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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
28 May›s - 3 Haziran
1950 Dersim Mazgirt ‹lçesi Muhundu (Dar›kent) Nahiyesi do¤umlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken, devrimci mücadele içinde öne ç›kt›.
T‹P’e, revizyonizme karﬂ› yürütülen ideolojik mücadelenin ve devrimci bir alternatifin yarat›lmas›n›n önderlerinden biri oldu.

AL‹BEYKÖY

ﬁ‹ﬁL‹

KONSER ÇALIﬁMALARI
SÜRÜYOR...
12 Haziran günü yap›lacak olan Grup Yorum konseri
çal›ﬂmalar› ‹stanbul’da ve Anadolu illerinde sürüyor.
‹stanbul 1 May›s Mahallesi'nde 16, 17 ve 18 May›s günlerinde as›lan afiﬂlerle konser mahalle halk›na duyuruldu. Afiﬂler
3001 Cad. üzerine, cemevi çevresine, merkezde Ümraniye
yoluna yap›ld›. Toplamda 300'e yak›n afiﬂ as›lan mahallede
hergün ﬁükrü Sar›taﬂ Park›na masa aç›lmaya devam ediliyor.
Sar›gazi'de ‹nönü Mahallesi ve Demokrasi Caddesi üzerine
2 pankart ve 300'ün üzerinde afiﬂ as›ld›.
Ba¤c›lar’da 17 May›s günü Çiftlik Meydan›'na Grup Yorum
pankart› as›ld›. Daha sonra ise Ba¤c›lar Yenimahalle'de Ahmet
Kabakl› Caddesi'nde konser afiﬂleri yap›ld›. Akﬂam, Ahmet Kabakl› Caddesi’nde marﬂ ve türküleri çal›narak, Yenimahalle halk›
12 Haziran’da yap›lacak olan Grup Yorum konserine davet edil-

di.
Alibeyköy’de 13-14 may›s günlerinde Akﬂemsettin, Cengiztopel, Ç›rç›r, Binevler, Sayayokusu, Araphan bölgelerine
konser pankart› as›ld›. 13-16 May›s günleri aras›nda esnaf›n
camlar›na konser afiﬂleri as›ld›. 16 May›s günü Cengiztopel ve
Adnan Menderes bulvar›ndaki duvarlara büyük afiﬂlemeler yap›ld› ve Akﬂemsettin Mahallesi Cengiztopel Caddesi’nde stant
aç›ld›.
14 May›s günü ﬁiﬂli Meydan›’na ve ﬁiﬂli Etfal Hastanesi
yoluna pankartlar as›ld›. 15 May›s günü ise ﬁiﬂli Camisinin
önünden metrobüse kadar el ilanlar› da¤›t›ld›. Ayn› gün ﬁiﬂli
Camii’den Mecidiyeköy Meydan›’na kadar konser içn afiﬂleme yap›ld›. 17 May›s günü ise Cevahir Otel karﬂ›s›na ve ﬁiﬂli Endüstri Meslek Lisesi karﬂ›s›na konserin pankartlar› as›ld›.
Bursa’da 12-16 May›s tarihleri aras›nda Teleferik, Zümrütevler, Mesken ve Ortaba¤lar’da el ilan› da¤›t›ld›. Ayr›ca Teleferik, Zümrütevler, Mesken, Ortaba¤lar, E¤itim Caddesi, Gökdere ve Namazgah semtlerinde konser afiﬂleri yap›ld›.

‹ktidar alternatifi olma hedefiyle yürütülecek mücadele
için 1970 Aral›k ay›nda kurulan THKP-C’nin 11 kiﬂilik
Genel Komite üyelerinden biriydi. Parti nerede kendisine ihtiyaç duyduysa orada çal›ﬂt›. Bir dönem Karadeniz Bölgesi’nde, daha sonra Do¤u-Güneydo¤u’da
sorumluluk üstlendi.

Hüseyin CEVAH‹R

ﬁubat 1971’de Ankara’dan ‹stanbul’a geçerek silahl› mücadelenin haz›rl›klar›n› yürüttüler. 17 May›s 1971'de ‹srail'in ‹stanbul Baﬂkonsolosu Efrahim
Elrom'un kaç›r›lmas› eylemine Ulaﬂ Bardakç› ve Mahir Çayan'la birlikte
kat›ld›. Elrom eylemi sonras› 12 Mart faﬂist cuntas›n›n bask› koﬂullar›nda
Mahir Çayan’la birlikte ‹stanbul Maltepe’de bir evde kuﬂat›ld›lar. Teslim
ol ça¤r›lar›n› reddederek direniﬂi seçtiler. 51 saatlik kuﬂatma alt›ndaki direniﬂ, 1 Haziran 1971’de Cevahir’in ﬂehit düﬂmesi, Çayan’›n a¤›r yaral› olarak tutsak edilmesiyle sona erdi. Maltepe direniﬂi devrimci hareketin teslim
olmama gelene¤inin ilklerinden biriydi.

Tahsin ELVAN

1960 Trabzon do¤umlu. Devrimci hareketin 12 Eylül
öncesindeki mücadelesi içinde yerald›. 12 Eylül cuntas›na karﬂ› direniﬂi örgütlemeye çal›ﬂan kadrolardand›.
Mahallelerde sorumluluklar üstlendi. Cunta hüküm sürerken, ‹stanbul polisinin “onu öldürece¤iz” diye
gönderdi¤i haberlere meydan okuyarak, ﬂehit düﬂtü¤ü
tarihe kadar mücadelesini tereddütsüz sürdürdü. 1
Haziran 1982’de, ‹stanbul Maslak’ta girdi¤i çat›ﬂma-

da ﬂehit düﬂtü.

An›lar› Miras›m›z
CEVAH‹R’den
Ankara
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Yandaki foto¤rafta aralar›nda H ü s e y i n C e v a h i r’in de oldu¤u bir grup
devrimci bir yürüyüﬂ eylemi s›ras›nda
bir mola yerinde ayaklar›n› dinlendirirlerken görülmektedir.
O y›llarda devrimci gençlik ba¤›ms›zl›k yürüyüﬂleri düzenlemekte,
geçtikleri her köyde, her kasabada,
her ﬂehirde taleplerini anlatmakta, kilometrelerce yürümektedir.
‹ﬂte o mücadelenin öne ç›kard›¤›
devrimcilerden birisidir H ü s e y i n C e v a h i r. Gençlik mücadelesi ile ad›m

Halklar›n varolan gerçek kardeﬂli¤i geliﬂtirilmeli,
baﬂ düﬂman emperyalizme karﬂ› mücadele edilmeli ve
uyan›k olunmal›d›r. Tek do¤ru yol budur.
Hüseyin Cevahir
Hikmet, Kemal
ve Arif kalemlerini emekçi
halk›n, iﬂçi
s›n›f›n›n
hizmetine
veren sanatç›Naz›m H‹KMET
Orhan KEM‹AL
Ahmet AR‹F
lard›. Yazd›kla03 Haziran1963
2 Haziran 1970
2 Haziran 1991 r› tüm eserlerinde, halk› ayd›nlatmay› amaçlad›lar; emekçileri sosyalizm mücadelesine
ça¤›rd›lar. Bunun bedeli ülkemizde bask›lar, zulümlerdi. Bunun bilincindeydiler.
Bu bilinçle hareket ettiler. Ve bask›lar›n, sald›r›lar›n hedefi oldular. Yaﬂamlar›
sürgünlerde, hapislerde, yokluk, yoksulluk içinde geçti. Buna ra¤men
yazd›klar›ndan, düﬂüncelerinden vazgeçmediler. Kalemlerini burjuvaziye teslim
etmediler. Arkalar›nda onurlu bir tarih ve halk› ayd›nlatmaya devam edecek
eserler b›rakarak ölümsüzleﬂtiler.
12 Mart faﬂist cuntas›n›n ard›ndan
bir grup
THKO kadro
ve savaﬂç›s›,
Ad›yaman
Sinan
Alparslan
Kadir
bölgesindeki
CEMG‹L
ÖZDO⁄AN
MANGA
Nurhak da¤lar›na ç›kt›lar. Amaçlar› buradan gerilla savaﬂ›n› baﬂlat›p geliﬂtirmekti. ABD’nin
Kürecik Radar Üssü'ne karﬂ› bir eylem düzenlemek istedikleri bir s›rada 31
May›s 1971’de kuﬂat›ld›lar. Teslim olmad›lar, çat›ﬂt›lar. Çat›ﬂma sonunda Sinan
Cemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdo¤an ﬂehit düﬂtüler.

att›¤› devrimci mücadelede tarih yazan devrimcilerden birisi olmuﬂtur.

THKP-C’nin önder kadrolar›ndan
birisi olan H ü s e y i n C e v a h i r, M a h i r
Ç a y a n ve U l a ﬂ B a r d a k ç › ile an›ld›
hep. “ M a h i r, H ü s e y i n , U l a ﬂ K u r t u l u ﬂ a K a d a r S a v a ﬂ !” slogan›nda onlar›n kararl›l›klar› ve mücadelenin kurtuluﬂa kadar sürece¤i gerçe¤i vard›r.
1970’lerden itibaren devrimciler,
onlar›n miras›, onlar›n kararl›l›klar›
ve uzlaﬂmazl›klar› ile donand›lar. Onlardan ö¤rendikleri ile mücadeleyi
sürdürdüler.
H ü s e y i n C e v a h i r , bugün paras›z
e¤itim için mücadele eden, talepleri
için A N K A R A ’ya yürüyen gençli¤e
yol göstermeye devam ediyor.
Onlar›n ö¤rettikleri ile mücadele
büyütülerek sürdürülüyor. Onlar›n yol

göstericili¤inde kurtuluﬂa kadar mücadele sürecek. Hem de geriye bakmadan...
1971 y›l›nda iﬂbirlikçi asalak Mete
Has'›n kaç›r›lmas› eyleminde, ev sahibi
Hüseyin Cevahir'e “Bir daha karﬂ›laﬂmayaca¤›z de¤il mi” diye sorar...
C e v a h i r ise; “Bir kere daha hepinizle birlikte topyekün karﬂ›laﬂaca¤›z” diyerek konuﬂmay› bitirir. Bu kararl›l›k ve uzlaﬂmazl›k onlar›n bize
miras›d›r...
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Adalet ‹stiyoruz
Engin Çeber’in
Katilleri Cezaland›r›ls›n
Tarih: 31 May›s, Pazartesi
Saat: 09.30
Yer: Bak›rköy, 14. ACM
HALK CEPHES‹

Ölülerimiz de Dirilerimiz de
Adaletsiz Kalmayacak!
›br›s iﬂgalinden sonraki en büyük askeri harekat, tam bir y›l
öncesinden 39 er taraf›ndan m› planland›? Bir y›l boyunca, ülkemizin
bir çok ﬂehrinde yüzlerce asker, özel
tim, maket hapishaneler üzerindeki
katliam provalar›n› 39 erin emir ve
talimatlar›yla m› yapt›lar? 19 Aral›k
sabah›, Türkiye çap›nda 20 hapishanede birden baﬂlat›lan operasyonun
karargah›nda 39 er mi vard›?
u 39 er, dünyan›n en kudretli erleri olmal›lar! Ya da en zavall›lar›?
n zavall›lar›d›r. Çünkü, Türkiye
tarihinin en büyük hapishane
katliamlar›ndan biri ve silahs›z, savunmas›z 6 kad›n›n diri diri yak›lmas› gibi en alçakça suçlar›ndan biri, onlar›n omuzlar›na y›k›lm›ﬂt›r.
›llar önce “hücre tipi” hapishane modeline geçme karar› al›p
F Tipi hapishaneleri inﬂa ettirenler,
emperyalizmin de destekledi¤i “ya
düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya ölüm” politikas›n› hayata geçirmek için, yüzlerce insan› öldürmeyi göze alanlar, bu
politikay› tam bir gözükaral›kla hayata geçirip “Türkiye tarihinin en
büyük hapishaneler katliam›n›” gerçekleﬂtirenler, kendilerini her türlü
yarg›dan da muaf tutmuﬂlard›r.
arg›n›n hiçbir zaman ba¤›ms›z
olmad›¤› ve olamayaca¤› ülkemizde, yarg›, halka karﬂ› iﬂlenen
suçlarda, egemen s›n›f yönetiminin
yetkililerini ve sorumlular›n› yarg›layamaz. Emperyalizmin temsilcilerini yarg›layamaz. 19-22 Aral›k
2000’de 20 hapishanede birden gerçekleﬂtirilen katliama iliﬂkin aç›lan
tüm davalarda bir kez daha gördü¤ümüz gerçek, budur. Yarg› bu davalar›n tümünde karﬂ›m›za öyle bir
tablo ç›karmaktad›r ki, sanki bu ülkeyi gardiyanlar, erler yönetmekte,
onlar canlar›n›n istedi¤ini yapmaktad›rlar! Bu mizahi yönetim tablosu, faﬂizmin pervas›zl›¤›n›n ifadesidir. Türkiye’yi yönetenler katlet-
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mekte ve hem siyasi, hem hukuki
aç›dan “sorumsuz” bir konumda
durmaktad›rlar. Bu tablo bize, yarg›
mekanizmas›n›n da adaletle, hatta,
burjuva anlamda hukukla hiçbir ilgisi kalmam›ﬂ bir mekanizmaya dönüﬂtü¤ünü göstermektedir.
lkemiz “ecelsiz ölümler” ülkesidir. Ülkemizin i ﬂ k a z a l a r › n a
iliﬂkin istatistikleri, kesintisiz bir
k a t l i a m › n kay›tlar› gibidir. Ülkemizdeki t r a f i k k a z a l a r › n a iliﬂkin
rakamlar da ayn› niteli¤i taﬂ›r. Yeni
do¤an bebek ölümleri, kene ›s›r m a l a r › n d a n k a y n a k l › ö l ü m l e r, hapi s ha ne l er d ek i öl ü m l er, k a r a k o l l a r d a k i ö l ü m l e r, sellerdeki ölüm l e r, ç › ¤ l a r d a n k a y n a k l a n a n ö l ü m l e r... her biri, bir katliamd›r ülkemizde. Do¤al afetler, mevcut sömürü, ya¤ma ve talan çark› içinde katliamlara dönüﬂmektedir. Bask›, zulüm, durmaks›z›n yeni katliamlar
üretmektedir. Ve bu ülkemizin ony›llard›r de¤iﬂmeyen gerçe¤idir.
e¤iﬂmeyen bir baﬂka gerçek,
özü ayn›, biçimleri farkl› tüm
bu katliamlar›n sorumlular›n›n hiçbir zaman bulunamam›ﬂ olmas›d›r.
Daha tam bir ifadeyle, hiçbir zaman
sorumlular aranmam›ﬂt›r da. E¤er
çok teﬂhir olmuﬂ bir durum varsa,
katliam ﬂu veya bu nedenle örtbas
edilemiyorsa, o zaman en alt düzeyde bir kaç kiﬂi, “zanl›” ilan edilir,
bunlar tutuklan›p bir süre yat›r›l›r ve
ilk f›rsatta da sal›verilir.
urmaks›z›n iﬂ kazalar›nda insanlar›m›z ölüyor; ﬂu an t›ka
basa dolu hapishanelerde, 120 bine
yaklaﬂan tutuklu ve hükümlü aras›n-
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Yarg›n›n hiçbir zaman ba¤›ms›z olmad›¤› ve olamayaca¤›
ülkemizde, yarg›, halka karﬂ› iﬂlenen suçlarda, egemen s›n›f yönetiminin yetkililerini ve sorumlular›n›
yarg›layamaz. Emperyalizmin
temsilcilerini yarg›layamaz.

da, “iﬂ kazalar›”ndan sorumlu oldu¤u için yatan tek bir patron veya yönetici yoktur. ‹ﬂkenceden yüzlerce
insan›n öldü¤ü ülkemizde, 120 bin
tutuklu içinde iﬂkenceden dolay› tutuklu ve hükümlü olanlar›n say›s›
bir elin parmaklar›n› geçmez. Sadece son on y›lda hapishaneden ç›kan
ölülerin say›s›, 300’ü aﬂm›ﬂken, bu
ölümlerden dolay› tutuklu olan 3-4
kiﬂiden fazla kimse yoktur...
ilim insanlar› diyor ki, “ülkemizdeki maden kazalar›n›n yüzde 98’i ÖNLENEB‹L‹R kazalard›r.” Bunun tek bir anlam› var: Demek ki “maden kazas›” diye adland›rd›¤›m›z olay, aleni ve tahammüden bir katliam ﬂeklinde sürmektedir. Önlenebilir olan önlenememektedir. Bu aç›k bir suçtur.
eki hapishanelerdeki katliamlar?
“Önlenebilir” kavram› bile fazladand›r burada. En kaba haliyle
burjuva hukuku aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da, devlet elbette katliam yapmadan da, 6 kad›n› diri diri yakmadan da gerçekleﬂtirebilirdi F Tiplerine sevkleri. Tam tersine, son derece
iradi, planl› yap›lm›ﬂt›r katliamlar.
1999 y›l›ndaki Ulucanlar katliam›n›
hat›rlayal›m. Ne bir “direniﬂin k›r›lmas›” söz konusuydu, ne ölüm oruçlar› vard›, ne de baﬂka bir hapishaneye sevk sorunu! Son derece s›radan, hapishaneler aç›s›ndan son derece basit bir sorun söz konusuydu.
Tutsaklar bulunduklar› ko¤uﬂta t›ka
basa doldurulmuﬂlard›, her tutukluya yatacak bir yer bile yoktu ve yeni bir ko¤uﬂ talep ediyorlard›. Evet,
hepsi buydu. Oligarﬂi bu s›radan talebin karﬂ›s›na büyük bir sald›r›yla,
“ya tes lim olacaks›n›z, ya öle cek siniz!” dayatmas›yla ç›kt›. 19-22
Aral›k’›n tek bir hapishane özelinde provas› gibiydi. Kurﬂunlar ya¤d›
tutsaklar›n üzerine, köpükler, kimyasal maddeler, gaz bombalar› kullan›ld›, malta kan gölüne döndü.
Tutsaklar›n barikatlar› y›k›ld›ktan
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dar kömür üretimi için ﬂu kadar zaisonra, baz› tutsaklar, hapishanenin
yat verilecektir! Onlar için tutsaklahamam›nda özel olarak iﬂkencelerle
r› teslim almak için ﬂu kadar tutsakatledildiler. Katliama dair resim ve
¤›n ölmesi de, ﬂu kadar ton kömür
görüntülere bakan TBMM’deki miliçin ﬂu kadar maden iﬂçisinin ölmesi
lekvekilleri “insanl›¤›m›zdan utande “ ö n g ö r ü l e n z a i y a t r a k a m l a d›k” dediler. “Bakamad›k” dedi çor › ! ”ndan ibarettir.
¤u. Evet, bakamad›lar bile düzenin
gerçekleﬂtirdi¤i vahﬂete. T›pk›, 19
gemen s›n›flar›n bu pervas›z
Aral›k’ta Bayrampaﬂa’da bedenleri
mant›¤›, onlar›n s›n›fsal nitelikömürleﬂtirilen tutsaklardan geriye
¤inden kayna¤›n› al›r. Ancak bu
kalan resimlere bakamad›klar› gimant›¤›n bu kadar aleni sergilenmebi... Onlar›n bakamad›¤›n› biz yaﬂasi ise esas olarak halk›n örgütlülü¤üd›k. Ulucanlar’dan geriye kalan renün güçsüzlü¤üyle ilgilidir.
simlerimiz faﬂizmin kan›t›d›r. Bayiirt’te aç›¤a ç›kan tecavüz olayrampaﬂa kad›nlar ko¤uﬂundan gerilar›ndan sonra baz› çevrelerde
ye kalan kömürleﬂmiﬂ cesetlerin re“hepimiz suçluyuz” söylemi geliﬂtisimleri, faﬂizmin tart›ﬂ›lmaz kan›tlarilmiﬂti ve buna itiraz etmiﬂtik. ﬁimr›d›r. Ve faﬂizme bunlar›n hepsinden
di de maden katliam›ndan sonra itidaha güçlü bir kan›t; bu aç›k vahﬂetin, sistemin tüm yönetim mekanizmalar›, tüm di¤er kurumlar› ta19 Aral›klar, bu ülkenin
raf›ndan do¤al görülmesidir.
süren yönetim biçiminin
9 Aral›k’ta Bayrampaﬂa’da biz
eserleridir. Katliamdan 10 y›l sonra
ölmüﬂtük. Karadon’da ölen bizhaz›rlanan Bayrampaﬂa Katliam›
dik yine. Bayrampaﬂa’da kad›n tut‹ddianamesi, sistemin bu katliamsaklar›m›zdan alt›s› diri diri yak›llar› sorgulamaya, yarg›lamaya
m›ﬂt›. Karadon’da patlamayla yaasla niyetinin olmad›¤›n›
n›p kavrulan bizdik. Ölen hep biyeterince aç›k ortaya koyuyor.
ziz. Kene bizi öldürüyor. Deprem
yoksulu öldürüyor. Sel, ç›¤, heyelan, bizi öldürüyor. ‹ﬂkence, infaz,
raz ediyoruz bu söylemin tekrar
katliam, hepsi yoksullara karﬂ›.
edilmesine. Çünkü bu ifade, as›l
ervas›zd›rlar. Katlederken de,
suçluyu gizliyor. 19 Aral›k’ta Baykatliamlar›n› savunurken de. 19rampaﬂa’da 12 insan›m›z› katlinden
22 Aral›k katliam› s›ras›nda Adalet
sorumlu olanlar bellidir. Karadon’da
Bakan› olan Hikmet Sami Türk’ün
madende 30 insan›m›z› öldüren pokatliam sonras›nda CNN Türk telelitikalar›n sorumlular› bellidir. Halk
vizyonunda yapt›¤› konuﬂmay› hade¤ildir bunlar›n suçlusu. Devrimcit›rlay›n: “Benim tahminlerimin al ler, ony›llard›r bu bozuk düzeni ant›nda bir z aiyatt›r; ç ok daha fazla,
lat›yor. Devrimciler de suçlu de¤ilbunun bir kaç kat› ola bilir diye ön dir. Evet, halk ve devrimciler olarak
görüyorduk”... Ve ﬂimdi bunun yabir tek “suçumuz” oldu¤undan söz
n›na, Gelik’te, içinde 30 maden
edebiliriz. Bütün bunlara karﬂ› daha
emekçisinin mahsur kald›¤› kuyugüçlü bir ﬂekilde mücadele etmek
nun önünde Baﬂbakan Tayyip Erdoiçin daha güçlü örgütlenmeler yara¤an’›n söylediklerini koyun: “ B u
tamam›ﬂ olmakt›r suçumuz. Ölüleribölgenin insan› bu tür olaylara al› miz ve dirilerimiz için adaleti, yeriﬂ›k. Bu mesle¤in kaderinde bu var.
ne getirememiﬂ olmakt›r güçsüzlüBu m esle¤ e g ir en k ard eﬂler i m de
¤ümüz. Suçumuzun cezas›, daha
bunu biliyorlar.”
çok çal›ﬂarak, daha çok emek harcayarak, daha fazla disiplinli ve planl›
irbirinden farkl› ﬂeylerden söz
ediyor gibidirler, ancak ayn›
olarak, daha çok bedel ödeyerek
mant›¤› dile getiriyorlar. Türkiye
emekçileri, tüm yoksul halk› örgütCumhuriyeti’nin Baﬂbakan›, kömür
lemektir.
üretimi için belli bir miktarda “zaiatin Amerika devrimcilerinin bir
yat”› hesaba katm›ﬂt›r zaten. ﬁu kasözü var: "Evinin kap›s›nda otu-
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rup, emperyalizmin cesedinin üstünden nas›l atlayaca¤›n› düﬂünen bir
devrimci, devrimci olmaya lay›k de¤ildir". Emperyalizmi kovmay›, öldürmeyi düﬂünüyorsak, istiyorsak,
evimizde oturamay›z. Halk için bir
demokrasi istiyorsak, sosyalizmi istiyorsak, bunu ne evimizde oturarak, ne statükolar içinde düzenin
çizdi¤i s›n›rlar içinde solculuk yaparak elde edemeyiz. Bunun için hayat›n ve kavgan›n içine girece¤iz. Bunun için kitleleri örgütleyece¤iz.
Bunun için diﬂe diﬂ kavgalar verece¤iz. Bunun için mevzi savaﬂlar› yürütece¤iz. Bunun için bedeller ödeyece¤iz. Evet, belki de söz dönüp
dolaﬂ›p buraya geliyor. Çünkü bu ülke, 19 Aral›klar’›n oldu¤u bir ülkedir. Bu ülke kad›nlar›n diri diri yak›labildi¤i bir ülkedir. Bu ülke sokaklar›nda infazlar›n, meydanlar›nda
katliamlar›n olabildi¤i bir ülkedir.
Ve hiç kimse, bir saniye bile bunlar›n art›k geçmiﬂte kald›¤›n› düﬂünme yan›lg›s›na düﬂmemelidir.
9 Aral›klar, bu ülkenin s ü ren yönetim biçiminin eserleridir. Katliamdan 10 y›l sonra haz›rlanan
Bayrampaﬂa Katliam› ‹ddianamesi,
sistemin bu katliamlar› sorgulamaya, yarg›lamaya asla niyetinin olmad›¤›n› yeterince aç›k ortaya koyuyor. Tarih ve toplum bilimi ve tecrübelerimiz bize gösteriyor ki, bir iktidar e¤er infazlar›n, katliamlar›n,
kaybetmelerin hesab›n› sormuyorsa,
ayn› yöntemlere kendisi de ihtiyaç
duydu¤u ve duyabilece¤i içindir.
Bayrampaﬂa’da 6 kad›n›n diri diri
yak›lmas› da, Bayrampaﬂa katliam›na iliﬂkin 10 y›l sonra haz›rlanan iddianamede, oligarﬂinin faﬂizminin
kan›tlar›d›r. ‹ddianame, en az katliam›n kendisi kadar vahimdir; çünkü
bir yönetim biçimi olarak katliam›
meﬂrulaﬂt›ran bir muhtevaya sahiptir. Mücadelemiz faﬂizme karﬂ›d›r.
Adalet mücadelesi, faﬂizme karﬂ›
mücadeledir. Bu gerçe¤i böyle görmeli ve bu ülkenin tüm devrimcileri, ilericileri, demokratlar›, zulme
karﬂ› olan tüm kesimleri olarak 19
Aral›k davalar›nda b i r l i kt e hesap
sormal›y›z.
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Bayrampaﬂa Katliam›
‹ddianamesi

Bayrampaﬂa Katliam› ‹ddianamesi
Aç›kland›: Komutanlar yok,

karar verenler yok

‹DD‹ANAME’de
- K a t l e d i l e n t u t s a k l a r,
diri diri yak›lan
k a d › n l a r yok. ..
- Diri diri yakarken
kahkahalar atan
ölüm mangalar› yok
- Katliam yok!
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19-22 Aral›k katliam›n›n a z m e t tiricilerini, katliama do¤rudan kat›lan k a t i l l e r i korumak için bugüne
kadar ya dava açmad›lar ya da aç›lan göstermelik davalarda katilleri
yarg›latmad›lar.
Bu davalarda katilleri ya aklad›lar ya da “ z a m a n a ﬂ › m › ” ile davalar› d ü ﬂ ü r d ü l e r. K›sacas› devlet, 10
y›ld›r katillerin arkas›nda oldu¤unu
her f›rsatta gösterdi.
10 y›l sonra yine as›l suçlular›,
sorumlular› içermeyen bir iddianame ile 19 A r a l › k B a y r a m p a ﬂ a H a pishanesi katliam›yla ilgili yeni bir
dava açt›lar.

‹ddianamede katliam yok,
k a t l e d e n l e r yok!
10 y›l sonra haz›rlanan iddianamenin belki de en çarp›c› yanlar›;
Birincisi: ‹ddianameye göre 19
Aral›k’ta Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde bir katliam olmam›ﬂt›. Niteli¤i belirsiz kimyasal bombalar ile 6
kad›n tutsak yak›lmam›ﬂ, onlarca
kad›n tutsak ise a¤›r yan›k yaralar›
almam›ﬂt›.
‹ddianameye göre 19 Aral›k’ta
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 12
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t u t s a k katledilmemiﬂti.
‹ddianameye göre 19 Aral›k’ta
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde tutsaklar›n ko¤uﬂlar› saatlerce kurﬂun
ya¤muruna tutulmam›ﬂ, ko¤uﬂlar
yak›lmam›ﬂ, “canl›lar›n bulundu¤u
alanlara at›lmaz” denen yüzlerce
bomba ko¤uﬂlara at›lmam›ﬂt›.
Gazlar, bombalar, kimyasal silahlar kullan›lmam›ﬂt›. Tutsaklar diri diri yanarken, a¤›z dolusu kahkahalarla gülen ölüm mangalar› yoktu.
‹kincisi: 19 Aral›k’ta Bayrampaﬂa’da tutsaklar› diri diri yakan,
katleden, sakat b›rakan, çat›lardan,
ko¤uﬂ mazgallar›ndan, maltalardan,
tavanlardan ölüm kusan ölüm mangalar› da yoktu iddianameye göre.
Katiller, katledenler, karar verenler, katliam emirlerini imzalayanlar yoktu.
Kameralar›n karﬂ›s›na geçip, daha çok tutsak katledemedikleri için
hay›flanan Adalet Bakan›, katliam›
alk›ﬂlayan Baﬂbakan yoktu.
Ü ç ü n c ü s ü : ‹ddianameye göre
19 Aral›k’ta Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde açl›k grevi, ölüm orucu
yoktu. “Örgüt liderlerinin bask›s›”
ile zorla eylem yapt›r›lanlar vard›.

‹ d d i a n a m e y e g ö re
KATL E TME Y E d e¤ il ,
K U RTARMAYA gelmiﬂlerdi
D ö r d ü n c ü s ü : ‹ddianameye göre
19 Aral›k’ta Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde “terör örgütü elemanlar›nca bask› ile propaganda amac›yla
açl›k grevine baﬂlat›lan ve sa¤l›klar› bozulan 38’‹ ölüm orucuna baﬂlat›lan 45 tutuklu hükümlünün kurtar›lmas›, tedavilerinin sa¤lanmas›” vard›.
Beﬂincisi: ‹ddianameye göre 19
Aral›k’ta Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde “uzun ve k›sa namlulu silahlarla ateﬂ eden”, “alev makinesi ha-

line getirdikleri mutfak tüplerini
kullanan”, “bulunduklar› bölümlerde kulland›klar› eﬂyalarla barikat
oluﬂturan”, “yang›n ç›karan”, kendilerini “kurtarmaya gelen” ölüm
mangalar›na karﬂ› koyan tutsaklar
vard›. Yani ‹SYAN vard›.
Alt›nc›s›: ‹ddianameye göre 19
Aral›k’ta Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde katliam operasyonunu sürdüren sadece 39 ER vard›!...
Bayrampaﬂa’da havada uçan
Skorsky helikopteri, iﬂ makinalar›,
kepçeler, Ankara’dan getirtilen özel
birlikler, ‹stanbul’dan toplanan
ölüm mangalar›n›n hiçbiri yoktu.
K›sacas›, iddianame katliam› aklamak için haz›rlanm›ﬂ, katliamc›lar› de¤il, tutsaklar› suçlamaktad›r.
Öyle ki, “güvenlik kuvvetleri” uyar›
amaçl› “havaya ateﬂ ederken”, tutsaklar, kalaﬂnikof tüfek ve “ o n l a rca” silah ile karﬂ› koymuﬂlard›!
‹lginçtir, iddianame tutsaklara
ait oldu¤u söylenen tam 18 silaht a n söz etmektedir. ‹ddianame “18
silah” ile tutsaklar›n ‹SYAN’a kalk›ﬂt›¤›n› söylerken, ölüm mangalar›n›n t e k b i r bomba s› nda n s öze t m e m e k t e d i r.
Katliam› yaﬂayan, yak›lan, sakat
b›rak›lan onlarca tutsaktan tek birinin anlat›m› yoktur iddianamede.
Bu durum bile tek baﬂ›na nas›l bir
‹DD‹ANAME ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu göstermektedir.

19 A r a l › k ’ t a
Bayrampaﬂa’da ne oldu?
19 Aral›k katliam› öncesinden
baﬂlayarak Bayrampaﬂa Hapishanesi oligarﬂi taraf›ndan hedef olarak
Ö r g ü t l e r i n M e r k e z i” olaseçildi. “Ö
rak ilan edilen Bayrampaﬂa Hapishanesi, “ t ü m h a p i s h a n e l e r i yö n e t e n m e r k e z” olarak gösterildi.
O nedenle 19 Aral›k sabah› Bayrampaﬂa Hapishanesi’ne sald›ranlar

tüm katliamc›l›klar›n›, tüm pervas›zl›klar›n› gösterdiler. O sabah katliam› gerçekleﬂtirenler ne yapacaklar›n› çok iyi biliyordu.
O sabah en büyük hapishane katliam›n› Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirdiler. 6 kad›n tutsa¤› diri diri yakarken toplam 12
tutsa¤› katlettiler. Bir ço¤u a¤›r, 55
tutsa¤› yaralay›p, sakat b›rakt›lar.
Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeki
katliam adeta bir gözda¤› ve inti k a m sald›r›s›na dönüﬂtürüldü. O
nedenle tutsaklar› D‹R‹ D‹R‹ yakt›lar. Say›n›n sadece 6 olmas›, 6 kad›n tutsa¤›n katledilmesi sadece bir
tesadüf ve kad›n tutsaklar›n çabalar›n›n sonucudur.
Yoksa katledenler b i r ko¤uﬂu
t ümde n yak m›ﬂ , ordaki kad›n tutsaklar›n tümünü katletmek için sald›rm›ﬂlard›. O nedenle say› daha büyük olabilirdi.
“Sar› bir gaz yay›yordu bu bombalar. Tuttu¤umuzu d›ﬂar› att›k.
Arada patlamam›ﬂ bombalar da at›l›yordu. Bir süre sonra tavan› delmeye baﬂlad›lar. Deldikleri yerden
üst üste bombalar at›ld›. Delinen
bölgeden uzaklaﬂarak korunmaya
çal›ﬂt›k.” (Hapishanelerde Katliam,
19-22 Aral›k 2000, Belgeler, Tan›klar 1, Anadolu Yay›nc›l›k, syf:12)
‹ddianameye göre 6 kad›n D ‹ R ‹
D ‹ R ‹ YA K I L M A M I ﬁ T I R . Tersine
iddianame 6 kad›n›n ölümünden ka-

19 A r a l › k ’ t a B a y r a m p a ﬂ a
Hapishanesi’nde;
Sald›r›da 2 otobüs dolusu
jandarma timi, 30 otobüs jandarma ekibi, a y d › n l a t m a c i h az› taﬂ›yan askeri bir araç, bir
s k o r s k y h e l i k o p t e r kullan›ld›.
Jandarman›n elinde bomba
kalmad› Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü'nden takviye al›nan
gaz bombalar› kullan›ld›.
Operasyon 14 saat sürdü.
SONUÇ: 12 tutuklu katledildi. 55 kiﬂi yaraland› .

d›n tutsaklar› sorumlu tutmaktad›r.
“...bayan tutuklu hükümlülerin
kald›¤› ko¤uﬂun yatak ve eﬂyalar›
kullan›larak yang›n ç›kar›ld›¤›,
yang›na itfaiye ve görevlilerce müdahale edildi¤i... yang›nda bulunduklar› bölümün kap›s›n›n içeriden
kilitli olmas› nedeniyle kaçamad›klar›ndan ko¤uﬂ içerisinde isimleri
geçen 5 bayan tutuklu hükümlünün
yanarak öldükleri...” (‹ddianameden)
‹ddanameye göre D ‹ R ‹ D ‹ R ‹
YAKILANLAR yoktu. Katledenler, katlettiklerini gizlemek için diri
diri yakt›klar›n› suçluyorlard›.
“Deliklerden demir kafesler sark›t›p bombay› bunun içinde atmaya
baﬂlad›lar. Böylece bizim d›ﬂar› atmam›z› engellemeyi planlam›ﬂ olmal›lar. Ama bir yandan da hem ko¤uﬂ mazgallar›n› açt›lar, hem de çat›dan ateﬂ etmeye devam ettiler. Art›k bombalar›n say›s›n› hat›rlayam›yorum, ulaﬂabildi¤imizi d›ﬂar› att›k.
Bir ara de¤iﬂik bir bomba at›ld›. San›yorum mavi renkliydi. Uzun bir
bomba. Bunun etkisini engellemek
mümkün de¤ildi. Solunum duruyor,
kas›l›yorsun. Sonra bütün iç organlar›m›z patl›yormuﬂ gibi bir ac› veriyor. Bu bomba hepimizi bay›ltt›.“
(Hapishanelerde Katliam... syf:12)
‹ddianameye göre bütün bunlar
kad›nlar ko¤uﬂunda yaﬂanmam›ﬂt›.
Yaﬂanmam›ﬂt›, çünkü bunlar› yaﬂayanlar›n hiçbirinin anlat›mlar› iddianamede yoktu.
Yaﬂanmam›ﬂt›, kad›nlar ko¤uﬂunu bomba ve kurﬂun ya¤muruna tutan, mazgallardan, tavandan açt›klar› deliklerden bomba atan katillerin

hiçbiri iddianame de yoktu.
‹çeri at›lan bombalardan dolay›
saçlar› tutuﬂarak yanan, vücutlar›n›n aç›kta kalan yerleri adeta dökülen kad›n tutsaklar›n hiçbiri yine
yoktu iddianamede.
Kad›n tutsaklar›n kald›¤› C-1
ko¤uﬂunu ölüm mangalar›n›n nas›l
yakt›klar›, ko¤uﬂun camlar›ndan nas›l alevler f›ﬂk›rd›¤›, demir ranzalar›n ateﬂten nas›l eridi¤i iddianamede
yoktu.
Bütün bunlar›n olmad›¤› bir iddianame ise, katilleri koruma iddianamesinden baﬂka ne olabilir ki?
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K a t l e d e n l e r “herﬂeyi göze
alm›ﬂt›”
“ Teslim olun, herﬂeyi göze al d›k geldik” diyen katiller sürüsü erkek tutsaklar›n ko¤uﬂlar›n› çat›lardan, mazgallardan saatlerce kurﬂun
ya¤muruna tutmuﬂ, yüzlerce bomba
kullanm›ﬂlard›.
“Herﬂeyi göze ald›k” diyorlard›. Göze ald›klar› ﬂey, tutsaklar›n
katledilmesiydi. Nitekim saatlerce
tutsaklara karﬂ› silah ve bomba kulland›lar. Orada o gün tutsaklar›n direniﬂi olmasayd›, tereddütsüz onlarca tutsa¤› katledeceklerdi. D ‹ R EN‹ﬁ ve FEDA eylemleri önlerine
barikat olmuﬂ, korkular›n› büyütmüﬂtü.
Yine de hedef alarak ateﬂ ettikleri tutsaklardan daha çok katledemedilerse bu tümüyle tesadüf olmuﬂtur.
‹ d d i a n a m e , Mustafa YILMAZ’›n, Cengiz ÇALIKOPARAN’›n,
Murat ÖRDEKÇ‹’nin, Ali ATEﬁ’in

7

nas›l katledildi¤ini yazmam›ﬂt›r.
Aﬂur KORKMAZ’›n, F›rat TAVUK’un neden feda eylemleri yapt›¤›n› yazmam›ﬂt›r.
Katliam sald›r›s› sürerken, bomba ve kurﬂun ya¤muru alt›nda tutsaklar bir kahramanl›k destan› yazd›lar. Üzerlerine do¤rultulmuﬂ onlarca namlu karﬂ›s›nda geri ad›m atmad›lar.
Teslim almaya, diz çöktürmeye
gelmiﬂlerdi. Yakarak, gazla bo¤arak, kurﬂunlayarak, aman dileteceklerini sanan halk düﬂmanlar› döktükleri onca kana karﬂ›n tek bir tutsa¤› bile teslim alamad›lar.
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yordu.
Tutsaklar›n kömürleﬂmiﬂ, tan›nmayacak cesetleri ç›kt›¤› s›ralarda
onlar “ Ö l üm o ru c u y a p t › ¤ › s a n › l a n
bi rç ok ma hkûmun t ur p gi bi ol du¤ u g ö r ü l d ü ” diye haberler yazm›ﬂlard›.
Elbette o kömürleﬂmiﬂ cesetlerin
bir aç›klamas› olmal›yd›. Hitler faﬂizminin zulmünü aratmayan, onlar›n gaz odalar›n›n taﬂ›nd›¤› Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeki katliam› yine tutsaklara “y›kt›lar”...
Bunun için de yalanlar ürettiler.
Örgüt liderleri
Bu yalanlara göre;”Ö
m a h k û m l ar a b e n z in d ö k ü p k i b r iti çakt›... Örgüt yakt›, jandarma
k u r t a r d › . . . ” . Bunlar› haber diye
Katliam› çarp›tanlar
sundular. Katilleri kurtar›c›, katledikatliam›n alt›nda kald›lar
lenleri suçlu ilan ettiler.
Kendi arkadaﬂlar›n› “gözünü
Oligarﬂi katliam› sürdürürken,
k›rpmadan yakan” zalim, “örgüt likiral›k kalemleri de boﬂ durmam›ﬂ,
derleri” yalanlar› ile halk› devrimcikatliam› aklayacak, devrimcileri
lere karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›lar..
suçlayacak yay›nlar yapm›ﬂlard›.
Yakt›klar› tutsaklara küfreden, yakNitekim daha katlettikleri tutt›klar› tutsaklar karﬂ›s›nda kahkaha
saklar›n kan› kurumadan, “ S a h t e
atan halk düﬂmanlar›n› ise kahrao r u ç , k a n l › i f t a r ” baﬂl›¤› atm›ﬂlarman ve kurtar›c› ilan ettiler sayfalad›... Tutsaklar bombalar, kullan›lr›nda.
mas› yasak gazlarla yak›l›rken, baYakarak, bombalayarak, kurﬂuns›n katillerin kanl› ellerini temizlilayarak girdikleri ko¤uﬂlarda
katliam yaparken, yalanlar› da
19-Tuncay Bilgili
‹ﬂte
kiral›k kalemﬂörleri yaz›yor20-Hayrettin
Çiftçi
‹DD‹ANAME’ye
du. Hapishane adeta bir “cep21-Hayrettin
Çiftçi
göre 19 Aral›k
hanelik” gibiydi. Ve “ M a h22-Mehmet
Kaya
katliam›ndan
k û m l a r Ka la ﬂn ik o f ’la ateﬂ
23-Ramazan ﬁener
sorumlu 39 Er!
a ç t › l a r...” yalanlar› ile süsle24-Abdullah Pala
1-Cemil Korkmaz
diler
o günkü yaz› ve haberle25-Mustafa
2-Bayram Mavi
rini.
Korkmaz
3-Mete Koçtürk
26-Mustafa Usta
Oysa çok geçmeden, aç›lan
4-Hasan Köse
27-Tuncay Köke
ateﬂin katliama kat›lan katiller
5-Musa Tarhan
28-Orhan Durgut
taraf›ndan aç›ld›¤› adli t›p ra6-Yakup Ya¤c›
29-Durmuﬂ Özkara porlar›, tan›k anlat›mlar› ile
7-Eren Odabaﬂ›
belgelenecekti. Yine duvarlar›
30-Sultan Dal
8-Nevzat Kara
kaz›malar›na, kurﬂun giren
31-Oktay Sinoplu
9-Bar›ﬂ Suluyer
yerleri kapatma çabalar›na
32-Erkan Çelik
10-Mustafa Ece
karﬂ›n Bayrampaﬂa Hapisha33-Vedat Ceylan
11-Asim Bulut
nesi’nde yap›lan araﬂt›rmada
34-‹brahim Üstün
d›ﬂardan ateﬂ edildi¤i bir kez
12-Halil Akgün
35-Serhan
daha kan›tlanacakt›.
13-Hilmi Çolak
Karaçuha
Diri diri yakmaya çal›ﬂt›k14-Lütfi Kozan
36-Bilal Akﬂit
lar› tutsaklardan B i r s e n
15-Osman Aydemir
37-Türker
KARS hastane bahçesinde in16-Önder Seymeno
Geçdo¤an
dirildi¤i ambulans›n kap›s›n17-Murat Y›lmaz
38-Yusuf Aktepe
dan tüm dünyaya Bayrampaﬂa
39-Serkan Aslan
18-Mehmet Çöllü

Hapishanesi’nde kad›n tusaklar›n
nas›l yak›ld›¤›n› du0yurdu¤unda bile inanmad›lar.
‹nanmaktan öte, tutsaklar› katledenlerin devlet olmad›¤›n›, örgüt liderlerinin emri ile “tutsaklar›n birbirini yakt›¤›” yalan›n› uydurdular
hemen.
Güneﬂi balç›kla s›vayamazlard›.
Nitekim gerçekler çok geçmeden
kulaktan kula¤a duyuruldu. Kad›n
tutsaklar› yakanlar, katliam operasyonunu da yapanlard›.
Katliam› yalanlar izledi. YalanH a y a t a D ö n ü ﬂ ” dediklarla ad›na “H
leri bir katliam› aklayacaklar›n›, üstünü örteceklerini sand›lar. Aradan
geçen 10 y›lda bu çabalar›n› sürdürdüler.
Ancak gerçekleri unutturamad›lar. Katliam› unutturma çabalar› geri tepti her seferinde. Katliam davalar›n› düﬂürseler de tarihin onlar
hakk›nda verdikleri hükmü de¤iﬂtiremezler.
‹ﬂte ‹DD‹ANAME de “unutturma”, “katledenleri aklama” çabas›n›n son örne¤idir. Ve ne yaz›k ki,
katliamc›lar› aklamak için 10 y›l
önceki yalanlardan medet ummakta, onlar› ›s›t›p ›s›t›p önümüze koymaktad›rlar. Onlara bir kez daha buradan seslenmek istiyoruz...
Asla Örtbas Edemeyeceksiniz!
A s l a B u H e s a b › Ve r m e k t e n
Kaçamayacaks›n›z...
19-22 A r a l › k k a t l i a m c › l a r › n ›
h i ç b i r i d d i a n a m e a k l a y a m a z . Ta r i h b u n a t a n › k t › r, d ö n ü n t a r i h i n
s a y f a l a r › n a b a k › n , g ö r eceksi niz!

HHB: “Adaleti istemeli ve
mücadele ederek inﬂa etmeliyiz!”
Halk›n Hukuk Bürosu ile Bayrampaﬂa 19 Aral›k katliam› iddianamesine üzerine yapt›¤›m›z röportaj:
Yü r ü yüﬂ: 19 Aral›k Bayrampaﬂa
Hapishanesi katliam› ile ilgili, son derece özensiz, kimlik bilgilerinin bile
do¤ru dürüst araﬂt›r›l›p yaz›lmad›¤›
bir iddianame ile dava aç›ld›. 10 y›l
sonra neden böyle bir dava aç›ld›?
H H B : 19 Aral›k Bayrampaﬂa Katliam›’n›n 10. y›l›nda aç›lan davan›n
niteli¤i ve bu dava ile elde edilmek istenen amaç iddianamenin dikkatle
de¤erlendirilmesinden aç›kl›kla elde
edilmektedir. Herkesin sormas› gereken soru neden 10 y›l beklendi. Katiller mi bulunmaya çal›ﬂ›ld›. Bu soruya
iddianameye bakarak verece¤imiz cevap hay›rd›r. Çünkü bu iddianamede
operasyonu planlayanlar ve yönetenler yoktur. B›rak›n›z katilleri bulmak,
elde isimleri, hangi suçlar› iﬂledikleri
aç›k olan katillere dahi dava aç›lmam›ﬂt›r.
Yine sizin de belirtti¤iniz gibi iddianamede devrimci tutsaklar›n kimlik bilgilerinin ve adreslerinin dahi
do¤ru dürüst yaz›lmad›¤›n› görmekteyiz. Oysa bu kay›tlar zaten dava
dosyas›nda bulunmaktad›r. Tabi tüm
bunlar bir savc›n›n iﬂ yükü, ihmalkarl›¤›, hukuk bilgisinin zay›fl›¤› ile
aç›klanamaz.
19 Aral›k Hapishane Katliam›’ n›
izleyen on adli y›l; cinayet suçunun yasal zaman aﬂ›m›na eklenerek geçip gitti. Mücadele edenlerin tarihi bunu asla
kayd›ndan düﬂürmeyecekse de; kötü
muamele, görevi suistimal, hakaret,
tehdit, toplu dayak suçlar›n›n yasal zaman aﬂ›mlar›n›n bir bir doldu¤unu seyrettik. Sürüncemede b›rak›lan yarg›lamalarda, adresi bile tespit edilememiﬂ
san›klara, celse ertelemelerine "taleplerimizi duymazdan gelen” tarafl› yarg›sal süreçlere katlanmaya zorland›k.
‹ﬂkence ve cinayetleri ise; hala devam eden yasal zaman aﬂ›m›na bile b›rakmayarak aklayan mahkemeler, suçlular hakk›nda beraat kararlar› verdi.
Bu kez, 19 Aral›k’ta Bayrampaﬂa’da
yaﬂanan katliam yarg›n›n "aklayan”
kollar›na b›rak›l›yor.

Katliam› unutmam›z için 10 y›l
bekleyenler, bu 10 y›lda tüm mesailerini gerçekleri tahrip etmek için harcayanlar, art›k vakti geldi diye düﬂünerek bir yarg› karar› ile halk›n adalet
beklentisini sonland›rmak istiyorlar.
Yü r ü yüﬂ: Bununla birlikte, Bayrampaﬂa katliam›yla ilgili aç›lan davalar›n toplam› kaç tanedir, hangi dava, kimleri kapsamaktad›r?
H H B : Bayrampaﬂa Katliam› ile
ilgili olarak daha önce iki dava aç›ld›.
Bu davalar›n ilki “ölmemek” suçunu
iﬂleyen devrimci tutsaklara aç›lan davad›r. Katliama direnmek, hapishane
idaresine karﬂ› toplu isyan olarak de¤erlendirilerek o tarihte Bayrampaﬂa
da bulunan tüm devrimci tutsaklara
dava aç›ld›. Bu dava zamanaﬂ›m› karar› verilerek 28.04.2009 tarihinde ortadan kald›r›ld›. Tabi bizce derhal beraat karar› verilmesi gerekiyordu. Bu
nedenle temyiz ettik.
Di¤er bir dava ise, operasyon s›ras›nda, hapishanede görevli gardiyanlara görevi ihmal, devrimci tutsaklar›n
F Tipi hapishanelere nakilleri s›ras›nda görev yapan jandarmalara ise devrimci tutsaklara yap›lan iﬂkenceler sonucu kötü muamele suçlamas›yla aç›lan dava oldu. Bu davada 23 Haziran
2008 tarihinde zaman aﬂ›m› ile ortadan kald›r›ld›.
Yü r ü yüﬂ: ‹ddianamede katliamdan dolay› kimler için ceza istenmektedir, kimlere dava aç›lm›ﬂt›r; sizce
bu iddianamede olmas› gereken baﬂka kimler vard›r?
H H B : ‹ddianamede ﬂüpheliler hukuken tespit edilmiﬂ demek mümkün
de¤ildir. Bu noktada yap›lan faaliyet
“ﬂüpheli seçmek” olmuﬂtur. ‹ddianamedeki ﬂüpheliler soruﬂturma dosyas›
kapsam›nda idarece yap›lan ön incelemede verilen ifadelere göre oluﬂturulmuﬂtur. Ön inceleme kapsam›nda ifadelerinde hapishanede bulundum diyen erlere dava aç›lm›ﬂ, ordayd›m
ama içeriye girmedim diyen erlere ise
dava aç›lmam›ﬂt›r. Bunun yan› s›ra
ifadeleri al›nan rütbeli personele dava aç›lmam›ﬂt›r. Oysa ön incele kapsam›nda ifade veren birçok rütbeli hapishanede oldu¤unu ve hatta içeriye

de girdi¤ini aç›kça beyan etmiﬂtir.
‹ddianamenin esas›n› teﬂkil eden
Eyüp
Cumhuriyet
Savc›l›¤›n›n
2000/21030 numaral› soruﬂturma dosyas› kapsam›nda soruﬂturulan askeri
personel hakk›nda idare taraf›ndan ön
inceleme yap›lm›ﬂt›r. Ön inceleme kapsam›nda 300’e yak›n askeri personelin
konu hakk›nda ifadeleri al›nm›ﬂt›r.
Bunlar aras›nda Ankara Jandarma Komando Özel Asayiﬂ Birli¤i mensubu 8
personel de vard›r. Bu 8 personel; birli¤in olay günü komutan› olan Jandarma
Albay E. Burhan Ergin, J.Bçvﬂ. Süleyman Bölükbaﬂ›, J.Bçvﬂ.Hidayet Yorganc›, J. T¤m Mustafa ARI, J. Uz, Çvﬂ.
Latif Sarsu, J. Uz, Çvﬂ. Ramazan Y›ld›z, J. Uz, Çvﬂ. Mustafa Aksoy, J. Uz,
Çvﬂ. Mustafa Katipo¤lu’dur. An›lan bu
8 kiﬂi de operasyona kat›ld›klar›n›
aç›kça beyan etmiﬂlerdir. Ancak buna
ra¤men bu kiﬂiler iddianamede yer almam›ﬂlard›r. Ankara Jandarma Komando Özel Asayiﬂ Birli¤i mensubu bu
kiﬂiler operasyonun müdahale ekibinde
yer alm›ﬂlard›r. Bu yönüyle dosyada
bulunan bilgilerin dikkate al›nmamas›,
operasyonun tamam›n›n sadece bir tak›m erlere yükletilmesi, bu erlerin sorumlusu olan tabur komutanlar›na, birlik komutanlar›na dava aç›lmamas› davan› göstermelik olarak aç›ld›¤›n› göstermektedir.
Bu katliam›n sorumlusu sadece bu
özel birlikte de¤ildir. O tarihte adli ve
idari mekanizman›n baﬂ›nda olan herkes sorumludur. Elimizde uzunca bir
sorumlu listesi bulunmaktad›r. Dönemin Adalet ve ‹çiﬂleri Bakanlar›, Genel Kurmay Baﬂkan›, Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürü, ‹stanbul Baﬂsavc›s› baﬂta olmak üzere operasyonunun planlanmas›nda ve yürütülmesinde görevli olanlar›n hepsi suçludur
ve hesap vermelidir.
Yü r ü yüﬂ: ‹DD‹ANAME, sizce
katliam› ve katliamc›lar› cezaland›rmay› m› amaçl›yor, yoksa katliam ve
katliamc›lar bir ﬂekilde aklan›yor, korunuyor mu? Bu iddianameyi bu aç›dan nas›l de¤erlendirebiliriz?
H H B : Bu davan›n Bayrampaﬂa
Katliam›n›n hesab›n› sormad›¤›/soramayaca¤› aç›kt›r. Bu haliyle halk›n
adalet beklentisini karﬂ›lamaktan
uzakt›r. Öncelikle operasyonu planlayanlar ve yönetenler bu davada yoktur. Düﬂünün, katliam›n üzerlerinden
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aklanmas› amaçlananlar aras›nda bir
onbaﬂ› dahi bulunmamaktad›r. ‹ddianamenin bas›nda yer almas›n›n ard›ndan ön plana ç›kar›lan husus er rütbesindeki kiﬂiler hakk›nda müebbet hapis istenmesi olmuﬂtur. ‹ddianamedeki sevk maddeleri k›sm›na bak›ld›¤›nda asl›nda kimse hakk›nda müebbet
hapis istenmedi¤i gün gibi ortadad›r.
‹ddianamenin sevk maddeleri k›sm›nda TCK 81/1 ( Kastem öldürme )
madde yer al›yor olmas›na karﬂ›n, bununla birlikte TCK 21/2, 23, 24, 25/2
maddeleri de istenmiﬂtir. Bu noktada
hemen belirtmek gerekir ki; TCK
21/2. madde "olas› kast›” , TCK 23.
madde "kast› aﬂan fiili” , TCK 24.
madde "ceza sorumlulu¤unu ortadan
kald›ran nedenlerden olan kanun hükmü ve amirin emrini”, TCK 25/2.
madde ise "meﬂru müdafaay›” düzenlemektedir. Daha sade bir anlat›mla
iddianame, isimleri say›lan 39 kiﬂi
katliam› gerçekleﬂtirdiklerini kabul
etmekte (bizce daha fazlas› bunu yapm›ﬂt›r) ancak bunu devlet ad›na yapt›klar› için cezaland›r›lmamalar› gerekti¤ini ileri sürülmektedir.
Yür üyüﬂ: ‹ddianamede görüyoruz
ki, KATL‹AMI as›l gerçekleﬂtiren birlikler içinde özel bir yeri olan ANKARA Jandarma Özel Asayiﬂ Komutanl›¤›, yarg›n›n istedi¤i bilgileri vermemiﬂtir. Dolay›s›yla o birli¤in katliamda
yer ald›¤› bilinmesine ra¤men, iddianamede birlikten hiç kimse hakk›nda
hiçbir ceza istenmiyor... Böyle bir hukuk olabilir mi? Bu iddianame bu hukuken nas›l de¤erlendirilmelidir?
H H B : Bu operasyonu yürüten
ANKARA Jandarma Özel Asayiﬂ Komutanl›¤›, tam 10 y›l boyunca savc›l›¤›n, operasyona kat›lan personelinin
isimlerinin istenmesine iliﬂkin hiçbir
yaz›s›na cevap verme zahmetini göstermedi. Cevap verdi¤inde katliam›
gerçekleﬂtirenlerin listesini göndermedi. Çok daha ilginci, kaale al›nmayan, yaz›lar› cevaplanmayan yarg›
bunun hesab›n› sormad›. ﬁimdi kim
bu durumda yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›ndan söz edebilir. Yahut herkesin yarg›
önünde eﬂitli¤inden. Hepimiz yaﬂayarak görüyoruz ki kozmik odalarda yap›lan aramalar›n, hakk›nda soruﬂturma ve dava aç›lan generallerin iﬂledikleri suçlar›n içinde halka karﬂ› iﬂlenen suçlar yok. Katillerin isimlerini

dahi tespit etmeyi baﬂaramayan daha
do¤ru bir tan›mla yapmayan bir yarg›
gerçe¤i, aç›lan davan›n adaleti sa¤lamayaca¤›n› bugünden göstermiﬂtir.
Yü r ü yüﬂ: ‹DD‹ANAME'nin katliam› meﬂrulaﬂt›ran bir mant›¤› var.
Örne¤in, yak›lan 6 kad›n tutsa¤›n direndikleri ve teslim olmad›klar›, ko¤uﬂta yang›n ç›kard›klar›, kap›lar› kilitli oldu¤u için öldükleri, tutsaklar›n
silahla karﬂ› koyduklar›, katillerin
katliam yapmay›p, havaya ateﬂ ettikleri, tutsaklar›n kendilerini yakt›¤›...
üzerine bolca anlat›m var. Katliam›
yaﬂayan onlarca tutsa¤›n anlat›mlar›
biliniyorken, iddianamede bu ifadelerin s›kl›kla tekrarlanmas›n› hukuki ve
siyasi anlamda nas›l de¤erlendirmek
gerekiyor?
H H B : Davan›n aç›lmas› için 10
y›l bekleyen savc›, gerçekleri araﬂt›rmak yerine hukuka, ahlaka, vicdana
uymayan gerçeklerle san›klar› korumaya çal›ﬂm›ﬂt›r. ‹ddianame, dosyada
bulunan kesin raporlara ra¤men operasyonu yapanlar› de¤il, devrimci tutsaklar› suçlamak niyetiyle haz›rlanm›ﬂt›r. Öyle ki, iddianamenin son paragraf› ve sevk maddeleri k›sm› olmasa an›lan iddianamenin olay günü
hapishanede bulunan tutuklular›n
ﬂüpheli s›fat›nda oldu¤u bir iddianame oldu¤u san›lacakt›r.
Öte yandan çok çarp›c› bir durum
daha söz konusudur ki, iddianamenin
üçüncü ve son paragraf› d›ﬂ›ndaki metni Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesinde
hapishanede bulunan tutuklular›n cezaevi idaresine karﬂ› silahl› ayaklanma
suçlamas›yla san›k olarak yarg›land›klar› davan›n iddianamesinin t›pa t›p
ayn›s›d›r. Adeta kopyala yap›ﬂt›r yap›lm›ﬂt›r. Tabi tüm bunlar hukukun bitti¤i
yere iﬂaret etmektedir.
Oysa, Katliam ve haks›zl›¤a karﬂ›

Herkesin sormas› gereken
soru neden 10 y›l beklendi.
Katiller mi bulunmaya çal›ﬂ›ld›.
Bu soruya iddianameye
bakarak verece¤imiz cevap
hay›rd›r. Çünkü bu iddianamede operasyonu planlayanlar
ve yönetenler yoktur. B›rak›n›z
katilleri bulmak, elde isimleri,
hangi suçlar› iﬂledikleri aç›k
olan katillere dahi dava
aç›lmam›ﬂt›r.

direnmek suç de¤il en soylu hakt›r.
Bu haklar›n› kullanm›ﬂ olan devrimci
tutsaklar›n suçlanmas› kabul edilemez.
Yür üyüﬂ: Katlettikleri tutsaklar›n
vücutlar›n› keserek, mermi çekirde¤i
ç›kar›yor katiller. Siz, kulland›klar›
özel bir silah aç›¤a ç›kmas›n diye çekirdekleri ç›kard›¤›n› söylemiﬂtiniz.
Bu olay› tekrar anlat›r m›s›n›z?
H H B : Adli T›p taraf›ndan haz›rlanan raporlar incelendi¤inde, Bayrampaﬂa da katledilen devrimci tutsaklar›n tamam› ateﬂli silah mermisi sonucunda yaﬂam›n› yitirdiler. Ancak yaﬂam›n yitiren hiçbir devrimci tutsa¤›n
vücudundan mermi çekirde¤i ç›kmad›. Daha önemlisi katledilen, Murat
Ördekçi, Cengiz Çal›koparan ve
Mustafa Y›lmaz hakk›nda düzenlenen
ek raporlarda, vücutlar›n›n de¤iﬂik
bölgelinde bulunan mermi giriﬂ ç›k›ﬂ
deliklerinin ölüm olay›n›n gerçekleﬂmesinden çok k›sa bir süre önce yahut
sonra geniﬂletildi¤i tespit edildi.
Tüm bunlar birlikte de¤erlendirildi¤inde, katliamda kullan›lan silah›n/silahlar›n türü yine ölüme neden
olan at›ﬂlar›n hangi mesafeden yap›ld›¤›n›n tespit edilmesinin engellenmek istendi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Yür üyüﬂ: Sizin söz konusu iddianameye ve Bayrampaﬂa Katliam›ma
dair ayr›ca eklemek istedi¤iniz bir
ﬂey var m›?
H H B : Halka karﬂ› a¤›r bir suç iﬂleyerek, 28 devrimcinin ölümünü,
yüzlerce sakatl›k, binlerce yaral› b›rakm›ﬂ ve takip eden 7 y›la yay›lm›ﬂ
toplam 122 ölüme sebebiyet verenler
hesap vermediler. Neden? Çünkü hesab› "sözde” soracaklarla, hesab› verecekler ayn›laﬂm›ﬂt›. Hiçbirisinin bize adaleti vermeyece¤i ortadad›r.
Adaleti istemeli ve mücadele ederek
inﬂa etmeliyiz.
Fosfor bombalar› ile yak›lan devrimci kad›nlar›n, iﬂkenceyle öldürülenlerin, kurﬂunlananlar›n hesab›n›
yeterince etkili sormad›¤›m›z için F
Tipi tecrit, bugün hala öldürüyor, sakat b›rak›yor ve iﬂkence ediyor. Hapishane katliam›nda yok edilen, y›llar
süren direniﬂ içerisinde katledilen, sakat kalan, iﬂkence görenleri asla unutmayaca¤›z. Herkesi unutmamaya ve
hesap sormaya ça¤›r›yoruz.

Bayrampaﬂa Katliam›
‹ddianamesi

Unutmak
Adaletten
Vazgeçmek
Onlar›
B i r Kez Daha
Ya k m a k t › r
19 Aral›k Bayrampaﬂa Katliam›
‹ddianamesi’nde, faﬂizmin vahﬂetinin bir baﬂka niﬂanesi yer al›yor:
“Ölenlerin üzerindeki ateﬂli silah
yaralar›n›n giriﬂ deliklerinin kesilerek geniﬂletildi¤inin raporla belirlendi¤i” anlat›l›yor iddianamede.
Tutsaklar›n vücutlar›ndaki kurﬂun giriﬂleri, kesilerek geniﬂletilirken, tutsaklar ölü müydü, canl› m›yd›, baz› tutsaklar aç›s›ndan bunu bilmiyoruz, ama bunun önemi yok,
çünkü ikisi de birbirinden daha vahﬂi, daha insanl›k d›ﬂ›d›r. Ve fakat,
ikisi de faﬂizme uygundur.
t
Peki neden böyle yapm›ﬂlard›?
Daha önce aç›¤a ç›kan gerçeklerden biliyoruz ki, kullan›lmas›
yasak olan “T 90” adl› bir silah, 1922 Aral›k operasyonunda “ilk kez
deneme amaçl›” olarak kullan›lm›ﬂt› ve katliamc›lar, geride kan›t b›rakmamak için, bu silahla vurup öldürdükleri tutsaklar›n vücutlar›ndan
silaha ait mermi çekirdeklerini ç›kartm›ﬂ, kurﬂun giriﬂ yerlerini de
herhangi bir tesbit yap›lamayacak
ﬂekilde tahrip etmiﬂlerdi.
t

Hitler’in Vahﬂetini
Uzakta Aramay›n

O an› gözünüzün önüne getirin;
ölüm mangalar›n›n üyeleri, ölü veya yaral› durumdaki tutsaklar›n vücutlar›n› bu kez de ellerinde b›çaklarla delik deﬂik ediyorlar.
Sadist, gözü dönmüﬂ katiller
hepsi. Ama bunu “sadistliklerinden” yapm›yorlar. Oligarﬂinin politikas›n› hayata geçiriyor onlar. Daha önce de defalarca yapt›klar› gibi.
t
Bu, ölüm mangalar›n›n daha önce de bir çok infazda, katliamda
baﬂvurduklar› bir yöntemdir. Ço¤u
kez, kurﬂunun hangi mesafeden
at›ld›¤›n›n veya kurﬂunun hangi silahtan ç›kt›¤›n›n tesbit edilmesini
önlemek için, kah elbiseleri kaybetmiﬂ, kah mermi çekirdeklerini ç›karm›ﬂlard›r. Yaral›lar›n veya ölülerin kulaklar›n› kesmek, vücutlar›yla
oynamak, yaral›ya veya ölüye iﬂkence yapmak, ölüm mangalar› için
s›radan olaylard›r.
t
Kimileri, iddianamedeki bu bölümü okuyup, “nas›l yaparlar böyle
bir vahﬂeti?” diyor. Kan›ksanmamal› elbette, ancak bu vahﬂet ne ilktir,
ne de son.
t
U l u c a n l a r K a t l i a m› dosyas›nda
26.09.1999 tarihli bir " K e ﬂ i f Z a pt › " yer almaktad›r. Yeminli Katip ‹lker Y›lmaz Kalendero¤lu ve Bilirkiﬂi Mehmet Hakverdi taraf›ndan tutulan zaptta ﬂu ifadeler vard›r:
"Vücutlar›n›n yan yana konulmas› sonucu, kanlar›n ak›ﬂ›, ölenlerin ›slakl›k nedeni ile o anda elbiselerdeki herhangi bir kesici... ve delici veya ateﬂli silah giriﬂ izlerinin
b e li r l en e m ed i ¤ i ... "
t
Çünkü Ulucanlar’da da gizlemek istedikleri büyük bir vahﬂet
vard›. “ ... Önümde bayg›n bir halde
erkek arkadaﬂlardan Önder MER-

CAN'› sürükleyerek götürüyorlard›.
Bizi maltadan görüﬂ yerine kadar,
yani yaklaﬂ›k 60-70 metre kadar sürükleyerek götürdüler. 100 kadar
gardiyan, asker, robocoplar duruyorlard›. Beni bu koridorun aras›ndan
geçirirken orada duranlar da tekmeliyorlard›. ... Görüﬂ yerinde Sevinç
ﬁAH‹NGÖZ, Hayriye KESK‹N, Hatice YÜREKL‹ k u s u y o r d u . Filiz
UZAL'›n yüzü tan›nmayacak halde
m o r a r m › ﬂ t › , konuﬂmakta zorlan›yordu. Devrim TURAN'›n kafas› k›r›lm›ﬂ, Baﬂak OTLU'nun kaﬂ› patlam›ﬂt› Karn›na ve beline ald›¤› darbelerden dolay› Hatice YÜREKL‹
ve Arife DOGAN kanama geçiriyorlard›. Fatime AKALIN'›n gözünün
biri mo rarm› ﬂ , kan oturmuﬂtu. Cemaat OCAK sara krizi geçiriyordu.
Kriz esnas›nda asker kafas›n› tekmeliyordu. Hülya TÜMGAN'›n kolu k›r›lm›ﬂt›. Döndü ÖZER y a r ›
bayg›nd›...”
*
Köpük s›karak bo¤mak istediler... Bir tutsa¤›n bo¤az› testereyle
–evet bildi¤iniz h›zar makinas›yla–
kesiliyor... Dizkapaklar›na çiviler
çak›l›yor... Vücudu asitlerle yak›l› y o r... Jiletlerle etleri kesiliyor... ‹nsanlar, itfaiye çengellerine tak›l›p
çekiliyor... M a l t a d a c a m k › r › k l a r ›
ü z e r i n d e s ü r ü k l e n i y o r. Tutsaklar›n
hayalar› buruldu, neﬂter ve ﬂ›r›nga
ile vücutlar›na kimyasal maddeler
sürüldü veya enjekte edildi, koltuk
altlar›nda s i g a r a s ö n d ü r ü l d ü , b›y›klar› yolundu, penseyle etleri s›k›ﬂt›r›ld›, derileri üzerine kalemlerle
y›rt›larak yaz›lar yaz›ld›.

Say›: 217

Yürüyüﬂ
23 May›s
2010

t
Nazi toplama kamplar›ndaki,
gaz odalar›ndaki yap›lanlar m› vahﬂet, yoksa yukar›da anlat›lanlar m›?
Zor bir soru. Faﬂizm, kendinden olmayan› y›ld›rmak, sindirmek için
akla gelen, gelmeyen her ﬂeyi yapabilir. Hala tan›mayan varsa, iﬂte faﬂizm gerçe¤i!
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Bayrampaﬂa Katliam›
Manﬂetler de
‹ddianamesi

Yeralmal› ‹ddianamede

Say›: 217

Yürüyüﬂ
23 May›s
2010

10 Aral›k 2000... Katliamdan 9
gün önce... Hürriyet Gazetesinin
manﬂeti ﬂöyle.
“Bu da L(açka) tipi cezaevi”
Haber, “hapishanelerin tutuklular›n denetiminde oldu¤unu ve dev l e t i n a r t › k b i r d u r d e m e s i g e re k t i ¤ini söylüyor.
Umur Talu

Hayat ölü ele
geçirilirken
ne yapm›ﬂt›n usta!
(16 May›s 2010)
... 2000 sonunda, tarihin en adi
isimlerinden biriyle, “Hayata Dönüﬂ”
diye, devlete emanet canlar› “Ölüye
Dönüﬂtürme” operasyonu baﬂlad›.
“Zamanaﬂ›m›” girdab›nda; hükümet ve Jandarma’da “üst sorumlular”›
de¤il, o zaman 20’li yaﬂlardaki 39 eri
“kasten adam öldürmek” ten sorumlu
tutan iddianame bile 10 y›l sonra ç›kabildi. Buras› “ d e m o k r a t i k h u k u k
devleti” ya... Hukuk “operasyondakilerin isimleri”ni talep etmiﬂ; valilik üç
kez soruﬂturma izni vermemiﬂ, operasyondaki Ankara Jandarma Komando
Özel Asayiﬂ Komutanl›¤› ise “bilgi ve
belgeye rastlanmad›” diye tersleyebilmiﬂti. Bilgisiz, belgesiz k o r s a n d e v-
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Ertesi gün, 11 Aral›k... Hürriyet
tutsaklar›n talepleriyle alay eden bir
manﬂet yap›yor: “ E m r i n i z o l u r ” !
Do¤an Holding tutsaklar›n taleplerinin kabul edilemez oldu¤unu anlat›yor manﬂetinde.
14 A r a l › k : Ertu¤rul Özkök,
Emin Çölaﬂan, direniﬂi destekleyenleri eleﬂtirip devletin geri ad›m
atmamas› gerekti¤ini yaz›yorlar.
15 A r a l › k : Katliam› dört gün
önceden aç›kça meﬂrulaﬂt›r›yor
Hürriyet. Adalet Bakan›’n›n “Devlet olarak elimizden geleni yapt›k.
Ölüm oruçlar›n›n vebali baﬂlatanlar›nd›r” ﬂeklindeki aç›klamas›n›
“Ve b a l i n e k a t l a n › r l a r ” diye manﬂet yap›yor.
Ve 18 Aral›k... Katliam›n arifesi... Hürriyet, Almanya'da Amberg'de bir hapishanede yapt›¤› röportaj› “Bizde F T ip i i çi n kuyruk
v a r ” manﬂetiyle veriyor..
Ve 19 A r a l › k . . . T ü r k i y e ’ d e k i
t u t s a k l a r d a F T iplerinin giriﬂle r i n d e k u y r u ¤ a s o k u l u y o r ; katlederek, iﬂkencelerden geçirerek, cop-

larla tecavüz ederek...
20 Aral›k... Katliam›n ertesi günü Hürriyet’in manﬂeti ﬂöyle:
“Devlet girdi”
*
Son Bayrampaﬂa iddianamesiyle
ilgili en çarp›c› baﬂl›klardan birini
H a b e r t ü r k kulland›: “ G e r ç e k l e re
Dönüﬂ: ‹nsanl›k bitti iddianamesi” (14 May›s 2010)
Habertürk’ün yöneticilerinden
Fatih Altayl›, 19 Aral›k günlerinde
ise Hürriyet yazar›yd›.
22 Aral›k 2000 tarihli yaz›s›nda
19 Aral›k günü hapishane kap›lar›nda ambulanslar›n önüne atlayan
analar için “anne süsü verilmiﬂ alâ kas›z insanlar” diye yazm›ﬂt›. ‹nsanl›k iﬂte bunlar› yaza yaza bitmiﬂti!!!
‹nsanl›k, 28 insan katledilmiﬂ,
yüzlerce insan iﬂkencelerden geçirilmiﬂ ve yüzlercesi ölüm orucundayken, “ S a h t e O r u ç , K a n l › ‹ ft a r ” , “ K e n d i l e r i y a k t › l a r, Kendi leri vurdular”, “Seçip yakt›lar”
manﬂetleriyle bitirilmiﬂti.

letti sanki!
... O günlerde birazc›k akl›selim,
devletin “adam öldürmek” suçuna nas›l batt›¤›n› anlamaya yeterdi oysa...
özellikle gazeteciler için de.
“Ceset fotolar›”ndaki kanl› izlerin
tuhafl›¤› bile yeterdi. 10 y›l sonra,
“Kurﬂun yaralar› b›çakla geniﬂletilmiﬂ” tespiti yap›l›yordu. Ulucanlar’daki “kesik kulak, çivili sopayla
delik deﬂik bedenler” iddialar› nas›l
hiç dikkate al›nmad›ysa, bunlar da hiç
görülmedi. Ç ü n k ü , ü l k e n i n b ü y ü k
gazetecili¤i katliam›n yalakal›¤›n›
yap›yordu!
... M. Y. E. Ö. Z. M.(*); Aç›n bak›n att›¤›n›z baﬂl›klara, ç›kard›¤›n›z
spotlara, yazd›¤›n›z haberlere, döktürdü¤ünüz köﬂelere. 10 y›l geciken mahcup ve titrek bir iddianame kadar bile
yüre¤iniz yok mu!
Hani, “ S a h t e o r u ç , k a n l › i f t a r ”
baﬂl›¤› atm›ﬂt›n... Hani, onca cesedin
ç›kt›¤› yere, “Ölüm orucu yapt›¤› sa-

n›lan birçok mahkûmun turp gibi ol du¤u görüldü” diye spot yazm›ﬂt›n...
Hani, “ M a h k û m l a r K a l a ﬂ n i k o f ’l a
a t e ﬂ a ç t › l a r.. . Ö rg ü t l i d e r l e r i m a h kûmlara benzin döküp kibriti çakt › . . . Ö r g ü t y a k t › , j a n d a r m a k u r t a rd›...” diye haberler çakm›ﬂt›n›z... Hani, “Hiç insana kendini yak emri verilir mi, diyecek bir sesi ar›yorum. C›l›z
ve korkak bile olsa bu sesi ar›yorum”
diye döktürmüﬂtün... Hani hiç utanmadan, ölümlerin üstüne “Haya t güzel d i r ” manﬂeti döﬂemiﬂtin!
10 y›l geçti iﬂte...
‹çeriden ateﬂ aç›lmad›¤›, silahl› direniﬂ olmad›¤›, tavanda delikten gaz
bombas› at›ld›¤›... hukuk raporlar›na
girdi... Sizin umurunuzda bile de¤il! ...
hep arazi mi olacaks›n›z? Hiç utanmadan m› hep itibarl› kalacaks›n›z?
C›l›z ve korkak olsa bile...
Bir sesiniz ç›kmayacak m›!
(*) M. Y. E . Ö. Z . M. : Mehmet
Y›lmaz, Ertu¤rul Özkök, Zafer Mutlu

Adalet!

Siyasi ve Hukuki Sorumluluk

B i r i n c i d e re ceden soruml uluk, emri verendedir.
Emrin sahibi MGK ve DSP-MHP-ANAP hükümetidir.
Dolay›s›yla; 6 tutsa¤›n diri diri yak›larak, toplam 12
tutsa¤›n katledildi¤i Bayrampaﬂa katliam› davas› iddianamesinde en baﬂa yaz›lmas› gereken san›klar, 2000 y›l›n›n 19 Aral›k’›nda iﬂbaﬂ›nda olan TÜM MGK üyeleri
ve DSP-MHP-ANAP hükümetinin TÜM bakanlar›d›r.
Ad› geçenler, 19-22 Aral›k katliam›ndan her boyutuyla sorumludurlar.
Sorumluluk hiyerarﬂisi içinde, ikinci dereceden sor u m l u l a r, operasyon karar›n› bizzat uygulayan Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ve emrindeki komutanlard›r. Katliama fiilen komuta eden onlard›r. Bayrampaﬂa katliam› iddianamesine yukar›dakileri takiben yaz›lmas› gerekenler
bunlard›r. Ergenekon soruﬂturmas›nda “generalleri tutuklamakla” övünen AKP iktidar›, 19-22 Aral›k katliam›na dair tek bir generali sorgulamam›ﬂ, ifadeye ça¤›rmam›ﬂt›r.
K a r a r ve e m i r verenlerin bizzat silah› ellerine al›p
almamalar›n›n hiçbir ﬂekilde hiçbir önemi yoktur. Bizzat
öldürmemiﬂ olmalar›, onlar için “hafifletici” bir neden
olarak da kabul edilemez. Katliam›n karar› ve emrini
vermek, en a¤›r suçtur.
Üçüncü dereceden sorumluluk ise, operasyonun için-

de bizzat yeralan, iﬂkence ve
katliamlar› gerçekleﬂtirenlerdir. Bunlar›n içinde
özel timler, polisler ve
gardiyanlar ve onlar›n
amirleri yer almaktad›r.
Siyasi ve hukuki sorumluluk
s›ralamas›nda
üçüncü s›rada olmalar›, asla onlar›n suçlar›n› hafifletmez.
Soruna ﬂöyle de bakm›yoruz; bunlar zavall›, bunlar
emir kulu... Hay›r öyle de de¤il. H i ç b i r e m i r h a l k › n
k a t l e d i l m e s i n i h a k l › v e m a z u r g ö s t e r e m e z.
Sonuç ol arak, birinci, ikinci ve üçüncü dereceden bu
suçlular› içermeyen her iddianame, eksik bir iddianamedir. Katliamc›lar› koruyan, katliam› örtbas edip, adaletsizli¤e yol açan bir iddianamedir. Bugüne kadarki iddianamelerde ilk iki dereceden suçlular hiç yer almad›lar.
Belki ﬂimdi ak›llar›ndan “zaman aﬂ›m›” denilen o
katliamc›lar›n kurtar›c›s› geçiyordur. Oligarﬂinin yarg›çlar›na da çok güveniyorlard›r. Ama yine de çok güvenmemelerini sal›k veririz. Çünkü, bilmelidirler ki, tek bir
adalet anlay›ﬂ› yok bu yeryüzünde, tek bir adalet kurumu
yok, adaleti yerine getiren tek bir güç yok...

ZAFER MEYDANI
‘ﬁiﬂli
Meydan›’nda Üç K›z’ marﬂ› çal›yordu. Büyük bir kitle vard›.
Herkesin gözü tek tip kortejindeydi.
Kortejde her yaﬂtan insan vard›. TAYAD’›n 60 yaﬂlar›nda analar› ve aksakall› üyeleriyle, 18-20 yaﬂ›ndaki
üyeleri de büyük bir heyecanla giyinmiﬂ bekliyorlard›. Tek tip korteji disiplinli yürüyüﬂü ve askeri duruﬂuyla
herkeste coﬂku yaratt›.
Sonra biz TAYAD’l›lar›n korteji
geliyordu. Beﬂli s›ra yapm›ﬂ kortejde
sa¤ ve sol kenarda yürüyenler k›rm›z›
flama, ortada yürüyenler ﬂehitlerimizin foto¤raflar›n› taﬂ›yorlard›. Bu kortejde yaln›z baﬂörtüleri ve k›rm›z› al›n
bantlar› ile TAYAD’l› analar vard›.
Beyaz eﬂarplar›m›zla, k›rm›z› al›n
bantlar›m›zla Taksim Alan›’na akan
umut selinin bir parças› olmak çok
güzel bir duyguydu. O alan ki; kürsü-

Tayad’l› Aileler
nün hemen yan›nda AKM önünde bedenini alev topuna dönüﬂtüren Sergül’ün yenilmezli¤inin simgesiydi. O
alan ki; Selma Kubat’›n hapishanede
tecritte ateﬂler içinde kurdu¤u halay›n
güzelli¤iydi. Sloganlar›m›zla bir kez
daha ülkemizdeki cellatlar›n surat›na
hayk›r›yorduk.
Alana yaklaﬂt›kça Sergül’ün ve
de Selma’n›n ateﬂi de yan›yor. Mehmet Akif Dalc›’n›n azmiyle ad›mlar›m›z› daha sert at›yorduk. Hapishanede tecrit alt›nda bizlerle yüre¤i
atan evlatlar›m›za bu anlar› anlatacak olman›n heyecan›yla Taksim’de
yerimizi ald›k. Zaferimizin görkemini doyas›ya yaﬂ›yorduk.
Coﬂkun akan umudun kortejinin en
önünde önderlerimiz Mahir ve Day›m›z›n devasa pankartlar› yer al›yordu.
Sahneye yak›n bir yerdeydik.

Alandaki herkes tek tipleri merak ediyor onlar›n yan›na geliyor foto¤raf
çektirmek için adeta yar›ﬂ›yordu.
Bu kanl› meydan›n ismi 1 May›s
Alan›’yd› art›k. Ve ödenen bedellerle, verilen canlarla bir ölümsüzler
bahçesiydi buras›. Ve tarih baba bunu söylüyordu 32 y›l aradan sonra.
Bu tarihi anlarda Grup Yorum ç›kt›
sahneye, yüz binleri coﬂturdu. Kurulan bu zafer halaylar›nda halklar›m›z›n onuru olan tutsak evlatlar›m›zda
bizlerle yürek yüre¤e, omuz omuza
halay baﬂ›ndayd›lar.
32 y›ll›k özlemimizi kan, can pahas› dindirmenin gururuyla kutlad›k
1 May›s’› ve yüreklerimizin kollar›yla kucaklad›k tecrit alt›ndaki evlatlar›m›z›. Gelecek y›l› daha da kitlesel kutlayacak olman›n bilinciyle
not düﬂtük tarihe.
Bu zafer umudun, bu zafer ülkemiz devrimcilerinin,
Bu zafer tüm dünya emekçilerinin zaferidir.
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Bayrampaﬂa Katliam›
‹ddianamesi
ve Tekeller

Tekeller kârlar›n› katlad›...

bunun için katlediyorllar!

Gülme s›ras› hep onlardayd›
2010 y›l› ilk üç ay›na iliﬂkin bilançolar›n› aç›klayan bankalar›n, 1
milyar liray› aﬂan kârlar›, vurgun
ve talan›n AKP iktidar›nda ve ‘kriz’
ortam›nda da sürdü¤ünü gösteriyor.
Bankalar, 2.5 milyar l i r a n e t
k â r a imza atarken, Türkiye’nin iki
sömürücü ‘dev’ bankas›n›n toplam
kâr› 2.1 milyar liraya ulaﬂt›.

u Sabanc›lar›n kâr›
yüzde 145 a r t t › !
u Koç Holding’in
net dönem kâr›
y üz de 1 276 a r t t › !
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u Akbank’›n kâr›
yüzde 76 artt›...

Günün neredeyse her saati televizyon reklamlar› ile halka ﬂirin
gösterilmeye çal›ﬂ›lan bu bankalar›n kârlar›n› art›rmas› demek, sömürünün alabildi¤ine artmas›, halk›n daha çok yoksullaﬂmas› demekti. Kâr›n›, 2009’un ayn› dönemine
göre yüzde 76 art›ran A k b a n k’›n
AKP’den memnun olmamas› için
bir neden yoktur.

u K r i z l e r baﬂlay›p
b i t i y o r, h ü k ü m e t l e r
gelip geçiyor,
onlar›n karl›l›¤›
de¤iﬂmiyor...

Y›l›n ilk üç ay›na iliﬂkin aç›klanan bilançolara göre, Sabanc› Holding 497 milyon lira, Koç Holding
de 359 milyon lira kâr elde etmiﬂti.
Türkiye Ekonomi Bankas› ve
Türkiye Sanayi Kalk›nma Bankas› da karlar›n› katlad›klar›n›
aç›klad›lar.

Halk açl›¤›, yoksullu¤u yaﬂarken, onlar kârlar›n› katlad›lar... Sabanc› ve Koç Holding baﬂta olmak
üzere, iﬂbirlikçi tekeller ve onlar›n
bankalar› deyim yerindeyse bayram
yap›yorlar. Zil takm›ﬂ oynuyorlar
desek yeridir iﬂbirlikçi tekeller için.
Hani kriz vard›? Kriz oldu¤u gerekçesiyle felaket tablolar› çizmemiﬂler miydi? Kriz gerekçesiyle
binlerce emekçiyi kap› önüne koymam›ﬂlar m›yd›?
Kriz gerekçesiyle çal›ﬂma koﬂullar›n› a¤›rlaﬂt›rd›lar. Hak gasplar› yapt›lar. Halk› a¤latt›lar, kendileri bayram yapt›. AKP’nin onlar›n
ç›karlar› için herﬂeyi yapt›¤›n› bir
kez daha gördük.

Rakamlar gösteriyor ki, Sabanc›
Holding’in 2010’un ilk üç ayl›k döneminde net kâr›, bir önceki y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 145 artm›ﬂt›r.
Görülece¤i gibi iﬂbirlikçi tekellerin bankalar›, ﬂirketleri tam anlam›yla alt›n y›llar›n› yaﬂamaktad›r.
Sadece 2009 y›l›nda bankalar 20
milyar› aﬂan karlar› ile büyük vurgunlar vurdular.
Bu durumu bankalar›n “baﬂar›s›” olarak gören düzen ekonomistleri bu karlar›n neler karﬂ›l›¤›nda
sa¤land›¤›n› aç›klam›yorlar tabi.
Bu durum, aç›k ki halk›n açl›¤›,
yoksullu¤u karﬂ›l›¤›nda sa¤land›.

N e k a d a r çok sömürü o
k a d a r çok katliam
‹ﬂbirlikçi tekeller, sömürü ve
ya¤ma düzenlerinin önünde hiçbir
engel olsun istemezler. Engel ç›kt›kça ya¤ma ve talanlar›n› istedikleri gibi sürdüremeyecekleri ortadad›r.
‹ﬂbirlikçi tekeller talanlar›n› daha kolay devam ettirmek için Türkiye’nin “dikensiz gül bahçesi”
olmas›n› istemiﬂlerdir her zaman.
Örgütlü mücadelenin olmad›¤›
ya da geriletildi¤i, halk›n örgütsüz
b›rak›ld›¤› koﬂullarda iﬂbirlikçi tekeller daha kolay sömürür, daha
çok vurgun yaparlar.
Son iki y›lda kârlar›n› alabildi¤ine art›ran bankalar, iﬂbirlikçi holdingler, faﬂist terör ile susturulmuﬂ,
sindirilmiﬂ bir halk›n kendileri aç›s›ndan bir tehlike oluﬂturmayaca¤›n› bildikleri için sömürü ve ya¤mada alabildi¤ine rahatt›rlar.
O nedenle 19-22 Aral›k’ta gerçekleﬂtirilen katliam tam da yukarda izah etti¤imiz gibi sömürü ve talan düzeninin sürmesi içindir.
Onun içindir ki, 19-22 Aral›k
katliam›n› gerçekleﬂtirenler, “Hapishaneler sorunu” ile IMF programlar› aras›nda bir ba¤ kurmuﬂlard›r. IMF programlar›n›n eksiksiz ve
sorunsuz uygulanabilmesi için hapishaneler faﬂist terör ile teslim
al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bugün de alt›n devrini yaﬂayan
bankalar ve iﬂbirlikçi holdingler, 19
Aral›k katliam›n› savunmuﬂ, katliama sahip ç›km›ﬂlard›r.
Katlediyorlar, çünkü sömürü
düzeninin gelece¤i için daha çok
katliama ihtiyaçlar› var. 19 Aral›k
katliam›, daha çok ya¤ma yapabilsinler diye yap›ld›.

Öğretmenimiz
Son dönem yap›lan "demokratik eylemlere" bakt›¤›m›zda
karﬂ›m›za bir kaç alan ve en kalabal›¤› yüz-iki yüz kiﬂi olan genellikle otuz-k›rk kiﬂi ile yap›lan
PROTESTOLAR görürüz.
‹stanbul’da Tramvay Dura¤›
veya Galatasaray,
Ankara Yüksel caddesi
Antalya’da K›ﬂlahan Meydan›,
Adana’da ‹nönü Park›,
ve bir avuç insan.
Buralardaki "demokratik eylemler" de BASIN AÇIKLAMASI’ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
‘Bas›na ve Kamuoyuna’ diye
baﬂlayan bir sayfal›k bir metnin
okunarak bir-iki slogan ile bitirilen aç›klamalard›r.
Demokratik
eylem
adeta
protestoya,
protesto etmeye
indirgenmiﬂtir.
Bu
bas›n
aç›klamalar›n›n
hiç yap›lmamas› gerekti¤ini söylemiyoruz
elbette.
Söyledi¤imiz
sadece bunlar›n demokratik bir tepki olmad›¤›n›, burjuva medya aç›s›ndan da
haber de¤eri bile olmad›¤›d›r.
Zaten burjuva medyada halk
yoktur.
Magazin vard›r.
Reklam vard›r.
Ayak kayd›rma, komplo, tuzak vard›r.
‹ﬂçi, sendika haberleri, memurlar›n hak alma mücadelesi
yoktur, ﬂirketlerin bilançolar› vard›r.
Gençli¤in talepleri tek bir sat›r
bile yer almaz, vur patlas›n çal
oynas›n gençli¤i vard›r.
Kad›nlar›n yaﬂad›klar› sorun-

lar asla yer almaz. Bunun
yerine tam 19 senedir kad›nlar›m›za Seda Sayan
programlar› izletilir. Tam
19 senedir kesintisiz ﬂekilde kad›nlar›m›z TV’lerde
sabahlar› Seda Say›n ile uyan›r.
Böyle bir bas›n aç›klamas›ndan kimsenin haberi bile olmaz.
E¤er polis sald›r›rsa, kafam›z gözümüz k›r›l›rsa belki 40 saniye
haber olabiliriz. Bir saatlik haber
programlar›nda sadece k›rk saniye... ‹sterseniz saniye tutup bak›n.
‹ﬂte böyle bir ortamda demokratik eylem, demokratik gösteriyi
halka nas›l, neyi anlatacak ﬂekilde ele almal›y›z?
Bir demokratik eylem halka
güven vermelidir, böyle bir bas›n
aç›klamas› nas›l bir güven verir
halka.
Bir demokratik eylem onu ya-

Gözünün içine baka baka biz
hakl›y›z diyebilmektir.
Gözünün içine baka baka bu
hakk›m›z› kullanaca¤›z diyebilmektir.
‹deolojik güç esas olarak bu
meﬂruluktur, bu hakl›l›kt›r.
Bu eylem meﬂrudur diyebilmektir.
‹deolojik gücü, maddi güce
dönüﬂtürmeliyiz.
Bunu dönüﬂtürecek olan insand›r.
Bunu dönüﬂtürecek olan halkt›r.
Bunu dönüﬂtürecek olan örgüttür.
Örgütlenmeliyiz.
Halk› örgütlemeliyiz.
Emperyalizmin gücü onun tarihsel olarak hakl› olmas›ndan
gelmez.
Onu güçlü k›lan halklar›n örgütsüzlü¤üdür.
Burjuvazinin
gücü onun hakl›l›¤›ndan gelmez.
Tarihin son sömürücü s›n›f›d›r
burjuvazi.
Burjuvazinin
iktidar›na son verecek olan tek
ﬂey devrimdir. ‹ktidar› almam›zd›r.
Demokratik
bir tepkiden, yap›lacak en güçlü
eyleme kadar hepsi iktidar bilincine sahip olarak yapmal›y›z. ‹lk
düﬂünmemiz gereken budur.
Yapt›¤›m›z her iﬂ; bir gösteriden
bir pankarta kadar, bir imza
kampanyas›ndan bir pikni¤i örgütlemeye kadar iktidar› istemekle beslenmelidir. ‹ktidar bilinci ile beslenmelidir. Yoksa sadece
bir piknik, sadece bir pankart
olarak kal›r ve giderek yap›lmaz,
anlam›n›, de¤erini yitirir. Oysa biz
o piknikte; biz devimciler nas›l
yaﬂar›z, nas›l e¤leniriz, nas›l tart›ﬂ›r›z gösterebiliyor muyuz? Bizim
de¤erlerimizle örgütleyebiliyor
muyuz bu pikni¤i, dayan›ﬂmay›
ve daha bir çok de¤eri ve do¤ru-

BASIN AÇIKLAMALARI
VE KIRK SAN‹YEL‹K
B‹Z‹M HABERLER‹M‹Z
panlar› militanlaﬂt›rmal›d›r, böyle
bir bas›n aç›klamas› nas›l militanlaﬂt›r›r eyleme kat›lanlar›.
Bir demokratik eylem hak alma bilincini geliﬂtirmelidir.
Bir demokratik eylem, o eyleme kat›lanlara bir araya gelindi¤inde güç olundu¤unu anlatabilmelidir. Böyle bir eylem kime güç
verebilir.
Bir demokratik eylem, ideolojik güçtür asl›nda.
‹deolojik güç, düﬂman›n gözlerinin içine bakabilmektir.
‹deolojik güç, düﬂman›n gözlerinin içine gözünü bile k›rpmadan bakabilmektir.
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yu anlatabiliyor muyuz, önemli
nokta buras›d›r.
Pankartlar›m›z, afiﬂlerimiz,
duvar yaz›lar›m›z bizim halk›
e¤itmekte halka gerçekleri anlatmaktaki eskiden beri kulland›¤›m›z ama hiç eskimeyen en
önemli propaganda-ajitasyon
arac›m›zd›r. Bundan asla vazgeçmemeliyiz. Otuz kiﬂilik bas›n
aç›klamas›n› burjuva medya vermezse kimsenin haberi olmaz,
ama mahallemizde yapt›¤›m›z
otuz tane yaz›lamay› düﬂünün...
Herkes mahallelerde yaﬂ›yor, iﬂçiler, memurlar, gençlik, esnaf...
Herkes mahallelerde. Otuz tane
yaz›lamay› otuz iﬂçinin, otuz memurun, otuz ö¤rencinin okudu¤unu düﬂünmeliyiz.
Toplant›lar›m›zla, halk toplant›lar›m›zla güç olmal›y›z.
Yürüyüﬂlerimizle, meﬂaleli eylemlerimizi halkla birlikte yaparak güç olmal›y›z.

Demokratik bir tepkiden,
yap›lacak en güçlü eyleme
kadar hepsi iktidar bilincine
sahip olarak yapmal›y›z. ‹lk
düﬂünmemiz gereken budur.
Yapt›¤›m›z her iﬂ; bir gösteriden bir pankarta kadar, bir
imza kampanyas›ndan bir
pikni¤i örgütlemeye kadar
iktidar› istemekle beslenmelidir. ‹ktidar bilinci ile beslenmelidir. Yoksa sadece bir piknik,
sadece bir pankart olarak kal›r
ve giderek yap›lmaz, anlam›n›,
de¤erini yitirir.
‹ktidar bilincinden uzak olanlar,
halktan da uzak olurlar.
Biz halk›n içinde, yoksul halk›m›z›n yaﬂad›¤› mahallelerde
onlara anlatman›n yollar›n› bulmal›y›z. En önemli yollardan birisi duvar yaz›lar›m›z, pankartla-

r›m›z, afiﬂlerimizdir.
Üniversitelerde,
liselerde
afiﬂlerimizle, sloganlar›m›zla
bildirilerimizle olmal›y›z.
Protesto etmekle kitle tepkisi
örgütlemek birbirinden çok farkl›
ﬂeylerdir.
‹ktidar iddias› olamayanlar›n
yeri düzendir.
Kitleleri örgütlemek için kitlelerle birlikte güç olmak gerekir.
Bunun için halk› ikna etmek
gerekir.
Halka güven vermek gerekir
Kitleleri örgütleme iradesine
sahip olmayanlar farkl› ﬂekilde
var olma çabas›na girerler. Örne¤in rekabetçilikle, grupçulukla,
benmerkezcilikle vs...
Biz halkla, halk› birleﬂtirerek
halk› savaﬂt›rarak güç olmal›y›z.
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yüﬂ yapt›. Yürüyüﬂün sonunda T.Z.O.B. baﬂkan›
Cengiz Gökçel çiftçilerin
sorunlar›n› dile getiren bir
bas›n aç›klamas› yapt›. Daha sonra hal komisyonu baﬂkan› konuﬂmak istedi. Ancak çiftçilerin tepkisiyle
karﬂ›laﬂ›nca aç›klamay› okumadan kürsüden inmek zorunda kald›. Ard›ndan Kazanl› Halk Kültürünü Yaﬂatma Ve Dayan›ﬂma Derne¤i
baﬂkan› Serdal Cengiz bir
aç›klama yapt›. Cengiz aç›klamada; “Çiftçiler odalar›
arac›l›¤› ile tar›m bakanl›¤›
ile birlikte çiftçilerle ilgili
yeni bir kanun tasla¤›n›n haz›rlanmas›n› talep ediyoruz”
dedi. Cengiz; açl›¤›n, yoksullu¤un kaderleri olmad›¤›n›, ürettikleri ürünlerin hak
etti¤inin alt›nda pazarland›¤›n›, üretim maliyetlerinin
çok artt›¤›n›, ama sebze fiyatlar›n›n 10 y›l önceki fiyatlar oldu¤unu söyledi.
Eylemin ard›ndan 30-40 kiﬂilik bir grup hal ç›k›ﬂ›nda yolun bir k›sm›n› kapatarak kasalarla domates ve biberleri yola döktüler.

Mersinli Çiftçiler Emekleri ‹çin Eylem Yapt›lar

Ç‹TFÇ‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ
14 May›s Dünya Çiftçiler Günü’nde Mersin’de çiftçiler eylem yapt›. Kazanl› Hali’nde araçlara binilerek
konvoy oluﬂturan çiftçiler yaklaﬂ›k 100 araçla trafi¤i yavaﬂlatarak Mersin Hali’ne geldiler. Yaklaﬂ›k 500 kiﬂi
sebze halinde bulunan T.Z.O.B. binas›na kadar “Çiftçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n Onurlu Mücadelemiz, Yaﬂas›n Çiftçilerin Birli¤i” sloganlar› atarak yürü-
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program› düzenlendi.

G ü l e r Z e re ‹ çin ‹ z m i r ’de
E ylem Yap›ld›

BURSA-GEML‹K

Güler Zere Anadolu’da Yap›lan
Eylemlerle Selamlan›yor
‹ktidar›n tecrit politikas›yla tedavisi engellenen ve ölümün k›y›s›nda
serbest b›rak›lan Güler Zere
Anadolu’da yap›lan eylemlerle
selamlan›yor.

B u rsa’da Ya z›la m al a rla
G ü l e r Ze r e Sel a ml a n d›
Bursa’da, 14 May›s günü, Güler
Zere’nin ﬂehit düﬂmesi nedeni ile
yaz›lamalar yap›ld›. Teleferik’in
Akça¤layan Mahallesi’nde, 6 ayr›
yere Cephe imzas› ile yap›lan yaz›lamalarda; “Güler Zere’nin Katili
AKP ‹ktidar›d›r Hesab›n› Soraca¤›z!”, “Güler Zere Ölümsüzdür!”
denildi. Ayr›ca üzerinde Güler Zere’nin sülüetinin oldu¤u, “Güler Zere Ölümsüzdür!” yazan flama, mahallenin ortas›ndaki trafoya as›ld›.

E r z i n c a n ’ d a Ya z › l a m a l a r
E rzincan’da 10 May›s günü Güler Zere için Dev-Genç imzal›
yaz›lamalar yap›ld›. Cumhuriyet
Mahallesi’nde cemevi yak›n›na Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz” ve
Barbaros Mahallesi E¤itim Fakültesi yak›n›na “Güler Zere Ölümsüz‹ZM‹R

dür” yaz›lamalar› yap›ld›.

Gemlik’te Yürüyüﬂ ve Anma
Güler Zere’nin ﬂehit düﬂmesi
Bursa’n›n Gemlik ‹lçesi’nde AKP
ilçe binas›na yap›lan bir yürüyüﬂle
protesto edildi.
Eylem öncesi Gemlik polisi
Gemlik Haklar Derne¤i’ni aray›p
tehdit etmeye çal›ﬂ›rken ayn› saatlerde de Gemlik Haklar Derne¤i
baﬂkan› Tuncel Ayaz’›n iﬂyerine gidip tehdit etmek istedi. Ancak tehditler karﬂ›s›nda ald›klar› cevap sonras› çekip gitmek zorunda kald›lar.
12 May›s günü Dereboyu Taﬂköprü
üzerinde toplanan Halk Cepheliler
kahvelere ve çevrede toplanan halka
megafonla Güler Zere’nin katliam›ndan sorumlu AKP’ye yürüyeceklerini ve Güler’in bir devrimci
oldu¤unu, bundan kaynakl› kanser
hastal›¤›n›n son aﬂamas›na gelirken
devrimci demokrat örgütlerin
mücadelesiyle serbest b›rak›ld›¤›n›
anlatt›lar. Güler’in resmi, “Güler
Zere Ölümsüzdür” pankart› arkas›nda k›z›l flamalar ve dövizlerle yap›lan yürüyüﬂte AKP önüne gelindi¤inde bir aç›klama yap›ld›. Güler Zere’nin katili
AKP iktidar›d›r denilen
aç›klamaya 30 kiﬂi kat›ld›. Partizan ve DHF’nin
destek verdi¤i yürüyüﬂ
sonras› Gemlik Haklar
Derne¤ine geçilerek burada Güler için anma

Güler Zere için bir eylem de 12
May›s günü ‹zmir-Karﬂ›yaka’da yap›ld›. “Güler Zere Ölümsüzdür Katili AKP ‹ktidar›d›r” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde “Güler Zere
Ölümsüzdür, Güler Zere’nin Katili
AKP ‹ktidar›d›r, Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz” sloganlar› at›ld›.
Çarﬂ› boyunca yap›lan yürüyüﬂte iﬂyerlerinin balkonlar›ndan alk›ﬂlayanlar oldu. Yürüyüﬂün ard›ndan
yap›lan aç›klamada; “ Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için verdi¤imiz mücadeleyi yükseltelim. Hasta tutsaklar› zulmün elinden çekip
alal›m. Bu bizim tüm hasta tutsaklara karﬂ› borcumuzdur” denildi.

Kocaeli’de Y ü r ü y ü ﬂ
13 May›s günü Kocaeli Gençlik
Dernekliler taraf›ndan Güler Zere'nin ﬂehitli¤iyle ilgili Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde ve
Ö¤retmenler Mahallesi ile Erzurum
Mahallesi’nde 1000 adet bildiri da¤›t›ld›. Bildiride Güler Zere'nin hayat›n› Türkiye'nin ba¤›ms›zl›¤›na
adayan bir devrimci oldu¤u ve Güler'in katilinin AKP ve onun uygulad›¤› tecrit politikas› oldu¤u belirtildi.

Say›: 217

Yürüyüﬂ
23 May›s
2010

M e rsin’de Kad › n P l a tf o rm u
G ü l e r Zer e ‹le ‹lgili Ey lem
Ya pt›
Mersin’de 15 May›s günü Kad›n
Platformu Güler Zere ile ilgili ‹HD
önünde bir eylem yapt›.
Eylemde; Güler Zere’nin 6 Kas›m 2009 günü ölüme mahkum edilmiﬂ olarak tahliye edildi¤ini vurgulad›. Hapishanelerde onlarca tutsa¤›n a¤›r hasta oldu¤unu belirtildi.
Ayr›ca Güler Zere’nin mektubundan bir al›nt› okundu.
Eylemde “Güler Zere Ölümsüzdür, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Yaﬂas›n Kad›n Dayan›ﬂmas›” sloganlar› at›ld›. DHF, ‹HD, ESP, ‹HD,
Partizan ve Halk Cephesi’nin destek
verdi¤i aç›klamaya 45 kiﬂi kat›ld›.
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“‘Tabiki Çok ‹yiyim Sizlerin
Yan›nday›m’ Diyerek Ellerimi S›km›ﬂt›”
G ü l e r Z E R E Küçükarmutlu’ya
geldikten sonra refaketçisi olan ve
ﬂehit düﬂünceye kadar yan›nda olan
Si be l K IRLA N GIÇ Anlat›yor...
Say›: 217
Yürüyüﬂ
***
23 May›s
Odas›na girdi¤imde insanlar var2010
d› yan›nda. Çok mutluydu, çevresine gülücükler at›yor, el sall›yor, teﬂekkür ediyordu herkese. Gidip
kendimi tan›t›p elini tuttu¤umda,
onu iyi gördü¤ümü söyledi¤imde;
ellerimi avuçlar›n›n içine alarak
"ttabiki çok iyiyim sizlerin yan›n d a y › m” diyerek ellerimi s›km›ﬂt›.
Surat›ndan gülücükleri eksik olmuyordu.
6 ayl›k sürecimiz böyle baﬂlad›.
Hastanede kald›¤›m›z süre içerisinde sorular soruyordu gelen gidenlerle ilgili. ‹nsanlar gelip gittikçe çok mutlu oluyordu, gelen giden
insanlar›n eksik olmas›n› istemiyordu. Sa¤l›k koﬂular›ndan kayTüm yoldaﬂlar›m›z
nakl› insanlar›
a d › n a G ü l e r Z e re
içeri almad›¤›yoldaﬂ›n›n ölümüne
m›zda çok üzüdayan›ﬂma içinde
lüyor, gelenlere
baﬂsa¤l› ¤› m› z›
iletmenizi rica ediyoruz. yata¤›ndan kalkarak el sall›Antiemperyalist
yor; onlara saKoordinasyonu (AIK) r›lmak ellerini
Av u s t u r y a
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tutmak istedi¤ini ama koﬂullar›n›n
el vermedini söylüyordu. Geceleri
geç saatlere kadar uyumuyordu;
“gelen insanlar olur” diyordu.
Hastanedeki hemﬂireler, ö¤renciler okul ve iﬂ saatleri içerisinde

GÜLER ZERE
ÖLÜMSÜZDÜR!
KAHROLSUN T Ü R K‹ Y E
FAﬁ‹ST R E J ‹ M ‹ !
Siyasi tutsaklarla s›n›f dayan›ﬂmas› bir silaht›r.
Tüm ülkelerde özgürlük ve bar›ﬂ› elde etmek için bu silaha sar›lmal›y›z; s›n›f dayan›ﬂmas› düﬂmanlar›m›z taraf›ndan katledilen
tüm insanlar için adaleti sa¤lamak
için bir silaht›r.
Antonio Gramsci, Che Guevara, ‹brahim Kaypakkaya, Iqbal Masish, Carlo Giuliani, Alexis Grigoropoulos, Güler Zere ve öteki yüzlerce özgürlük ﬂehitleri boﬂuna ölmemiﬂtir.
Burjuva devlet bask›lar›na maruz kalan tüm tutsak devrimciler,
tüm yoldaﬂlar ve öncü iﬂçilerle s›n›f dayan›ﬂmas›n› uygulamak ve
güçlendirmek esast›r.

gelip kendiledini tan›t›p bizde sizin
eylemlerinize kat›ld›k diye anlat›yorlard› Grup Yorum ve di¤er sanatç›lar›n gelece¤ini ö¤rendi¤inde çok
sevinmiﬂti.
Gün içerisinde hastane koridorunda yürüyorduk, “arkadaﬂlar›m›n,
yoldaﬂlar›m›n yan›nday›m, çok
mutluyum” diye anlat›yordu. Sabahlar› erken kalk›yorduk, Güler
ablan›n hastanede kald›¤› süreçte
hastanede doktorlar›n iﬂ b›rakma
Daha iyi bir dünya ad›na mücadele edenleri sahiplenmek için mücadelelerimizi birleﬂtirmeliyiz.
Dayan›ﬂma bir silaht›r ve kullan›p iﬂçi ve halk kitleleri aras›nda
yaymam›z gerekir.
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›lmal›d›r!
Yaﬂas›n Siyasi Tutsaklar›n Direniﬂi!
Dünyan›n bir ucundan di¤er
ucuna kadar emperyalist burjuvazi
ve di¤er gerici güçlerinin düzenledi¤i, aç›klanmayan imha savaﬂ›na
direnen halklar olarak daha fazla
ve derin birleﬂelim!
Proleter Dayan›ﬂma Derne¤i
(Association for Proletarian Solidarity) - ‹talya
Komünizm için Direniﬂi Sahiplenme Komitelerinin Partisi (Party
of the Committees to Support Resistance for Communism (CARC))
- ‹talya

G ü l e r Z e re ' n i n Ö l ü m ü
Hakk›nda

Hakl› olarak ' Güler' i mücadelesinde yeterince desteklemek için
elimizden geleni yapt›k m›?' sorusunu sorsak da, ölümünden ancak
ve ancak Türkiye hükümetinin yetkilleri ve iktidar partisi AKP so-

rumludurlar. Mücadelemiz onlara
yönelik olmal›. Hem de varolan
tüm düzeylerde. ﬁu anlama geliyor
ki, ﬂimidye kadar kulland›¤›m›z
araç ve imkanlar önümüzdeki mücadelelerde yeterince etkili olup olmayaca¤› birlikte düﬂünmeliyiz.
Daha adil bir toplum için yürüttü¤ümüz mücadelelerimizin devrimci gelece¤i bu sorunun cevab›nda bulmak mümkün.
Bu yas an›nda s›k birlikte olal›m. Dürüst bir yoldaﬂ› anal›m. Mücadelesini b›rakt›¤› yerden devam
edelim.
Komünist Selamlar,
Gon Steinvoort , Cor Steinvoort
, Rainer Dittrich (eski tutsak)
Lübeck , 8.May›s 2010

eylemleri bizim orada oldu¤umuz
sürece denk gelmiﬂti. ‹lk eylemi oldu¤unu söyledi¤imizde çok heyecanlanm›ﬂ, bakma ﬂans›n›n olup olmad›n› sormuﬂtu. Bizde eylemin
baﬂlad›¤› saatte pencereye ç›kart›p
göstermiﬂtik. Slogan alk›ﬂ seslerinden çok etkilendi¤ini söylemiﬂti .
***
Armutlu’ya girerken bir çok ﬂehidimizin gözünün önüne geldi¤ini
söylemiﬂti.
Gitti¤imiz evdekiler her ﬂeyimizi haz›rlam›ﬂlard› öyle görünce çok
mutlu oldu¤unu söyleyip ev sahiplerini görmek istemiﬂti.
Eve ç›kt›¤›m›z dönem içerisinde
deniz kenar›na gitmeye haz›rland›¤›m›zda ilk defa gidece¤ini söyleyip tutsaklar›m›z için mart›lara bakaca¤›n›, denizi onlar için koklayaca¤›n› söylemiﬂti. Mart›lar› görünce
çok sevinmiﬂti. Güler ablay› öyle
görmek bizleri, beni çok mutlu ediyordu.
***
Böylece Armutlu’daki sürecimiz
baﬂlam›ﬂ oldu.
Güler abla Eyüp abinin evinde
kalaca¤›m›z› ö¤rendi¤inde sevinmiﬂti.
Armutlu’yu çok sevdi¤ini söylüyor ve evde çok huzurlu oldu¤unu

dile getiriyordu her f›rsatta. As›l
olarak Armutlu sürecinde Güler ablayla benim, birbirimizi tan›ma f›rsat›m›z oldu. Güler abla çok disiplinli bir insand›. Sabah erkenden
kalkard›.
‹nsanlarla sohbet etmek istedi¤ini söylerdi. Gerillay› anlatmay› çok
seviyordu.
Gün içinde evde beraber yürüyorduk, bu aralarda gerillay› anlat›yor, “Herkese anlatmak istiyorum”
diyordu. ‹nsanlar› k›rmak istemiyor,
sohbet etmek istiyordu.
Özellikle gençler gelince “Ben
çok yoruluyorum, çok soru soruyorlar, gerillay› çok merak ediyorlar,
onlara dayanam›yorum” diyordu.
Bir yandan da “bilsin tarihimizi onlar›n gerillay› böyle sahiplenmesi
sevmesi beni mutlu ediyor” diyordu.
Çocuklar› çok seviyor çocuklar
gelince onlara bir ﬂeyler vermek istiyordu. Onlar için bir ﬂeyler ald›r›yor, onlar›n yedi¤ini görünce çok
hoﬂuna gittini söylüyordu.
Armutlu’ya gittikten birkaç gün
sonra Eyüp abinin k›rk yeme¤ine gittik. Yaﬂl›s›ndan çocu¤una kadar herkes gelmiﬂti. "Çok sevindim insanlar› görünce” demiﬂti. Çocuklar› öpebildi¤i kadar öpmüﬂ insanlar›n elleri-

Dün, 7 May›s 2010 Cuma günü
yoldaﬂ›m›z Güler Zere ‹stanbul' da
hayat›n› kaybetti. Saat 16:50' de
devrimci mücadelenin kalbi atmaya son vermiﬂtir. Hepimizin yas›na
öfke kar›ﬂ›yor. Bu öfke faﬂist Türkiye' nin iktidar›ndakilere karﬂ›.
Çünkü Güler' in ölümünden tamamen sorumlu olan onlard›r. Öncellikle bu gerçe¤i hiç bir zaman gözlerimizden kaç›rmamal›y›z.

ni tutmuﬂtu. ﬁehit aileleri gelince çok
seviniyor bir ﬂeyler ikram etmek onlara birﬂeyler vermek istiyordu.
Eyüp abinin ailesi yan›na geldi¤inde de çok sevinmiﬂti.
Güler abla 14 y›l tutsakl›ktan
sonra ilk defa bayram› bizimle geçirdi.
‹lk gençlik gelmiﬂti onlara "Size
torpil çikolata verelim, Sibel onlar
Dev-Gençli onlar›n ihtiyac› var” diye de söylemiﬂti.
Bayram akﬂam› da hasta tutsaklar eylemine kat›lm›ﬂt›k. Çok
heyecanlanm›ﬂt›, sürekli saate bak›yordu. Taksim’e geldi¤imizi insanlar farkedince alk›ﬂlar ve slogonlar arka arkaya geldi. “Herkes bir
anda çevremize gelince bir anda ﬂaﬂ›rd›m ama çok mutlu oldum” diye
anlat›yordu. Kitlenin önüne geldi¤imizde Ferhat’la (Ferhat Gerçek) beraber yürümüﬂlerdi. Elini tutmuﬂtu
Ferhat’›n güldü¤ünü görünce sevindi¤ini söylemiﬂti. "Kitleye do¤ru
çevirince insanlar›n bak›ﬂlar›n› gördüm. Beni nas›l ald›klar›n› gözlerindeki bak›ﬂlar belli ediyordu. Herkese o an sar›lmak istedim” diyerek,
tek tek teﬂekür etmek istedi¤ini anlatm›ﬂt›.
Bayram›n ikinci günü Day›’n›n
ve Eyüp abinin yan›na Gazi’ye gittik. O anki duygular›n› anlatamam›ﬂt›. Tahliye oldu¤u günden itibaren Day›’n›n yan›na gitmek istiyordu. Sonraki süreçlerde konuﬂtu¤umuzda “Day›’n›n yan›ndayken bütün tutsak arkadaﬂlar›m akl›mdan
geçti, Day›’n›n ﬂehitli¤i yaﬂam› akl›mdan geçti ve daha bir güçlendim” demiﬂti.
***
30 Mart’ta herkes gibi bizde bir
ﬂeyler yapt›k. Evde Güler ablada bizimle beraberdi. Küçük bir yaz›
yazd› verdi. Sayg› duruﬂunda bizimle beraberdi. Day›s›n›n k›z› ﬂiir
okudu çok mutlu olmuﬂtu. Bu dönemlerde durumu a¤›rlaﬂm›ﬂt›, konuﬂmakta zorluk çekiyordu ama
böylesi özel günlerde kendini zorluyor bizimle oluyordu.
K›z›ldere’ye giden arkadaﬂlara

Say›: 217

Yürüyüﬂ
23 May›s
2010
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ba¤lanm›ﬂt›k telefonla. Arkadaﬂlar
“Güler Zere Onurumuzdur!”diye
slogan att›klar›nda çok mutlu olmuﬂtu. “Kendimi K›z›ldere” de hissettim, beni çok mutlu ediyorsunuz” diyordu.

Ì Süreyya Karacabey

Say›: 217

Yürüyüﬂ
23 May›s
2010
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(Ankara Üniversitesi
Ö ¤ re t i m G ö revlisi)
GÜLER ZERE ve Tüm Haks›zl›¤a U¤ram›ﬂ Olanlar ‹çin
Onunla benim aramda ne vard›,
bilmiyorum? Ben güvenli bir hayat
sürerken, o hayat›n› adad›¤› bir dava yüzünden hapse düﬂmüﬂtü, hayat›n› bir davaya adayanlara, ayn›
düﬂüncede olmasam da hep sayg›
duydum, haklar›nda konuﬂurken
dikkatli olmaya çal›ﬂt›m çünkü bizim konuﬂtu¤umuz yerden hep çok
uzaktayd›lar, kendini baﬂkalar› için
feda etmenin gücüne sahiptiler,
kendinden vazgeçmenin gücüne.
Yak›c› bir s›n›rda hayatlar›n› s›nayanlar karﬂ›s›nda ahkam kesemeyece¤imi bilecek kadar anlard›m onlar›, genç ömürlerini verdikleri ﬂeye kimi zaman öfkelensem de onlara öfkelenmek akl›ma bile gelmezdi hiçbir zaman. Korkak bir ikiyüzlülükle bezenmiﬂ hayatlar›n ortas›ndan ç›k›p, bizi utand›rarak, can›m›z› yakarak, kolektif bir iyi için
savaﬂarak ve ölerek -ölerek yaﬂayanlara söz söylemenin en az›ndan
güvenli bir hayat› her ﬂeyin üzerine
koyanlar›n hiç hakk› olmad›¤›n›
düﬂündüm. Ölüm oruçlar› sonunda
gerçekleﬂtirilen “hayata dönüﬂ”
operasyonlar› sonras›nda, onlar›
ölü sevicilikle suçlayan Alatl›’y› bu
yüzden hiç ba¤›ﬂlamad›m. Ölmenin
d›ﬂ›nda hiçbir yol b›rak›lmam›ﬂ insanlara, sadece bir örgütün piyonu
olarak bak›lmas›nda, korkunç bir
aﬂm›ﬂl›k ve de¤mezlik duygusu d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey görmedim. Kendi
hayat›nda en ufak risk almam›ﬂ
olanlar›n, onlar hakk›nda konuﬂma
hakk› olmad›¤›n› düﬂünüyorum.
Bizim ad›m›za cesaret gösterenlerin, kendilerini ateﬂe atanlar›n karﬂ›s›nda utançla bo¤az›m›z dü¤üm-

Durumunun a¤›rlaﬂt›¤› dönemlerde sanatç›lar ziyarete gelmiﬂlerdi
çok a¤r›s› oldu¤unu söylemiﬂti.
Kendini zorlayarak kalkarak gelen-

lere “Hasta tutsaklara ellerinizi uzat›n benim gibi olmas›nlar” demiﬂti.
Onlara “Kusura bakmay›n sizlere
daha çok ﬂey söylemek isterdim
sa¤l›¤›m elverdi¤ince anlatmaya çal›ﬂt›m” diyerek bitirmiﬂti.

lenece¤i yerde, serinkanl› bir biçimde “de¤mez” eleﬂtirisi yap›lmas›n› akl›n olmasa da vicdan›n sustu¤u yer olarak okuyorum. Buna karar verecek olan biz de¤iliz, hiç risk
almam›ﬂ olanlar, ﬂiddete do¤rudan
maruz kalmayanlar, kalpsiz bir gerçekçili¤in ortas›nda yaﬂay›p hiç bilmedikleri hayatlar› yarg›layanlar,
buna karar veremezler.
Güler Zere ile benim aramda ne
vard› bilmiyorum, onun ölümü karﬂ›s›nda sadece insanl›¤›mdan utan›yorum. San›yorum ki onu göre göre ölüme götüren koﬂullar›n ben de
bir parças›y›m, onu ve baﬂka tutuklular› ölüm halinde içeride tutan
düzene yeterince güçlü bir ses ç›karmad›¤›m için, elimden bir ﬂey
gelmedi¤ine kendimi inand›rd›¤›m
için, sadece ölümüne yand›¤›m
için.
Onunla benim aramda ne vard›
bilmiyorum, otuz yedi yaﬂ›ndayd›,
benden gençti ama k›sa ömrünü benim gibi geçirmedi. ‹çerideydi, hastayd› ve yaﬂamas›na izin verilmedi.
Onun hayat›ndan korkanlar bizim
hayat›m›zdan korkmuyorlar, demek
ki onun yaﬂamas› bizimkinden daha
önemliydi.
Gençken, daha gençken özgürlük duygusunu her ﬂeyin üstüne
koydu¤umu hat›rl›yorum, ﬂimdi
öyle düﬂünmüyorum, adalet duygusunun olmad›¤› yerde özgürlü¤ün
hiçbir anlam› olmad›¤›n› biliyorum. Bu ülkede, hatta dünyada adalet duygumuz sürekli incitiliyor ve
bununla ald›¤›m›z nefes sürekli zehirli. ‹nsanlar› içeri att›klar› yetmiyor, en temel insani haklar›na el koyuyorlar; aral›ks›z, aral›ks›z öldürüyorlar ve insanlara, ast›ktan sonra
bir de iﬂkence eden ortaça¤ papazlar›na benziyorlar.
Güler Zere’yi ast›ktan sonra bir
de iﬂkenceyle ölümünü ikizlediler.

Bunu nas›l sindirece¤iz, kendimize
nas›l insan diyece¤iz, bilmiyorum.
Onun sayesinde hasta tutuklulardan
haberimiz olmuﬂtu, hapishanelerde
süren zulümler bileﬂkesine bir iki
gazete bizi tan›k etmiﬂti. Ve biz hala bu bilgiyle yaﬂayabiliyoruz, hiçbir ﬂey yapmadan, sadece üzülerek,
birkaç sözle duruma ortak olarak,
vicdan›m›z› susturarak.
Onunla benim aramda ne vard›,
gerçekten bilmiyorum ama tan›k
olduklar›m›z yüzümüze yap›ﬂt› diye aynadan korkuyorum. Biz rahat
uykulara soyunurken üstelik bizim
ad›m›za ac› çekenleri düﬂünüyorum
ve bu kadar zulme susman›n zalimle iﬂbirli¤i oldu¤unu düﬂünüyorum.
Her ﬂeyi aﬂt›k, kendini feda etmeyi
edebiyat›n konusu yapt›k, kendini
ateﬂe atanlar› siyaseten yarg›lad›k
ama ölen Güler Zere’ler, biz de¤iliz. Onun yaﬂad›klar› bizim sokaklar›m›zdan bile geçmiyor, oturdu¤umuz kafelere u¤ram›yor onlar›n
hayat›, biz sadece konuﬂuyoruz bize radikal baﬂka hayatlar hakk›nda.
Her ﬂeyi aﬂm›ﬂ, uzlaﬂm›ﬂ halimize
politik bir eda vererek üstelik,
ölümler hakk›nda konuﬂuyoruz. Ve
onlar› t›pk› ast›ktan sonra kurﬂunlayanlar ya da iﬂkence edenler gibi
bir kez daha öldürüyoruz.
Güler Zere, ondan korkanlar taraf›ndan öldürüldü; Zere onlar› korkutacak güce sahipti, iyileﬂmesine
bile izin vermediklerine göre, vaktinde en temel insani hakk›n› kullanmas›na izin vermediklerine göre, ölesiye korkuyorlard› ondan.
Demek ki hepimizden daha kuvvetliydi.
Ne vard›, onunla benim aramda
bilmiyorum. Sadece bütün ölümleri
aniden anlams›zlaﬂt›rd›¤›n› biliyorum ve en zay›f göründü¤ü noktada
bile onun hepimizden çok güçlü oldu¤unu biliyorum.

***

Hasta tutsaklar ölüme terkedilemez!

Hasta tutsaklara sahip
ç›kmak solun ahlaki ve
siyasi sorumlulu¤udur
- Önceki say›dan devam Büyük bir sevinç, coﬂku ve yoldaﬂlar›n› zulmün elinden çekip alman›n hakl› gururu vard›. Hastal›¤›
ilerleyen ve zamana karﬂ› yar›ﬂan
yoldaﬂlar›n›n tedavisini “ d › ﬂ a r › d a”
sürdürebileceklerdi art›k.
G ü l e r Z e re’nin tahliye karar›
duyulunca, onu karﬂ›lamak için yoldaﬂlar›, ailesi, dostlar› 1 2 1 g ü n d ü r
oturma eyleminin yap›ld›¤› Ç u k ur ova Balcal› Hastanesi’nde topland›lar.
Tahliye haberi ‹ s t a n b u l ’ dan,,
Elaz›¤’a,, Malatya’dan K a r s ’a,, ‹z m i r ’e,, A n k a r a’ya dört bir yana tez
zamanda ulaﬂt›.
Arada kilometreler de olsa dört
bir yanda ayn› sevinç, ayn› gurur ve
yoldaﬂlar›n›n bir an önce sa¤l›¤›na
kavuﬂmas› dile¤i vard›.
G ü l e r Z e re tekerlekli sandalyede kap› önünde gözüktü¤ünde sloganlarla, zafer iﬂaretleri ile karﬂ›land›.
Tarih 7 Kas›m 2010’du....
G ü l e r ZeAylard›r sürdürülen “G
r e’ye özgürlük” mücadelesi baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ, mücadelenin gücü ile
G ü l e r Z e re zulmün elinden çekilip,
al›nm›ﬂt›.
7 Kas›m 2010 tarihine, bu sonuca, aylarca süren, zorlu ve bir çok
mevzide birden örnek bir mücadeleyle ulaﬂ›lm›ﬂt›.
Güler Zere’nin kanser hastas› oldu¤unun kesinleﬂmesi ile “ G ü l e r
Z e re’ye özgürlük mücadelesi”nin
ilk ad›mlar› at›ld›.
TAYAD’l› Ailelerin 12 Hazi r a n 2 0 0 9 ’ da Çukurova Balcal›
Hastanesi önündeki eylemiyle de
mücadele fiili olarak baﬂlat›ld›.
Özgürlük mücadelesi tam 148
g ü n, yaklaﬂ›k 5 ay aral›ks›z sürdürüldü. Ülkemizin dört bir yan›nda,

yurtd›ﬂ›nda Güler Zere’nin özgürlü¤ü için eylemler yap›ld›.
A d a n a B a l c a l › H a s t a n e s i ’nin
önü ile ‹ s t a n b u l Adli T › p K u r u m u
önünde aylar süren özgürlük nöbetleri tutuldu.
5 ay boyunca onlarca ﬂehirde bas›n aç›klamalar›, meﬂaleli yürüyüﬂler, AKP il binalar›na tabut b›rakma
eylemleri, ‹ s t a n b u l Taksim’de her
hafta cuma günleri binlerin kat›ld›¤›
yürüyüﬂler yap›ld›.
“...GÜLER ZERE’Y‹ ZUL M Ü N E L ‹ N D E N Ç E K ‹ P ALA L I M ! ” ça¤r›lar›n›n oldu¤u binlerce afiﬂ as›ld›.
2009 y›l› yaz aylar› boyunca
bir çok ﬂehirde yap›lan festivallerde hep Güler Zere’nin ve hasta
tutsaklar›n AKP iktidar›nca nas›l
katledilmeye çal›ﬂ›ld›¤› anlat›ld›.
Binlerce insan›n kat›ld›¤› konserlerde, hatta f u t b o l k a r ﬂ › l a ﬂ m a l a r › n d a onun özgürlü¤ü için konuﬂmalar yap›ld›, sloganlar at›ld›,
pankartlar aç›ld›.
Güler Zere’nin özgürlü¤ü için
TAYAD’l›lardan, avukatlara, gençlikten devrimci memurlara, yoksul
gecekondu halk›ndan, devrimci sanatç›lara, ayd›nlara kadar herkes seferber oldu.
5 ay boyunca ›srarl› bir mücadele sürdürülerek, Güler Zere’nin
özgürlü¤ü ad›m ad›m kazan›ld›.
AKP iktidar›n›n katletmeye çal›ﬂt›¤› onlarca hasta tutsak herkese
anlat›ld›.

“Zulmü Duymayan,
Zalimi Ta n › m a y a n K a l m a s › n ” diyerek hareket
eden devrimciler, yayg›n
bir teﬂhir kampanyas›
gerçekleﬂtirdiler.

Oligarﬂinin hasta
tutsaklar› katletme
politikas›na sessiz
kal›namaz
Yaz›m›z›n ilk bölümünde de
vurgulad›¤›m›z gibi, hasta tutsaklar meselesi, oligarﬂinin özellikle
1996 y›l›ndan itibaren yürüttü¤ü
bir politikayd› ve biz o zamandan
beri, “ s e s s i z i m h a ” politikas›na
karﬂ› mücadele yürüttük. Hapishane direniﬂlerinin temel taleplerinden biri de her zaman hasta tutsaklar›n tedavisi oldu.
Hasta, sakat tutsaklar›n olmas›m ü c a d e l e n i n s o n u c u ” olarak
n› “m
görüp, bunu kan›ksayamazd›k.
Tersine, oligarﬂinin hasta tutsaklar› gün gün katletme politikas› karﬂ›s›nda her dönem ﬂu veya bu ﬂekilde mücadeleyi sürdürdük.
Oligarﬂi bir yandan hasta tutsaklar› ad›m ad›m katlederken, bir
yandan da bunu kan›ksatmakta,
normalmiﬂ gibi kabul ettirmek istemekdeydi. Güler Zere’nin ad›m
ad›m katledilmeye çal›ﬂ›lmas›nda
bunu aç›kça bir kez daha gördük.
Güler Zere, Elbistan Hapishanesi’nde 2008 A¤ustos ay›nda
“diﬂ a¤r›s›” ﬂikayetiyle doktora
ç›kt›. Aylarca teﬂhis konulamad›.
A¤z›n›n içini tamamen yaralar
kaplad›¤›nda sevk edildi ki aradan
tam 4 ay geçmiﬂti. 4 ay ›n her saati bir iﬂkenceydi ve ölüme gidiﬂti.
K a s › m 2 0 0 8 ’ de Adana Balcal›
Hastanesi’nde tahlilleri yap›ld›
ama sonuçlar›n› almak için de 3
a y beklemek gerekti. Kanser ilerliyordu bu arada. K a n s e r t e ﬂ h i s i
a n c a k ﬁ u b a t 2 0 0 9 ’ d a konuldu.
Kanser teﬂhisi konmas› için
tam 7 ay geçmiﬂti. Sonras›nda da
tedavi için “yer yok”, “s›ra yo¤un” gibi gerekçelerle hastaneye
yat›rmad›lar. Bunlar›n hiçbiri,
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herhangi bir hapishane idaresinin
“vurdumduymazl›¤› ” ya da bir
doktorun “ihmali” de¤ildi. Güler
Zere ve onlarca hasta tutsak b i l i n ç l i b i r p o l i t i k a ile katledildiler.
Ve bugün yeni Güler Zereler’i katletmek için imha politikas› devam
ettirilmektedir.
‹ﬂte bu politikan›n s u ç o r t a ¤ ›
olmam›z›, hasta tutsaklar›n katledilmesini izlememizi istiyorlar.
Bunu elbette kabul edemez, seyirci kalamazd›k, kalmad›k da. Bu
dün de böyleydi, bugün de böyledir.
Tutsaklar, hele hasta tutsaklar
b i r h a l k › n o n u r u d u r. Onlar halk›n ulusal ve s›n›fsal kurtuluﬂu
için sürdürülen savaﬂta tutsak düﬂmüﬂ, tutsakl›kta da oligarﬂinin sald›r›lar›n›n ilk hedefi olmuﬂlard›r.
Halk›n öncüleri, en ileri kesimleri olarak hep en a¤›r bedelleri
ödeyenler olmuﬂlard›r. O nedenle
tutsaklara yönelik her sald›r› halka yönelik bir sald›r› olarak görülmelidir.
Tutsaklar›n›, hasta tutsaklar›n›
bu sald›r›lar karﬂ›s›nda tek baﬂ›na
b›rakanlar›n, onlar›n katledilmelerini izleyenlerin gelecekleri de
olamaz!

Hasta tutsaklar›
sahiplenmek de¤erlerimizi
sahiplenmektir
Güler Zere ve hasta tutsaklar›n
özgürlü¤ü için sürdürdü¤ümüz
mücadele ayn› zamanda “bb i z ”i sahiplenmek, yoldaﬂlar›m›z› sahiplenmekti.
Güler Zere’nin özgürlü¤ü için
sürdürdü¤ümüz mücadele “tt e k b i r
tutsa¤›m›z için” için bunlar› yapt›ysak yüzlerce tutsa¤›m›z için t ü m
dü n y a y › a y a ¤ a k a l d › r › r› z demekti
ayn› zamanda.
Birimizin “kk › l › n a d o k u n m a l a r › ” demek hepimizin “ k › l › n a d o k u n m a k ”t›. Güler Zere’ye yönelik sald›r› hepimize, yap›lm›ﬂ bir
sald›r›yd›.
Tüm hasta tutsaklar için de geçerlidir bu. Hasta tutsaklara sald›-

22

r›, ayn› zamanda tüm devrimcilere, ilericilere, yurtseverlere, k›sacas›, halk›n mücadelesine sald›r›d›r. Oligarﬂi siyasi tutsaklar› tecrit
alt›nda tutarak, onlar›n hastal›klara aç›k hale gelmelerini sa¤l›yor,
tedavi etmeyerek, birer ikiﬂer katlediyor.
Sa¤l›k hakk›n› ve tedavi ihtiyac›n›, tutsaklara karﬂ› bir silah olarak kullan›yor.
Bunlar› görmezden gelmek,
sessiz kalmak kendimizi, de¤erlerimizi inkar etmektir. Seyirci kalmak çürümektir.
Tutsaklar›m›z, devrimin moral
de¤erleridir. Onlar, zulüm düzeni
taraf›ndan hastal›klar› tedavi edilmeyerek ac›lar, iﬂkenceler içinde
kalmaya mahkum edilmiﬂken, onlar›n ac›lar›n› duymamak, onlar›
hissetmemek, de¤er ve moral yitimidir.
Aylarca, y›llarca en basit bir tedaviden bile yoksun b›rak›lan hasta tutsaklar›n hayk›r›ﬂlar›n› duymamak, kör ve sa¤›r olmakt›r.
Düﬂünün ki, Güler Zere’yi katletmek için düzenin tüm kurumlar› devreye girdi. Adli T › p K u r u m u “ss e s s i z i m h a ”y› aç›ktan sürdüren kurumlar›n baﬂ›ndad›r.
Kontrgerillac›lar›, ›rz düﬂmanlar›n› aklarken, hasta tutsaklar› katletmek için sistemli bir politika sürdürmektedir.
Hat›rlanacakt›r, Güler Zere’nin
özgürlü¤ü için mücadele yükseltildi¤inde, oligarﬂi bu kez de Güm e r h a m e t ” dilemeler Zere’ye “m
sini dayat›yordu. Tüm hasta tutsaklar bugün ayn› dayatmayla karﬂ› karﬂ›yad›r. Tutsaklar› bu dayatma ile yüz yüze b›rakmak, “ n e
h a l l e r i v a r s a g ö r s ü n l e r ” demek,
mücadeleye yabanc›laﬂmakt›r.

Sol, hasta tutsaklar
karﬂ›s›ndaki sorumlulu¤unu üstlenmelidir
‹lerici bas›n-yay›n organlar›nda zaman zaman hasta tutsaklar›n
yazd›¤› sitem, ﬂikayet ve eleﬂtiri
dolu sat›rlara tan›k oluyoruz. Ba-

zen “bize sahip ç›k›n” hayk›r›ﬂ›na
dönüﬂüyor bu sat›rlar. E¤er ki, bir
halk hareketi, hasta tutsaklar›n›
“bize sahip ç›k›n” d e m e k d u r um u n d a b › r a k › y o r s a , orada çok
ciddi bir sorun var demektir.
Bir hasta tutsak, Menduh K›l›ç
Günlük gazetesine geçen y›l ﬂöyle
bir mektup yazd›:
“... ben ve... hatta benden daha
a¤›r hasta arkadaﬂlar›m ... Günlük'te ise sadece birkaç sat›rla; o
da bir köﬂede, hiç görülmeyecek
bir yaz›yla veriliyor... Bizlerin si zin de¤eriniz oldu¤umuz unutul mamal›!

... Size bu faks› yazarken, Erzurum'da ‹smet Ablak arkadaﬂ›m›z
vefat etti. Bir arkadaﬂ›n›z olarak
sormak istiyorum: Kaç kez bu arkadaﬂ›m›z›n durumunu haberleﬂtirdiniz? Kim bilir yar›n hangimizin s›ras› gelecek. Buna ra¤men
bu denli duyars›z kal›nmamal›yd›.
Sahiplenmek çok önemli. S a h i p sizlik bir o kadar ac› vericidir. Biz
hastalar, cezaevinde ölümle pençeleﬂiyoruz; kimimiz ölüyor, kimimizin ömrü ise s›n›rl›. Her birimiz
‹smet arkadaﬂ›m›z gibi ölebiliriz.
Di¤er gazeteler bunlar› haberleﬂtiriyorlar. Ama Günlük hiç oral›
olmuyor. Bir insan, bir hasta olarak beklentim vard› sizden. Ama
bu beklentim karﬂ›lanm›yor. ...
Belki siz ﬂöyle diyebilirsiniz; arkadaﬂ... hastal›¤›n vermiﬂ oldu¤u
duyguyla bu faks› yazm›ﬂ. Asla de¤il; sadece böyle olmamal›yd› ve
bize sahip ç›k›lmal›yd› ...”
Bu hayk›r›ﬂ, gerçekte devrimci,
yurtsever, ilerici, herkes için son
derece vahim bir gerçe¤i anlat›-

yor. Fakat, bir de bu mektuba,
Günlük Gazetesi’nin Okur Temsilcisi Hüseyin Aykol’un verdi¤i
cevap var.
“Bu mektubu okuyunca, adeta
baﬂ›mdan kaynar sular döküldü!..
ve çok üzüldüm. Biraz kendime gelince de... son haftan›n gazetelerini
yeniden incelemeye baﬂlad›m. Son
yedi günün gazetesinde sa¤l›k sorunlar›na de¤inen cezaevi haberleri, birinde sürmanﬂet olmak üzere
t a m a lt › ke z bi ri nc i sa yfa da n büy ük
ﬂekilde görülmüﬂ. ... cezaevlerindeki sa¤l›k koﬂullar›yla ilgili olarak
tam 23 ayr› haber yap›lm›ﬂ. Belki
23 haber de¤il de 53 haber yap›lsayd›; ama ... bizim gazetemiz bu
haberleri yapm›yor... demek gerçekten büyük haks›zl›k.” (26 Temmuz
2009, Günlük)
Aykol’un hasta tutsaklar konusundaki duyars›zl›klar›n› yay›nlanan haberlerin rakam›yla örtbas
etmesine karﬂ›, bu kez Bak›rköy L
Tipi Kad›n Cezaevi'nden Hatice
Y›ld›r›m bir mektup yaz›yor. Diyor ki:
“Tüm Türkiye ‹smet Ablak a rkadaﬂ›n gözünün içine baka baka
bir 'güle güle' bile demedi. Ancak
Taylan Ç ‹ N TAY kanserli bir tutsak. Hasta tutsaklar› sahiplenmeyenleri eleﬂtirdi¤i bir mektubunda
ﬂunlar› söylüyordu:
“ Malum cezaevlerinde ölümü
bekleyen insanlar›n haberini okuyoruz. ... Kalabal›k bir seyirci toplulu¤u önünde 'sistem' dedi¤imiz katil,
onlar› karanl›k kuyulara itiyor.
Ama nas›l oluyorsa kan›, eti, kemi¤i tükenen bu insanlar kimselerin
uykusunu kaç›rtm›yor. Kimseler neredeyse naklen seyretti¤i ölümlerin
sorumlulu¤unu üstlenmiyor. (...)
Onlar ﬂerefleriyle yaﬂamay› bildikleri gibi, ﬂerefleriyle ölmeyi de
bilirler. Sorun arkada kalanlar›n ne
oldu¤u ya da olaca¤›d›r. Sözde çok
de¤er verdikleri insanlar, ölümün
eﬂi¤inden tek tek geçerken bu suskun
seyirciler çürüyerek yaﬂayacak, yaﬂarken çürüyeceklerdir. (...)”

o ise, sadece oluﬂacak bir kamuo yu ve ona güle güle diyebilecek
i k i e l d e y d i u m u t l u g ö z l e r i . Ya
Menduh K›l›ç, avaz avaz ölece¤ini kendi kalemiyle yazan kaç ce s u r y ü r e k t a n › d › n › z ? Dünya böylelerinin hayat›n› sat›r sat›r yazarken, siz neredeyse 'yazmay›n,
e l i m i z d e n b u g e l i y o r ' diyorsunuz.” (9 A¤ustos 2009)
Aykol’un buna da cevab› var:
“Hasta olanlar durumlar›n› insan haklar› örgütlerine yazmal›...
Hasta arkadaﬂlar›m›z›n durumunu
elbirli¤i ile kamuoyuna duyural›m. Ancak bunun her ﬂeyi çözece¤i yan›lsamas›na da kap›lmayal›m...”
Bir özetini aktard›¤›m›z yukardaki tart›ﬂma, düﬂündürücüdür.
Oligarﬂinin gün gün katletmeye çal›ﬂt›¤› hasta tutsaklar›n mektuplar›n› yay›nlamay›, hasta tutsaklar›n durumunu anlatmay› bile
gerekli görmeyen, tutsaklar›n hakl› eleﬂtirilerine bile tahammül edemeyen bir anlay›ﬂ, hasta tutsaklar›
nas›l sahiplenecek?
Güler Zere katledildi. S›rada
ﬂimdi yine onlarca Güler Zere var.
Hasta tutsaklar sahiplenilmedi¤i,
tek baﬂ›na b›rak›ld›¤› ölçüde oligarﬂi bundan da cesaret alarak daha
çok katledecektir. Bunun önüne
geçmenin yolu, hasta tutsaklar mücadelesini ciddiye almaktan, m ü c a d e l e ni n bi r p a r ç a s › olarak görmekten geçmektedir.
Has ta tuts aklar›m›z› katlettirmemeli, sahiplenmeliyiz. Ancak
hasta tutsaklar›n özgürlü¤ü için sürdürülen mücadele çeﬂitli yanl›ﬂ bak›ﬂ aç›lar›yla bugüne kadar bu ciddiyetle ele al›nmam›ﬂt›r. Güler Zere’ye Özgürlük mücadelesi s›ras›nda geniﬂ bir sahiplenme oluﬂmuﬂ,
ancak bu da süreklileﬂmemiﬂtir.
Öyle ki, özellikle Güler Zere’nin
tahliyesinden sonra hasta tutsaklar
için yap›lan eylemlerde kat›l›m alabildi¤ine düﬂmüﬂ, eylemi a¤›rl›kl›
olarak H a l k C ep he liler omuzlam›ﬂlard›r. Eylemlere bir çok siyasi hareket ya temsilci düzeyinde gelmiﬂ

ya da düzenli olarak yer almam›ﬂt›r.
Kald› ki, sorun kat›lmak de¤il,
bu sürecin örgütleyicisi olmakt›r.
Sorun bir kaç eylem, bir kaç bas›n
aç›klamas›ndan da öte sonuç almaya, oligarﬂinin “sessiz imha” politikas›n› boﬂa ç›karmaya yönelik bir
politika izlemek, bu kapsamda bir
mücadeleyi gerçekleﬂtirmektir.
Mücadele bu ciddiyetle ele al›nmas› gerekirken, hasta tutsaklar için
oluﬂturulan platformda, “eﬂcinsellerin durumu” tart›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Kimi
siyasi hareketler ve çevreler, kendilerine “LGBTT” ad›n› veren bir cinsel sapk›nl›k grubunun “kk a r a r me k a n i z m a s › n d a ” yeralmas› kabul
edilmeyince bunu gerekçe gösterip
hasta tutsaklar platformundan birer
birer çekildiler.
Hasta tutasaklar›n birer-ikiﬂer
katledildi¤i günümüzde hangi gerekçeyle olursa olsun, hasta tutsaklar› ölümle yüz yüze b›rakmak kabul edilemez. Bu tavr›n yanl›ﬂl›¤›
ortadad›r. Nitekim bu tür tav›rlar,
hasta tutsaklara özgürlük mücadelesine zarar vermiﬂtir. Tutsaklar›n yaﬂam› “cinsel kimlik” tart›ﬂmas›na
feda edilmiﬂtir.
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Bu tav›r, “ i s t e rs e G ü l e r Z e reler
ölsün, bana ne” demektir. Böyle
bir tav›r kimsenin hakk› olmamal›d›r. Do¤ru olan hasta tutsaklar mücadelesini daha güçlü sürdürmektir.
Yine son bir notta, solun bir kesiminin yanl›ﬂ bak›ﬂ› üzerine düﬂmek istiyoruz. Solun bir kesimi “hapishane”de tutsa¤›m›z yok” diyerek, hasta tutsaklar mücadelesinin
içinde yer almamaktad›r.
Oysa böyle bir durumda hapishanede tutsaklar›n›n olup-olmamas›
pekte önemli de¤ildir. Zulüm alt›ndaki tutsaklar› sahiplenmek, hapishaneler sorununa kay›ts›z kalmamak bir demokrasi, ahlak ve vicdan
sorunudur.
Hasta tutsaklar›n katledilmesine
karﬂ› mücadele etmek ilerici, demokrat, sosyalist, komünist oldu¤unu söyleyen herkesin görevidir.
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Düzen partisi CHP’yi yeni
vitrinle “umut” haline
getirmek istiyorlar
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Deniz Baykal’›n “ahlaks›z iliﬂkilerinin” yer ald›¤› bir kaset nedeniyle CHP Genel Baﬂkanl›¤›’ndan
istifa etmesinden sonra, Kemal K› l › ç d a ro¤lu, CHP Genel Baﬂkanl›¤›’na adayl›¤›n› aç›klad›.
Baﬂ›n› Do¤an Medya’n›n çekti¤i
iﬂbirlikçi tekellerin bas›n›, K›l›çdaro¤lu’nun adayl›¤›n› aç›klamas›n›n
üzerinden bir gün bile geçmeden
“CHP’nin oylar›n› art›rd›¤›n›” yazd›.
Nas›l oldu da, 24 saat geçmeden
bu tespiti yapm›ﬂlard›? Yine K›l›çdaro¤lu ile ilgili ç›kan övgü dolu
yaz›lar›n bir aç›klamas› olmal›yd›
elbette!
Bu sorunun cevab›, tekellerin
CHP’yi yeniden “ddüzenleme”leri,
yeni bir v i t r i n oluﬂturma ve kimi
çevrelerin de AKP’ye alternatif
oluﬂturma çabalar›yla ilgiliydi.
K e m a l K › l › ç d a ro¤lu’nun adayl›¤›n› aç›klamas›ndan önce ve sonra
her düzen partisinde yaﬂanan geliﬂmeler, ayak oyunlar›, hizip çat›ﬂmalar› CHP’de de fazlas›yla yaﬂand›.
H a i n ”, “ a r k a d a n h a n ç e r l e “H
m e ” suçlamalar› birbirini izledi.
Daha düne kadar “kol kola ge zen”ler bir günde “ h a i n ” , “ A m e r i k a ’ n › n a j a n › ” olmuﬂlard›.
D ü z e n p a rt i l e ri , s›rtlanlarla, çakallar, akbabalar, beslenip büyütüldüklerinde ilk besleyenin gözünü
oyacak kargalarla doludur. Emperyalizmin ve tekellerin ç›karlar›n›
korumak için politika yapan bir partinin, “ a s l a n l a r y a t a ¤ › ” olacak hali
yoktur elbette!

C H P iﬂbirlikçi tekellerin
partisidir
Bugüne kadar kendisine sol, sosyal demokrat bir parti dese de C H P
hiçbir zaman sol, sosyal demokrat
Biz halk›n parb i r p a r t i o l m a d › . “B
tisiyiz” deseler de halka uzak, halk›n taleplerine kulaklar›n› t›kayan,
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halktan kopuk bir parti oldu hep.
Devrimci hareket, y›llar önce
CHP’nin rolünü, “ooligarﬂinin kol t u k d e ¤ n e ¤ i ” diye özetlemiﬂti.
“Sol”culukla etiketlenmiﬂ CHP;
devrimci mücadelenin geliﬂmesi
karﬂ›s›nda, mücadelenin önünü kesmek için oligarﬂi taraf›ndan öne sürülmüﬂtü.
1973 sonras› Ecevit döneminde
sol sloganlar ile halk›n uyan›ﬂ›n›n
önünü kesecek bir barikat olarak
devrimcilerin karﬂ›s›na ç›kar›ld›.
Sol bu konuda kafa kar›ﬂ›kl›¤› da
yaﬂad›. Çeﬂitli dönemlerde halk›n
sol parti diye CHP’yi destekledi¤i
süreçler de yaﬂand›.
Düzenin sa¤’›nda ve sol’unda
kurdurulan partiler h e r zaman
o l i g a r ﬂ i n i n ç › k a r l a r › i ç i n v a ro l u p
o ç › k a r l a r › k o r u m u ﬂ l a r d › r.
CHP uzun bir süredir, iﬂbirlikçi
tekellerin, düzenin sol’unda yaratmak istedi¤i bir alternatif olamad›.
Parti, halktan tamamen kopmuﬂ,
oligarﬂi içi çat›ﬂmaya bo¤az›na kadar batm›ﬂ, halk›n taleplerine s›rt›n›
dönmüﬂtü. Bu haliyle iﬂbirlikçi tekeller için halk› uyutacaklar›, sol bir
alternatif diye sunabilecekleri bir
yan› yoktu CHP’nin.
O nedenle uzun bir süredir CHP
Genel Baﬂkan› Deniz Baykal ve
ekibine karﬂ› bu temelde sürdürülen
bir “muhalefet” vard›.
K›sacas›, iﬂbirlikçi tekeller kiral›k kalemleri arac›l›¤›yla CHP’de
“dde¤iﬂim” talebini bir çok kez dile
getirdiler. Dile getirilen CHP’nin
halk›n taleplerine kulak vermesi,
halk›n ç›karlar›n› savunmas›, demokratik talepleri sahiplenmesi anlam›nda halktan yana bir “dde¤iﬂim”
de¤ildi elbette.
‹ﬂbirlikçi tekeller Deniz Baykal
ve ekibinin tasfiyesini, yerine “yyeni
yüz”lerden oluﬂacak bir vitrin ve “estirilecek” bir ” r ü z g a r” ile CHP’nin
bir umut olmas›n› istiyorlard›.

Oligarﬂi CHP için; koﬂullar›
oluﬂtu¤unda AKP yerine mücadelenin önünü kesecek, düzenin sol’unda bir alternatif oluﬂturmaya çal›ﬂ›yordu. Gerekti¤inde, AKP’nin yoksullaﬂt›rd›¤› yoksul halk için sahte
bir umut da olabilmeliydi.
Düzen, onmilyonlarca yoksula,
AKP iyice y›prand›¤›nda çözüm olarak CHP’yi gösterecekti. Böylece
kitleler AKP ile CHP aras›nda gidipgelecekti. O nedenle CHP yeni bir
“vitrin”le yedekte tutulmal›, zaman›
geldi¤inde ise önü aç›lmal›yd›.
Böylece devrimci mücadelenin
yoksullar› örgütlemesinin, mücadeleye katmas›n›n da önü kesilmiﬂ
K a r aolacakt›. T›pk› 1973 sonras› “K
o¤lan” diyerek mavi gömlekli, maHalkç›” Ecevit’in önüvi kasketli “H
nü açt›klar› gibi...
“ H a l k ç › ” Ecevit, mavi gömle¤i,
kasketi, yan›nda eﬂi Rahﬂan Ecevit
ile köy köy, kasaba kasaba dolaﬂt›.
Halk›n içine girdi, onlarla sohbet etti. Ad›n› umut diye da¤lara yazd›rd›.
“ Toprak i ﬂle yenin, su kull anan› n”
diyerek sol sloganlar› kulland›. Toprak reformundan söz etti. “Ak günler” vaadinde bulundu.
K a r a o ¤ l a n ” yoktu
37 y›l sonra “K
ama bu kez de “ G a n d i ” K e m a l halk›n karﬂ›s›na 48 saatte tekeller taraf›ndan ç›kar›ld›.

Tekeller “ G a n d i ”
Kemal’den bir lider
yaratmak istiyor!
Sola, devrimcilere umut ba¤lam›ﬂ milyonlarca insan bir süredir
CHP ile ilgili tart›ﬂmalar›n içine çekilerek, düzen içi düﬂüncelerle etkilenmeye çal›ﬂ›l›yor.
CHP’nin gerçek niteli¤ini gizleyerek, “tt ü m k ö t ü l ü k l e r i n” sorumlusu olarak Deniz Baykal ve ekibini
gösteriyor burjuvazinin kalemﬂörleri. Y›llanm›ﬂ “ p a r t i b ü ro k r a t l a r › ”

olmasayd› CHP “sorun çözen” bir
parti olurdu diyorlar.
CHP’de “ y e n i d ü r ü s t b i r l i d e r ”
olursa, “ y ö n e t i m g e n ç l e ﬂ i r s e ”,
CHP bir halk partisi olabilirmiﬂ. Bu
tez, bir süredir tekellerin sözcüleri
taraf›ndan dile getiriliyor.
CHP’nin meselesi lider ve yönetim meselesi de¤ildir. CHP’nin sorunu iﬂbirlikçi tekellerin partisi
olmas›d›r. O nedenle kim, hangi lid e r, hangi ekip gelirse gelsin CHP
halk›n partisi de¤il, tekellerin partisi olmaya devam edecektir.
Bir süredir CHP’de Genel Baﬂkanl›k konusu tart›ﬂ›l›yor. Aday olarak ortaya ç›kan Kemal K›l›çdaro¤lu kiﬂisel özellikleri, inançlar›, milliyeti ne olursa olsun onu oraya getirenler, önünü açanlar tekellerdir.
Kemal K›l›çdaro¤lu, iﬂbirlikçi
Gand i” Ketekellerin bas›n›nda “G
m a l diye övülmekte, halka da “een
iyi lider b u d u r ” denilerek propo-

gandas› yap›lmakta, halk yönlendirilmektedir.
“ G a n d i ” K e m a l diyerek haz›rlad›klar› K e m a l K › l › ç d a ro¤lu’nu
pazarlamak için burjuva propagandan›n tüm yöntemlerini kullan›yorlar. K›l›çdaro¤lu’nu kanal kanal
gezdirip, röportaj yap›yorlar. Peki
K›l›çdaro¤lu bu konuﬂmalar›nda ne
diyor? Halka ne söylüyor?
Düzene alternatif hangi program›
savunuyor? Halk için ne öneriyor?
Bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›n nas›l kazan›laca¤› konusunda ne diyor?
Onun a¤z›ndan hiçbir zaman
NAT O’ya hay›r!, IM F’ye hay›r!
cümleleri duyulmuyor ve duyulmayacak da. Ba¤›ms›z bir ülke için
emperyalistleri bu ülkeden kovmal›y›z demeyecektir K›l›çdaro¤lu.
Rüﬂvet-yolsuzluk, iﬂsizlik aç›klamalar› ile idare edecektir. Bu konuda da somut bir ﬂey önermeyecektir. Ortada halka dair bir prog-

Savaﬂan
Kelimeler
Ne kadar ve kime göre esnek?
Bu, emekçiler lehine bir esneklik de¤il, sömürücüler için
daha fazla sömürme ve kölece çal›ﬂt›rma özgürlü¤üdür!
Ülkemizi y›llard›r ‹ M F p rogr a m l a r › ile yönetenler, emperyalizmin istedi¤i hemen tüm düzenlemeleri yapt›lar, yap›yorlar.
Bu emekçi halk›n daha çok sömürülmesi, iﬂçilerin ise sendikas›z,
güvencesiz çal›ﬂt›r›lmas›, daha çok
sömürülmesi demekti. 1990’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru ve özellikle
2001 sonras› oligarﬂi “ekonomik
krizi” gerekçe yaparak, esnek çal›ﬂm a ile ilgili ad›mlar att›. Sendikas›zlaﬂt›rmadan, güvencesiz çal›ﬂt›rmaya, 4-C’ye, istihdam bürolar›ndan, k›dem tazminatlar›n›n gasp
edilmesine kadar bir çok hak gasp›n› içermektedir bu sald›r›lar.
E s n e k ç a l › ﬂ m a , burjuvazinin
hem sömürüsünün hem de ikiyüzlülü¤ünün en somut örneklerinden bi-

risidir.
Bu sistem proletaryay› nas›l daha ucuza çal›ﬂt›raca¤›, nas›l sendikas›z ve örgütsüz b›rakaca¤›n›n, güvencesiz çal›ﬂt›raca¤›n›n ad›d›r.
Oligarﬂi esnek çal›ﬂma ile iﬂçileri bir yandan daha çok sömürür,
kazan›lm›ﬂ tüm haklar›n› gaspederken, bir yandan da ad›na esnek ça l›ﬂma diyerek sömürüsünü gizlemeye çal›ﬂmaktad›r.
B u s is t em n e k adar serbest, ne
k a d a r esnek, ne kadar h ü r d ü r ?
Ve kime göre serbest, kime gör e e sn e k , k i m e g ö re h ü r d ü r ?
“Serbest piyasa” deniyor; peki
bir emekçi için ne kadar “serbest”lik var bu piyasada? “Esnek”
çal›ﬂma deniyor, emekçi için esnek-

ram elbette yoktur.
Halk›n sorunlar›n› çözecek bir
parti de¤il, iﬂbirlikçi tekellerin partisi olarak yoluna devam edecektir
CHP. O nedenle K›l›çdaro¤lu’nun
halk›n sorunlar›n› çözmesini beklemek bir hayaldir.
Daha dün 1937-38’deki Dersim
katliam›n› savunan Onur Öymen’i
eleﬂtiren K›l›çdaro¤lu, sonra tüm
söylediklerini geri çekmiﬂ, Onur
Öymen ile ayn› noktaya gelmiﬂti.
Dersim katliam›n› aç›ktan eleﬂtiremeyen, bir halk›n ac›lar›na bile sayg› göstermeyen, kendi söylediklerini savunamayan birinden bir lideri
b›rak›n tutarl› bir insan bile ç›kmaz.
Tekeller bir lider yaratarak
CHP’de oluﬂturacaklar› bir vitrin ile
CHP’yi yeniden “umut” haline getirmek istiyorlar.
Ancak vitrin de oluﬂtursalar, dere tepe dolaﬂsalar da halk› aldatamazlar. Çünkü CHP halk›n partisi
de¤il, oligarﬂinin partisidir. Bu gerçe¤i hiç kimse de¤iﬂtiremez
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lik var m›? Hay›r, serbestlik de, esneklik de patronlar içindir. Esnek
çal›ﬂma düzeni demek, bir emekçinin sendikas›z, iﬂsiz, güvencesiz b›rak›labilmesidir.
Eme¤inden baﬂka “ s a t a c a k ” bir
ﬂeyi olmayan emekçinin, esnek çal›ﬂma düzeninde 4-C’li yap›lmas›d›r. Özelleﬂtirme politikalar› ile kap› önüne konmas›, iﬂsiz kalmas›d›r.
“‹stihdam bürolar›” arac›l›¤›yla
eme¤inin ucuza pazarlanmas›d›r. Ya
da aç kalmamak için her iﬂi, kendisine dayat›lan her koﬂulda yapmak
zorunda kalmas›d›r.
Bu durumda iﬂ seçme konusunda bir emekçi ne kadar h ü r d ü r ?
Serbestlik, esneklik, tekeller için
sömürmede bir kurals›zl›k ve serbestliktir.
Esneklik emekçiler lehine bir es neklik de¤il, asalak sömürücüler
için daha fazla sömürme özgürlü¤üve f›rsatç›l›kt›r. ‹ﬂsizlik tehdidi alt›nda kazan›lm›ﬂ haklar›n budanmas›, hatta tamamen elinden al›nmas›d›r.

23 May›s
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Yaz› dizimizin birinci bölümünde Grup Yorum’un ilk kuruluﬂ y›llar›ndan, Ortaköy Kültür Merkezi’ndeki ilk çal›ﬂmalar›na, ilk konserlerinden ilk kaset çal›ﬂmalar›na
ve Kürtçe müzik söylemelerine
kadar 25 y›ll›k tarihlerindeki
‹LK’lerinden baz›lar›na de¤inmiﬂtik.
Dizimizin bu bölümünde ise
1996 y›l›na kadar olan tarihten belli
kesitlere k›sa k›sa de¤inece¤iz.

Plastik b orudan k aval,
permatik s ap›ndan f lüt
Say›: 217

Yürüyüﬂ
23 May›s
2010

Grup Yorum bir dizi konserin ard›ndan 9 Temmuz 1989’da Mersin
Likat-‹ﬂ Sendikas› taraf›ndan düzenlenecek bir konser için Mersin’e
gitmiﬂti. Ancak konsere yar›m saat
kala hiçbir gerekçe gösterilmeden
konserin Valilikçe yasakland›¤›
söylendi. Konseri izlemeye gelen
binlerce kiﬂi konserin yasakland›¤›n› duyunca Grup Yorum’la birlikte
yasa¤› konser salonunun önünde
protesto ettiler. Polis bu hakl› protestoya sald›rd› ve Grup Yorum üyeleriyle birlikte çok say›da kiﬂiyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nan 9 Grup
Yorum üyesi enstrümanlar›yla birlikte “izinsiz gösteri” yapmaktan
tutukland›lar.
Mersin E Tipi Hapishanesi’ne
konulan Yorum üyeleri, tutsakl›k
koﬂullar›nda da disiplinli bir çal›ﬂma yürütüyorlard›. Nota dersleri,
söz ve beste çal›ﬂmalar› yap›yorlard›. Ancak önemli bir sorun vard›:
Bu çal›ﬂmalar için gerekli enstrümanlar yoktu! ‹ﬂte bu noktada devrimci yarat›c›l›k devriye girdi. Plastik borudan bir kaval, permatik traﬂ
b›çaklar›n›n saplar›n› yan yana yap›ﬂt›rarak da bir pan-flüt yapan Yo-
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türküler kavgan›n
içinde yaz›l›yor
rumcular, çal›ﬂmalar›ndaki enstrüman eksikli¤ini de böylece kapatm›ﬂ oldular.

Grup Yorum t utsak,
“Yeni G rup Yorum”
sahnede
Tutuklu Yorum üyelerinin serbest b›rak›lmas› için d›ﬂar›da yo¤un
bir kampanya baﬂlat›lm›ﬂt›. Ancak
ilk mahkemeden sonra da tutukluluklar› devam ediyordu. Yorum
üyelerinin tutukland›¤› günkü konsere kat›lamayan grup üyeleriyle,
daha önce gruptan ayr›lanlar dayan›ﬂma amac›yla “Yeni Grup Yorum”u kurdular. “Yeni Grup Yorum” da ilk konserini Valili¤in tüm
engelleme çabalar›na ra¤men Mersin’de verdi.
Yeni Yorum'u görenlerin düﬂüncelerinden ﬂaﬂk›nl›kla gelip geçen
soru ayn›yd›:"Yorum tutuklanmam›ﬂ m› yd›?"

“Yeni Yo r u m , e f s a n e k a h r a manlar›n› ça¤r›ﬂt›r›yor insanda.
Toroslar'da ‹nce Memed... Bolu
Beyi'ne baﬂkald›ran Köro¤lu; vu rulup ölmeyen... Tutuklan›p kons e rlerin e de va m e de n. .. ”
“ C e m o " kaseti, permatik ve
benzeri malzemelerden yapt›klar›
enstrümanlarla çal›ﬂmalar›n› sürdüren tutsak Grup Yorum üyeleriyle,
Yeni Grup Yorum üyelerinin bu süreçteki ortak üret i m i
olarak
ortay a
ç › kt›.

Bu arada “Grup Yorum’a Özgürlük” kampanyas› da büyüdü, bir
yan›yla bunun da sonucu olarak
ikinci duruﬂmada tutuklu Yorumcular tahliye edildiler. Tahliyeyle birlikte Yeni Yorum'un iﬂlevi de son
buldu.

Ruhi S u a nmas›
gelenekselleﬂiyor
Grup Yorum’un konserlerinin
yasaklanmas›, gözalt›lar, tutuklamalar sürmektedir. Bir gözalt›lar›nda iﬂkenceciler Yorum üyelerini,
"Bundan sonra soka¤a ç›kmayacak s› n›z. Ne y apacak san ›z sah ned e
y ap ›n. B ir da ha so ka ¤a ç ›kt›¤›n ›z ›
görürsek sizi piﬂman ederiz!" diye
tehdit eder. Ancak Grup Yorum gözalt›ndan ç›kar ç›kmaz o dönemde
Tuzla'da katledilen dört devrimcinin ve Ruhi Su'nun anmas›na kat›l›r.
Ruhi Su anmalar› 1989’dan itbaren
Grup Yorum taraf›ndan gelenekselleﬂtirilerek her y›l devam eder.

" Yer alt›nda ezilenler
yeryüzüne seslenirler..."
Yorum’un parçalar› hayat›n ve
kavgan›n içinde oluﬂmuﬂtur. “Madenciden” parças›n›n oluﬂumu “Bir
Kar Makinesi” kitab›nda ﬂöyle anlat›l›yor: “Battaniyeler, giyecek ve yiyecek yard›mlar› Zonguldak'a akarken, madenciler, kad›nlar› ve çocuklar›yla Ankara yürüyüﬂüne baﬂl›yor.
'90 Aral›k'› ve '91 Ocak'› boyunca
Zonguldak madencisi ile birlikte Yorum. "Polisin ve Sendika Baﬂkan›
ﬁemsi Denizer'in engellemesine
karﬂ›n ocaklarda, sendika lokalinde, sokaklarda, meydanlarda madenci ile içiçe yaﬂ›yoruz.
Madencilerin çal›ﬂma koﬂullar›n›n ve niçin greve gidildi¤inin, grevin nas›l yürütüldü¤ünün, baﬂard›klar›n›n ve olumsuzluklar›n›n tan›¤›
oluyoruz k›rk gün süreyle. "Maden-

ciden" türküsü nak›ﬂ nak›ﬂ örülüyor
grevin önünde. Madencilerin çal›ﬂma ve yaﬂama koﬂullar›n› gözlemleyerek yazd›¤›m›z m›sralar› onlarla tart›ﬂ›yoruz. Sokaklar›n› kar›ﬂ
kar›ﬂ ad›mlad›¤›m›z, a¤›r havas›n›
soludu¤umuz madenci ﬂehrinde
yazg›lar›n› yerle bir edecekleri nas›rl› ellerinden öfkeleri ve ayd›nlaﬂan sendikac›lar›n bile a¤›zlar›ndan düﬂüremedikleri "Madenci'den" türküsü do¤uyor. ”

"MHP, kanl› elini,
ﬂark›m›zdan
çekmelidir"

Da¤ çiçe¤i kokulu
gelinim Ayﬂe’m
Tüm OKM çal›ﬂanlar› bilir ki
Ayﬂe Gülen disiplinlidir. Bir kez bile çal›ﬂmalar›n› aksatmam›ﬂt›r.
Ama o gecenin sabah› 17 Nisan’da
Ortaköy Halk Sahnesi Oyuncusu
Ayﬂe Gülen, OKM'ye gelmiyor.
Çiftehavuzlar'da, Üstbostanc›’da, Erenköy’de, Sahray› Cedid'de...
tarihe geçen bir direniﬂ yaﬂan›yor.
Hayk›r›lan sloganlar, as›lan bayraklar televizyon haberlerine yans›yor.
Naz›m Hikmet’in ﬂiir ve mektuplar›ndan derlenen, yak›nda sahnelenmeye baﬂlayacak olan "Dünyay› Memleketimi ve Seni Seviyorum"daki rolünü o gün aksat›yor
Ayﬂe Gülen. ‹lerleyen saatlerde nedeni anlaﬂ›l›yor. 17 Nisan ﬂehitlerinin aras›nda Ayﬂe Gülen’in de oldu¤u ö¤reniliyor. Çok geçmeden ikinci bir haber de ulaﬂ›yor OKM'ye.
Tav›r Dergisi'nin alt›nc› say›s›na kadar dizgi, düzeltme gibi iﬂlerini yürüten, yaz›lar›n› yazan ve daha sonra kendini daha büyük sevdalara b›rakan Ayﬂe Nil Ergen de ﬂehit
düﬂenler aras›ndayd›.

Kültür Bakanl›¤›’n›n
kap›s›na m ühür
18 Nisan 1993'te, Ankara’da
Ekin Sanat Merkezi'ne sald›r›yor
polis. 85 kiﬂiyi gözalt›na al›p sanat
merkezinin içini talan ediyor, ne var
ne yoksa parçal›yor; Ekin Sanat
Merkezi'ni mühürlüyor.
Bunu protesto eden, aralar›nda
Özgürlük Türküsü, Grup Ekin ve
Grup Yorum elemanlar›n›n oldu¤u

devrimci sanatç›lar, TAYAD'l› ailelerle birlikte, Özel Kalem Müdürü'nün bizzat gösterdi¤i Kültür
Bakan› Fikri Sa¤lar'›n odas›n› mühürlüyor.
Dönemin iktidar›, DYP-SHP
koalisyonunun, çok s›k baﬂvurdu¤u
"ﬂeffafl›k" nutuklar›na karﬂ›l›k; her
alanda süren sald›r›lar›na cevap veriliyor: "Bizi Susturamazs›n›z!"

Yorum dinleyicileri de
sindirilmek isteniyor
2 Temmuz 1993’deki Sivas Katliam›'n›n iki gün sonras›nda, Gemlik'te konser verecek Grup Yorum.
Yorumcular, yaﬂanan katliam sebebiyle, konserin yasaklanaca¤›n›
beklerken; bu kez, beklenen olmuyor.
Ancak polis ve jandarma, haz›rl›klar›n›, konserin bitimi için yapm›ﬂ.
Konsere binlerce kiﬂi kat›l›yor
ve konser Sivas’ta katledilenlerin
anmas›na dönüﬂüyor. Konserin bitiminde, jandarma, Gemlik ç›k›ﬂ›nda
tüm araçlar› durdurarak, kimlik
kontrolü ve arama yap›yor. Cumhuriyet Gazetesi taﬂ›yan insanlar dahi
gözalt›na al›n›yor. Yorum’la birlikte
konsere ç›kan bir Özgürlük Türküsü
eleman›n›n çantas›nda bulunan
foto¤raflar gerekçe gösterilerek
tutuklan›yor ve üç ay tutuklu kal›yor.

27 Mart 1994’te yap›lacak yerel
seçimlerde eli kanl› faﬂist MHP, seçimlere iliﬂkin haz›rlad›¤› propaganda kasetinde, "Da¤lara Gel"
türküsünü, sözlerini de¤iﬂtirerek
kullan›yor. Düzen partileri halk›n
dilinde olan kimi ﬂark›lar›, sahtekar yüzlerini örtmek için kullan›yorlar.
Grup Yorum buna izin vermiyor
ve gerekli giriﬂimleri baﬂlat›yor.
Faﬂist MHP’nin bu giriﬂimini protesto etti¤i aç›klamada ﬂöyle diyor
Yorum: “Türkümüz, emekçi hal k›n diliyle konuﬂmakta; onun ya ﬂad›¤› s›k ›n t›lar ve ac›lar karﬂ›s ›n da , di re nç l i ve umut l u ol ma y ›, h a k s › zl › k l a r l a m ü c a d el e e t m e y i ö ¤ ü t l e mektedir. Türkümüzde, 'Da¤lara
Gel' diye sesleniyoruz. Da¤lar, ezilen halklar›n umududur. Gelece¤in müjdecisidir. MHP'yi ise, Kahramanmaraﬂ, Çorum Katliamla r›'ndan tan›yoruz.
M H P, kanl› elini, derhal ﬂark›m›zdan çekmelidir. "
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Bir kasetin ortaya ç›k›ﬂ›
Üretilen bir eserin de¤erinde
kuﬂkusuz ona harcanan eme¤in rolü
belirleyici etkenlerden birisidir.
Grup Yorum’un tüm eserlerinde de
kolektif eme¤in rolü vard›r. Bu
emek kolektif emektir. Grup Yorum
eserleri nas›l ortaya ç›k›yor bir örnekle buna bakal›m.
Birincisi, Grup Yorum’un hiçbir
zaman “elveriﬂli” koﬂullarda üretim
yapma olanaklar› olmam›ﬂt›r. Teknik donan›m, stüdyo ve benzeri uygun mekanlar› olmad›¤› gibi Grup
üyeleri de pratik mücadele, gözalt›lar, tutuklamalar ve sürgünlerden
kaynakl› sürekli bir araya gelip birlikte çal›ﬂma yürütememiﬂlerdir.
Ancak buna ra¤men kolektif üretim
Grup Yorum’un eserlerinde belirleyici oland›r.
‹ l e r i kasetinin çal›ﬂmalar›na baﬂlarken mevcut durumu ﬂöyle anlat›-
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yor Yorum üyeleri:
“ZORLUK
VE
BASKILAR karﬂ›s›nda iki farkl› tav›r
geliﬂir. Ya, varolan
durum kabullenilir
ve uygun bir tarz
geliﬂtirilir; ya da,
durum kabullenilmez, zorluklar› aﬂmak için koﬂullar
zorlan›r, olanaks›zl›k olana¤a dönüﬂtürülür.”
Çal›ﬂmalar›n baﬂ›nda bir üyeleri
tutukludur. Birisi aran›r durumda ve
sürgündür. Bask›n›n, iﬂkencenin, tutuklamalar›n oldu¤u yerde her zaman bunlar› gö¤üsleyemeyenler de
ç›kar. Ki, öylesi bir dönemdir.

Nas›l bir kaset ç ›kacak?

Say›: 217

Yürüyüﬂ
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Nas›l bir kaset ç›kacak, çerçevesi ne olacak? Temel sorun bu. Günlerce sürer tart›ﬂmalar. Tart›ﬂmalar
Yorum üyeleriyle de s›n›rl› kalmaz.
Tart›ﬂmalara tutuklu grup üyeleri,
sürgündeki üyeleri ve hapishanelerdeki devrimci tutsaklar, dahil edilir.
Önce OKM’de yap›lan çal›ﬂmalar ve tart›ﬂma sonuçlar› derlenip
hapishanelerdeki devrimci tutsaklara tutuklu Yorum üyesine ve yurtd›-

ﬂ›ndaki üyelerine ulaﬂt›r›l›yor. Düﬂünceleri al›n›yor. Konular belirlendikçe, her konunun çerçevesi ve anlat›m tarz› üzerinde durulmaya baﬂlan›yor. Neyin anlat›laca¤›ndan
sonra, nas›l anlat›laca¤› üzerinde
çal›ﬂ›l›yor.
Üretim faaliyetlerine ﬂiirleri bestelenen ‹brahim Karaca, Nihat Behram gibi ﬂairler Ege Kültür ve Sanat
Merkezi'nde çal›ﬂan Grup Gün›ﬂ›¤›
elemanlar› da dahil oluyorlar.
Üretimlerin, sürekli da¤›l›p, daha sonra OKM'de toplanmas›, kuﬂkusuz, çal›ﬂmay› yavaﬂlat›yor; ancak, oluﬂan kolektivizm ortaya çok
daha nitelikli ürün ç›kmas›n› sa¤l›yor. Kasetin en özgün yan›, " D e rs i m ' d e D o ¤ a n G ü n e ﬂ " oluyor.
Çünkü, Dersim da¤lar›ndan ulaﬂm›ﬂ
Yorum'a. Sözleri, bestesi gerillalara
ait. Kasetin içinde yer alan tek tek
parçalardan kasetin ad›na kadar bir
çok kesimin önerileri al›n›yor ve bu
öneriler üzerine kasete son ﬂekli veriliyor.
Ayr›nt›lar›na girmeden k›saca
de¤indi¤imiz "‹leri" kaseti böyle
do¤du. ‹nce ince örülmüﬂ bir kolektivizmle, sab›rl› bir çabayla tutsakl›klara, sürgünlere bask›lara, olanaks›zl›klara ra¤men çok geniﬂ bir

kolektivizmin ürünü olarak ortaya
ç›kt›.

Barikatlarda y az›lan
destan: Sibel Yalç›n
Grup Yorum’un eserlerinin yarat›l›ﬂ süreci direniﬂlerle doludur.
18 yaﬂ›ndaki devrimci Sibel’in
destanlaﬂan direniﬂi, Sibel’in cenazesini almak için sürdürülen barikat
direniﬂi içinde Grup Yorum taraf›ndan destanlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
9 Haziran 1995’te ﬂehit düﬂen
Sibel Yalç›n’›n cenazesini oligarﬂinin polisi kaç›rm›ﬂ ve ailesine vermek istememiﬂti. Bunun üzerine Sibel'in yoldaﬂlar› ailesinin evinin
önünde, barikatlar kurdu. Polis mahalleye sokulmad›. 16 Haziran’da
Sibel’in cenazesi al›nana kadar barikat direniﬂi sürdü. Sibel halk›n
adaletiydi. Cenaze günü, binlerce
kiﬂi, Sibel’i ba¤r›na bast›. Sibel,
milyonlar›n adalet duygusu. Sibel,
devrimcilerin tüm tarihini dakikalara s›¤d›ran bir kahramand› ve barikatlar kald›r›l›rken onu anlatma
görevi de Grup Yorum’a düﬂüyordu..
Grup Yorum, Sibel Yalç›n Destan›’n› bu barikatlar›n içinde yazd›.

“Kendine özgü tarz›yla dünyada
önemli bir yere sahiptir”
Nejat
Yavaﬂo¤ullar›
(Müzisyen)
Yürüyüﬂ: Grup
Yorum sizde ne ça¤r›ﬂt›r›yor?
Ya v a ﬂ o ¤ u l l a r › :
Grup Yorum deyince akl›ma çizgisini hiç de¤iﬂtirmeden, müzik kalitesini de hiç bozmadan sürdüren bir
müzik grubu geliyor. Grup Yorum,
kendine özgü tarz›yla dünyada
önemli bir yere sahiptir.
Yürüyüﬂ: Grup Yorum'un sa-
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natç›lar üzerinde nas›l bir etkisi
var?
Yavaﬂo¤ullar›: Sayg›n bir yeri
var.

Yürüyüﬂ: Grup Yorum y›llarca
bask› gördü. Konserleri yasakland›,
ﬂark›lar› suçland›. Grup Yorum'un
karﬂ›laﬂt›¤› bask›lar› nas›l de¤erlendiri-

Halkın
Aydınların
gözüyle
Grup Yorum

yorsunuz?
Ya v a ﬂ o ¤ u l l a r › :
Bu bask›lara en
çok maruz kalan
GrupYorum oldu
bunu ﬂiddetle k›n›yorum.

Yürüyüﬂ: Grup Yorum’un 25.
y›l› için ne söylemek istersiniz?
Ya v a ﬂ o ¤ u l l a r › : Mücadele ve
müzikle dolu bir 25 y›l geçmiﬂ, nice
y›llara diyorum. Tabii ﬂark›lar›n özgürce söylenece¤i bir ülkede geçsin
isterim bu y›llar›n.
Y ür ü yü ﬂ : Grup Yorum için
bunlar›n d›ﬂ›nda eklemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
Yavaﬂo¤ullar›: Sevgiler sunar,
üretkenliklerinin her zaman devam›n› ve esenlikler dilerim.

“Herkesi bu buluﬂmaya
ben de davet ediyorum”
Suavi
(Müzisyen)
Yürüyüﬂ:
Grup Yorum sizde ne ça¤r›ﬂt›r›yor?
Suavi: Grup Yorum deyince bendeki ilk ça¤r›ﬂ›m: sürdürülen bir kararl›l›k, kesintisiz bir yürüyüﬂtür. Ki
o çocuklar; kesintisiz bir yürüyüﬂün,
direniﬂin isyanc›lar›d›rlar. Grup Yorum bana hep mücadelenin güler
yüzlü çocuklar›n› ça¤r›ﬂt›rm›ﬂt›r.

Yürüyüﬂ: Grup Yorum'un sanatç›lar üzerinde nas›l bir etkisi
var?
Suavi: Böyle bir saptamam yok.
O nedenle genel bir cümle kuramam. Ama bendeki etkisini asla küçümseyemem. Gelmiﬂ geçmiﬂ o arkadaﬂlar›n tamam› kararl›l›klar›, çal›ﬂkanl›klar›, yetenekleri ve üreten
yanlar›yla bende bir moral kayna¤›d›rlar...
Yürüyüﬂ: Grup Yorum y›llarca
bask› gördü. Konserleri yasakland›,
ﬂark›lar› suçland›. Bu bask›lar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Okan Bingöl;

Suavi: Ülkemizde bask›ya u¤ram›ﬂ, ﬂark›lar› yasaklanm›ﬂ ve suçlanm›ﬂ tek grup olmad›klar›n› dikkate alarak; Grup Yorum'u da kapsayan bask›, sansür ve her türden
engele hedef olmuﬂ sanatç›lar bir
tek ortak paydada birleﬂirler. Bunlar› birleﬂtiren payda: Devrimci duruﬂlar› ve yaﬂam anlay›ﬂlar›d›r. Bask›c›lar ise; sanattan, estetikten uzak,
halktan yana olana düﬂman, faﬂist
ve karﬂ›-devrimci zihniyetin ta kendisidir.

Yürüyüﬂ: Grup Yorum 25. y›l›n›
kutluyor. 25 yaﬂ›nda olan Grup Yo-

Bunlar› b irleﬂtiren
payda: d evrimci
duruﬂlar› v e y aﬂam
anlay›ﬂlar›d›r. Bask›c›lar
ise; sanattan, estetikten
uzak, h alktan y ana o lana
düﬂman faﬂist ve karﬂ›
devrimci zihniyetin ta
kendisidir.

Halkın
Aydınların
gözüyle
Grup Yorum

(16 yaﬂ›nda, iﬂsiz.)
Grup Yorum’u tan›yorum, severek dinliyorum. Halk›n yoksul
kesimini savunuyor. Bask›lara
karﬂ› hala dimdik ayakta, konserlerine devam
ediyor. 25. y›l konserine ben de gidece¤im.

Ali Ç›blak; (49 yaﬂ›nda, esnaf)
Grup Yorum di¤er gruplardan çok çok farkl› bir
özelli¤e sahip. Yapm›ﬂ oldu¤u müziklerle halk›n sorunlar›n› dile getirmeyi çok iyi biliyor. Gerek ulusal mücadele, gerekse halk›n haklar› konusunda
öncelik tan›yan bir duyarl›l›¤a sahip.
‹dil Kültür Merkezi’nin de Okmeydan›’na
gelmesiyle birlikte yap›lan etkinliklerle, Okmeydan› halk›n›n kültür yap›s›n›n geliﬂiminde
büyük bir etken oldu.

rum için ne söylemek istersiniz?
Suavi: Bugün 25. y›l›n› kutlayacak olan Grup Yorum'a içtenlikle nice sa¤l›kl› y›llar diliyorum.
Türkiye sanat ve mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Grup Yorum'un u¤rad›¤› bask›lar sonucu
elemanlar›n›n sürekli de¤iﬂmiﬂ olmas›na karﬂ›n Grup Yorum'un varl›¤› engellenememiﬂtir. Bu durum
dikkate al›nacak çok önemli bir devaml›l›kt›r. Ve örne¤i de yoktur.
25. y›lda ayn› sahnede birkez
daha dayan›ﬂaca¤›m Grup Yorum
ile 12 Haziran'›n buluﬂma heyecan›n› ben de yaﬂ›yorum. 25 y›l kimine göre çok k›sa kimine göre çok
uzun olabilir. Ancak Erdal Eren'in
ulaﬂamad›¤› bir yaﬂ olarak çok
uzun. Denizler’in ancak ulaﬂt›¤› bir
yaﬂ olarak eriﬂilebilir ama.
Grup Yorum'un hiçbir koﬂulda
durmayan yürüyüﬂü dikkate al›nd›¤›nda ise çok k›sa durmaktad›r.
Gelmiﬂ geçmiﬂ bütün Yorum
üyelerini de selamlayarak 12 Haziran'da Stadyum'un lebeleb dolmas›
umudumla herkesi bu buluﬂmaya ve
dayan›ﬂmaya ben de davet etmek isterim. Devrim'in güleryüzlü çocuklar›na, "inad›na isyan" diyerek! Estetik dolu bir yaﬂam diliyorum.
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Fevzi Tokmak;
(60 yaﬂ›nda, esnaf)

Bence halk› ayd›nlatan, düﬂündüren, türküleriyle, duygular›yla, davran›ﬂ ve düﬂünceleriyle halkla bütünleﬂmiﬂ, halk›n sanatç›lar›d›r. Kiﬂili¤i, duruﬂlar›yla halklar› kardeﬂli¤e, özgürlü¤e sevkeden
ayd›nlard›r. Ve bu ayd›n-sanatç›lar halk›m›z›n
25 y›ld›r yan›ndalar.

Hayrettin Topkaya;
(48 yaﬂ›nda, esnaf)
Grup Yorum özgürlükçü, dürüst, onurlu bir
müzik toplulu¤udur. Herﬂeyden önce Türkiye’de hemen hemen en büyük kitlesi olan ve
kitlesi artan bir grup. Be¤eniyorum, dürüst ve
onurlu insanlardan oluﬂan bir grup. Hepsini çok
seviyorum. Konserlerini takip ediyorum.
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“Türküler susmaz halaylar
sürer” demek: Israrc›l›kt›r,
inanm›ﬂl›kt›r, kararl›l›kt›r
Grup Yorum’la
Röportaj
p
p

‹nönü konserinin fark›?

Grup Yorum 25 y›l›n›
nas›l de¤erlendiriyor?

p
p

25 y›l›n sorumlulu¤u?

Grup Yorum’un halka
karﬂ› görevleri?
Say›: 217
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p

Halk›n Grup Yorum’a
sevgisi?

p

Grup Yorum’u en iyi
ifade eden slogan?

p

Bir albüm nas›l yap›l›yor?

Yürüyüﬂ : 25. y›l konserine nas›l haz›rlan›yorsunuz? Bu konserin
di¤er konserlerden bir fark› var m›?
Grup Yorum: ‹nönü stadyumu
konseri elbette ki farkl› olacak. Bizim 25. y›l konserimiz. Yorum’un
25 y›ll›k tarihini anlataca¤›z biz
orada. Sadece içeri¤iyle de¤il, dans
gösteriminden, video kurgulara, birçok sanatç›n›n kat›l›m›ndan, yabanc› konuklara ve teknik görsel birçok
ﬂeyin kullan›lmas›na kadar farkl›l›klar içermektedir. ‹çerik olarak da
farkl›l›klar var. Ayr›ca kapasite olarak da bizim için bir ilk.
‹lk defa stadyum konseri yap›yoruz. Daha önce ücretsiz ﬂenlik,
festival gibi etkinlikler olmuﬂ olabilir ancak bu bizim tek baﬂ›m›za
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Grup Yorum olarak yapt›¤›m›z ilk
stadyum konserimizdir.
Genelde yabanc› gruplar›n,
rock gruplar›n›n tercih etti¤i bir ﬂey.
Geliyorlar iﬂte yabanc› gruplar Türkiye’de bu tip stadlarda konser veriyorlar ama ilk defa Türkiye’den bir
grubun yani buradan bir grubun tek
baﬂ›na giriﬂti¤i bir konser onun için
çok büyük bir etkinlik. Yani büyük
bir iddia ayn› zamanda. Mesela bir
fark› da Türkiye’nin de¤iﬂik illerinden, yurt d›ﬂ›ndan, ‹ngiltere’den
Avrupa ülkelerinden gelecek olanlar›n olmas›. Öyle farkl›l›klar› da
var ‹nönü’nün.
Müzikal olarak bu konserin 60
kiﬂilik bir senfoni orkestras› var. 25
y›ll›k tarihimizden bir kurgu yaparak ﬂark›lar seçtik. O ﬂark›lar› ﬂimdiden iﬂlemeye baﬂlad›k. Provalar
yap›yoruz. Yak›nda provalara bizim
koromuz da dâhil olacak. Konsere
yak›n bir süre kala 60 kiﬂilik orkestrayla provalar yapaca¤›z.
Ayr›ca bir de içerikle ilgili çal›ﬂma ekibi var. Bu ekip, içerikle ilgili
k›s›mlar› de¤erlendiriyor. Metinler,
yaz›lar, okumalar, s›ralama, sahnede olabilecek görseller ve benzeri,
bunlar› derleyip toparl›yor.
Yine bir tan›t›m ekibimiz var.
Konserin duyurulmas›, kitlelere
yans›mas›, Türkiye genelinde, Avrupa genelinde böyle çal›ﬂmalar›n
yap›lmas›n› kontrol ediyor.

Yürüyüﬂ: 25 y›ll›k bir grupsunuz.
Çok zengin bir tarih var arkan›zda.
Bu tarihi nas›l anlat›rs›n›z?
Grup Yorum: 25 y›l demek
Yorum’un örgütlü mücadelesi demek. Bask›lara, yasaklamalara, gözalt›lara, iﬂkencelere, tutuklamalara, direnmek demek. Tüm bunlara
ra¤men üretmek demek. Kolektivizm demek.

25 y›l›n her an›nda Grup Yorum
mücadelenin içerisinde. Köyde, kasabada, ﬂehirde, okulda, fabrikada,
yoksul gecekondularda k›sacas› hayat›n hep içinde...
Grup Yorum için 25 y›ll›k tarihi
özetleyecek bir cümle söyleyebiliriz. Grup Yorum kavgan›n içinde
kavgan›n türkülerini yazd›. Halk›n
içinde halkla birlikte yaﬂayarak
yapt› bu türküleri.

Yürüyüﬂ : 25 y›l›n sorumlulu¤u
ne anlama geliyor sizin için?
Grup Yorum: Grup Yorum’un
25 y›ll›k tarihinde politik duruﬂundan taviz vermeden yoluna devam
etmesi zaten Grup Yorum üyelerine
çok büyük bir sorumluluk yüklüyor.
Fakat sadece bununla s›n›rl› de¤il;
yani 25 y›ld›r emin ad›mlarla yürüyen bir grubun üyesi olma d›ﬂ›nda
ayn› zamanda ﬂöyle bir sorumlulu¤umuz da var:
Biz bu ülkede yaﬂ›yoruz. Halk›m›z›n yaﬂad›¤›, ac›lar›, yoksulluklar›, zulmü biliyoruz. Biz bunlar› dile
getiriyoruz, getirmeye devam edece¤iz. 25 y›l›n bize yükledi¤i en büyük sorumluluk budur. Sorumlulu¤umuz, halka karﬂ›d›r. Gerçekleri
öyle bir yans›tmal›s›n ki insanlar
onun fark›na vars›n ve senin hedefin olan harekete geçsin. Konserlerde bunu somut olarak hissediyoruz.
Gitti¤imiz yerlerde insanlar evini
aç›yor, ekme¤ini paylaﬂ›yor. Bunu
yapanlar zengin insanlar, varl›kl› insanlar de¤il ya ortalama bir memur
ailesi ya iﬂçi ailesi ya da daha yoksul, ama her ﬂekilde aç›yor kap›s›n›,
neyi varsa bizimle onu paylaﬂ›yor.
‹nan›yor, güveniyor senin ﬂark›lar›nda gelece¤ini, umutlar›n› görüyor. Onlar›n umutlar›n›n yaﬂamas›na yönelik bir çaba içerisinde bir
ﬂeyler yap›yorsun ve o ﬂark›larda

onu görüyor ve sana sahip ç›k›yor.
25 y›l boyunca her türlü bask›ya seninle birlikte gö¤üs geriyor, bedeller ödüyor. Bunlar›n sorumlulu¤u
omuzlar›m›zdad›r.

Yürüyüﬂ : Yorum’un halk›na
karﬂ› görevleri nelerdir?
Grup Yorum: Yaﬂanan bütün
bu çarp›kl›klar›n içerisinde senin
do¤ruyu, düzgünü sade, anlaﬂ›l›r
ﬂekilde sunman gerekiyor, Böyle bir
sorumlulu¤umuz var. Ayr›ca halk›n
gözü sürekli senin üzerinde. Sen
birçok yan›nla ona örnek olmaya
çal›ﬂ›yorsun. Ona önderlik etme durumundas›n bir yan›yla. Sanat anlam›nda birçok ﬂeyin yarat›c›s›d›r
Grup Yorum. Her dönem yeni ﬂeyler üretebilmiﬂtir. Yeni ç›¤›rlar, yeni
yollar açabilmiﬂtir.
Mesela bir beste, albüm yaparken dinleyicilerimiz taraf›ndan birçok ﬂeye maruz kalabiliyoruz, bazen çok sert de¤erlendirmelerle karﬂ›laﬂabiliyoruz. Bunlar›n büyük ço¤unlu¤u çok gerçekçi ve samimi de¤erlendirmeler oluyor. Bu çok büyük bir sahiplenmedir.
Mesela Yorum’la ilgili her hangi
bir ﬂey oldu¤unda refleks olarak
dinleyicilerimizin sahiplendi¤ini
görürüz. Falan kiﬂi Yorum'a karﬂ›
bir harekette mi bulundu; onun cevab› hemen orada dinleyicilerimiz
taraf›ndan verilir. Bizi her koﬂulda
sahiplenen halka karﬂ› sorumlulu¤umuz elbette büyüktür.
Yü r ü y ü ﬂ : Halk›n sevgisi de
burdan geliyor de¤il mi? Grup Yorum'un halka karﬂ› sorumlulu¤unun
temelinde bu inanç ve de¤erler yat›yorsa, halk›n da Yorum'u sevmesinin temelinde ne var?
Grup Yorum: Grup Yorum her
zaman halk›n ve hayat›n içindedir. ‹ster konserlerde olsun, isterse günlük
di¤er faaliyetlerde, Yorum hep halk›n
içindedir. Mesela bir yerde pankart
taﬂ›yorsun, bir yerde halkla birlikte
gecekondu yürüyüﬂünde yer al›yorsun, bir cenazenin içersindesin, bir
hastan›n baﬂ›ndas›n yeri geldi¤inde

ya da ne bileyim baﬂka bir sanatç› dayan›ﬂmas›ndas›n›z... bir haftada yaﬂad›klar›m›za dönüp bakt›¤›m›zda hep
halk vard›r. Bunlar›n hepsi elbette,
halkta kopmaz bir ba¤ yarat›yor.
Faﬂizm, istedi¤i kadar bask› kursun, faaliyetlerimizi engellemeye
çal›ﬂs›n, baﬂar›l› olamayacakt›r.
Bugüne kadar albümlerimizi yasaklad›lar, konserlerimizi yasaklad›lar,
bütün elemanlar›m›z›n tutukland›¤›
dönemler oldu, kasetlerimizi kurﬂunlad›lar, sadece bize de¤il, dinleyenlerimiz de benzer sald›r›lara maruz kald›lar. Ama baﬂar›l› olamad›lar. ‹ﬂte bunun nedeni halkla aram›zda oluﬂan 25 y›ll›k kopmaz ba¤lard›r. Grup Yorum halk›n aras›nda
halk›n çocu¤u gibi büyüdü.

Yürüyüﬂ: Halk›n sevgisi, Grup
Yorum’un müzik yaﬂam›nda kopamayaca¤› bir yan, peki di¤er bir
yan› da tutsaklar diyebilir miyiz?
Çünkü onlar›n besteleri Grup Yorum albümlerinde hep yer alm›ﬂt›r.
Tutsaklar Grup Yorum’un do¤al
üyesi say›labilir mi?
Grup Yorum: Elbette tutsaklar
Grup Yorum’un do¤al üyeleridir.
Hapishanelerdeki tutsaklardan
sürekli besteler gelmiﬂtir, sözler
gelmiﬂtir, yaz›lar gelmiﬂtir. Bunlar›n ötesinde düﬂünceler, öneriler
gelmiﬂtir. ﬁimdi önümüzdeki günlerde yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z 25.y›l
konserinin yan›nda 4 tane albüm
projesi var. Herkesten görüﬂlerini
al›rken tutsaklardan da görüﬂlerini
al›yoruz ve onlardan çok ciddi çok
önemli öneriler geliyor. 2000 y›l›nda baﬂlayan tecrit politikalar›na ra¤men tutsaklar öyle öneriler gönderiyorlar ki d›ﬂarda ki bir insan›n gözlemleyemedi¤i veya o an akl›na gelmeyen bir çok ayr›nt›y› senin gözünün önüne serebiliyor. Bir Ümit ‹lter'den örnek verebiliriz mesela. Sadece beste boyutu, söz boyutu de¤il.
Düﬂünce boyutu da çok önemli çok
büyük katk›lar› var. Arada sevgiyle,
sayg›yla ve ba¤l›l›kla örülmüﬂ olan
çok güçlü bir iliﬂki var tutsaklar ve
Grup Yorum aras›nda. Bu, y›llardan
beri müzi¤imizin geliﬂmesinde çok

önemli bir katk› oluﬂturmuﬂ.

Yürüyüﬂ : “ Türküler Susmaz
Halaylar Sürer” sözü Grup Yorum
ile çok özdeﬂ bir slogan. Bu slogan
her konserde binlerin a¤z›ndan coﬂkuyla at›l›yor. 25.y›l konserinde de
en fazla at›lacak sloganlardan bir
tanesi olacakt›r. Bu slogan›n sizler
için ifadesi nedir?
Grup Yorum: Bu tam bir özet
asl›nda: Hem Yorum tarihini özetliyor, hem Türkiye devrim tarihini
özetliyor hem de süren mücadeleyi
özetliyor. Türküler susmaz halaylar sürer demek bir ›srarc›l›kt›r, bir
inanm›ﬂl›kt›r, bir adanm›ﬂl›kt›r ve
bir kararl›l›kt›r.
Grup Yorum'un müzikal mücadelesi Türkiye devrim tarihindeki
yeri ile ilgili mücadelesinin devaml›l›¤›na dair bir kararl›l›kt›r, hem de
Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂ mücadelesini yans›tan bir kararl›l›kt›r.
Evet türküler susmaz, yaﬂanan ac›lara, bask›lara, zulme karﬂ› her zaman var olacakt›r. Türkülerimiz
zulmü anlat›r. Zulme karﬂ› direniﬂi
anlat›r. Bunun için türkülerimizi yasaklad›lar. Biz ›srarla türkülerimizi
söyledik. Ve Grup Yorum’la türküler zulme karﬂ› direniﬂin sembolü
oldu. Halaylar›m›z zulme karﬂ› direniﬂin coﬂkusudur. Kararl›l›¤›d›r.
Hapishanelerde de at›lan bombalar›n, s›k›lan kurﬂunlar›n karﬂ›s›nda
da hep halaylar vard›r. Hep bunu
gördük hep bunlarla beslendik. Ayr›ca Grup Yorum mücadelesinin do¤urdu¤u bir ﬂey yani “türküler susmaz halaylar sürer” slogan›. Mesela
“türkülerimiz kazanacak” derken
de, “bu ses hiç susmayacak” derken
de yani Yorum için “Bir kar makinesi” dendi¤inde de yine böyle bir
mücadelenin do¤urdu¤u gerçekler
olarak bakmak gerekiyor bunlara.
Yani Yorum kitlelere, halka, sömürenlere, yönetenlere kabullendirilmiﬂ oldu¤u birﬂeydir. Kendini, kendi mücadelesini kabullendirmiﬂ oluyor asl›nda, yani militan sanatç› yan›yla, devrimci sanatç› kimli¤i, kiﬂili¤iyle onu yaﬂatmas›yla mücadeleyle kazan›lm›ﬂ...
-D eva m edecek-
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Devrim ‹ çin

DEVR‹MC‹ O KUL

Burjuvazinin
meﬂruluk tan›m›,
kendi koydu¤u yasalar çerçevesinde
bir tan›md›r. Burjuvaziye göre, yasal s›n›rlar içerisinde olan m e ﬂ ru , yasall›k s›n›rlar›n›n d›ﬂ›nda olanlar ise
g a y r › - m e ﬂ r u’dur.
Oligarﬂi, meﬂrulu¤u yasall›k-yasad›ﬂ›l›kla özdeﬂleﬂtirerek, kendi
egemenli¤ini kabul ve tescil ettirmek istemektedir. Bunu kabul etmeyen tüm güçler de g a y r › - m e ﬂ r u
ilan edilmektedir. Düzen, "haklar›n›

Ders:Meﬂruluk-1

Say›: 217

Yürüyüﬂ
23 May›s
2010

Merhaba sevgili okurlar›m›z.
Ankara yolunda yürüyen DevGençliler’i selamlayarak baﬂl›yoruz
bugünkü dersimize. Neden böyle
baﬂlad›k, çünkü, bu dersimizin konusu olan meﬂrulu¤un canl› bir timsali olarak yürüyor onlar.
Solda baz› de¤erlerin bozulmas›ndan, ilkelerin çi¤nenmesinden,
“sol”da, sol ad›na teorik,
siyasal olarak asla savunulamayacak ﬂeylerin savunulmaya baﬂlanmas›ndan
s›k s›k söz ediyoruz. Bütün
bunlar›n temelinde yatan
nedenlerden biri de meﬂruluk konusundaki savrulmalar ve çarp›kl›klard›r. Bu
dersimizde iﬂte bunlar› ele
alaca¤›z.
Meﬂruluk konusunda
ayr›ﬂt›rmam›z gereken iki
ﬂey vard›r: Neyin meﬂru
OLDU⁄U ve neyin meﬂru
OLMADI⁄I. Çarp›kl›klar,
yanl›ﬂlar, sapmalar bu iki noktada
ortaya ç›kar. Neyin meﬂru oldu¤unu
bilmek kadar, neyin meﬂru olmad›¤›n› bilmek de önemlidir.
Bugün ortal›kta boy gösteren
y›lg›nl›¤›n, umutsuzlu¤un, emperyalizmin gücünün abart›lmas›n›n,
en önemli nedenlerinden biri meﬂruluk bilincinin kaybedilmesidir.
Meﬂruluk bilincinin kaybolmas›n›n
kayna¤›nda inançs›zlaﬂma vard›r.
Meﬂruluk, baﬂka bir deyiﬂle ideoloj i k s a ¤l a m l › k t › r. Ve bu olmadan,
bir hareket (veya bir devrimci) kendi istikrar›n› ve kesintisizli¤ini sa¤layamaz.

Meşruluk,
geleceğe
inancımız,
iktidar
iddiamızdır

- Meﬂruluk n edir?
Hemen tüm kavramlarda oldu¤u
gibi, iki s›n›f›n bak›ﬂ aç›s›ndan iki
f a r k l › t a n › m › vard›r meﬂrulu¤un da.
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arayacaksan da, örgütleneceksen
de, benim koydu¤um yasalar çerçevesinde arayacaks›n" demektedir.
Reformizmin meﬂruluk anlay›ﬂ›
da düzenin yasalar›n›n çizmiﬂ oldu¤u s›n›rlar içerisinde hareket etmekte ifadesini bulur. Reformizm de sonuçta yasal s›n›rlar›n d›ﬂ›na ç›kmay›
meﬂru görmez.
Devrimcilerin meﬂruluk anlay›ﬂ›
tüm bu anlay›ﬂlardan muhteva olarak da, biçim olarak da temelden
farkl›d›r. Devrimciler için meﬂruluk, h a l k › n ve de vr i m i n ç › k a r› na
olan›n savunulmas› ve yap›lmas›d›r. Meﬂruluk, do¤ru ve hakl› olan›
yapmakt›r. Bu noktada kimileri
“ama do¤ru ve hakl› olan herkese
göre de¤iﬂir” diyebilir; hay›r. Do¤ruluk ve hakl›l›k, tarihsel ve bilimsel olarak tektir.
Devrim için yapt›¤›m›z her iﬂte

hakl› oldu¤umuza tam ve kesin bir
inanç taﬂ›m›yorsak ve bu inanc› bilimsel-tarihsel hakl›l›¤›m›zla bütünleﬂtiremiyorsak, bu noktada meﬂrulu¤umuzu ifade eden kesin bir prati¤imiz yoksa, kararl› ve sonuç al›c›
çal›ﬂma mümkün de¤ildir.

- Meﬂrulu¤umuzun temeli
nedir?
Toplumlar tarihinin hiçbir güç
taraf›ndan durdurulamayacak yasalar› vard›r. Meﬂruluk, tarihin geliﬂimi do¤rultusunda düﬂünüp davranmakt›r.
Devrim mücadelesi, tarihsel olarak ömrünü tamamlam›ﬂ mevcut sömürü
düzenini y›k›p yerine daha
ileri bir toplumsal düzeni
kurma mücadelesidir. Bu
mücadelenin meﬂrulu¤u,
b i r ; düzenin y›k›l›p yerine
yeni bir düzenin kurulmas›n›n tarihsel olarak zorunlu
olmas›ndan dolay›; iki; üretici güçlerin geliﬂmesinin
önünü açacak olmas›ndan
dolay›, üç; halklar›n sorunlar›n›n çözümünün ancak bu
yolla sa¤lanabilecek olmas›ndan dolay›d›r.
Halk› sömüren, halka bask› ve
terör uygulayan hiçbir yönetim
meﬂru de¤ildir. Meﬂru olan sömürüye karﬂ› mücadeledir. Faﬂizmin bask› ve terörüne karﬂ› direnmektir.
Bu çerçevede devrimciler için
meﬂrulu¤un ve gayr›-meﬂrulu¤un
s›n›rlar› nettir. Vatan›n ba¤›ms›zl›¤›,
halk›n özgürlü¤ü için mücadele
edenler meﬂru, buna karﬂ› ç›kanlar
ise meﬂru de¤ildir.

- Devrimciler neleri meﬂru
görmezler?
- Emperyalizm ve faﬂizm, ne
kadar güçlü görünürse görünsün,
yoldan fabrikaya ne yap›yor olursa
olsun, m e ﬂ ru d e ¤ i l d i r. Emperyalizm ve oligarﬂi halklar› sömürmekte, zulme baﬂvurmakta, her türlü insanl›k d›ﬂ› uygulamay› gerçekleﬂtir-

içi bir güce karﬂ› yap›lan
mekte, yozlaﬂmay› geliﬂtirbask›nlar, arama biçimleri,
mektedir. Halklara bunlar›
Devrim mücadelesi, tarihsel olarak
kelepçelemeler eleﬂtirilirreva gören ve toplumsal geömrünü tamamlam›ﬂ mevcut sömürü
ken, ayn› ﬂey devrimcilere
liﬂmenin önünde engel olan
düzenini y›k›p yerine daha ileri bir
emperyalizm ve oligarﬂi
yap›ld›¤›nda eleﬂtirilmemem e ﬂ ru d e ¤ i l d i r.
si, iﬂte bu durumun sonucutoplumsal düzeni kurma mücadelesidir.
dur.
Bu mücadelenin meﬂrulu¤u, bir;
- Ülkemizde emperyaBurjuvazinin devrimcilizmle iﬂbirli¤i yapan ve bir
düzenin y›k›l›p yerine yeni bir düzenin
leri,
ulusal kurtuluﬂ savaﬂavuç sömürücünün ç›karlakurulmas›n›n tarihsel olarak zorunlu
ç›lar›n›, "terörist" olarak nir›n›n bekçili¤ini yapan fa olmas›ndan dolay›; iki; üretici güçlerin
telendiren propagandalar›n›
ﬂist devlet meﬂru de¤ildir.
geliﬂmesinin önünü açacak olmas›ndan
tersine çevirmenin tek yolu,
Halk›n tüm kesimlerinin
dolay›, üç; halklar›n sorunlar›n›n
meﬂrulu¤umuza inançt›r.
ekonomik-demokratik hakMeﬂrulu¤una inanmayanlar›n› gasp eden, yaﬂama
çözümünün ancak bu yolla
lar, bunlar›n cevab›n› bile
hakk› da dahil tüm sosyal
sa¤lanabilecek olmas›ndan dolay›d›r.
veremezler.
ve siyasal haklar›n› elinden
alan bu devlettir.
- Faﬂist devletin düzeni- Meﬂrulu¤umuzu
ne karﬂ› isyan etmesini sa¤lamak
ni devam ettirebilmek için koymuﬂ
halka taﬂ›mal›y›z
m e ﬂ r u d u r. Oligarﬂi "provokatör",
oldu¤u tüm yasalar, oluﬂturdu¤u
S›n›f mücadelesinin önemli bir
k›ﬂk›rt›c›” demagojileriyle devrimtüm kurumlar, imzalad›¤› uluslaraboyutu,
meﬂrulu¤unu halka kabul
cileri karalamaya çal›ﬂsa da, halk›
ras› anlaﬂmalar, sözleﬂmeler, m e ﬂ r u
ettirme
mücadelesidir.
Bu anlamda
mücadeleye sevketmenin meﬂrulude¤ildir.
oligarﬂiyle
devrimciler
aras›nda ne¤u tart›ﬂ›lamaz.
- Oligarﬂinin dayatt›¤› yaﬂam biyin ve kimin meﬂru olup olmad›¤›
- Emperyalizme ve faﬂizme
çimi, ahlak ve kültür anlay›ﬂ›, meﬂ üzerinden de k›yas›ya bir mücadele
k
a
r
ﬂ› mücadelede ahlaki ve siyasi
r u d e ¤ i l d i r.
sürer.
i l k e l e re t e r s d ü ﬂ m e y e n h e r t ü r l ü
- Sömürü düzenini, emperyalizBir devrimci hareket ne kadar
örgütlenme biçiminin, her t ü r l ü
me ba¤›ml›l›¤› sürdürmek üzere kumeﬂru
olursa olsun, meﬂrulu¤unu
a r a ç v e g e re c i n k u l l a n › l m a s › m e ﬂ rulan hiçbir d ü z e n p a r t i s i m e ﬂ r u
halka
kabul
ettiremezse geliﬂemez,
r u d u r. Elbette devrimciler pragmade¤ildir.
iktidara
alternatif
hale gelemez. ‹ktist de¤ildir. Hedefe ulaﬂabilmek
tidar
savaﬂ›
ayn›
zamanda halk›
için her yol mübaht›r anlay›ﬂ›n› sa- Neler meﬂrudur?
devrim
saflar›na
kazanma
savaﬂ›d›r.
vunmazlar. Bu tür anlay›ﬂa sahip
Halk›
kazanmak
da
ancak
halka
Oligarﬂi her zeminde kendi meﬂolan küçük burjuva milliyetçi hared
e
v
r
i
m
c
i
m
ü
c
a
d
e
l
e
n
i
n
m
e
ﬂ
ruluruluk anlay›ﬂ›n› dayatmaya devam
ketlerin ve islami örgütlerin duru¤ u n u kabul ettirmekle mümkündür.
edecektir. Buna karﬂ›l›k, devrimcimu, yol açt›klar› olumsuz sonuçlar
ler de kendi meﬂruluk anlay›ﬂlar›n›
Halk› kazanmak, elbette önce
ortadad›r. Devrimciler hakl› ve do¤dayatarak mücadeleyi sürdürmek
halka gitmek, yani kitle çal›ﬂmas›
ru olduklar› kadar ilkelidirler. K›sa
durumundad›rlar. Do¤ru ve hakl›
yapmakt›r. Halka gitmeyenler, halvadeli baz› “yararlar” sa¤l›yor gibi
olan kimdir? Meﬂru olan nedir? Yika do¤runun, hakl›n›n ne oldu¤unu,
görünse de, halka zarar verecek,
ne madde madde ortaya koyal›m:
kurtuluﬂunu nas›l sa¤layaca¤›n› anhalk›n ç›karlar›n› zedeleyecek her
latamazlar. Dolay›s›yla halk› hiçbir
türlü araç-gereç, eylem ve örgütlen- Emperyalizme ve faﬂizme
zaman kazanamazlar. Halk kitleleri
meye karﬂ› olmal›y›z.
karﬂ› silahl›, silahs›z eylemler g e r düzen partilerinden reformistlere
ç e k l e ﬂ t i r m e k m e ﬂ r u d u r. Oligarﬂi
kadar çeﬂitli kesimlerin etkisi alt›nkendi meﬂrulu¤unu dayat›rken dev- Meﬂruluk demagojisinde
dad›r. Bu onlar›n do¤ru veya hakl›
rimcilere ve halka karﬂ› her türlü
terörizm
d
emagojisi
oldu¤undan de¤il, bizim henüz o
yöntemi, silah›, en ileri teknolojileri
kesimlere ulaﬂamam›ﬂ olmam›z›n
Oligarﬂinin
devrimcilere
karﬂ›
kullanmaktad›r. Ama devrimcilerin
sonucudur.
bask›
ve
terörünü
“rahatça”
uygulasilah kullanmas›n› "terörist faali yabilmesinin
yolu,
devrimcileri
kityet" olarak yans›t›r. Bu meﬂrulu¤un
Halka gitmek, halka anlatmak,
lelerin, ayd›nlar›n gözünde gayr›meﬂrulu¤a inançtan geçer. Meﬂrulutersine çevrilmesidir. Meﬂru olan
meﬂru ilan edebilmekten geçiyor.
¤una inanmayanlar halka da meﬂru
emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› müolan› götüremez, anlatamazlar.
cadele etmektir.
Bunu baﬂard›¤› noktada devrimDo¤runun, hakl›n›n devrimciler olcilere her ﬂey yap›labilir anlay›ﬂ›
- Halk› devrimci mücadele saf du¤una, meﬂru olan›n devrim mücageliﬂir. Nitekim, diyelim ki düzen
lar›nda örgütlemek ve faﬂist düze-
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Düzenin kendine boyun e¤medelesi oldu¤una inanmayan, halka
si olmad›¤›n›” söyler, onlar inan›r...
bunlar› nas›l anlatabilir ki? Sorun
düzen “anarﬂi”, “terör” der, onlar
yen tüm güçleri "terörist" ilan edip,
halk›n anlamamas› de¤il, anlatacak,
“taﬂ atma edebiyat›” yaparlar.. Peki
onlara karﬂ› her türlü bask›y› uygukavratacak gücün olmamas›d›r.
ﬂimdi burada, bu kafa yap›s›ndakilamas›n› meﬂru görmektir.
nin meﬂru gördü¤ü kimdir, devrimElbette bir-iki kez anlatmakla
Bunlar›n hiçbiri meﬂru de¤ildir.
ciler mi, sosyalizm mi, yoksa bizzat
herﬂey hallolmaz. Emek vermek,
Devrimcileﬂmek, emperyalizm
düzenin kendisi mi?
sab›rla, azimle tekrar tekrar anlatve oligarﬂinin düzenini reddetmekMeﬂruluk meselesi, sadece teomak, de¤iﬂik yöntem ve araçlar kultir. Devrimcileﬂmek, düzenin dayatrik bir mesele de¤ildir. Meﬂruluk
lanmak gerekir.
t›¤› yaﬂam biçimini reddetmektir.
meselesi sadece “ideolojik” olarak
Her ﬂeyiyle düzenin çizdi¤i s›Devrimci politika aç›s›ndan da
inan›p inanmama meselesi de de¤iln›rlar› esas almak, tüm mücadele ve
geçerlidir bunlar. Devrimci politika,
dir. Tam tersine, bu konu, tüm pratiörgütlenmeyi bu s›n›rlar içine hapbunlar›n reddi üzerinde ﬂekillenir.
¤imizi, att›¤›m›z her ad›m› belirlesetmek, düzenin meﬂrulu¤unun kayen bir konudur.
bul edilmesidir. Düzenin
Eylem biçimlerimiz, yayasalar›na göre dernekler
ﬂam
tarz›m›z, mücadele ankurmak farkl› bir ﬂeydir.
Meﬂruluk, bu düzenin meﬂru olmad›¤›na,
lay›ﬂ›m›z,
örgütlenme ve
Ama her ﬂey düzenin yaher ﬂeyiyle kökten y›k›lmas› gerekti¤ine ve
çal›ﬂma
tarz›m›z
büyük ölsalar› içindeyse, orada
devrimin zorunlulu¤una, hakl›l›¤›na
çüde
meﬂruluk
kavray›ﬂ›m›kendi meﬂrulu¤una inanç
inanmakt›r.
za ba¤l› olarak ﬂekillenir.
yoktur.
Bu inanc›n olmamas›, kiﬂisel düzeyde de,
Meﬂruluk bilinci öyledir
Oligarﬂinin yasalar›
örgütsel düzeyde de iddias›zl›¤›n, iktidar
ki,
kimisi, düﬂman› bask›s›,
da, bu yasalara uymay›
perspektifinden uzakl›¤›n, zay›fl›klar›n,
tehditleri
karﬂ›s›nda yasal
halka dayatmas› da meﬂru
korkunun, y›lg›nl›¤›n, karamsarl›¤›n nedeni
faaliyetini,
yasal eylem kade¤ildir.
haline gelir. Mücadeleye daha s›k› sar›lmak,
rarlar›n› bile savunamaz, kiKimi faaliyetlerimizi o
en baﬂta devrimcili¤in meﬂrulu¤una
misi ise feda savaﬂç›lar›n›
yasalar çerçevesinde yainanmakla mümkündür.
sahiplenir. Fark bu kadar
pabiliriz. Ama bu yine de
aç›kt›r.
o yasalar› meﬂru görmeMesela, solun kendi kumizi gerektirmez.
rumlar›n›
savunmaktaki
yetersizliﬁimdi meﬂruluk konusunda önüM e ﬂ r u l u k , bu düzenin meﬂru ol¤i,
tamamen
meﬂruluk
bilincinin
ve
müzdeki ç›plak soru ﬂudur::
mad›¤›na, her ﬂeyiyle kökten y›k›liktidar iddias›n›n zay›fl›¤›yla ilgiliDevrime, Marksizm-Leninizme,
mas› gerekti¤ine ve devrimin zodir.
sosyalizme
inanmayanlar neye
runlulu¤una, hakl›l›¤›na inanmakt›r.
Yapt›¤›m›z her eylemin, buluninanmaktad›r? Elbette ki düzene;
Bu inanc›n olmamas›, kiﬂisel düdu¤umuz her yerin meﬂrulu¤unu
yani emperyalizm ve oligarﬂiye.
zeyde de, örgütsel düzeyde de iddikafam›zda netleﬂtirmeliyiz. DernekBu bazen, öyle ç›plak bir ayr›mas›zl›¤›n, iktidar perspektifinden
ler, sendikalar, dergi bürolar› bizim
la göstermez kendini. Soldad›r, sosuzakl›¤›n, zay›fl›klar›n, korkunun,
demokratik mevzilerimizdir ve
y›lg›nl›¤›n, karamsarl›¤›n nedeni
yalisttir belki de, sosyalizme inanmeﬂru yerlerdir. Polis buralara istehaline gelir. Mücadeleye daha s›k›
d›¤›n› söyler; ama pratikte, düzeni
di¤i gibi girip ç›kamaz. Yasall›k
sar›lmak, en baﬂta devrimcili¤in
meﬂru, devrimcileri gayri-meﬂru
çerçevesinde varolan kurumlar, belmeﬂrulu¤una inanmakla mümkünli yasal prosedürleri iﬂleteceklerdir;
görür... Odalar, konfederasyonlar,
dür.
ancak ayn› yasal prosedürlerin bu
“tüzel kiﬂilikler” onun için meﬂru
kurumlar aç›s›ndan belli haklar› da
güçler, devrimciler ise, “tüzel kiﬂiDüzenin meﬂrulu¤unu kabul ettan›d›¤› unutulmamal›d›r. Kald› ki,
mek nedir peki?
likleri” olmad›¤› noktada, gayriyasal kurumlar›n varl›¤› bile meﬂrumeﬂrudurlar...
Halk›n sömürülmesi, iﬂsizlik, açlu¤un savunulmas›yla mümkündür.
l›k, yoksulluk içerisinde yaﬂat›lmaBu noktada hem baz› yasalardan
s›n› meﬂru görmektir.
- Meﬂrulu¤un p ratik
do¤an haklar, hem de meﬂruluk tiÜlkemizin emperyalist tekeller
sonuçlar›
tizlikle, k›skançl›kla ve kararl›l›kla
taraf›ndan ya¤malanmas›n› meﬂru
savunulmak durumundad›r. Evimizi
Oligarﬂi "terörist" der, onlar›n
görmektir.
can› istedi¤i gibi arayamaz. Talan
kafas›nda da "acaba"lar belirir. OliFaﬂizmin iﬂkencelerini, katliamedemez. Sokak ortas›ndan almas›garﬂi “örgüt öldürüyor!” der, onlalar›n›, kaybetmelerini meﬂru görn›n da hiç bir meﬂrulu¤u yasall›¤›
r›n kafas›nda yine "acaba"lar uyayoktur.
mektir.
n›r. Oligarﬂi “örgüt içinde demokra-

Sonuçta oligarﬂi, devrimcilere hiçbir faaliyet yapt›rmamak
ister. Dernek açt›rmamak, dergi
da¤›tt›rmamak, yürüyüﬂ yapt›rtmamak ister. Yasalar›n ne dedi¤i
önemli de¤ildir. Yasal olarak
bunlar hakk›m›z olsa da, pratik
de böyle olmam›ﬂt›r. Bunlar›n
her biri, meﬂrulu¤a inanç temelinde diﬂe diﬂ kavgalarla kazan›lm›ﬂt›r.
Mesela, çok çeﬂitli vesilelerle solda kullan›lan baz› söylemlere bakal›m. Büyük direniﬂ sürecinde “Uluslararas› standartlar uygulans›n.” diyen bak›ﬂ
aç›s›nda nas›l bir meﬂruluk olabilir?

-Veya af isteyen veya uzun
tutukluluklara itiraz eden birinin ﬂu cümleyi kullanmas›na ne
denilecek? “Ama içeridekilerin
yüzde 80’i eline silah bile almam›ﬂ ki...
Alsa ne olacak peki?
Veya sol, ilerici birinin dilinden dökülen ﬂu cümleye bakal›m: “AB’ye girmeye haz›rlanan
Türkiye’ye yak›ﬂm›yor. ”
Bütün bunlar, solda meﬂruluk bilincinde çok büyük ölçüde
bir kaosu iﬂaret ediyor.
Sevgili arkadaﬂlar, bugünkü
dersimizi burada noktal›yoruz.
Haftaya ayn› konuya farkl› yönleriyle devam edece¤iz. ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Nas›l
Nas›l B‹R
B‹R Yaﬂam?
Yaﬂam?
Kendi kültürümüzü ne kadar
yaﬂat›yoruz?
Oturdu¤umuz mahallemize bakal›m; Karsl›’s›, Erzurumlu’su, Tekirda¤l›’s›, Samsunlu’su, Maraﬂl›’s›,
Malatyal›’s›, Konyal›’s›, Kastamonulu’su, Sinoplu’su, Trabzonlu’su,
Vanl›’s›, Siirtli’si... ülkenin dört bir
yan›ndan Kürdü, Türkü, Laz›, Çerkezi, Arab›, Azerisi... Alevisi, Sünnisi, Anadolu’nun biny›llar› bulan
kültürel zenginli¤ine sahibiz.
Oligarﬂinin yöneticileri de hep
bundan bahseder. Yeri gelir; “halklar moza¤i” der, yeri gelir “kültürel
zenginli¤imiz” der. Fakat ne
“Türk”ten baﬂka farkl› halklar›n
varl›¤›n› kabul eder, ne de farkl›
kültürlerin yaﬂat›lmas›, geliﬂtirilmesi için çaba sarfeder.
Oligarﬂinin bu söylemleri demagojiden ibarettir. Ne kadar “kültürel
zenginli¤imiz” derse desin, politikalar›n›n özü -hangi milliyetten,
hangi inançtan olursa olsun- kültürlerin inkar›d›r.
Oligarﬂi halklar›n kültürünü, de¤erlerini yok ediyor. Dü¤ün bayram
gibi gelenek ve göreneklere ancak
burjuvazinin tüketim kültürüne hizmet etti¤i oranda izin veriyor, sahip
ç›k›yor.
Oligarﬂinin politikas› halklar›
kültürsüzleﬂtirmektir. Çünkü bir
toplumu var eden en önemli unsurzelleﬂtirme Derne¤i’ni kurdu.
Dernek 15 May›s günü yapt›¤› aç›l›ﬂla kuruluﬂunu
duyurdu. Aç›l›ﬂta dernek baﬂkan›
Hasan Boyo¤lu; y›k›mlara tek tek
karﬂ› durmak yerine birlikte
mücadele etmek için derneklerini
kurduklar›n› söyledi. Boyo¤lu;
“Birlik olursak hiç kimse bizi buradan ç›karamaz” dedi.
Aç›l›ﬂa kat›lan TMMOB üyesi
Mehmet Göçebe; bar›nma hakk›n›n

Çiftehavuzlar Koruma Yaﬂatma ve
Güzelleﬂtirme Derne¤i Aç›ld›
‹ktidar›n y›k›m tehditlerine karﬂ› ‹stanbul Esenler’de bulunan Çiftehavuzlar Mahallesi halk›, Çiftehavuzlar Koruma Yaﬂatma ve Gü-

lardan biri kültürel de¤erleridir. Ve
oligarﬂi halklar›n kendi kültürleriyle, de¤erleriyle var olmas›ndan
korkmaktad›r. Onun için ony›llard›r
Anadolu’da yaﬂayan halklar› asimi le etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bugün ise oligarﬂinin temel politikas› y o z l a ﬂ t › r m a d › r. Hangi halktan, hangi inançtan olursa olsun halk› yozlaﬂt›rarak yönetmeye çal›ﬂ›yor. Burjuvazinin yoz ahlaks›z kültürünü topluma binbir yolla empoze
ediyor. Yozlaﬂt›rarak insanlar› kendi
kültürüne yabanc›laﬂt›r›yor. Kendi
sorunlar›ndan uzaklaﬂt›r›yor.
Yozlaﬂmaya, yabanc›laﬂmaya
karﬂ› koyman›n yolu halk›n kendi
kültürüne, de¤erlerine, gelenek ve
göreneklerine sahip ç›kmakt›r. Burjuvazinin kültürümüzü, de¤erlerimizi yozlaﬂt›rmas›na izin vermemektir. Bunun yolu ise halk kültürünü yaﬂamaktan ve yaﬂatmaktan
geçer.
Anadolu halklar›n›n çeﬂitlili¤i,
yüzy›llard›r birlikte yaﬂamas› halklar›n kültürü aç›s›ndan büyük bir güçtür. Oligarﬂi bu gücü asimilasyon,
kimliksizleﬂtirme, yozlaﬂt›rma politikalar›yla yok ediyor. Bizler kültürümüzü yaﬂayarak ve yaﬂatarak toplumun yozlaﬂt›r›lmas›na izin vermeyelim. Burjuvaziye karﬂ› halklar›n
gücünü büyütelim.
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en temel insani hak oldu¤unu, fakat
herﬂeyin paraya dayal› oldu¤u sistemde insanl›¤›nda önemini yitirdi¤ini belirtti.
Son olarak Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i üyesi Av. Oya Aslan bir
konuﬂma yapt›. Y›k›mlara karﬂ› her
zaman yanlar›nda olduklar›n› söyleyen Aslan, belediyenin gönderdi¤i herhangi bir sözleﬂmeye imza
at›lmas› durumunda hukuki olarak
haklar›n› savunamayacak bir konuma düﬂeceklerini söyledi.
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‹srail’in OECD üyeli¤ine
‹srail dostu AKP’den destek
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AKP iktidar› d›ﬂ politikada izledi¤i iﬂbirlikçi politikalar›n› halka
“bb ü y ü k p o l i t i k a ”, “vizyon sahibi
o l m a ” diye anlat›yor.
Oysa ortada sözkonusu olan bir
vizyon, bir d›ﬂ politika ata¤› yoktur.
Aç›k ve ç›plak bir iﬂbirlikçilik vard›r.. Bunu hemen hemen her politikalar›nda görmek mümkündür.
Nitekim T ü r k i y e - ‹ s r a i l iliﬂkilerinde bu ç›plak ve aç›k iﬂbirlikçili¤i,
ve AKP’nin ikiyüzlülü¤ünü görürüz.
‹srail’i eleﬂtiren demeçler veren
Baﬂbakan Erdo¤an, bu eleﬂtirileri
sürdürürken bir yandan da hiçbir
ﬂey olmam›ﬂ gibi T ü r k i y e - ‹ s r a i l
iliﬂkileri sürdürülmektedir.
Bugünlerde ‹srail ile iﬂbirli¤i yap›lan konulardan birisi, 26 May›s
tarihinde oylanacak olan ‹srail’in
O E C D (Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Teﬂkilat›) üyeli¤idir.
T ü r k i y e , 26 May›s’ta yap›lacak
oylamada ‹srail’in OECD üyeli¤ini
veto etmeyece¤ini aç›klad›. Bu demektir ki, Türkiye ‹srail’in O E C D
üyeli¤ine karﬂ› de¤ildir.
Oysa Baﬂbakan ‹srail’i eleﬂtirmekte, Filistin halk›n›n haklar›n›
savunuyor pozisyonunda konuﬂmaktad›r. Ama mesele ‹srail’e tav›r
almaya, yapt›r›m uygulamaya geldi
mi, bu konuda tek bir ad›m atm›yor
AKP iktidar›... ﬁimdi bu durumda
Baﬂbakan’›n söylediklerinin hangisi
inand›r›c›d›r?
AKP’nin ‹srail ile iliﬂkilerdeki
ikiyüzlülü¤üne dair somut örnekleri
daha önceki say›lar›m›zda da belirtmiﬂtik. Türkiye ile ‹srail aras›nda
“ k r i z ” diye niteledikleri dönemlerin ard›ndan hiçbir ﬂey olmam›ﬂ
gibi askeri anlaﬂmalar›n yap›ld›¤›na
tan›k olduk.
11 Ocak’da ‹srail D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s› Daniel Ayalon Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi O¤uz
Çelikkol'u aﬂa¤›lam›ﬂt›. Aﬂa¤›lama
“büyük kriz” diye adland›r›lm›ﬂt›

ama “ k r i z ”in yaﬂand›¤› günlerde
Ankara'ya gelen ‹srail Savunma Bakan Yard›mc›s› ve ‹srail silah ﬂirketlerinin yöneticileri, yeni askeri anlaﬂmalar yap›p, Milli Savunma Bakanl›¤› yetkilileriyle kucaklaﬂ›yorlard›.
Ankara'da, 11 K a s › m 'da, Türkiye ile ‹srail aras›nda bir anlaﬂma
imzaland›. ‹sra il devl et ﬂirket i IM I
ile Türkiye’den Aselsan aras›nda
imzalanan bu protokol, di¤er ülkelerin ordular›nda bulunan tanklar›n
modernizasyonu için iﬂbirli¤ini içeriyordu. K›sacas›, AKP ‹srail ile
tart›ﬂarak halk› ve Ortado¤u halklar›n› aldat›rken, ‹srail ile de iliﬂkileri
geliﬂtirerek sürdürüyor.

AKP iktidar›, u ranyum
takas›nda e mperyalizmin
hizmetindedir
Geçen hafta, Türkiye, Brezilya
ve ‹ran aras›nda bir “Nükleer Takas” anlaﬂmas› imzaland›. Bu anlaﬂmaya göre, ‹ran, elindeki 1.200 kilo
yüzde 3.5 oran›nda zenginleﬂtirilmiﬂ uranyumu Türkiye’ye teslim etmeyi kabul etti. ‹ran, emperyalizm
iﬂbirlikçisi Türkiye oligarﬂisinin denetimine verdi¤i uranyumdan taksit
taksit yararlanabilecek.
AKP iktidar›, bu anlaﬂmay› büyük bir baﬂar› olarak sundu. Oysa
Türkiye’nin nükleer madde arabuluculu¤u emperyalizmin politikalar›
do¤rultusundad›r. Gerçi Amerikan
ve Avrupa bas›n›nda Türkiye-‹ranBrezilya aras›ndaki bu takas anlaﬂmas›, eleﬂtirilmiﬂtir. Sanki anlaﬂma
tamamen emperyalizmin d›ﬂ›ndaym›ﬂ gibi bir hava verilmiﬂtir. Ancak
baﬂta Amerika olmak üzere, emperyalist cephede anlaﬂmaya yönelik
olarak gösterilen “memnuniyetsiz
hava” ‹ran’› daha fazlas›na zorlama,
tamamen denetim alt›na alma politikas›n›n sonucudur. ABD o nedenle
‹ran’a yapt›r›m uygulanmas› tale-

binden vazgeçmemiﬂtir.
‹ran, Amerika taraf›ndan kuﬂat›l›rken, Türkiye oligarﬂisi, emperyalizmin taﬂeronlu¤unu üstlenerek
‹ran’› emperyalist dayatmalar› kabule zorlad›. AKP nas›l bir a r a b uluculuk yap›yor? O, ‹ran’a emperyalistlerin istekleri do¤rultusunda
diz çöktürmek için arabulmaya çal›ﬂ›yor.
O yan›yla Türkiye emperyalizmin yan›ndad›r. Arada Baﬂbakan’›n
konuﬂmalar›nda geçen “ama ‹srail’in de nükleer silah› var, ona kimse bir ﬂey demiyor” tarz›ndaki sesleniﬂler, tamamen bir aldatmacad›r.
Nitekim uranyum takas anlaﬂmas›nda da ‹ran’a emperyalistlerin talepleri dayat›lm›ﬂt›r.
Nitekim, anlaﬂma sonras› D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu da anBöylaﬂmay› ﬂöyle de¤erlendirdi: "B
lece uluslararas› toplumun –siz
bunu emperyalistler o l a r a k o k uyun (bn)– ilkesel 3 talebi karﬂ›lan m › ﬂ d u r u m d a d › r.”
Davuto¤lu bu takas› emperyalistlerin 10 ayd›r istediklerini, kendilerinin de bunu sa¤lamakla ne kadar baﬂar›l› bir uﬂak oldu¤unu övünerek anlatmaktad›r.
AKP tam “ikili” bir oyun içindedir. Anlaﬂma sonras› “Yapt›r›mlara
art›k gerek olmad›¤›”n› söylerken
‹ran’dan yana, ama ‹ran’a koﬂullar›
dayat›rken de ABD’den yana görünüyor. Elbette aslolan ikincisidir,
birincisi sadece görünümdür.
‹ran’a y a p t › r › m konusu, söz konusu anlaﬂmaya ra¤men, geçen hafta içinde yine BM Güvenlik Konseyi gündemine getirildi. Anlaﬂmaya
ra¤men Amerika, y a p t › r › m talebinden vazgeçmemiﬂtir. ‹ran’a boyun
e¤dirme sald›r›s› çeﬂitli biçimlerde
sürdürülmektedir.
Dolay›s›yla “nükleer takas” anlaﬂmas›, ‹ran’› gözeten, ‹ran’›n yarar›na bir anlaﬂma de¤ildir. Tam tersine bu anlaﬂmayla ‹ran’a geri ad›m
att›r›lm›ﬂt›r. ‹ran, uranyum bulundurma meﬂru hakk›ndan vazgeçmiﬂtir. Anlaﬂmadan kazançl› ç›kan, emperyalizmdi.

“Bu mesle¤in kaderinde bu var.
Bu mesle¤e giren kardeﬂlerim
bunu biliyorlar”

Kazalar, bu mesle¤in kaderinde
yok! Sizin düzeninizde var!
Zonguldak'ta, Türkiye Taﬂkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlü¤ü Maden Oca¤›’nda 17 May›s’ta bir patlama meydana geldi.
Patlama esnas›nda maden oca¤›nda
asansörde bulunan 11 iﬂçi kendi çabalar› ile kurtulurken 30 iﬂçi hayat›n› kaybetti.
30 iﬂçi daha Karadon Maden
Oca¤›’nda katledildi.
Buna kaza demek, katliamlara
o r t a k o l m a k d e m e k t i r.
Son 5 ay içinde üçüncü büyük
maden kazas› bu. 10 Aral›k 2009’da
Bursa’n›n Mustafakemalpaﬂa ‹lçesi'ndeki kömür oca¤›nda grizu patlamas› sonucu 19 iﬂçi katledilmiﬂti.
23 ﬁubat 2010’da Bal›kesir'in
Dursunbey ‹lçesi'ndeki ﬁen Madencilik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ’ye ait
kömür madeninde yine grizu patlamas› sonucunda 13 iﬂçi katledilmiﬂ,
18 iﬂçi a¤›r yaralanm›ﬂt›. ﬁimdi de
Zonguldak Karadon’da 30 iﬂçi.
Kaza m›, kader mi bu?
Patlama haberi duyulur duyulmaz AKP’liler yine maden oca¤›n›n
önündeydi. “Kaza”, dediler, “kader” dediler. Yine görevleri ayn›yd›;
timsah gözyaﬂlar› dökerek katilleri,
yani asl›nda kendilerini gizlemeye
çal›ﬂt›lar.
Karadon maden oca¤›na giden
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Ömer Dinçer, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z ve TTK
Genel Müdürü Burhan ‹nan, yapt›klar› aç›klamalarda “kaza” diyerek,
“kader” diyerek patronlar› aklay›p
halk› kand›rmaya çal›ﬂt›lar.
Bakan Dinçer, Bal›kesir Dursunbeyli’deki patlamada da olay yerine
giderek “‹ﬂ güvenli¤i tedbirlerinin
en iy i ol du ¤u bir f irm ayd ›. Kazan ›n
neden kaynakland›¤›n› aç›klamak -

ta zorlan›yoruz” diyerek önce
patronu aklamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Burada da öyle yap›yor: "Sanki kömür
ç›karma iﬂi alt iﬂverene verilmiﬂ ve
kömür ç›kar›l›yorken kaza olmuﬂ gibi bir alg› var. Kömür ç›karma iﬂi
TTK'n›n yapt›¤› bir iﬂ, alt iﬂveren
galerinin aç›lmas› ve ba¤lar›n at›lmas› iﬂini yapmaktad›r. ﬁimdi sorumlu ve suçlu arama safhas›nda
de¤iliz."
“Alt iﬂveren”nin suçu yokmuﬂ.
“ Kömür ç ›ka rma iﬂi TTK'n›n yap t›¤› bir iﬂ” miﬂ. Sanki TTK’dan onlar sorumlu de¤il. Ama bakan›n görevi önce burjuvaziyi, patronlar› korumak.
Ama yalanlar›n›zla kimseyi ikna
edemezsiniz. Halk da bu yalanlara
kanmad›. Kanm›yor. AKP’lilerin

10 y›lda 25.655
kaza...
Bu kaza de¤il,
kader de¤il,
katliamd›r!
konuﬂmas›na izin vermiyor. Öfkeli
bir madenci “ P a t l a m a o l d u k t a n
sonra buraya gelip lak lak konuﬂ u y o r s u n u z ” diyor AKP’lilere.
Patlaman›n oldu¤u gün boyu
halk›n AKP’lilere öfkesi sürdü.
19 May›s’ta Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an da Gelik Maden Oca¤›’n›n
önündeydi. Öfkeli halk, protestolarla konuﬂmas›na izin vermedi Erdo¤an’›n. AKP’nin polisinin gücü halka yetiyor. Erdo¤an’› protesto eden
halka terör estirdi. Erdo¤an polis

korumas› alt›nda aç›klama yapmak
zorunda kald›.
Erdo¤an’›n konuﬂmas› tam da
zihniyetlerini yans›t›yor. Polis korumas› alt›nda konuﬂan Erdo¤an “ B u
bölgenin insan› bu tür olaylara al› ﬂ›k. Bu mesle¤in kaderinde bu var.
Bu mes le ¤e gir e n ka r deﬂ le ri m d e
bunu biliyorlar.” dedi.
Zihniyete bak›n. Bu zihniyet
madenlerdeki patlamalar› önleyebilir mi? Bu sizin “ k a d e r i n i z ” diyor.
“Siz bunu bile bile maden oca¤›n a
giriyorsunuz” Zonguldak halk›n›
“öö l ü m e m a h k u m” görüyor. Bölgenin insanlar› bu tür olaylara al›ﬂ›km›ﬂ...
“Ne ﬂikayet ediyorsunuz” diyor.
Erdo¤an o kadar pervas›z ki,
“iﬂinize gelirse çal›ﬂ›n, iﬂinize gelmezse çal›ﬂmay›n” diyor. “Ölümü
göze alararak çal›ﬂacak çok AÇ
var”!
Öfkeli halka “tahriklere kap›lmayal›m” diyor. Halk›n katliama
tepki göstermesine “ t a h r i k ” diyor.
AKP’nin polisi hemen araﬂt›rm›ﬂ. Protestocular için, “araﬂt›rd›k
ki buran›n insan› de¤il.. bunlar›n
iﬂi g ücü bu tür prov okatörlük yap mak...” diyor. Baﬂbakan Erdo¤an’a
göre AKP gibi düﬂünmeyen, bunun
bir kader oldu¤una inanmayan herkes provokatör. Baﬂbakan’a göre,
baﬂka ﬂehirlerde yaﬂayan insanlar,
buradaki adaletsizli¤i, sorumsuzlu¤u protesto edemezler...
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Kazalar, bu mesle¤in
kaderinde y ok! Sizin
düzeninizde var!
10 y›lda 25.655 kaza... Bunu ne-

37

reye gizleyeceksiniz? Bunu nas›l
örtbas edeceksiniz? Kimi inand›rabileceksiniz bunlar›n “kaza” oldu¤una? Kimi ikna edebileceksiniz
bunun “madencinin kaderi” oldu¤una.
1983-2009 y›llar› aras›ndaki maden “kazalar›”nda son üç patlamadaki ölenler hariç 534 kiﬂi öldü.
Kaza m› bu?
Ülkemizdeki maden kazalar›n›n
yüzde 98’i önlenebilir k a z a l a r d › r.
Ama önlenmiyor. Önlem al›nm›yor,
çünkü önlem almak, “ m a l i y e t a r t › ﬂ›” demektir. K â r d a n z a r a r demektir. Çünkü ölen iﬂçinin de¤eri
yoktur onlar›n gözünde. Baﬂbakana
bak›l›rsa, onlar “ölümü göze alarak” madende çal›ﬂ›yorlar.
Bal›kesir Dursunbey’deki maden kazas›ndan sonra “Ocaklarda
kazalara karﬂ› önlem al›nmad›¤›n›
ve denetimin olmad›¤›n›” söyleyen

‹HMAL DE⁄‹L
PATRONLARIN KAR
HIRSI!
Zonguldak Karadon maden
oca¤›nda meydana gelen grizu
patlama sonucunda göçük alt›nda kalan 30 iﬂçiden 28’inin cesedine ulaﬂ›ld›, 2 iﬂçiye ise henüz ulaﬂ›lamad›. Her patlama
sonucunda yetkililer “ihmal
yok” diye aç›klama yap›yorlar.
Ama ard›ndan gerçekler ortaya
ç›k›yor. Gerçek, patronlar›n daha fazla kar u¤runa, iﬂçilerin can›n› hiçe saymas›d›r.
(...)
Tek bir aç›klamas› var asl›nda, emperyalizmin taﬂeronlaﬂt›rma politikas›. Çal›ﬂma hayat›n›n
her alan›nda var olan taﬂeronlaﬂt›rma sisteminin tek bir amac›
var, o da patronlar›n daha fazla
kazanmas›. (...) Devlet yetkileri
her kazadan sonra aç›klamalar-

38

iﬂçilere Çal›ﬂma Bakan› Ömer Dinçer: “Denetleyerek, maden kazala r›n› ön le ye me y iz . ‹ﬂ ka z a s › b ir kü l tür meselesi”dir, diye cevap vermiﬂti. “Önlem almak nafile, taktir-i
ilahidir” demenin baﬂka biçimi.
AKP iktidar›n›n pratikte yapt›¤› da
budur zaten.
Ülkemizde faaliyet gösteren 44
bin ruhsatl› maden oca¤› var. Buna
karﬂ›n sadece 250 denetim eleman›
var. Bu durumda madenlerde her
hangi bir denetimden bahsedilebilir
mi?
Hay›r, ne kaza ne de kaderdir.
AKP iktidar› madenlerdeki katliam›n do¤rudan sorumlusudur.
AKP madende ölenlerin ailelerine üç-beﬂ kuruﬂ vererek aileleri susturup üzerini kapatmaya çal›ﬂ›yor.
AKP hükümeti yine madende katlettiklerinin ailelerine 10’ar bin TL
ve ölüm ayl›¤› ba¤layaca¤›n› aç›kda bulunuyor, kaza yerinde incelemeler yap›yor, sonras›nda
da “üzüntülerini” bildirip çekip
gidiyorlar. Ama ülkemizde ne
bu kazalar bitiyor ne de göstermelik aç›klamalar. ‹ﬂçilerin can›n› hiçe sayan bu kapitalist düzen var oldu¤u sürece “kaza”,
“kader” ad›n› verdikleri ölümler
son bulmayacak.
(...)
“Kaza” dedikleri cinayetlerde yüzlercemiz, binlercemiz öldürüldü. Ölümlerimizin sorumlular›ndan bir teki cezaland›r›lmad›. ‹ﬂçi, emekçi, yoksul halk,
hakk›n› arad›¤›nda karﬂ›s›nda
yüzlerce, binlerce polisi, jandarmay› dikenler, devlet olma gerçe¤ini hat›rlayanlar, devletimiz
dimdik ayakta diyenler, ölümlerimiz karﬂ›s›nda sus pus oluyorlar. (...)
Bu katliamlar›, cinayetleri
durdurmam›z›n tek yolu, örgütlü
mücadele ve hak alma bilincidir.
Bu mücadelede emekçilerin
tek ve gerçek dostu devrimcilerdir.
Örgütlenelim, mücadelede
edelim, hesap soral›m!

lad›lar. ‹nsanlar›n yoksulluklar›n›
da kullanarak parayla sat›n almak
istiyorlar.
Fakat art›k yalanlar› halk› kand›rmaya yetmiyor. Halk yalanlar›n›
dinlemiyor.
10 Aral›k 2009’da Bursa’n›n
Mustafakemalpaﬂa ‹lçesi'ndeki maden oca¤›nda ölen iﬂçilerin ailelerine maden oca¤›n›n sahibi davac› olmalar› için tüm haklar›n› verece¤ine
“söz veriyor” Ailelerin dava açmalar›n› engelliyor. Fakat ölen maden
iﬂçilerinin yak›nlar› aç›kl›yor ki, geçen bu kadar zaman içinde ne maden ﬂirketinin sahibi ne de AKP iktidar›, kaza günlerinde verdikleri
sözleri yerine getirmemiﬂlerdir.
Hay›r, bu kader de¤il. Hay›r, madenci ona biçti¤iniz “kaderi” kabul
etmeyecek, al›ﬂmayacak; çünkü bu
ölümler, sistemin, kapitalizmin sömürüsünün do¤al sonucudur.

“Maden Kazalar› ‘Kader’
De¤il, ‹ﬂ Cinayetidir”
‹stanbul’da Zonguldak Karadon Maden
Oca¤›’dan katledilen 28 iﬂçi ve hala kay›p
olan 2 iﬂçi için Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu (HSGGP) taraf›ndan eylem
yap›ld›.
21 May›s günü Galatasaray Lisesi önünde baﬂlayan eylemde; “Maden Cinayetleri
de Taﬂeron Çal›ﬂma da AKP’de Kader De¤ildir, Güvencesizli¤e ve ‹ﬂ Cinayetlerine
karﬂ› 26 May›s’ta Genel Greve” yaz›l› pankart aç›larak Taksim Tramvay Dura¤›’na
yüründü. “Maden De¤il Devlet Katletti,Gün Gelecek Deran Dönecek AKP Halka
Hesap Verecek, Yaﬂas›n Genel Grev Genel
Direniﬂ” sloganlar› at›lan eylemde; “Madenlerde yaﬂanan kazalar kader de¤il, özelleﬂtirmecilerin cinayetidir!” denildi.
Eyleme 400 kiﬂi kat›ld›.

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

26 MAYIS GREV‹N‹ ÖRGÜTLEMEK EMEKÇ‹LERE
BUNDAN VAZGEÇ‹ﬁ DÜZENE H‹ZMET EDER!

Tekel iﬂçilerinin, 4-C’ye karﬂ› Ankara’da
baﬂlatt›klar› direniﬂ 78 gün sürdü. Tekel iﬂçilerinin bu direniﬂi
sonucunda 22 ﬁubat 2010 tarihinde konfederasyonlar (Türk-‹ﬂ,
D‹SK, KESK, Türkiye Kamu-Sen) 26 May›s’ta genel grev
karar› alm›ﬂt›. 26 May›s’a yaklaﬂ›ld›¤› ﬂu günlerde Türk-‹ﬂ ve
Kamu Sen “eylemin yap›lmas›n›n koﬂullar› kalmad›” bahanesini sunarak eylemden kaç›ﬂa haz›rlan›yorlar.
Gerçekler ortada, 26 May›s grev karar› ald›ran koﬂullarda
hiçbir de¤iﬂiklik yoktur. De¤iﬂiklik konfederasyonlar›n verdikleri sözü tutmamas› olacakt›r. 26 May›s grev karar› kendi
içinde birçok yan›yla eleﬂtirilebilir, eksik bulunabilir ancak
her ﬂeye ra¤men bu karar emekçiler lehine bir karard›r. Bu
karar ﬂimdi yerine getirilmesi gereken bir karard›r. 26 May›s
genel grevi; baﬂta Tekel iﬂçileri olmak üzere tüm iﬂçilere ve
halka verilen sözdür.
SÖZ TUTULMALIDIR!
26 May›s genel grevi; emekçilere yönelik sald›r›lar› durdurabilmek aç›s›ndan, yerine getirilmesi gereken bir görevdir.

BU GÖREV‹ ÜSTLENMEKTEN KAÇILMAMALIDIR!
Hakl› veya haks›z hiçbir neden, Tekel direniﬂinin ortada
b›rak›lmas›n›n mazereti olamaz. Bu eylemin ertelenmesi
veya iptal edilmesi halinde, devletin, AKP hükümetinin istedi¤i olacak; direniﬂi unutturmak, yaln›zlaﬂt›rmak, bitirmek...
‹ﬁÇ‹LER, MEMURLAR, EMEKÇ‹LER!
26 May›s Genel Grevi’nden vazgeçmek, iktidar›n emekçi
düﬂman› politikalar›na hizmet edecektir.
Emekçiden yana görünüp düzene hizmet etmek, direniﬂin
orta yerinde ileri bir tarihe karar al›p söz vermek ve bu tarih
karﬂ›m›za ç›kt›¤›nda sözünü unutup vazgeçmek düzen sendikac›l›¤›d›r, bürokrat sendikac›l›kt›r. Emekçiler bir kez
daha gerçek dostlar›n› görüyorlar. ‹ﬂçiler, memurlar, emekçilerin haklar›n› kararl›l›kla savunacak, ekmek için, adalet için
mücadeleyi kararl›l›kla yükseltecek bir çizgi, ancak devrimci sendikac›l›k önderli¤inde uygulanabilir.
Her yerde, devrimci sendikac›lar› destekleyin. Devrimci
çizgiye güç verin.

‹LER‹C‹ SEND‹KALARI SORUMLULU⁄A ÇA⁄IRIYORUZ

Devrimci Memur
Hareketi
2 6 M a y › s G re v i n i Ö r g ü t l e y e l i m
26 May›s’a say›l› günler var. Bilindi¤i gibi, Tekel iﬂçilerinin yeni deneyimler, kazan›mlar yaratarak sürdürdü¤ü mücadele her kesimde destek buldu, direniﬂ ﬂu veya bu biçimlerde
çok de¤iﬂik kesimleri içine ald›. Direniﬂin ileri boyutlara vard›¤› aﬂamada KESK, D‹SK, Türk-‹ﬂ ve Türkiye Kamu-Sen 26
May›s’ta grev karar› ald›lar. Güvencesiz çal›ﬂma ile ilgili uygulamalar, k›dem tazminat›, iﬂsizlik sigortas›, sa¤l›kta katk› pay›
uygulamas› baﬂta olmak üzere on iki talepten oluﬂan bir bildiri yay›nlayan konfederasyonlar bu taleplerin karﬂ›lanmamas›
durumunda 26 May›s’ta genel greve gideceklerini aç›klam›ﬂlard›. Bu karar o günün koﬂullar›nda gecikmiﬂ, ileri tarihe at›lm›ﬂ bir karar olsa da sahiplenilmesi gereken bir karard›. Ancak
konfederasyonlardan daha ileri kararlar bekleyen iﬂçiler, emekçiler herﬂeye ra¤men bu karar› sahiplenmiﬂken, karar›n alt›nda
imzas› olan konfederasyonlar kendi ald›klar› karar› unutmuﬂ
görünüyorlar. Öyle ki KESK genel merkez yöneticilerinin il
gezilerini saymazsak grevin örgütlenmesi için harcanmas› gereken bu üç ay boyunca kayda de¤er hemen hiçbir çabaya tan›k olmad›k. Bugün gelinen noktada Türk-‹ﬂ ve Türkiye Kamu-Sen, koﬂullar›n de¤iﬂti¤ini öne sürerek grevi uygulama niyetinde olmad›klar›n› gösteriyorlar. Oysa de¤iﬂen bir ﬂey yok.
Ne grev karar› aç›klan›rken ifade edilen taleplerde iﬂçilerden
yana bir düzelme söz konusu ne de ülkenin genel gündeminde
grevi erteleyecek, grevden vazgeçecek bir geliﬂme var.
26 May›s eylemi, baﬂta Tekel iﬂçileri olmak üzere tüm

iﬂçilere ve halka verilen sözdür. SÖZ TUTULMALIDIR. 26
May›s eylemi, emekçilere yönelik sald›r›lar› durdurabilmek
aç›s›ndan yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Bu görevi üstlenmekten kaç›lmamal›d›r. Gerekçesi ne olursa olsun,
her türlü geri ad›m düzene güç verir. Hakl› veya haks›z, hiçbir neden, tekel direniﬂinin ortada b›rak›lmas›n›n mazereti
yap›lamaz. Bu eylemin ertelenmesi, iptal edilmesi, sahiplenilmemesi tam da AKP hükümetinin istedi¤idir. ‹ktidar›n istedi¤i de bu de¤il miydi? Direniﬂi unutturmak, yaln›zlaﬂt›rmak, bitirmek... 26 May›s Genel Grevinden vazgeçmek, buna hizmet eder.
Önce mevcut tepkiyi nötralize etmek için eylem takvimi
aç›kla, sonra o eylemi yumuﬂat, içini boﬂalt veya tamamen
vazgeç! Bunu yapan konfederasyonlar, sendikac›lar temsil
etti¤i emekçiler nezdinde sözünde durmayan, ciddiyetsiz,
sorumsuz, güvenilmez sendikac›lar ve konfederasyonlar
olacakt›r.
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‹ﬁÇ‹LER, EMEKÇ‹LER!
26 May›s Grevi, emekçilerin gerçek dostlar›n›n devrimciler oldu¤unu bir kez daha gösteriyor. Emekçileri kazan›ma götürecek çizginin düzen yanl›s› sendikac›l›k, bürokrat
sendikac›l›k olmayaca¤›n› bir kez daha gösteriyor. ‹ﬂçiler,
memurlar, emekçilerin haklar›n› kararl›l›kla savunacak, ekmek için, adalet için mücadeleyi kararl›l›kla yükseltecek bir
çizgi, ancak devrimci sendikac›l›k önderli¤inde uygulanabilir.
Her yerde, devrimci sendikac›lar› destekleyin. Devrimci çizgiye güç verin.
EMEKÇ‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ
KAMU EMEKÇ‹LER‹ CEPHES‹
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KESK: “A¤›r Hasta
Tutuklular Hemen
Sal›verilmelidir,
Hapishanelerde
Yeni Ölümler
‹stemiyoruz”
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7 May›s günü ﬂehit düﬂen Güler Zere için
KESK yaz›l› bir aç›klama yay›nlad›. Aç›klamay›
yay›nl›yoruz:
Güler Zere’nin ölümü, Türkiye’deki adalet sisteminin
çarp›kl›¤›n›n bir göstergesi olarak okunmal›d›r. Adalet
Bakanl›¤›, üniversiteler ve hekimlerimizin verdi¤i raporlara itibar etmeyerek, olay› Adli T›p Kurumu’na sevk
etmek yönünde idari tasarrufu olmasayd› belki de bugün
Zere hayatta olacakt›. Zere’nin ölümünden tedavisini
geciktiren bürokrasi ve sistem sorumludur.
Hapishanelerde tecrit ve ona ba¤l› hak gasplar›
devam etmektedir. Tutuklular›n tedavi ve yaﬂam
hakk›na sayg› gösterilmemekte, yok say›lmaktad›r.
Adalet Bakanl›¤› a¤›r hasta tutuklular›n tedavisini
sa¤layacak gerekli ad›mlar› atmamaktad›r. Bu koﬂullara maruz b›rak›lan tutuklularla ilgili yasa maddeleri
uygulanmamaktad›r. Öte yandan toplumsal vicdanda
güvenilirli¤i kalmam›ﬂ olan Adli T›p Kurumu ölüme
yaklaﬂan a¤›r hasta tutuklulara “hapishanede kalabilir”
diye rapor vermeye devam etmektedir.
Tutuklular›n sa¤l›k hakk›ndan yararlanmas›, yaﬂam
haklar›n›n güvence alt›na al›nmas› devletin görevidir.
Devlet bu sorumlulu¤unun gere¤ini yapmamaktad›r.
Güler Zere örne¤i hala tazeli¤ini korumaktad›r. Daha
fazla Zereler yitirmek istemiyoruz. Bu durumda olan
Erol Zavar, ‹nayet Mete, Taylan Çintay ve daha
adlar›n› sayamad›¤›m›z say›lar› 60’a yaklaﬂan a¤›r
hasta tutuklular›n tedavileri için hemen sal›verilmelerini istiyoruz. Demokrasinin ve insanl›k onurunun
gere¤i budur.

KOT ‹ﬁÇ‹LER‹ ÖLÜME TERK
ED‹LD‹
Kot taﬂlamada çal›ﬂan Muﬂ Bostankent köyünde
yaﬂayan 16 iﬂçi ölümle karﬂ› karﬂ›ya. Geçimlerini
sa¤lamak için ‹stanbul’a gelen ve bu iﬂi yapan iﬂçiler
silikozis hastal›¤›na yakaland›lar. Yapt›klar› iﬂin bu
hastal›¤a neden olacaklar›n› bilmeden çal›ﬂan iﬂçiler
sa¤l›k güvenceleri olmad›¤›ndan hastanede tedavi
göremiyorlar.
Tedavisi olamayan bu hastal›k için mücadele eden
iﬂçiler yard›m bekliyorlar.
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J ‹tfaiye ‹ﬂçileri Davalar›n›
Kazand›…
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nde çal›ﬂan itfaiye
iﬂçileri taﬂeronlaﬂma yüzünden iﬂten ç›kar›lm›ﬂt›. Buna
karﬂ› da iﬂçiler mücadelelerini sürdürüyorlard›. Bunun
bir aya¤› olan hukuki sonucunda iﬂe iade davas›n›
kazand›lar. Davay› kazanan 8 itfaiye iﬂçinin iﬂlerine geri
dönmesine karar verildi.

J Bilgi Üniversitesi’ne Siyah Çelenk
Bilgi üniversitesinde çal›ﬂan, sendikal mücadele verdikleri gerekçesiyle iﬂten at›lan iﬂçilerin iﬂe al›nmas›
için 18 May›s günü rektörlük önüne kadar yürüyüﬂ
yap›ld›. Rektörlü¤e siyah çelenk b›rak›lan eylemde
“‹ﬂten at›lanlar geri al›ns›n”, “Sendika hakk›m›z engellenemez” imzal› pankartlar taﬂ›nd›. Yürüyüﬂte konuﬂma
yapan Bilgi Üniversitesi ö¤retim görevlisi Murat
Özbank, rektörlü¤ün ç›kart›lan iﬂçilerin d›ﬂar›da iﬂ
gördürme biçiminde iki y›ll›k sözleﬂme yap›lmas›
teklifinde bulundu¤unu ama kendilerinin bu öneriyi
kabul etmediklerini, bunun taﬂeronlaﬂt›rman›n bir
parças› oldu¤unu söyledi.
Eyleme akademisyenlerin ö¤rencilerin ve üniversite
çal›ﬂanlar›yla birlikte toplam 200 kiﬂi kat›ld›.
Eylemciler iﬂçilerin iﬂe al›ncaya kadar eylemlerine
devam edeceklerini ifade ettiler.

J Belediye-‹ﬂ Eylem Karar› Ald›
AKP’li belediyelerde toplu iﬂ sözleﬂmesi için yap›lan
görüﬂmelerin t›kand›¤›n› belirten iﬂçiler eylem takvimini aç›klad›lar. Sözleﬂmenin üzerinden 90 gün geçmesine ra¤men uzlaﬂma sa¤lamamas›ndan dolay› eylem
karar› ald›klar›n› yapacaklar› eylemlerin takvimini 20
May›s’ta ‹BB önünde yapacaklar› oturma eylemiyle
birlikte aç›klayacaklar›n› söylediler.
Eylem takvimine göre;
1 ) 25 May›s'ta iﬂ ç›k›ﬂlar›nda, toplu iﬂ sözleﬂmeleri
konusunda bildiri da¤›t›lacak.
2) 4 Haziran'da ‹BB önünde 17:00'den itibaren 1 saat
oturma eylemi yap›lacak.
3) 9 Haziran'da ﬂube yöneticileri ile birlikte belediye
ve ba¤l› iﬂyerlerinde bildiri da¤›t›lacak.
4) 11 Haziran günü 17.00'den itibaren belediye
önünde oturma eylemi yap›lacak.
5) 16 Haziran Çarﬂamba saat 13.00 ile 15.00 aras›
belediye önünde oturma eylemi yap›lacak.
6) Arabulucu sürecinin bitimine kadar, grev
karar›n›n as›ld›¤› gün tam gün iﬂ b›rak›larak ortak
eylem yap›lacak.
7) Grev karar› al›nd›ktan sonra, toplu iﬂ sözleﬂmesi
imzalan›ncaya kadar her çarﬂamba sabah servislerden
inilerek eylem yap›lacak.

“4-C’ye karﬂ› ortak mücadeleye
ça¤›r›yoruz”
Erol Ekici
(D‹SK Genel-‹ﬂ Baﬂkan›)
Yür ü yüﬂ:- 4-C’li yap›laca¤›n› söyledi¤iniz
200 bin iﬂçi kimlerden oluﬂuyor? Bunlar
hangi belediyelerde çal›ﬂ›yor?

vKamuda kurals›z ve güvencesiz çal›ﬂt›rma e¤ilimi giderek h›zlanmaktad›r. 17 bin
geçici personel (4-C) istihdam edildi¤ini
görüyoruz.
Yine kamu istihdam›n›n düzenlendi¤i 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’ nun 4. maddesinde olmayan ve kamu istihdam verilerinde ‘di¤er’ olarak kayda geçen 104
bin personel istihdam edildi¤i görülmektedir. Burada söz
konusu olan Kanunda olmayan bir istihdam yöntemiyle
100 bini aﬂk›n insan›n kamu hizmetlerinde istihdam ediliyor olmas›d›r. Bunlar ne iﬂçi, ne memur, ne geçici personel ne de sözleﬂmeli olan insanlard›r.

Y ü rü y üﬂ t e

Özelleﬂtirme program›nda yer alan
kuruluﬂlarda yaklaﬂ›k 27500 iﬂçi çal›ﬂmaktad›r. Yine Hükümet taraf›ndan aç›klanan rakamlara göre birleﬂtirilen belediyelerde norm
kadro fazlas› olarak de¤erlendirilen yaklaﬂ›k 16000 iﬂçinin il özel idareleri bünyesine al›narak eritilece¤i söylenmektedir. Genelgenin kapsam›n›n geniﬂletilmesi söz
konusu olursa en az 30 bin iﬂçinin iﬂ yaﬂam› belirsizli¤e
itilecektir. Geçici personel ve ‘di¤er’ kategorisinde çal›ﬂt›r›lanlar›n say›s› toplam 120 bin civar›ndad›r. Kamuda gelece¤i belirsiz olan iﬂçilerin say›s› en az 43500’dir.
Di¤er yandan K‹T’lerde yaklaﬂ›k 70 bin iﬂçinin çal›ﬂt›¤› bilinmektedir. Özelleﬂtirmelerin bir Devlet politikas› oldu¤u ve Hükümet’in de özelleﬂtirilen iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂçileri 4-C statüsünde çal›ﬂmaya zorlad›¤›
düﬂünülürse orta vadede potansiyel 4-C’li say›s› da ortaya ç›km›ﬂ olmaktad›r.
Yü r üyüﬂ: Bu iﬂçiler 4-C’ye geçtiklerinde hangi haklar›n› kaybedecektir?

vGeçici personel iﬂçi say›lmad›¤› için iﬂçilerin sahip ol-

Tek Yol

Bugün sana yar›n bana
“Hükümetin 2010 özelleﬂtirme program›na göre ise 170 bin iﬂçinin
daha 4-C’li yap›lmas› hedefleniyor. Di¤er sektörlerle birlikte toplam
200 bin iﬂçi 4-C’li yap›lacak.”
Genel-‹ﬂ Baﬂkan› Erol Ekici, geniﬂ bir iﬂçi kitlesini bekleyen tehlikeyi aç›kça ortaya koyuyor. 4-C’li yap›lmas› hedeflenenlerin içinde “kapat›lan ya da birleﬂtirilen belediyelerdeki 16 bin belediye iﬂçisi” de var.
TEKEL direniﬂi s›ras›nda bir iﬂçi daha önce yaﬂanan direniﬂlerle ilgili olarak, “biz çal›ﬂ›yorduk, olanlar bizi ilgilendirmiyordu” diyordu.
Benzer sözleri, mesela SEKA direniﬂi s›ras›nda da çok duymuﬂtuk
iﬂçilerden: “Bir çok yer özelleﬂtirilirken biz seyrettik. Bize hiç dokunmayacaklar sand›k...”
ﬁimdi ayn› ﬂey, 4-C dayatmas› için geçerli.
4-C, binlerce tekel iﬂçisini iﬂsiz b›rakt›, haklar›n› gasbetti. S›ra belediye iﬂçilerine geldi. Peki yar›n s›ra kimde? 170 bin iﬂçi daha var s›rada... Ve hiç kuﬂkusuz, sonras› da gelecek. Hiçbir iﬂçi, “s›ra bana gelmez” diyemez art›k. Kald› ki, s›ra gelmeyecek olsa da farketmez. Çünkü, yüzbinlerce iﬂçinin iﬂinin, haklar›n›n gasbedilmesi, her emekçiye
onlarla dayan›ﬂma içinde olma sorumlulu¤u yükler.
Tüm sendikalar, 4-C’ye, bir bütün olarak güvencesizleﬂtirmeye
karﬂ› mücadeleyi örgütleme sorumlulu¤uyla karﬂ› karﬂ›yad›r. Tüm
iﬂçiler, s›ran›n er geç ﬂu veya bu biçimde kendilerine gelece¤ini bilerek, bugünden mücadeleye giriﬂmelidir. ‹ﬂçinin birleﬂmekten,
dayan›ﬂmaktan ve direnmekten baﬂka yolu yoktur. Vard›r diyen, baﬂka
yollar gösterenler ya icazetçi ya iﬂbirlikçidir.

du¤u baﬂta sendika olmak üzere hiçbir hakka
sahip de¤ildir; ücretleri, çal›ﬂma süreleri Bakanlar Kurulu karar›yla belirlenmektedir. Bunlar kadrolu personel- memur say›lmad›klar› için
de memurluk güvencesi ve haklar›na da sahip
de¤ildirler. 4-C’ye geçiﬂ tüm sendikal haklar›n
ve ‹ﬂ Kanunu ile iﬂ hukukunun sa¤lad›¤› haklar›n elden al›nmas› anlam›na gelmektedir.
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Yür ü yüﬂ: Hükümet’in bu konudaki program›
hakk›nda bilinenler nelerdir?

vHükümet’in bu konudaki program› hakk›nda bilinenler özelleﬂtirme program› ve Baﬂbakanl›k Genelgesi ile somut olarak önümüzde
durmaktad›r.
Yür ü yüﬂ: Sendikalar bu konuda ne yapmal›?
Genel- ‹ﬂ ne yapmay› düﬂünüyor?

vSendikalar›n art›k özelleﬂtirme karﬂ›t› politikalar›n› çok net bir program olarak ortaya
koymalar› gerekiyor. Özelleﬂtirme karﬂ›t› politikalara bugünden sonra özelleﬂtirilen kuruluﬂlar›n kamulaﬂt›r›lmas› talebini de eklemek
gerekmektedir.
Genel- ‹ﬂ Sendikas› olarak konuyu bu çerçevede de¤erlendiriyoruz. Belediyelerde özelleﬂtirme- taﬂeronlaﬂt›rma politikalar›na son
verilmesi için tüm gücümüzü kullanaca¤›z.
Buradan bir kez daha tüm emek dostlar›n›,
sendika ve meslek örgütlerini, taﬂeronlaﬂt›rmaya, özelleﬂtirmeye ve Tekel iﬂçilerinin mücadelesi ile güçlenen 4-C’ye karﬂ› ortak mücadeleye ve hep birlikte güvencesiz çal›ﬂmaya
hay›r demeye ça¤›r›yoruz.

41

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
P a r a s › z E ¤ i t i m ‹ s t i y o r u z , Ala “P
ca¤›z!” kampanyas›, paras›z e¤itim
talebiyle yap›lan ne ilk kampanya
ne de son olacak. Düzen halk›n hiçbir kesimine sahip olaca¤› haklar›
mücadelesiz tan›mayaca¤›na göre,
haklar için kampanyalar da sürecektir.
Düzeni mücadele ile
zorlayacak bir geliﬂme olmad›¤› sürece kimse bu
haklara bütünüyle sahip
olamaz. Bu haklara sahip
olmak için ad›m at›yor,
mücadele ediyoruz.
Biliyoruz ki bu ad›mlar› ne kadar cesur, iddial›
atarsak, devrim yürüyüﬂümüz de h›zlanacakt›r. Bunu böyle
gören sadece biz de¤iliz, düzen sahipleri de böyle görüyor. Bu yüzden
baﬂbakan›n kat›ld›¤› Roman çal›ﬂtaParas›z E¤itim ‹stiyoruz,
y›nda “P
A l a c a ¤ › z ! ” pankart› açan Berna
Y›lmaz ve Ferhat Tüzer tutukland›.
“ H a r ç l a r Kald›r›ls›n!” , “Kay › t P a r a l a r › K a l d › r › l s › n !” demek
suç de¤ildir, hakt›r. Ö¤rencinin kiﬂisel, toplumsal ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yönelik olmayan bir e¤itim
sistemi var.
Bir avuç asala¤›n, holdinglerindeki insan ihtiyac›n› karﬂ›lamak için
binlerce genç e¤itim görüyor. Ço¤u
aile 577 Liral›k asgari ücretle geçinmeye çal›ﬂ›yor ve okullar›m›z›n ticarethaneye dönüﬂtürüldü¤ü bir düzende bu ücret bizim müﬂteri olmam›za bile yetmiyor.
Bütçenin %2 ya da %3’lük bir
k›sm›n›n e¤itime ayr›ld›¤›n› bilmeyenimiz yok gibidir. Bütün bunlar
bizim sorunlar›m›z›n çok küçük bir

parças›n› oluﬂturuyor ve bu
haliyle bile
e¤itim hakk› için mücadele vermek
en geri kesimler için bile meﬂrudur.
Dünden bugüne en temel haklardan biri olan e¤itim hakk›n› almak
için çeﬂitli yollar denedik. Okullar›m›zda soruﬂturmalar aç›ld›, gözalt›-

Al a için önemlidir yürüyüﬂümüz. “A
ca¤›z!” iddias›nda bulunmak, kazanmak için her yolu denemek, halka nas›l kazanaca¤›n› göstermenin
de yoludur.
Bu yürüyüﬂe herkes kat›lmal›d›r.
‹lk gününden kat›lamayanlar yürüyüﬂün ilerleyen günlerinde de kat›labilecek.
Yürüyüﬂümüzün 8. gününde (24 May›s Pazartesi)
E s k i ﬂ e h i r ’de olaca¤›z. Yol
boyu kat›lacaklarla 14. günün (30 May›s Pazar) sonunda A n k a r a’ya varacak,
ertesi gün 31 May›s Pa zartesi günü saat 13.00’da
Sakarya Caddesi’nde toplanacak, toplad›¤›m›z imzalar›
vermek
üzere
TBMM’ye yürüyece¤iz.
Paras›z e¤itim talebiyle kay›t ve
harç paralar›n›n kald›r›lmas› için
baﬂlatt›¤›m›z imza kampanyas›nda
toplad›¤›m›z imzalar› meclise götürece¤iz.
Açl›¤›n, yoksullu¤un, iﬂsizli¤in
gün geçtikçe artt›¤› bir ülkede paras›z e¤itim en temel ihtiyac›m›zd›r.
Paras›zl›k nedeniyle okuyamayan
ya da binbir zorluklarla okumak zorunda kalan, e¤itimin bir hak oldu¤unu savunan herkesi Ankara’ya
ça¤›r›yoruz.
Ad›m ad›m Ankara yollar›nda
sen de yan›m›z da olma l›s ›n!
Tarih tan›kt›r ki, DEV-GENÇ’liler ne dediyse yapar, ne söz verdiyse tutar.
ﬁimdi de “‹‹stiyoruz Alaca¤›z”
dedik. Bu hakk› direne direne, diﬂe
diﬂ bir mücadeleyle alaca¤›z. Oligarﬂinin terör demagojilerini, her
türlü bask›s›n› boﬂa ç›kararak biz
kazanaca¤›z.

ADIM ADIM
ANKARA’YA
YÜRÜYORUZ!
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na al›nd›k, “tee r ö r i s t “ ilan edilip tutukland›k ama yine de bu talebi
yükseltmekten geri durmad›k. ‹ﬂte
bu yüzden, hakk›m›z olan paras›z
e¤itim talebini yükseltmek, kay›t
paralar› ve harç paralar›n›n kald›r›lmas› için, sesimizi daha güçlü hayk›rmak için ad›m ad›m Ankara’ya
yürüyoruz.
Ad›m ad›m yürüyoruz, çünkü bu
talep bizim için en temel taleplerden biridir. Sesimizi bo¤maya çal›ﬂanlar bir yana daha çok insana ulaﬂaca¤›z.
Taleplerimiz için kilometrelerce
yolu günlerce yürürken, “bu kadar
yol yürünür mü” diyenler ç›kt›, ç›kacak. Biz haklar›m›z için bu kadar
yolu yürüyece¤iz. Bu yürüyüﬂ bizim kazanma iddiam›zd›r. Bu iddiay› paylaﬂmak için sen de orada ol.
Kazan›m elde etmek için emek vermeliyiz, sen de eme¤imize ortak
ol!..
Sadece liseliler, sadece üniversiteliler için de¤il, halk›n her kesimi

‹zmir’de devrimci ö¤rencilere
faﬂist sald›r›
Son günlerde gençli¤in demokratik üniversite mücadelesine yap›lan sald›r›lara bir yenisi de ‹zmir’de eklendi. Mu¤la’dan sonra ‹zmir’de de faﬂist sald›r› yaﬂand›.
16 May›s gece 00.30 s›ralar›nda yaklaﬂ›k 40 kiﬂilik
faﬂist bir grup, eve dönmek üzere olan ‹ z m i r Gençlik
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Derne¤i üyesi ö¤rencilere sald›rd›.
Bornova merkezde faﬂistler iki grup halinde pusu
kurarak planl› ﬂekilde sald›rd›lar. 4 kiﬂi olan Gençlik
Derne¤i üyesi ö¤rencileri s›k›ﬂt›rarak öldüresiye dövdükleri faﬂist sald›r›da, 3 ö¤renci, ald›¤› darbeler sonucu hastaneye kald›r›ld›. Hastaneye kald›r›lan ö¤rencilerden M e h m e t Tu r u n ç’un beyin travmas› geçirdi¤i
belirtildi.

Ì Mersin’de Baz
‹stasyonlar›na Karﬂ›
Eylemler Sürüyor

Erzincan’da Ev Bask›nlar›
11 Gözalt›, 4 Tutuklama
Erzincan’da 15 May›s günü haklar›nda ihbar oldu¤u gerekçesiyle
Erzincan Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤rencilerden Cemil Onur Çelikda¤, Mehmet Arac›, Enver Altunda¤, Sezgin Büyüktatl›, Hüseyin
Öncü Dilmen’in evlerine polis a¤›r
silahlarla bask›n yaparak ve iﬂkencelerle gözalt›na ald›. Mahir Arslan,
Ali Arslan ve Gürkan Karada¤’›n da
evlerini basan polis il d›ﬂ›nda olan
gençlik derneklileri bulamay›nca
tehditler savurup gitti. Erzincan’da
8 kiﬂi gözalt›na alan polis, ayn› gün
‹stanbul’da da Gençlik Federasyonu
üyesi Sevgi Daylan ve Sercan Ahmet Arslan’› gözalt›na alarak, uçakla Erzurum’a götürdüler. Sonraki
gün Mahir Arslan Dersim’de
gözalt›na al›nd›. Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savc›l›¤›’ndan aç›lan soruﬂturma kapsam›nda gözalt›na al›nan 11 kiﬂiden 2’si serbest b›rak›l›rken 9 kiﬂi de 18 May›s tarihinde savc›l›¤a, ard›ndan da Erzurum 2 Nolu A¤›r Ceza Mahkemesi'ne ç›kar›ld›lar. Gece 23.30 gibi
biten mahkeme sonucunda 4 kiﬂi tutukland›. Tutuklanan Mahir Arslan,
Mehmet Arac›, Sercan Ahmet Arslan ve Sevgi Daylan Erzurum E Tipi Kapal› Hapishanesi’ne götürüldüler. Tutuklanma nedenleri olarak
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için
imza toplama ve ‹ncirlik Yürüyüﬂü’ne kat›lmak, 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’nde etkinlik
düzenlemek, Erzincan’da ve Edir-

ne’de yaﬂanan linçleri protesto etmek, Taksim’de yap›lan 1 May›s’a
kat›lmak gibi bir y›l içerisinde kat›ld›klar› aç›k alan ve kapal› alan bas›n aç›klamalar› gerekçe olarak gösterildi.
Erzincan’daki tutuklamalar›n
ard›ndan 20 May›s günü sabah
erken saatlerde 20 polis, arama
bahanesiyle Erzincan Gençlik
Derne¤i’ni
k›r›p
döktüler.
Dernekteki Yürüyüﬂ dergilerine,
Halk Cephesi takvimlerine, tutsaklardan gelen mektuplara el koyan
polis, panolar› yerinden söküp
götürdü. Ayr›ca dernekteki arama
boyunca dernek etraf›ndan geçen
herkes kimlik kontrolü bahanesiyle
tedirgin edildi.

Gözalt›lar ve tutuklam alar
p rot est o e dil di
19 May›s günü Ankara Gençlik
Derne¤i, Yüksel Caddesi'nde
yapt›¤› eylemle demokratik eylemlerin bile "suç" say›ld›¤›n› söyledi.
Erzincan’daki gözalt›lar ve tutuk
lamalarla ilgili aç›klama yapan
Hatay Gençlik Derne¤i Giriﬂimi,
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi,
Kars Gençlik Derne¤i, Adana
Gençlik Derne¤i ve Gençlik
Federasyonu bu bask›nlar›n ve
sald›r›lar›n mücadelelerini engelleyemeyece¤ini, koﬂullar ne olursa
olsun hakl›-meﬂru mücadelelerini
sürdüreceklerini söylediler.

Mersin’in Halkkent Mahallesi’nde 8 May›s “Baz ‹stasyonlar›n› ‹stemiyoruz” konulu bir eylem
yap›ld›. Eylemde baz istasyonlar›n›n zararlar› anlat›larak baz istasyonlar›n›n mahallelerinden
kald›r›lmas› istendi. Baz istasyonlar›n›n kald›r›lmas› için mahalle halk›n›n kendi imkanlar›yla
toplad›klar› 7500 imza birbirine
yap›ﬂt›r›lm›ﬂ bir ﬂekilde bas›na
gösterildi. 120 kiﬂinin kat›ld›¤›
eyleme Halk Cepheliler de destek
verdi.
12 May›s akﬂam› ise Halkkent’te bulunan baz istasyonu
mahalle halk› taraf›ndan molotof
kokteylleri at›larak yak›ld›.

Ì Mahsuni ﬁerif
An›ld›
Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i
(PSAKD)
Malatya
ﬁubesi, Aﬂ›k Mahsuni ﬁerif’i and›.
Dernek binas›nda yap›lan anmada
konuﬂan PSAKD ﬁube Baﬂkan›
Songül Canpolat bir konuﬂma
yaparak; “‹nsanlar›n dinini, dilini,
›rk›n›, rengini ve mezhebini ay›rt
etmeksizin genelde dünya, özelde
ülkemizde yaﬂayan insanlar›n
kardeﬂçe, bir arada yaﬂamalar›n›n
mutlulu¤u ve refah› için mücadele
etmek temel hedeflerimizdendir”
dedi.
Anma PSAKD üyesi Düzgün
Emir'in Mahsuni'nin hayat›n› anlatan bir sunum ve Yusuf Sinan
Emir'in söyledi¤i türkülerin
ard›ndan yap›lan slayt gösterisiyle
son buldu. Anmaya HALK CEPHES‹, BTS, BES, ‹HD, ESP,
E¤itim Sen, EMEP... kat›ld›.
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Faﬂist Sald›r›lar› Karﬂ›
Mu¤la’da Eylem

Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n
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‹stanbul Okmeydan›’da, 17 May›s günü Gençlik
Federasyonu taraf›ndan, 8 May›s tarihinde DEVGENÇ Kültür ﬁenli¤i’ne polisin yapt›¤› sald›r›y›, yaﬂanan gözalt›lar› ve tutuklamalar› protesto etmek için
eylem yap›ld›. Eylem Dikilitaﬂ Park›ndan yürüyüﬂle
baﬂlad›. Okmeydan› sa¤l›k oca¤›na kadar sloganlarla
yüründükten sonra sa¤l›k oca¤› önünde aç›klama yap›ld›.
“Bask›lar, Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz. Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” yazan pankart›n aç›ld›¤› eylemde “Arkadaﬂlar›m›z Dev-Genç Kültür ﬁenli¤i’ni sahiplendi¤i için mahallelerinde polisin
estirdi¤i teröre dur dedikleri için tutukland›lar. As›l
suçlu büyük bir tahammülsüzlükle mahallemize, ﬂenli¤imize sald›ran, insanlar›m›z› döven, gözalt›na alan
polistir. ﬁenli¤imize bile tahammül edemeyen, halk›
korkutup sindirmeye çal›ﬂan polistir as›l suçlu. Herkesin yüzü aç›k ve net ortadad›r. Onlar halk düﬂman›,
biz halk›z. Onlar biber gazlar›na plastik mermilerine
güvenirler, biz kendi gücümüze. ‹ﬂte bu yüzden bu direniﬂi biz kazand›k.” denildi ve tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› istendi.
Eylem, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”, “Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”, “Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n DevGençliler” sloganlar›yla ve alk›ﬂlarla bitirildi.

YOZLAﬁMAYA KARﬁI
GÜCÜMÜZ B‹RL‹⁄‹M‹ZD‹R!
1 May›s Mahallesi’nde “Uyuﬂturucuya, Kumara,
Fuhuﬂa, Yozlaﬂmaya” karﬂ› yürütülen kampanya devam ediyor.
15 May›s saat 21.00'da ﬁükrü Sar›taﬂ Park›’nda
film gösterimi yap›ld›. Film gösterimlerinin her hafta
düzenli yap›laca¤› söylenerek 30 kiﬂinin kat›l›m›yla
son buldu.
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17 May›s günü devrimci ö¤renciler, polis kurﬂunuyla yaralanan ve yaﬂam mücadelesi veren ﬁerzan
Kurt için Mu¤la Üniversitesi'nde eylem yapt›lar. Yürüyüﬂle baﬂlayan eylem daha sonra Karya Kafe’nin
önüne gelinip bas›n aç›klamas›yla devam etti. Yap›lan
bas›n aç›klamas›nda, ﬁerzan Kurt'un katilinin bir an
önce bulunup yarg›lanmas›n› ve bu tür olaylar›n son
bulmas› gerekti¤ine de¤inildi. Ayr›ca bu tür faﬂist sald›r›lar›n ilerici devrimci ö¤rencileri y›ld›ramayaca¤›
vurgusu yap›ld›. "Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza , Katil
Polis Üniversiteden Defol , Katil Polis Hesap Verecek,
Mu¤la Faﬂizme Mezar Olacak, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Hepimiz ﬁerzan'›z" sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme Mu¤la Gençlik Derne¤inden ö¤rencilerde destek
verdi. Eyleme yaklaﬂ›k 300 kiﬂi kat›ld›.

Ì Kahraman Polis
Liseli Gençleri Dövdü
Elaz›¤ Y›ld›zba¤lar› Mahallesi’nde 4 genç Güler Zere için yap›lacak olan bas›n aç›klamas›na kat›lmak için
mahalleden ç›karken sivil araçlar taraf›ndan yollar› kesilip küfür, hakaretler, tehditler eﬂli¤inde dövüldü.
Yaﬂlar› 17-18 olan 4 liseli gence 25'e yak›n sivil polis “Yolunuz yol de¤il, biz sizin k›zl›k soyisminizi biliyoruz ve att›¤›n›z her ad›m bile bizden sorulur. Neyinize güveniyorsunuz. Bu yolun sonu yok, Türkiye'deki
bütün sülalenizi tan›yoruz. Yok olurlar" gibi tehditlerde
bulundular. Yap›lan sald›r› sonucu gençlerin yüzlerinde,
gözlerinde, kollar›nda morluklar oluﬂtu.

Ì ‹zmir’de Yürüyüﬂ
Dergisi Sat›ﬂ›
‹zmir'de Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›ld›. 15 May›s Alia¤a-Helvac›lar köyünde ve 16 May›s
günü Yamanlar Mahallesi’nde yap›lan sat›ﬂlard› 1 May›s üzerine konuﬂuldu. Halk Cephesi’nin kitleselli¤i 1
May›s’a gelemeyip televizyonlardan seyreden herkesi
etkilemiﬂti. Sohbetlerde bu dile getirildi. Üç dergi okurunun kat›ld›¤› tan›t›m ve sat›ﬂlar›n sonunda toplam
54 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

ya da bin bir zorlukla okumak
zorunda kalan, e¤itimin bir hak
oldu¤unu savunan herkesi Ankara'ya bekliyoruz. Ad›m ad›m
Ankara yollar›nda sen de yan›m›zda olmal›s›n" diye seslenerek yürüyüﬂ için destek olmalar›n›
ve kat›lmalar›n› istediler.
Halk›n alk›ﬂlar› aras›nda Bankalar Caddesi’nden geçen Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler yol boyunca bildiri da¤›t›p neden Ankara'ya kadar yürüdüklerini halka anlatt›lar. Özellikle ö¤rencilerin "hakl›s›n›z, arkan›zday›z" diyerek destek olmalar› paral› e¤itimin herkes
için bir sorun oldu¤unu gösterdi.
Yine ayn› ﬂekilde yol boyunca arabalardan ve iﬂ yerlerinden destek
veren, alk›ﬂlayan, "arkan›zday›z"
diyen insanlar da ayn› lise ö¤rencileri gibi paral› e¤itimin büyük bir
sorun oldu¤unu gösterdiler.
Yalova'ya kadar devam ederek
yürüyüﬂlerine Yalova'da ara veren
ö¤renciler 2. gün olan 18 May›s günü Yalova üzerinden Bursa'ya do¤ru
harekete geçtiler. Yalova'dan Orhangazi'ye toplam 35 km yürüyerek
gelen Gençlik Federasyonu üyesi
ö¤renciler yol boyunca Dev-Genç
marﬂ› ve direniﬂ türküleri söyleyerek ilerlediler. Orhangazi'ye gelindi¤inde yürüyüﬂ koluna liseli ö¤renciler kat›larak bir süre beraber yürüdüler. 1. gün oldu¤u gibi ikinci gün

PARASIZ E⁄‹T‹M ‹Ç‹N ADIM ADIM
ANKARA YÜRÜﬁÜ BAﬁLADI
Y ü r ü y o r l a r. K a r a r l › l › kl a . Ya
s a l d › r › o l u r s a ? O l a b i l i r elbette,
b u n u b i l i y o r l a r, b u n a h a z › r l a r,
bu ülkede faﬂizmin oldu¤unun
f a r k › n d a l a r. A m a h a kl › l › kl a r› n › n,
m e ﬂ r u l u k l a r › n › n d a f a r k › n d a l a r.
Polis panzerlerine, coplar›na,
kuﬂatmas›na karﬂ›, hakl›l›klar›n›n ve meﬂruluklar›n›n gücüyle
d o n a n a r a k y ü r ü y o r l a r.
Dev-Genç’i büyütmenin coﬂ k u s u y l a y ü r ü y o r l a r. Daha 1,5 ay
ö n c e K › z › l d e re ’ d e y ü r ü y o r l a r d › .
Oradan ald›klar› kararl›l›k var
ad›mlar›nda. Dev-Genç kendi tarihinde ilkler y a r a t m a y a d e v a m
ediyor. K›z›ldere’ye gidiﬂ ilkti bu
y›l. Gençlik Federasyonu olarak
Gençlik Federasyonu’nun baﬂlatm›ﬂ oldu¤u "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z" kampanyas› kapsam›nda Gençlik Federasyonlu ö¤renciler ad›m ad›m Ankara'ya yürümeye baﬂlad›.
17 May›s’ta Kartal Meydan›'nda
yap›lan eylemin ard›ndan Kartal
Bankalar Caddesi üzerinden Ankara'ya do¤ru yola ç›k›ld›.

i l k k e z k a p s a m l › b i r k ü l t ü r ﬂenli ¤i ya p t › l a r. ‹lk kez emperyalizm
k o n u s u n d a b i r sempozyumda
dünya gençli¤inin anti-emperyalist birli¤i do¤rultusunda gençlik
ce phe si nd en bi r a d › m a t t › l a r. ‹ncirlik'e yürüyenlerin içinde de
o n l a r v a rd › , Taksim’e akan k›z›l
nehirin içinde de...
‹ ﬂ t e ﬂ i m d i K › z › l d e re yo lun d a n , ‹ n c i r l i k ’ t e n , 1 M a y › s Ala n › ’ n d a n g e ç e n a d › m l a r, A n k a r a
yolunda...
Gençli¤in hakl› talepleri var
Ankara’ya götürdükleri dosyal a r › n d a . M i l y o n l a rc a y o k s u l g e n cin öfkesi, özlemleri, umudu var
yanlar›nda.
"Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z", "Paras›z E¤itim ‹stemek ‹çin
Ad›m Ad›m Ankara'ya Yürüyoruz"
yaz›l› önlükleri giyip, "Harçlar›n Ve
Kay›t Paralar›n›n Kald›r›lmas› ‹çin
Ad›m Ad›m Ankara'ya Yürüyoruz"
yaz›l› pankart› taﬂ›yan ö¤renciler,
"Açl›¤›n, yoksullu¤un, iﬂsizli¤in
gün geçtikçe artt›¤› bir ülkede paras›z e¤itim en temel ihtiyac›m›zd›r.
Paras›zl›k nedeniyle okuyamayan
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de as›l sahiplenmesi gerekenler Gençlik Federasyonu üyeleriyle birlikteydiler.
Dev-Gençliler yürüyüﬂlerinin 3. gününün akﬂam›nda
Bursa'ya vard›lar. Geceyi Bursa’da geçiren Dev-Gençliler
yürüyüﬂün 4. günü olan 20
May›s'ta, Kent Meydan›'nda
eylem yapt›lar. Tomara Meydan›’ndan Kent Meydan›'na ANKARA
yürüyüﬂ yap›lmas›n›n ard›nA n k a r a Gençlik Derne¤i, 16
dan burada bir aç›klama yapan DevMay›s
günü Yüksel Caddesi’nde bir
Gençliler eylemin ard›ndan yoleylem yaparak 17-31 May›s tarihlelar›na devam ettiler. Dev-Gençliler
ri aras›nda yap›lan yürüyüﬂün duyuKestel’e kadar yürüdükten sonra
rusunu yapt›lar.
burada mola verdiler.
“Üniversitelerdeki ve liselerdeki
harcamalar,
çocuklar›n› okutmaya
Eylemlerle A n k a r a
çal›ﬂan insanlar›m›z›n ald›¤› ücreti
Yürüyüﬂü Duyuruldu
aﬂ›yor. Düzen, halk›m›z› bir yandan
Dev-Gençliler yürüyüﬂ öncesinalabildi¤ine yoksullaﬂt›r›rken di¤er
de ‹stanbul ve Anadolu’nun di¤er
yandan halk›m›z›n sa¤l›k, e¤itim,
illerinde yapt›klar› çal›ﬂmalarla
konut hakk› gibi tüm temel ihtiyaçyürüyüﬂün duyurusunu yapt›lar.
lar›n› sat›l›¤a ç›kar›yor” denilen ey‹ s t a n b u l Üniversitesi Beyaz›t
lemde; “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Kampüsü ana kap› önünde 17 MaAlaca¤›z” pankart› aç›ld›.
y›s günü paras›z e¤itim için ad›m
‹ z m i t ‹nsan Haklar› Park›’nda
ad›m Ankara’ya yürünülece¤ini anDev-Genç logolu "Paras›z E¤itim
latan bir eylem yap›ld›. 20 kiﬂinin
‹stiyoruz Alaca¤›z" pankart› açarak
kat›ld›¤› eylemde Gençlik Federaseylem yapan Dev-Gençliler; e¤itiyonu ad›na Sezer Yaman bir
min paras›z olmas›n› istediklerini
aç›klama yapt›. Aç›klamada neden
belirttiler. Dev-Gençliler ayr›ca paAnkara’ya gidilece¤i anlat›larak
ras›z e¤itim istedikleri için tutukla“Bu ülkedeki milyonlarca halk çonan Ferhat Tüzer ve Berna Y›lcu¤u için paras›z e¤itim bir hakt›r.
maz’›n serbest b›rak›lmas›n› istediBizim bu meﬂru talebi yükseltmeler. Eylemin ard›ndan paras›z e¤imiz bask›lar, gözalt›lar, tutuklamatim talebiyle imza toplan›p bildiri
larla engellenemez” denildi.
da¤›t›ld›.
Eylemin ard›ndan Dev-Gençliler
A d a n a’da 16 May›s günü Kültür
üniversiteden ç›kan ö¤rencilere ve
Soka¤› önünde Gençlik Federasyoetraftaki insanlara Ankara’ya yap›nu üyesi ö¤renciler bir eylem yapalacak yürüyüﬂle ilgili bildiri da¤›tt›rak Ankara’ya yürüyeceklerini dular.
yurdular. “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz,
Okmeydan›’da kampanya dahiAlaca¤›z” pankart› aç›lan eylemde
linde 15 gün imza topland› ve bildiGençlik Federasyonu ad›na bir
ri da¤›t›ld›. Ayr›ca sabah saatlerinde
aç›klama yapan Alperen Özdemir;
kampanya afiﬂleri yap›ld›.
paras›z e¤itim taleplerini hayk›rmak
Ayn› gün Taksim’de aç›lan masaiçin Ankara’ya gittiklerini vurgulada 6 buçuk saatte 1506 imza
d›. Eylemde; “Ö¤renciyiz Hakl›y›z
topland›.
Kazanaca¤›z, Müﬂteri De¤il Ö¤renFerhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›n
ciyiz, Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin
serbest b›rak›lmas› için 1 May›s
E¤itim” sloganlar› at›ld›.
Mahallesi’nde 3001. Cadde üzerine
A n t a k y a merkezde Gençlik Fepankart as›ld›.
derasyonu üyeleri 11 May›s günü

kampanyan›n afiﬂlerini yapt›lar.
Ç a n a k k a l e 'de 15 May›s
günü Çanakkale Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan bir
eylem yap›larak Ankara yürüyüﬂü duyuruldu. Eylemde ﬁahin Eren bir aç›klama yaparak;
paras›z e¤itim taleplerini ve
paras›z e¤itim istedikleri için
tutuklanan Gençlik Federasyonu üyeleri Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz’›n serbest b›rak›lmas›n› istediklerini belirtti.
"Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z, Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz
Serbest B›rak›ls›n, Paras›z E¤itim
Hakk› ‹çin Ad›m Ad›m Ankara'ya
Yürüyoruz" yaz›l› dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde s›k s›k "Paras›z E¤itim
‹stiyoruz, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n
Dev-Gençliler, Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.
E d i r n e’de, 14 May›s günü Edirne Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler
taraf›ndan paras›z e¤itim kampanyas› ile ilgili eylem yap›ld›. Eylemde Umut Kolk›ran bir aç›klama yaparak; “Bizler üniversitelerde al›nan harç paralar› ve liselerde al›nan
kay›t paralar› kald›r›ls›n diye 17
May›s’ta ‹stanbul’dan ad›m ad›m
Ankara'ya yürüyoruz. Bu yürüﬂüyümüze de e¤itimde ticarete son diyen
bütün halk›m›z› ve ö¤renci arkadaﬂlar›m›za ça¤r› yap›yoruz'’ dedi. “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Harçlar ve Kay›t Paralar› Kald›r›ls›n” sloganlar› at›lan eylemin ard›ndan 1 saat boyunca masa aç›larak
imza topland›.
ED‹RNE

O da ö¤renecek kimin
yüzüne tükürece¤ini
Milliyet “Mahkeme ç›k›ﬂ›, zanl›lara tükürdü” diye
baﬂl›k atm›ﬂ haberine.
Besbelli ç o k s e v i n m i ﬂ
yakalad›¤› foto¤raf karesine.
O kadar sevinmiﬂ ki, k›sa bir
haberin içine bir sürü foto¤raf koymuﬂ.
Belki polis yazd›rd› haberi, belki mizanseni tamamen polis haz›rlad›. Resimdeki kad›n kimbilir hangi
duygularla, hangi k›ﬂk›rtmalarla ve belki de sadece cehaletinden dolay› yapt› o hareketi... Bir Milliyet, bir de
Yeni ﬁafak, çok sevinmiﬂ bu hale.
Çözün devrimci tutsa¤›n bile¤indeki o kelepçeyi, b›rak›n o kad›na anlats›n gerçekleri. Bak›n bakal›m o kad›n, kimin yüzüne tükürecek o zaman?

Milyonlar, kand›r›lm›ﬂ,
k›ﬂk›rt›lm›ﬂ, cahil b›rak›lm›ﬂ,
emperyalist propaganda mekanizmas›n›n yalanlar›yla
yönlendirilmiﬂ olarak kals›n
diye de¤il mi devrimcilere
karﬂ› bunca zulmünüz.
Gerçek ö¤renildi¤inde, o tükürüklerin hedefinin kim
olaca¤›n› çok iyi biliyorsunuz. O tükürüklerden gerçekleri yazmayan, çarp›tan “laik” veya “islamc›” görünümlü tüm düzen medyas›n›n da pay›n› alaca¤›n› biliyorsunuz. O yüzden, ﬂimdi o tükürü¤ün bir devrimciye yönelmiﬂ olmas›ndan kendinize sevinç ç›kar›yorsunuz.
Boﬂuna.
O tükürük, o tükürü¤ün milyonlarcas›, sizi bo¤acak
kadar›, er geç gelip surat›n›z›n tam ortas›na yap›ﬂacak!

Onlar› kaybedenlerin suç
ortaklar› orada oturamaz!
TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkan› Zafer Üskül, geçen hafta, Ufuk Uras’›n eﬂli¤inde
gözalt›nda kaybedilenlerin ailelerinin oturma eylemine kat›ld›.
Hangi yüzle, hangi hakla?
7 y›l› aﬂk›n süredir iktidar olan AKP hükümeti, kay›plar› m› aç›¤a ç›kard›?
Kaybedenlerin yakas›na m› yap›ﬂt›?
AKP, oligarﬂi içi çat›ﬂmada bir kaç Ergenekoncu’yu s›k›ﬂt›rma amac›yla kay›plardan sözetmenin d›ﬂ›nda, politik olarak, iradi olarak bu konuda hiçbir ﬂey
yapmam›ﬂt›r.
Dolay›s›yla, AKP politikalar›n›n baﬂ destekçilerinden biri olan Zafer Üskül’ün oraya gelmeye ne yüzü,
ne de hakk› vard›r.
Ama onun piﬂkinli¤i, yüzsüzlü¤ü bir yana; onu
oraya getirenler de, onu orada sessiz, itirazs›z kabul
edenler de, YANLIﬁ içindedirler.
AKP’nin vitrini olmay› gönüllü üstlenen, halk düﬂman› politikalar›nda AKP’yi aklamaya çal›ﬂan, Güler
Zere ad›m ad›m katledilirken de AKP’yi aklamak için
adeta ç›rp›nan Üskül’ün kay›p yak›nlar›n›n aras›nda,
yan›nda yeri olamaz.
Onun orada olmas›, önce kaybedilenlere, katledilenlere, ﬂehitlere sayg›s›zl›kt›r. ﬁehit yak›nlar›na sayg›s›zl›kt›r. Halk düﬂman› bir iktidar›n temsilcilerinin
ve suç ortaklar›n›n aram›zda yeri yoktur... Oturma eylemine bu halk düﬂman›n› kabul edenler de kendilerine “bu halk düﬂman›n›n aram›zda ne iﬂi var?” diye
sormal›d›r.. Onu lay›k oldu¤u yere göndermeyenler,
kovmayanlar da sorumludurlar.

‹RFAN A⁄DAﬁ ÖLÜMSÜZDÜR
13 May›s 1996 y›l›nda Kurtuluﬂ gazetesi da¤›t›m›
yapt›¤› s›rada polis taraf›ndan vurularak katledilen 17
yaﬂ›ndaki lise ö¤rencisi ‹RFAN A⁄DAﬁ Alibeyköy’de
Halk Cepheliler taraf›ndan an›ld›. 13 May›s günü vuruldu¤u yer olan, Karadolap Mahallesi Gülistan Sokakta
bir araya gelen Halk Cepheliler “‹rfan A¤daﬂ Ölümsüzdür, Yürüyüs Susturulamaz” pankart›n› açarak; “Kahrolsun Faﬂizim Yaﬂas›n Mücadelemiz, Bedel Ödedik
Bedel Ödetece¤iz” sloganlar›n› att›lar.
Anmada; “Devlet ‹rfan›m›z› katletti ama ne ‹rfanlar’› tüketebildi ne de Kurtuluﬂ’u engelleyebildi. ‹rfan’dan devrald›¤›m›z bayra¤› Ferhat olup, Engin olup
dalgaland›rmaya yürüyüﬂümüzle devam ettiriyoruz”
denildi.
Anman›n ard›ndan Halk Cepheliler ‹rfan’›n mezar›na ziyarete gittiler.
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Devrimcileri karalamak
kimseye kazand›rmaz!
PKK’yi yüceltmez!
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“Bir gerilla, bir romantik, halklar›n kardeﬂli¤ine inanan, gerçek
bir Türk” diye tan›tm›ﬂlar onu röportaj›n giriﬂinde. “ G e r ç e k b i r
T ü r k ” vurgusu, onun biraz sonra
“Türk Solu” üzerine söyleyeceklerinin etkisini ve inand›r›c›l›¤›n› art›rmak için olsa gerek.
Yeni Özgür Politika’da 18 May›s’ta PKK’de yer alan “Türk” bir
gerilla komutan›yla yap›lm›ﬂ bir röportaj yay›nland›. Bedrettin Amanos adl› komutanla yap›lan röportaj
“Bir Türk olarak neden PKK’ye
kat›ld›n?” çerçevesinde dönüyor ve
Amanos, bu soruya özet olarak ﬂu
cevab› veriyor:
“Türk solu kötü oldu¤u için!”
*
ﬁöyle deniliyor mesela:
“‹lk baﬂta Dev-Sol’a e¤ilimim
vard›. Bedri Ya¤anlar’›n darbe giriﬂimleri, onlar›n üniversite gençli¤i
içindeki yaﬂam tarzlar› beni onlardan uzaklaﬂt›rd›.”
Devrimci-Sol hakk›ndaki bu
olumsuzlaman›n yetersiz oldu¤u
düﬂünülmüﬂ olmal› ki, ileride tekrar
bir vurgu daha yap›l›yor:
“Dev-Sol gençlik dönemimde
beni etkiliyordu. Onlar›n içindeki
çat›ﬂmalar ve birbirlerine karﬂ› geliﬂtirdikleri karalama politikalar›
beni onlara karﬂ› so¤uttu. Onlar›n
birbirlerine karﬂ› kontrgerilla demeleri, suçlamalar› devrimcili¤e
girmek isteyen bir genç için ve Türk
soluna sempati duyan bir genç için
bu kesimlere karﬂ› hayal k›r›kl›¤›
yaratt›.”
*
Birilerinin iyi olmas› için baﬂkas›n›n kötü olmas› gerekmez.
Birilerinin do¤ru olmas›, di¤erlerinin yanl›ﬂ olmas›na ba¤lanamaz.

Ba¤lan›yorsa, o hareket, kendini
ba¤›ms›z olarak tan›mlayamayacak
bir güçsüzlük veya ﬂekilsizlik içinde demektir. ‹deolojik netlik varsa,
bunlara ihtiyaç duyulmaz. Sorun
Kürt milliyetçi hareketteki ideolojide yaﬂanan karmaﬂadad›r. Kendini
böyle tan›mlamaya çal›ﬂmak, zay›fl›kt›r, ideolojik bir açmazd›r.
*
Anlaﬂ›lan o ki, Amanos, bir kez
Devrimci-Sol’u kötülemeyi kafas›na koymuﬂ. Ama onda da büyük tutars›zl›klara düﬂüyor.
“Bedri Ya¤anlar’›n darbe giriﬂimi... birbirlerine karﬂ› kontrgerilla
demeleri...” onu Devrimci-Sol’dan
uzaklaﬂt›rm›ﬂ.
E¤er neden buysa, öyleyse Bed r eddin A m an o s’ u n b ir d a k i k a b il e P K K i ç i n d e d u r m a m a s › g e r ek i r.
Çünkü biliyoruz ki, PKK tarihi
boyunca Bedri Ya¤anlar’dan bolca
ç›km›ﬂt›r. Kör Cemaller, ﬁahin Baliçler, Hog›rlar, Parmaks›z Zekiler,
Devrimci-Sol’un de¤il, PKK’nin tarihinin bir parças›d›rlar. Ve bak›n onlar için ne diyor Abdullah Öcalan:
'Bunlar›n [Halil Kaya (Kör Cemal), ﬁahin Baliç (Metin), Cemil
Iﬂ›k (Hog›r) ve ﬁemdin Sak›k (Zeki)]

‹deolojik mücadele, herkesin
kendini, kendi do¤rulu¤unu
Marksizm-Leninizmle,
hayat›n ve ülkemizin
gerçekleriyle ve kendi
politikalar›n›n isabetlili¤iyle
ortaya koydu¤u bir
mücadeledir. Amanos’un
yapt›¤›n› ise ideolojik
mücadele kategorisine
s›¤d›rmak mümkün de¤ildir.

harekete özde ve dürüstçe
ba¤l› olan s›n›rl› kadro yap›s›n›n geri kalanlar›n› da feodal komploculukla ortadan
kald›rmay› planl› bir eylem
haline getirdikleri çok geç
anlaﬂ›lacakt›. Dörtlü çete
diye tabir edilen e¤ilimin,
hareketin dürüst kadro sembolü olan Agit'in (Mahsum
Korkmaz) ﬂehit olmas›ndan beri,
henüz tam ayd›nlat›lamayan k a r a n l›k çabalar içinde oldu¤u anlaﬂ›l›yordu. 1987-'88 y›llar› aras›nda bu
çetenin prati¤e damgas›n› vurdu¤u
bir dönemin yaﬂand›¤› do¤ruluk kazan›yor. Baﬂlang›çta inan›lmas› bile
güç ve 'ancak çeteler yapabilir' denilen bir eylemcilik yap›l›yordu. ...
Hiçbir savaﬂ kural›nda olmayan,
kimin yapt›¤› belirsiz olan bir tutum, bir hastal›k gibi gerilla gücüne
bulaﬂt›r›l›yordu. Aç›¤a ç›kmas›n diye, çat›ﬂma süsü verilerek dürüst
kadrolar›n öldürülmesine kadar
gidilebiliyordu.”
Devam ediyor Öcalan:
“Bu anlay›ﬂ, zorunlu olmad›¤›
halde, daha önceleri birçok çocuk
ve kad›n›n ölümünün de bilinçli ve
aç›k sorumlusuydu. Kendi önünde
engel olarak gördü¤ü en de¤erli
yoldaﬂ lar› bile g özünü k›rpm ad an
öldürtmeye yatk›n bir kadro, bir
e¤ilim, ç›lg›nca bir geliﬂmeydi, a m a
gerçekti. Bunlar epey mesafe alm›ﬂlard›. Yap› büyük oranda suç orta¤› haline getirilmiﬂti.” (Sümer Rahip Devleti’nden Halk Cumhuriyeti’ne Do¤ru, C.2, syf. 110)
Bedrettin Amanos, “Bedri Ya¤anlar’›n darbe giriﬂimi beni DevSol’dan uzaklaﬂt›rd›” derken, bunlar› unutuyor olmal› veya bunlar›
pek fazla kimsenin bilmedi¤ini düﬂünüyor olmal›. Ama hangisini düﬂünüyor olursa olsun yan›l›yor.
Öcalan, halen, mevcut durumda
dahi, P K K i ç i n d e E r g e n e k o n c u l a r
olabilece¤inden söz ediyor. Amanos kime ne anlat›yor?
*
Do¤rudur, devrimci harekette bir
darbe yaﬂanm›ﬂt›r. Ve bu darbe,
herkese örnek olacak ﬂekilde

mahkum edilmiﬂtir.
Amanos belki ﬂunu da bilmiyor;
biz anlatal›m: Devrimci hareket,
darbecilik gibi bir ahlaks›zl›¤› siyasi ve örgütsel anlamda her aç›dan
mahkum edip, teﬂhir ve tecrit etmeye çal›ﬂ›rken Bedri Ya¤anlar’› adeta
meﬂrulaﬂt›ranlar›n baﬂ›nda yine
PKK geliyordu.
*
Her devrimci, ilerici hareket içinde küçük-burjuva unsurlar vard›r, her hareket içinde ihanetler olmuﬂtur ve yar›n da olabilir. Önlemleri al›nmazsa, bu tür olaylar yine
yaﬂanabilir. Hogirler’in, dörtlü çetelerin olmas›n› istemiyorsan›z, bunlardan ç›k›lmal›d›r. Bu komplo teorilerinden, “Türk Solu” düﬂmanl›¤›ndan ç›k›lmal›d›r.
Bedrettin Amanos, DevrimciSol’a yönelik olumsuzluk belirtmek
için olsa gerek, tarihler konusunda
da özensizdir ve kendi içinde çeliﬂkilidir.
Devrimci harekette darbe, 1992
Eylülü’nde olmuﬂtur ve bunun her-

kese aç›klanmas› 1993’ün ilk aylar›d›r.
Oysa, Bedreddin Amanos zaten
çok daha önce “tercihini” yapm›ﬂ,
Devrimci-Sol’dan uzaklaﬂm›ﬂ.
“PKK ile ilk defa 1991’de Adana’da tan›ﬂt›m. O zaman Çukurova
Üniversitesi’nde okuyordum. Benim
biraz Türk soluna e¤ilimim vard›.
Ama Kürdistan Gençlik Birli¤i’nin
(YCK) üniversite bünyesinde yapt›¤› eylemler dikkatimi çekmiﬂti.”
Amonos, 1991’de tan›ﬂ›yor,
YCK içinde eylemlere kat›l›yor ve
“1993’te Amed eyaletinde gerillaya
kat›l›yor.”
Bunu bir yana koyarak soruyoruz. Bir komutan›n anlatacak baﬂka
bir ﬂeyi yok mudur? PKK’nin iyili¤ini Devrimci-Sol’u kötülemekle
anlatmak, nas›l bir yöntemdir?
“Beni Türk solundan uzak durmam, çok ideolojik çeliﬂkileri görmemden de¤ildi, daha çok yaﬂam
tarzlar›ndaki samimiyetsizlikti.”
‹nsan›n “Devrimci-Solcular’›n

yaﬂam tarz›ndan” söz ederken, daha
adil olmas› gerekmez mi? Burada
do¤ru veya yanl›ﬂ, kuﬂatmalarda,
ölüm oruçlar›nda beﬂer onar yüzer
ölebilenlerden söz etti¤ini de unutuyor olmal› Amanos. Bu nas›l bir
körlüktür, nas›l bir subjektivizmdir.
Durup dururken, “gerçek bir Türk”ü
ç›kar›p, Devrimci-Sol’a birﬂeyler
söyletmek, nereden icap etmiﬂtir?
Kime ne anlatmak istenmektedir bu
sat›rlarla.
‹deolojik mücadele farkl› bir
ﬂeydir, bu tür bir “kötüleme” farkl›.
‹deolojik mücadele yap›lmal›d›r.
‹deolojik mücadele, herkesin kendini, kendi do¤rulu¤unu MarksizmLeninizmle, hayat›n ve ülkemizin
gerçekleriyle ve kendi politikalar›n›n isabetlili¤iyle ortaya koydu¤u
bir mücadeledir. Amanos’un yapt›¤›n› ise ideolojik mücadele kategorisine s›¤d›rmak mümkün de¤ildir.
Baﬂta söyledi¤imizi tekrar ediyoruz
bu noktada bir kez daha: Devrimcileri karalamak, PKK’yi yüceltmez,
kimseye de bir ﬂey kazand›rmaz!

Su Yaﬂam›n Temel Hakk›d›r
Sat›lamaz

“19-22 Aral›k Katliam›n›
Unutturamayacaks›n›z!”

Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r
Platformu taraf›ndan ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
önünde eylem yap›ld›. 17 May›s günü yap›lan eylemde
“Halka Temiz Sa¤l›kl› Ücretsiz Su”
pankart› aç›ld›.
“Temiz suya eriﬂim tüm insanlar
için hakt›r” denilen aç›klamada; suyun metalaﬂt›r›lma
politikalar›n›n kentte, k›rda insanlar›n ve di¤er tüm canl›lar›n yaﬂam hakk›na sald›r› oldu¤u söylendi.
“Su Hakt›r Sat›lamaz, Su Hayatt›r Sat›lamaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi görevlerini yerine getirmek üzere; acilen insanca
yaﬂam için gerekli temiz suyu halka paras›z olarak ulaﬂt›rmaya, k›rda ve kentte her evin içine kadar ücretsiz su
da¤›t›m›na ve su da¤›t›m ﬂebekesinden da¤›t›lan suyun
içilebilir nitelikte olmas›n› sa¤lamaya ça¤r›ld›.

ÇHD Genel
Baﬂkan› Selçuk Koza¤açl›'ya, daha önce
19 Aral›k Hapishane Katliam›'n›n y›ldönümünde ÇHD
ad›na yapt›¤›
bas›n aç›klamas›ndan dolay› Ali Suat Ertosun taraf›ndan dava aç›ld›. Manevi tazminat istemiyle, hakaret ile yarg›lanacak Genel Baﬂkanlar›n›n ilk duruﬂmas› 18 May›s günü yap›ld›. ÇHD'li avukatlar ve
baﬂta Halk Cepheliler olmak üzere çeﬂitli demokratik
kitle örgütlerinin temsilcilerinden 60 kiﬂi Adliye önünde biraraya geldiler. "Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i" pankart›n›n aç›ld›¤› ve "19 Aral›k Sorumlular› Yarg›lans›n",
"Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!", "Adalet ‹stiyoruz!" sloganlar› at›lan eylemde, ÇHD Ankara ﬁube Baﬂkan› Avukat R›za Karaman bir aç›klama yaparak; "Hangi davay›
açarsan›z aç›n, 19-22 Aral›k Katliam›n› unutturamayacaks›n›z!" dedi.

Say›: 217
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HASTA TUTSAKLAR
SERBEST BIRAKILSIN

TECR‹TE SON!
SOHBET HAKKI UYGULANSIN!

Say›: 217

Yürüyüﬂ
23 May›s
2010

TAYAD’l› Aileler, 15 May›s
günü “Hapishanelerde Tecrit ve
‹ﬂkence Sürüyor Sohbet Hakk›
Uygulans›n” pankart› açarak tecritin sona erdirilmesini istediler.
‹stanbul Taksim Tramvay Dura¤›’nda yap›lan eylemde TAYAD’l› Aileler AKP iktidar›n›n
›srarla sürdürdü¤ü tecrit politikas›ndan dolay› sadece son 5 ay
içinde 6 insan›n katledildi¤ini
vurgulad›lar. F Tipi’nin krokisi-

nin oldu¤u ve üzerine “8 metrekarede ne kadar yaﬂayabilirsiniz” pankart›n›n da oldu¤u eylemde aç›klama yapan Tülay Eski son günlerde artan zorla sürgünlerin de tecritin bir uygulamas› oldu¤unu vurgulad›.
30 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem
“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Güler Zere Ölümsüzdür”
sloganlar›yla sona erdi.

A. SAMET ÇEL‹K
AYNUR EPL‹
BEK‹R ﬁ‹MﬁEK
EROL ZAVAR
GAZ‹ DA⁄
GÜLEZAR AKIN
HAL‹L GÜNEﬁ
HAL‹L YILDIZ
‹NAYET METE
‹SMET AYAZ
‹ZZET TURAN
KAM‹L TURANLIO⁄LU
KEMAL ERTÜRK
MEHMET EM‹N ÖZKAN
MENDUH KILIÇ
MESUT DEN‹Z
MUSTAFA GÖK
NES‹M‹ KALKAN
N‹ZAMETT‹N AKAR
RAS‹M AﬁAN
REMZ‹ AYDIN
YAﬁAR ‹NCE
YUSUF KAPLAN
ZEYNEL AB‹D‹N KARABULUT

“Yer Alt›nda ve Yer Üstünde Katledilen Biziz”
43 Haftad›r süren hasta tutusaklara özgürlük eylemi 21 May›s günü
de yap›ld›. ‹stanbul Taksim Tramvay Dura¤›’ndan baﬂlayan yürüyüﬂte “Hasta Tutsaklar Serbet B›rak›ls›n” yaz›l› Türkçe ve ‹ngilizce pankartlar taﬂ›nd›. ‹stiklal caddesi üzerinde süren yürüyüﬂte Mephisto Kitapevinin önünde durularak oturma
eylemi yap›ld›. Galatasaray Lisesi’ne kadar süren yürüyüﬂte “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Katil
Devlet Hesap Verecek, Tecrite Hay›r” sloganlar› at›ld›.
Galatasaray Lisesi’nin önün
aç›klamay› okuyan Av. Ebru Timtik; “Yeralt›nda da yerüstünde de
katledilen biz; katleden AKP ve patronlar›” oldu¤unu söyleyerek “Yerin alt›nda madencilere çizilen ‘ka-
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der’, yerüstünde dört duvar aras›ndakilere çizilmek istenen ‘kader’le
ayn›d›r. Bu kaderi ayn› cellatlar yaz›p çizmektedir” dedi. Aç›klaman›n
sonunda “Güler Zere’den bize kalan
mirasla; bu ülkenin ayd›nlar›yla,
devrimcileriyle, demokratlar›yla...
bu ‘kaderi’ de¤iﬂtirmeye söz veriyoruz” denildi.
A n k a r a : 21 May›s günü Yüksel
Caddesi’nde yap›lan eylemde hasta
tutsaklara özgürlük istendi. “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde “Güler
Zereler’i tecritte katledenler, maden ocaklar›nda iﬂçileri, sokak ortas›nda ö¤rencileri, gençleri katledenlerdir. ﬁimdi içeride onlarca insan›m›z var. Güler'i ald›¤›m›z gibi

onlar› da almam›z gerekiyor” denildi. Eyleme 65 kiﬂi kat›ld›.
A d a n a :15 May›s günü ‹nönü Park›’nda hasta tutsaklar için eylem
yap›ld›. “‹smet Abak, Osman Yi¤it,
Güler Zere S›ra Kimde!” pankart›
n›n aç›ld›¤› eylemde “Ellerimiz sorumlular›n yakas›nda olacak. Baﬂka
tutsaklar›n katledilmemesi için mücadelemizi sürdürece¤iz” denildi.

Kandahar Felluce olacak

Felluce’den
kurtulamayacaks›n›z!
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary
Clinton, Afganistan Devlet Baﬂkan›
iﬂbirlikçi Hamit Karzai ile Washington’da yapt›¤› görüﬂmede ﬂöyle diyordu.“Afganlar, Kandahar’› kurtar›rken onun yok olmas›na neden
olmayacak baﬂar›l› bir operasyon
istiyor. Biz de Irak’tan beri baz›
dersler ald›k. K a n d a h a r, Felluce
o lm ayac ak. ”
Ne olmuﬂtu Felluce’de?
F E L L U C E; Irak’ta özgürlük ve
ba¤›ms›zl›¤a inanan onurlu insanlar›n kentiydi. Kendini dünyan›n imparatoru ilan eden Amerika’ya kafa tutan bir ﬂehirdi. Irak’›n iﬂgalinden beri
direniyordu. ‹ﬂgal ordusunun kuﬂatmas›na karﬂ› da aylarca direnmiﬂti
Felluce, bir türlü teslim alamam›ﬂlard› onu. ‹ﬂgalciler, halk›n ibadet yerlerini bombalayarak direnen halk›n
moral de¤erlerini yok etmek istemiﬂlerdi... Ama baﬂaramam›ﬂ, Felluce’nin direniﬂini k›ramam›ﬂlard›. Felluce’yi kuﬂatan iﬂgalcilerin komutan›
Yarbay Byrne, “Felluce Vietnam'›n
Hue kenti gibi” diyordu. Ony›llar
önce Hue’de komünistlerden ald›klar› yenilgiyi unutamam›ﬂlard›.

Felluce; direnen bir ﬂehrin
yok edilmesiydi
‹ﬂgalci Amerika, Felluce’deki
direniﬂi k›rmak için uzun süre haz›rl›k yapt›. 300 bin kiﬂinin yaﬂad›¤›
Felluce ﬂehri haftalarca havadan
bombaland›. 8 Kas›m 2004’te 20 bini aﬂk›n Amerikan askeri ve binlerce iﬂbirlikçi Irak ordusu askeri ile
Felluce’ye karadan da sald›rd›.
‹ﬂgalci, Felluce direniﬂini k›rarak tüm dünya halklar›na “ d e r s ”
vermek istiyordu. Savaﬂlarda kullan›m› yasaklanm›ﬂ olan fosfor ve
misket bombalar›yla havadan ve karadan günlerce bombaland› Felluce.
45 gün süren sald›r›larda Felluce

ﬂehri yerle bir edildi. Yap›lan
aç›klamalara göre 1500’ün üzerinde
direniﬂçi ﬂehit düﬂtü. Katledilen
halktan insanlar›n say›s› tam olarak
ö¤renilemedi.
Hillary Clinton Felluce’deki
suçlar›n› itiraf ediyor. Kandahar’da
Felluce gibi yapmayaca¤›z diyor.
Clinton’a bu sözleri söyleten
Felluce gerçe¤idir.
F E L L U C E , d i re n e n b i r ﬂ e h r i n
yerle bir edilmesine ra¤men katledenlerin zafer k a z a n a m a m a s ›n › n a d › d › r.
‹ﬂgalciler Felluce sald›r›s›na
“Hayalet Öfke” ad›n› vermiﬂlerdi.
‹ﬂte ﬂimdi görülüyor ki, yerle bir
edip hayalete çevirdikleri Felluce’nin hayaletinden kurtulam›yor
iﬂgalciler. Onlara “K a n d a h a r, Fel luce olmayacak” dedirten, Felluce
direniﬂi karﬂ›s›ndaki yenilgileridir.
Hay›r; Kandahar Felluce olacakt›r. Nas›l ki Felluce Hue olmuﬂsa,
K a n d a h a r da F e l l uc e ol a c a kt › r.
Bu sondan kurtulamayacaks›n›z.
Kandahar’da da Hue’de oldu¤u
gib, Felluce’de oldu¤u gibi teslim
olmayan, iﬂgalcilere karﬂ› direnen
bir halk vard›r.
Direnen halk›n karﬂ›s›nda iﬂgalcilerin Felluce’de oldu¤u gibi yak›p-y›kmaktan, katletmekten baﬂka
hiçbir seçene¤i yoktur.
Ancak o da halk›n direniﬂini bitirebilmek için asla bir seçenek de¤ildir.
Kandahar’da da Felluce’de oldu¤u gibi katlettikçe iﬂgalciler tükenip direniﬂ büyüyecektir.
Clinton, Felluce yenilgisini
Bush’un politikalar›na ba¤l›yor.
Felluce’den ders ald›klar›n›, ayn›
yenilgiyi tatmamak için Kandahar’daki politikalar›n›n farkl› olaca¤›n› söylüyor.

Yak›ld›, y›k›ld›, yerle bir
edildi FELLUCE...
Do¤ruldu, aya¤a kalkt›,
direniyor FELLUCE...
Hay›r; Amerikan eski baﬂkan›
Bush ile Obama aras›nda hiçbir fark
yoktur. Felluce ile Kandahar aras›nda da olmayacakt›r.
Felluce’deki gibi fosfor bombas›
de¤il de baﬂka bir ad taﬂ›yan kimyasal gazlar kullan›rs›n›z mesela. Ya da
bomban›n misketli olan›n› de¤il de
çivili olan›n› kullan›rs›n›z. Belki Felluce’deki gibi camide de¤il de baﬂka
bir mekanda katledersiniz insanlar›.
Bush ile Obama politikalar› aras›ndaki fark bu kadard›r. Halk›n direniﬂi karﬂ›s›nda katletmekten baﬂka bir
politikan›z olamaz.
Bak›n Ba¤dat’›n kaç semtini yak›p y›kt›n›z. Felluce’den Sadr Kenti’ne kadar kaç yeri yerle bir ettiniz.
Yakt›n›z, y›kt›n›z, katlettiniz hala
“yeﬂil bölgenin” d›ﬂ›na ç›kam›yorsunuz. ‹ﬂgal etti¤iniz Irak’ta kendinizi korumak için halâ etraf›n›za beton duvarlar örmek zorunda kal›yorsunuz.
Irak Savunma Bakanl›¤› Müsteﬂar› Muhammed Askeri, Ba¤dat'a
yönelik silahl› ve bombal› sald›r›lar›n önüne geçilmesi için Ba¤dat’›n
etraf›na duvar örmeyi planlad›klar›n› belirtti. Direniﬂi engellemek için
"ellerinden gelen her ﬂeyi" yapt›klar›n› ve yapacaklar›n› ifade eden
Askeri, baﬂkentin çevresinde belirli
kontrol merkezlerinin olaca¤›n›,
araçlar›n ﬂehre giriﬂlerinin bu merkezlerden olaca¤›n› söyledi. Direniﬂ
karﬂ›s›nda acizleﬂtikçe duvarlar örüyor, onlarca kontrol noktalar› kuruyorlar. Bunlar direniﬂ karﬂ›s›s›ndaki
çaresizlikleridir.
Ne Felluce’de ne Kandahar’da
hiçbir duvar sizi koruyamayacak. Hue’deki gibi eninde sonunda iﬂgal etti¤iniz yerleri terk edip gideceksiniz.
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Avrupa’da
saklar› sahiplenme ça¤r›s› yap›ld›. 40 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemin sonunda ‹ran'da idam edilen Kürt gençleri için
yap›lacak olan eyleme ça¤r› yap›ld›.

Ì Almanya: Güler'in Katili
AKP ‹ktidar›d›r
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H a m b u r g ’ d a Halk Cepheliler, Güler Zere'nin ﬂehit
düﬂmesinin ard›ndan yapt›klar› eylemle AKP iktidar›n›
protesto ettiler ve Güler Zere'yi and›lar.
Hamburg'un Altona semtinde, 15 May›s günü, stant
açarak, ﬂehit düﬂen Güler Zere'yi ve ölüm sebebini anlatt›lar. Güler Zere'nin resimlerinin oldu¤u stantta, Almanca ve Türkçe olarak Güler Zere'yi anlatan ve hasta
tutsaklar›n listesinin yerald›¤› 300 adet bildiri da¤›t›ld›.
Eylem, Halk Cephesi ad›na okunan aç›klaman›n ard›ndan sloganlarla sona erdi.
B e r l i n ' d e 16 May›s günü Güler Zere için anma
yap›ld›. Anman›n ard›ndan, Güler'in katillerini teﬂhir
etmek için “Güler Zere Ölümsüzdür!” pankart› ve resimleriyle ve çiçeklerle bir pano oluﬂturuldu. Kitlenin
toplanmas›yla, "Güler Zere'nin Katili AKP ‹ktidar›d›r"
pankart› aç›ld› ve Cemo türküsü söylendi. Halk Cephesi ad›na yap›lan konuﬂmada, Güler'in yaﬂam› anlat›larak, "hiçbir koﬂulda düﬂmanla uzlaﬂmayan, direniﬂçi bir
yoldaﬂ›m›zd›. ﬁimdi hasta tutsaklar›n ve ortak mücadele zaferinin bayra¤› oldu" denildi. Eylemde hasta tut-

Berlin’de Cepheliler taraf›ndan Güler Zere için iki
ayr› yere pankart as›ld›. 16 May›s günü Keruzberg merkezine as›lan, Almanca ve Türkçe "Güler Zere’nin
Katili AKP ‹ktidar›d›r" slogan›n yaz›l› oldu¤u pankart,
gece 23.00'e kadar as›l› kald›.
17 May›s günü ise ayn› slogan›n yaz›l› oldu¤u pankart bu kez suçlular›n yani Türkiye Büyükelçili¤i’nin
kap›s›n›n önündeydi. Cepheliler: "Güler Zere yoldaﬂ›m›z, Dersim da¤lar›nda gerilla olman›n, hapishanelerde özgür tutsak olman›n ad›d›r art›k" dediler.

Av u s t u r y a ' d a G ü l e r Z e re A n m a l a r ›
15 May›s günü Graz’da yap›lan programla Güler Zere
an›ld›. Anmaya ilk olarak haz›rlanan sinevizyonun izlenmesiyle baﬂlad›. Ard›ndan Halk Cephesi temsilcisi Güler
Zere'ye özgürlük kampanyas›n›n baﬂ›ndan ﬂehitli¤ine kadarki süreci özetledi ve Güler'i kanserin de¤il tecrit politiklar›n›n öldürdü¤ünü vurgulad›. Anmaya 30 kiﬂi kat›ld›.
16 May›s günü ‹nnsbruck ﬂehrindeki anmada da Güler Zere'nin ﬂehitli¤ine kadarki süreci anlat›ld›. Sinevizyon gösterimiyle devam eden anma, söylenen marﬂlar ve
verilen yemekle sona erdi. Anmaya 54 kiﬂi kat›ld›.

Ì Lüxemburg Avrupa Yüksek
Mahkemesi’nde 34 ile ‹lgili Dava Görüldü
D›ﬂ Ticaret Kanunu olarak bilinen ve bir Avrupa Birli¤i
yasas› olan 34 ile ilgili, Almanya'da Düsseldorf Yüksek
Eyalet Mahkemesi'nde görülen dava çerçevesinde, Cengiz
Oban'›n avukatlar›n›n 34. maddenin davadan düﬂürülmesi
talebi ile yapt›klar› baﬂvuru 12 May›s 2010 tarihinde Lüxemburg Avrupa Yüksek Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkemeye hem Düsseldorf, hem de Stuttgart'da devam eden mahkemelerin tüm savc›lar›n›n kat›ld›klar› görüldü. Taraf olarak Cengiz Oban'›n avukatlar›n›n yan›s›ra,
Nurhan Erdem ve Ahmet ‹stanbullu'nun avukatlar› da
kat›ld›lar. Ayr›ca baﬂka bir Hukuk Bürosundan da bir avukat mahkemeye kat›larak sözkonusu maddenin kald›r›lmas›
yönünde savunma yapt›.
Mahkemede Federal Savc›l›k 34'ün davadan ç›kar›lmamas› ve tutsaklar›n bu maddeden de cezaland›r›lmalar› yönünde görüﬂ belirtti.
Savc›l›¤›n ard›ndan söz alan avukatlar savc›l›¤›n iddia
etti¤i gibi DHKP-C'nin Avrupa'da terör eylemi yapmad›¤›n›; yap›lan tüm faaliyetlerin yasal ve legal faliyetler oldu¤unu belirttiler.
Konu hakk›nda di¤er Avrupa Birli¤i ülkelerinden de Komisyonlar ad›na avukatlar kat›larak 34'ün DHKP-C'ye karﬂ›
kullan›lmas› konsunda görüﬂ belirttiler. Verilen aradan sonra hakimlerin, Komisyon avukatlar›na bir çok soru sormalar› dikkat çekti.
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Ì Özgürlük nöbetinde 44. hafta
Almanya Köln Dom kilisesi önünde her cumartesi günü Anadolu Federasyonu yöneticilerinin tutukluluklar›n›n protesto edilmesi amac›yla yap›lan
özgürlük ça¤r›s› eylemi 44. kez yap›ld›.
Nurhan, Cengiz ve Ahmet'in resimlerinin bulundu¤u pankart›n aç›ld›¤› eylemde, mahkemelerdeki
en son geliﬂmelere dair bildiriler da¤›t›ld›. Türkçe
ve Almanca sloganlar›n at›ld›¤› eylemde ayr›ca Faruk Ereren'e Özgürlük dövizleri taﬂ›nd›. Her hafta
üç gün görülen mahkemelere kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

Ì "Birlik Spor" ﬁampiyon Oldu
Londra’da Anadolu Halk Kültür Merkezi bünyesinde çal›ﬂmalar›n› sürdüren Birlik Spor, TKFF
(Türk Kürt Futbol Federasyonu) federasyon kupas›n› kazand›.
Birlik Spor, kardeﬂli¤in ve sporun bir meta haline gelmemesinin örne¤i olarak sa¤lad›¤› baﬂar›lar›na, yenilerini eklemek için önümüzdeki sezonda daha güçlü bir ﬂekilde futboldaki yerini alaca¤›n› belirtti.
Önümüzdeki haftalarda Birlik Spor TKFF 1.
Küme ikinci ve üçüncüsünü belirleyecek maçta
Gençli¤in Sesi ile karﬂ›laﬂacak.

Ì Anadolu Gençlik:
Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n

Ì Avrupa Parlementosu'na
Soru Önergesi

Stutgart Anadolu Gençli¤i, 18 May›s 2010
tarihinde Gençlik Federasyonu'na yönelik bask›
ve sald›r›lara iliﬂkin aç›klama yapt›.
AKP hükümetinin polisiyle, askeriyle, sivil
faﬂistleriyle gençli¤e savaﬂ açt›¤›n› söyleyen
Anadolu Gençlik, Gençlik Federasyonu’nun
2009’dan bu yana u¤rad›¤› sald›r›lar› s›ralad›.
Gençlik Federasyonu’nun "Bugün yaﬂad›¤›m›z
sald›r› ilk de¤ildir. Dev-Gençliler halktan beslenir, halk›n kültürüyle yaﬂar. 40 y›ll›k tarihimizde hiçbir sald›r›da geri çekilmedik. Biz kültürümüzü yar›nlara taﬂ›mak için her türlü sald›r›ya
gö¤üs gerdik. Sald›r›lar› defalarca boﬂa ç›kard›k, yine ç›karaca¤›z" sözüne sahip ç›kt›klar›n›
söyleyen Anadolu Gençlik, tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.

Yunanistan Sol Birlik Partisi milletvekili Nikolas
Chountis, 29 Nisan 2010 tarihinde Ferhat Tüzel ve Berna
Y›lmaz ile ilgili Avrupa Parlementosu'na soru önergesi verdi.
Verilen önergeyi yay›nl›yoruz:
Konu: Üniversite Ö¤rencisi Ferhat Tüzel Ve Berna
Y›lmaz'a Türk Yetkililerince Yap›lan Kötü Muamele
Ferhat Tüzel ve Berna Y›lmaz adl› iki ö¤renci, Abdi ‹pekçi Kapal› Spor salonunda Baﬂbakan Tayip Erdo¤an konuﬂurken "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz – Alaca¤›z" yaz›l› bir pankart
aç›p Türkiye'de üniversitelerin özelleﬂtirilmesini protesto ettikleri için 14 Mart 2010 tarihinden beri tutuklular. Gözalt›na al›nd›ktan sonra polis taraf›ndan darp edildiklerini ve
iﬂkenceye u¤rad›klar›n› söyleyerek ﬂikayette bulundular.
KOM‹TEYE SORULUR:
‹ki ö¤rencinin derhal serbest b›rak›lmas› için acilen hangi müdahaleleri yapacaks›n›z?

AVRUPA’daki B‹Z
Yaﬂad›¤›m›z Avrupa ülkelerinde, çeﬂitli sorunlar›m›z var.
Çocuklar›m›z› istedi¤imiz gibi
e¤itebilmek için, kültürümüzü, de¤erlerimizi yaﬂatabilmek ve bu kültürü çocuklar›m›za da verebilmek için,
›rkç›-ayr›mc› politikalara karﬂ› direnebilmek için, yaﬂad›¤›m›z ekonomik sorunlara karﬂ› mücadele edebilmek için, sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunabilmek için, zor günümüzde yan›m›zda bizi sahiplenen güvenebilece¤imiz dostlar›m›z›n olmas›
için ve daha say›labilecek bir çok ﬂey
için örgütlü olmaya ihtiyac›m›z var.
Yine, ülkemizde faﬂizme, emperyalizme, bask› ve sömürüye karﬂ› sürmekte olan mücadeleye destek olabilmek için; dünya halklar›n›n üzerine ya¤d›r›lan emperyalizmin bombalar›na karﬂ› ç›kabilmek
için, ezilen halklarla dayan›ﬂma
içinde olabilmek, Filistin, Irak, Afganistan, Latin Amerika'n›n, Asya'n›n yoksul halklar›n›n yan›nda
olabilmek için ö r g ü t l ü olmaya ihtiyac›m›z var.
Örgütlü olman›n gereklili¤ini
kimsenin reddedece¤ini sanm›yoruz. Egemen s›n›flar nas›l örgütlü

ise, bizler de ezilen halklar olarak,
yaﬂad›¤›m›z ülkelerde örgütlenmek
zorunday›z. Anadolu Federasyonu,
çeﬂitli kültür derneklerimiz bizim
yukar›da sayd›¤›m›z ihtiyaçlar›m›z›
karﬂ›lamam›z için kurulmuﬂ örgütlerimizdendir.

ÖRGÜTLÜ
OLMAK
FEDAKARLIKLA
MÜMKÜNDÜR
Peki, örgütlü olman›n gereklerini yerine getiriyor muyuz?
Önemli olan da budur. Örgütlü
olman›n gereklerini yerine getirmiyorsak, örgütlü oldu¤umuz kurum
da tam olarak iﬂlevini yerine getirmiyor demektir. E¤er ben sorumlulu¤umu yapm›yorsam o iﬂ yap›lmayacak diye düﬂünmeliyiz. Bir örgüt-

lülük içinde hiçbir ﬂeyi baﬂkas›ndan
beklememeliyiz. E¤er yap›lacak bir
iﬂ varsa “nas›l olsa birileri yapar”
diye düﬂünmemeliyiz. Öyle düﬂündü¤ünüzde emin olun ki o iﬂ yap›lmayacak demektir. Çünkü sen öyle
düﬂünüyorsan baﬂkas› da öyle düﬂünecektir. Oysa “ben yapmal›y›m”
diye düﬂünmeye baﬂlad›¤›m›zda
örgütlülük içinde yap›lmad›k hiçbir iﬂ kalmayacakt›r. Sen böyle
düﬂünürsen baﬂkalar› da senin gibi düﬂünecektir. Örgütlü olmak,
fedakar olmay› gerektirir. Sen fedakar olmazsan, baﬂkas›nda fedakarl›k arama.
Örgütlü olman›n gere¤ini yerine getirmek ayn› zamanda yeni
insanlar örgütlemektir. Bunun
için, tek iﬂimizin bu olmas› da gerekmiyor. Bir iﬂte çal›ﬂ›yor olabiliriz, iﬂçi, esnaf, ev kad›n› olabiliriz, çal›ﬂt›¤›m›z iﬂyeri bize ayn› zamanda bir sosyal çevre sunar, oturdu¤umuz bölge bize yine bir sosyal
çevre sunar.
Kendi yaﬂam›m›zdan baﬂlayarak, yaﬂad›¤›m›z dünyadaki olumsuzluklar› de¤iﬂtirmeye aday olmal›y›z. Bunun için, küçük fedakarl›klardan kaç›nmamal›y›z.
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Sana güle güle
demiyoruz
Muammer Güler!
AKP iktidar› kendi dümen suyunda giden, tekellerin ç›kar› için ‹stanbul’u kana bulayan bir halk düﬂman›n› daha terfi ettirdi. Ona giderken “güle güle” demiyoruz elbette.
Giderken, yoksul gecekondu
bölgelerine yapt›¤› operasyonlar, 1
May›slar› kana bulamas›yla, onlarca
gecekondu y›k›m› ve y›k›m s›ras›nda estirdikleri faﬂist terör ile hat›rlayca¤›z onu hep. ‹stanbul’un iﬂçileri, gençli¤i, mahalleleri, evleri hile
ile y›k›lan Çingeneleri onu iyilikle
hat›rlamayacak elbette. Hay›rl›
görevler dilemesin kimse sak›n. Yeni görevinde daha çok kan dökecek,
halka daha çok sald›racakt›r. O da
belli.

Konuﬂuyor
sanki mahalle bakkal›!
Deniz Baykal’›n kaset meselesinin “bb i r A K P komplosu” oldu¤unu aç›klamas› üzerine Tayyip Erdo¤an karﬂ› sald›r›ya geçip ﬂu aç›klamay› yapt›. "Bu iﬂleri meﬂru görme
g a y r e t i i ç i n d e o l a n l a r v a r... Bu
memleketi aya kta tutan en önemli
güç toplumsal ahlak›m›zd›r. Eﬂlerine ihan et eden leri b iz h içbir zam an
bu toplumun içinde kalk›p da ma¤ du r ola rak göre me yiz . .”
Adam›n iktidar› döneminde, Türkiye’de fuhuﬂ, Türkiye tarihinin en
yayg›n düzeyine ulaﬂm›ﬂ, lüks semtlerden gecekondular›n sokaklar›na
kadar her yere yay›lm›ﬂ,
uyuﬂturucu alm›ﬂ baﬂ›n› gitmiﬂ,
çocuk istismarc›l›¤› gibi cinsel sapk›nl›klar›n en uç biçimleri yay›lm›ﬂ,
Siirt’teki olay gibi, illerde, ilçelerde bugüne kadar duyulmam›ﬂ, görülmemiﬂ ahlaks›zl›klar yaﬂan›yor, bunlar›n hiçbiri “toplumsal ahlak›m›za”
zarar vermiyor... o da kalkm›ﬂ Baykal’›n eﬂini aldatmas›yla u¤raﬂ›yor...

‹nsan›m›z bazen güzel veriyor
dersini ﬂu burjuva politikac›lara..
Gelmiﬂ, ben TBMM baﬂkan›y›m
diye kostaklan›yor emekçinin
önünde... O “iyi” diyor sadece...
Öyleysen öylesin, bana ne!
Sonra hesab›n› soruyor “suﬂi”cilere.

Niyet olmay›nca...
Alevilik ders kitaplar›na girecek... Birkaç y›ld›r bunu tekrarlay›p duruyorlar. Ama “bu sene de
olmayacak”m›ﬂ. Bakan Faruk Çelik, ders kitaplar›ndaki Alevilik
bölümleriyle ilgili çal›ﬂmalar›n
teknik olarak baﬂlad›¤›n›, ancak
önümüzdeki ders y›l›na yetiﬂemeyece¤ini söylemiﬂ.
Niyet olmay›nca, böyle a¤›r
a¤›r ilerler iﬂler..
Hatta bazen de hiç ilerlemez,
ilerliyormuﬂ gibi görünüm verilir.

