürüst olmakt›r, namuslu,
ahlakl› olmakt›r... Kokuﬂmuﬂ sistemin insanlar›, bütün toplumu çürütmesine bayrak açmakt›r. Zulme, sömürüye karﬂ› ç›kmakt›r.
Çocuklar›m›z için gerçek tehditin ne oldu¤u nereden ve kimlerden geldi¤i görülmelidir.
Çocuklar›m›z›n gelece¤i
için as›l tehdit, bu sömürü
ve zulüm düzenidir. Bugün
için yaﬂad›¤›m›z Avrupa ülkelerinde açl›k gibi bir tehditle karﬂ› karﬂ›ya de¤iliz
belki ancak, yozlaﬂma gibi
çocuklar›m›z› zehirliyen bir tehditle
karﬂ› karﬂ›yay›z. Bu sistemin zulmüne, sömürüsüne, yozlaﬂt›rmas›na, ahlaks›zl›klar›na, çürümüﬂlü¤üne karﬂ› korumal›y›z. Bunun yolu
devrimcilerden uzak durmak de¤ildir. Devrimcilerle b i r l i k t e olmakt›r.Devrimci olmakt›r.
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ÇOCUKLARIMIZ ‹Ç‹N
GERÇEK TEHD‹TLER!
olursa olsun” diyenler de olabilir.
Bu vicdans›zl›kt›r. Bencilliktir. Kiﬂisel ç›karlar, kayg›lar, menfaatler
u¤runa çocu¤unu düzene kurban
vermektir.
Devrimcilik paylaﬂmakt›r. Arkadaﬂlar›, yoldaﬂlar› ve hatta hiç tan›mad›¤› insanlar için en büyük feda-
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Londra

***
Londra’da, 7 May›s günü, Güler
Zere’nin ﬂehit düﬂmesinin hemen
ard›ndan, Londra’da, Dalston Juction Tren ‹stasyonu önünde protestosu gösterisi yap›ld›. Güler Zere’nin
resminin yer ald›¤› ‹ngilizce ve
Türkçe dövizler tutuldu ve bildiriler
da¤›t›ld›.
Gösteride “Güler Zere Ölümsüzdür”, “Hasta Tutsaklara Özgürlük”,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”, “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür”, “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 önünde yap›lacak protesto gösterisine
ça¤r›lar yap›ld›.
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***
10 May›s günü, Halk Cepheliler,
katil AKP hükümetini ve faﬂist devleti protesto etmek için Türkiye Elçili¤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.

G ü l e r Z e re ‹ çi n
A ç › k l a m a l a r...
Anadolu Federasyonu, Güler Zere'nin ﬂehit düﬂmesi ile ilgili bir aç›klama yapt›. Aç›klamada Güler
Zere’nin uzun soluklu bir mücadele-

Nürnberg’da “Irkç›l›¤a
Hay›r” Yürüyüﬂü
8 May›s günü, Almanya'n›n Nürnberg ﬂehrinde
‘Faﬂizme Hay›r’ yürüyüﬂü düzenlendi. Yürüyüﬂ
öncesi, 28 Nisan günü Plarrer Metrosu’nda u¤rad›¤› ›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 bulundu¤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› devrimci Güler Zere ile ilgili bir konuﬂma yaparak,
devrimcilere baﬂsa¤l›¤› diledi. ‘Güler Zere
Ölümsüzdür’ sloganlar› alt›nda Güler’in ölümünden 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›klar› 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.

nin sonucunda hapishaneden ç›kart›ld›¤› belirtilerek son nefesinde
yoldaﬂlar›yla beraber oldu¤u söylendi. Aç›klamada “Güler Zere’nin katili faﬂist AKP iktidard›r” denildi.
Nancy Halk Cephesi yapt›¤›
aç›klamada AKP iktidar›n›n katletmeye devam etti¤ini belirterek, bu
katliamlar›n hesab›n›n sorulaca¤›n›
söyledi.
TAYAD Uluslararas› Dayan›ﬂma
Komitesi ise “Güler Zere Ölümsüzdür” baﬂl›¤›yla yapt›¤› aç›klamada
Güler Zere’nin ölümünden AKP iktidar›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 üyeleri 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 söyledi.
Eylem, 1,5 y›ld›r hukuksuz bir ﬂekilde tutuklu bulunan
Anadolu Federasyonu üyeleriyle dayan›ﬂma ve Dusseldorf’da devam eden mahkemenin kat›l›m ça¤r›s›yla son
buldu.

‹ran’da idamlar sürüyor!
‹ran, 9 May›s'ta 4'ü PJAK ve PKK davalar›ndan tutuklu olmak üzere 5 siyasi tutsa¤› idam etti. Savunma haklar›
ellerinden al›narak verilen idam kararlar›, bekletilmeden infaz edildi.
‹ran, Kürt halk›n›n ulusal taleplerini karﬂ›lamak yerine,
Kürt halk›n›n taleplerini idamlarla bo¤maya çal›ﬂ›yor. Nitekim uzun bir süredir verilen idam cezalar› bekletilmeden infaz ediliyor.
‹dam edilen 5 siyasi tutsa¤› sahiplenmek ve ‹ran’› protesto etmek için Do¤u Kürdistan'da protestolar yap›ld›.

i

değinmeler

n
ye

De¤iﬂtir de¤iﬂtir...
De¤iﬂmiyor!
Anayasa’n›n 80 maddesi de¤iﬂti, özü ay n › k a l d › . . A K P 12 Eylül A n a y a s a s › n › s a v u n ma ya de vam e di yor. 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n ard›ndan haz›rlanan ve 12 Eylül cuntas›n›n haz›rlad›¤› anayasa, 7 Kas›m 1982’de kabul edildi.
28 y›lda çeﬂitli hükümetler taraf›ndan Anayasa’da tam 16 kez de¤iﬂiklik yap›ld›. Geçici
maddelerle birlikte toplam 194 maddesi bulunan Anayasas›'n›n 80 maddesi de¤iﬂtirildi.
Yani neredeyse yar›ya yak›n› de¤iﬂtirildi,
ama iﬂte bak›n hala ondan “12 Eylül A n a y a sas›” diye söz ediliyor. De¤iﬂtirenler bile asl›nda bir ﬂey de¤iﬂtirmediklerinin fark›nda olsalar gerek ki, onlar da öyle diyor.
Has›l› kelam, siz AKP’nin ortaya getirdi¤i
son de¤iﬂikli¤e de kulak asmay›n. Cunta anayasas›, yine cunta anayasas› olarak kalmaya
devam edecek.

Çizgiyle

‹hbar!
Bir adam Baykal’a suikast
iddialar›yla ilgili bir ihbar
mektubu yazm›ﬂ. Bunun üzerine polis 13 kiﬂiyi gözalt›na
alm›ﬂ.
Sonra ihbar mektubunu
yazan adam, “asl›nda aralar›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 konuda bir ihbar mektubu yaz›p,
onlarca kiﬂiyi gözalt›na ald›racak, sonra adam insafa gelirse, ihbar›n›n iftira oldu¤unu
aç›klay›p onlar› b›rakt›racak.
Ya böyle bir aç›klama yapmazsa? O zaman yatacak de-

mek ki!
Madem öyle, bir aç›k ihbar mektubu da biz gönderiyoruz polise:
Baykal’a suikast giriﬂiminde yeralanlar ﬂunlard›r:
Tayyip Erdo¤an, Kemal
Unak›tan, Muammer Güler,
Adnan Hoca, Cüppeli Ahmet
Hoca, Prof. Hikmet Sami
Türk, Celalettin Cerrah, Kenan Evren, Do¤an Güreﬂ, Ahmet Necdet Sezer, Hortum
Süleyman... (Bunlar, geçti¤imiz Nisan ay›nda, Gölbaﬂ›nda
bulunan bir k›r evinde bir toplant› yaparak suikast›n ayr›nt›lar›n› konuﬂtular. ‹htiyaç duyulmas› halinde k›r evinin
tam krokisi iletilecektir.)
Bakal›m, polis bizim ihbar
mektubumuza da ayn› iﬂlemi
yapacak m›?

NATO GÖREV‹!
Akdeniz’deki NATO görevinden dönen May›n Filo Komutanl›¤›’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..

53

Kardeﬂ örgütler
T Ü S ‹ A D ’la M Ü S ‹ A D ,
20 y›l sonra ilk kez resmen bir araya gelmiﬂler.
Bakmay›n bu biçimsel toplant›ya. Onlar zaten 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 k ü s m e z k a rdeﬂler gibilerdir.

Uygarl›¤a Lanet!
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Avustralyal› bir televizyon yap›mc›s›, Amerika'da yozlaﬂma merkezlerinden biri olan Las Vegas adl› ﬂehirde bir
program baﬂlatacakm›ﬂ.
Bu programda “gönüllü adaylar›n bekareti sat›ﬂa ç›kar›lacak”m›ﬂ.
Fazla söze gerek yok. Baﬂka söze gerek yok.
E¤er bu Amerika “uygar”sa, e¤er bu yar›ﬂma o “uygar”l›¤›n bir parças›ysa, lanet olsun öyle uygarl›¤a! Geriye tek bir izi bile kalmamacas›na yerin dibine bats›n o uygarl›k!

Nesini kutlayacaks›n›z?
Önümüzdeki günlerde “ A t a t ü r k ’ ü Anma ve Gençlik
ve Spor B a y r a m › ” kutlanacak!
A n m a y m › ﬂ ; ülkeyi emperyalizme teslim etmiﬂken,
Mustafa Kemal’i hangi yüzle anacaklar... Gençlikmiﬂ;
uyuﬂturduklar›, apolitikleﬂtirdi¤i gençli¤i mi, yoksa devrimci vatansever gençleri nas›l tutup tutup içeri att›klar›n› m› kutlayacaklar?.. Spormuﬂ, mafyaya teslim ettikleri
ﬂu sporu mu kutlayacaklar... Velhas›l, hangi sini tutsan›z
elinizde kal›yor... Bu 19 May›s’›n bayraml›k hali kalmam›ﬂ ya iﬂte, al›ﬂkanl›ktan sürdürüyorlar..

SEVG‹!!!
Diyarbak›r’dan ‹stanbul’a atanan vali Hüseyin Avni
Mutlu, Diyarbak›r için bir tan›m bulmuﬂ: “Sevgi ﬂehri”
Gel de gülme, gel de bu yarat›c›l›¤a ﬂapka ç›karma.
Yar›m milyonu aﬂk›n insan›n aç ve susuz yaﬂamaya çal›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...
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Sald›ran ve ‹ﬂkence
Yapan Polis,
Haks›z Yere
Tutuklanan
Dev-Gençliler
Dev-Genç Kültür ﬁenli¤i’ne sald›ran polis, ilk
gün 8 ö¤renciyi gözalt›na ald›. Babaeski’den Meltem Keleﬂ, Marmara Üniversitesi’nden Ayberk Demirdö¤en, ‹stanbul Üniversitesi’nden Ekin Dalbudak ve Eskiﬂehir’den gelen ö¤rencilerden Çi¤dem
Yakﬂi tutukland›lar.
Gözalt›na al›nan ö¤rencilerin bir k›sm›, önce Haliç Karokolu’na gönderildiler. Oradan da Vatan’daki
Emniyet Müdürlü¤ü binas›na. Ö¤renciler, gerek polis merkezleri aras›nda dolaﬂt›r›l›rken, gerekse de
hastaneye sevk edilirken, parmak izi alma, üst aramas› gerekçeleriyle defalarca sald›r›ya u¤rad›lar.
ﬁenli¤e Babaeski’den gelen ö¤rencilerden Meltem Keleﬂ’in bu sald›r›lar s›ras›nda elmac›k kemi¤i
k›r›ld›. Gözalt›na al›nanlardan Ayberk Demirdö¤en,
iç kanama ﬂüphesiyle hastanede gözetim alt›nda tutulurken, 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 düﬂmanl›kt›. Bunun cevab›n› Dev-Gençliler iyi biliyordu elbette.
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›.

