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Sad›k MAMAT‹

Bu yürüyüﬂü
görmeyenler,
niye görmüyor?
Gençlik yürüyor...
Dev-Gençliler, 40 y›ll›k tarihlerinde yaratt›klar›
gelene¤i sürdürüyorlar.
Miraslar›yla...
Bu temsili de¤il, sembolik de¤il, gerçek bir yürüyüﬂ.
Ayaklar› su toplaya toplaya yürüyorlar. Hem o
ayaklarla köyleri, kasabalar›, ﬂehirleri geçiyorlar.
Sa¤anak ya¤mur alt›nda yürüyorlar. Ya¤mura,
rüzgara ald›rmadan yürüyorlar.
Günlerdir yürüyorlar... Hiç durmadan yürüyorlar.
Iss›z yollardan geçip, yürümeye devam ediyorlar.
Niye yürüdüklerini geçtikleri her yerde b›kmadan anlat›yorlar. Hem paras›z e¤itim isteyen herkes
ad›na, herkes için yürüyorlar.
Kasabalarda, ﬂehirlerde aç›klamalar yap›yorlar.
Ve yürümeye devam ediyorlar.
Dev-Gençliler’in yürüyüﬂünü görmeyenler de var.
Peki görmeyenler neden görmüyor?
Burjuva bas›n görmüyor. Burjuvazinin televizyonlar› görmüyor. Burjuva bas›n›n (ilericisi, demokrat› dahil) köﬂe yazarlar› görmüyor, görmek istemiyor.
Burjuvazinin televizyonlar›n›n haber bültenlerinde her türlü lüzumsuz haberi görürsünüz. Ama bu
yürüyüﬂü göremezsiniz.
Günlerdir paras›z e¤itim için yürüyen 30’u aﬂk›n
Dev-Gençli’nin haber de¤eri yoktur.
Onlar görmese de, yürüyüﬂ ilerliyor. Onlar görmese de Dev-Genç’liler ilerliyor.
Ankara yak›nda...

Bu yürüyüﬂe kat›lmayanlar,
niye kat›lmad›?
Paras›z e¤itim bugün tüm gençli¤in talebidir. Tüm halk›n sorunudur.
Paras›z e¤itim, emekçilerin, yoksullar›n, milyonlarca insan›n
sorunudur.
Orada olmas› gerekenler görmüyor. Soruldu¤unda “baﬂka
gündemlerimiz var” diyorlar.
Tek neden var oysa: G r u p ç u l u k..
Tek neden var: Mücadelenin genel ç›karlar›n› düﬂünmemek...
Kitlesellik meselesini sorun etmemek; çünkü iktidar iddias›ndan uzak olmak.
Oysa, orada Gençlik Federasyonu’nun yan›nda onlarca gençlik örgütlenmesi olmal›yd›.
Paras›z e¤itimi savunmak m› yanl›ﬂ geldi? Paras›z e¤itim
için mücadele etmek gerekli mi de¤ildi?
Ya da da¤, tepe demeden yürümek mi yanl›ﬂ bulunuyor? Yürümek bir hak alma arac› olarak görülmüyor mu?
Bunlar›n hiçbirine itiraz yoksa, peki neden bu yürüyüﬂe kat›lmad›n›z?
Neden bu yürüyüﬂün içinde olmad›n›z?
Gençlik için güçlü bir yol açacakt›r bu yürüyüﬂ.
Kuﬂku yok ki, gençlik üzerindeki etkisini büyütmek kat›l›m›
büyütmekle paralel bir özellik taﬂ›r.
Bu yürüyüﬂün güçlü olmas› demek, paras›z e¤itim için verilen mücadelenin ﬂu veya bu biçimde sonuç almaya yönelmesi
demektir.
Bu yürüyüﬂe kat›lmayanlar, hakl› bir talep için sürdürülen
mücadeleyi görmüyor, görmezden geliyorlar.
Bu yürüyüﬂte olmas› gerekenler kat›lm›yor. Soruldu¤unda
“ b a ﬂ k a g ü n d e m l e r i m i z v a r” diyorlar.
Peki paras›z e¤itim, u¤runa mücadele edilecek, gündem yap›lacak bir talep de¤il midir?
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Selçuk AKGÜN

Amerika’nın Yugoslavya halkına saldırısını protesto etmek
için 4 H a z i r a n 1 9 9 9’da
ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na karşı düzenlenen bir
eylem sırasında
anti-emperyalist geleneğin
sürdürücüsü olarak şehit

düştüler.
S a d ı k M a m a t i, 1974 Rize doğumlu. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde
Dev-Genç saflarında mücadeleye katıldı. Tutsaklıklar yaşadı. Her tutsaklık
sonrası hiçbir kaygı taşımadan mücadeleye devam etti. Devrimcilik
onun için bir yaşam biçimiydi. İstanbul’da Topkapı Bölge Sorumluluğu
yaptı. Daha sonra silahlı birliklerde görev aldı.
S e l ç u k A k g ü n, 1958 Erzurum doğumlu. Mücadeleye 12 Eylül öncesi
başka bir siyasi hareketin saflarında başladı. Adli bir olay nedeniyle
5 yıl tutuklu kaldı. ’93’te hapishaneden firar etti... Bu dönemde devrimci hareketle ilişki kurdu. Kırda mücadele etmek, halkın umudu için silah kuşanmak istiyordu. Hiç tereddütsüz mücadelenin içinde yeralarak,
kavgasını sürdürdü. İstanbul’da silahlı birliklerde görevlendirildi.

Süleyman ÖRS

1974 Sivas Zara doğumlu. Köylü bir ailenin çocuğu
olarak çeşitli işlerde çalışarak büyüdü. 1993 yılında
devrimci mücadeleye katıldı. Mahalli alanlarda
görev aldı. 1996 yılında silahlı alanda
görevlendirildi. 9 H a z i r a n 1 9 9 7’de İstanbul
Gaziosmanpaşa’da helikopter desteğindeki
yüzlerce polis tarafından kuşatıldı. Son nefesine
kadar direnerek şehit düştü.

“96 Ölüm Orucunda destanlar yaratarak kahramanlaﬂan
ﬂehitlerimizin... yoldaﬂ› olman›n verdi¤i sorumlulu¤un
bilincindeyim”
Sad›k Mamati

Metin TÜRKER

Bulgaristan doğumlu. 1978’de Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti ve burada mücadeleye katıldı. 15 y ı ll ı k mücadele hayatının 8 y ı l ı hapishanelerde geçti.
1990’da Ankara’da gözaltına alınarak işkenceden geçirildi. Ağır işkencelerden vücudunda oluşan tahribatlar
neticesinde sağlığı gün geçtikçe bozuldu. Bursa’da kaldırıldığı hastanede 5 H a z i r a n 1 9 9 3’de yaşamını
yitirdi.
1977 Sivas Divriği doğumlu. 1992 Nisan’ında örgütlü
mücadeleye katıldı. Bir eylemden sonra gözaltına alındı, direndi. Farklı görevler alarak mücadelesini sürdürdü.

9 H a z i r a n 1 9 9 5’de DYP İstanbul İl Merkezi’ne
karşı gerçekleştirilen eylemin ardından geri çekildikleri sırada çatışma çıktı. Birlik komutanı Sibel Yalçın idi.
Sibel YALÇIN
Sokak sokak direnerek diğer yoldaşlarının geri çekilmesini sağladı. “Teslim ol” çağrılarına “Siz bizim teslim olduğumuzu nerde
gördünüz” cevabını tarihe miras bırakıp şehit düştü.

Murat GÜL

Erzincan doğumlu. 1989’da İstanbul Gaziosmanpaşa
bölgesinde örgütlü çalışma içinde yeraldı. 2 Mayıs
‘92’de tutsak düştü. Tutsaklığına 19 Şubat ‘93’te bir
özgürlük eylemiyle son verdi, yeniden görevinin başına döndü. Ankara Sincan’da bir evde iki yoldaşıyla
birlikteyken polis tarafından kuşatıldılar. Çatışarak iki
yoldaşının kuşatmayı yarmasını sağladı. 5 H a z i r a n
1 9 9 3 ’ t e geleneklerimize yeni bir halka ekleyerek

ölümsüzleşti.

An›lar› Miras›m›z
Savaﬂç› olman›n
yaﬂ› yoktur!
S elç uk A k g ü n’ün yaﬂam› bir çok
ﬂehidimizin yaﬂam› gibi romanlara
konu olacak kadar zengindir.
S elç uk A k g ü n, Amerikan emperyalizminin ülkemizdeki karargah›na
yönelik eylem s›ras›nda ﬂehit düﬂtü¤ünde 41 yaﬂ›ndad›r. Evlidir ve 3 çocuk babas›d›r.
Ama ne evlili¤in, ne b a b a olman›n
ne de yaﬂ›n mücadelenin önünde engel
olmad›¤›n› bilir. Mücadele etmenin sadece “ggençlere”, sadece “ b e k a r l a r a”
havale edilemeyece¤ini görür, yaﬂar.
Mücadelenin önünde hiçbir engel yoktur, onu bilir!..

Mücadeleye 12 Eyül öncesi baﬂka bir siyaset içinde
baﬂlam›ﬂt›r. K›sa süren bir
tutsakl›k sonras›, tahliye olmuﬂtur. Devrimci hareket ile tan›ﬂ›ncaya
kadar mücadelenin d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›r.
Kiﬂilik olarak haks›zl›klara her
zaman karﬂ› ç›kan birisidir. Y›llarca
mücadelenin d›ﬂ›nda kalmas›na, adli
bir olaydan tutsakl›k yaﬂamas›na karﬂ›n, adalet duygusunu yitirmemiﬂtir.
Balk›ca direniﬂi onu sarsm›ﬂ, mücadele kararl›l›¤›n› ortaya ç›karm›ﬂt›r. Balk›ca direniﬂinden etkilenmiﬂ
ve k›r gerillas› olmak istemiﬂti. Hatta
hiçbir tecrübesi olmadan, y›llarca
mücadeleden uzak olmas›na karﬂ›n
bu iste¤inde samimidir.
Vefal›d›r Selçuk Akgün... Adli tutuklu oldu¤u dönemde hapishanede
S i n a n K u k u l ile karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Bu

karﬂ›laﬂman›n
onun için anlam› büyüktür.
Unutmaz bu
karﬂ›laﬂmay›...
Kendine dair söylediklerinde aç›k ve
samimidir;
Hayat›m›n
“H
baﬂka türlü
anlam› olmayacak. Yaﬂ›ma
bakmay›n, her
zorlu¤a uyar›m. Kafamda hep da¤
v a r, bunca y›ll›k kayb›m› telafi etm e k i s t i y o r u m " der.
Telafi etmek istediklerinin baﬂ›nda mücadelesiz, örgütsüz geçen y›llar› vard›r. Söyledikleri o y›llar›n özeleﬂtirisi olmuﬂtur. Yitip gitmemiﬂ, tarihi yazanlardan olmuﬂtur.
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Düzen Solu, Sol De¤ildir!
0 y›ld›r katlediliyoruz. 40 y›ld›r
susturulmak isteniyoruz. Ülkemizin dört bir yan›nda, solun, devrimci hareketin en de¤erli kadrolar›n›n, savaﬂç›lar›n›n mezarlar›
var... 40 y›ld›r hapishaneler bizimle dolup taﬂ›yor. Oligarﬂi, 40 y›ld›r
“solu bitirme”ye yönelik politikalar uyguluyor. 40 y›ld›r say›s›z infaz, say›s›z katliam, say›s›z kaybetme sald›r›s› gerçekleﬂti sola
karﬂ›... Halen hapishaneler bizim
kadrolar›m›zla, savaﬂç›lar›m›zla,
taraftarlar›m›zla doludur. Halen,
AKP iktidar›n›n polisi, yarg›s› daha fazla devrimciyi daha fazla y›l
hapishanelerde tutmak için, terör
uygulamakta, komplolar düzenlemektedirler.
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urum buyken, solu bitirmek
için yapmad›¤›n› b›rakmayan
bir düzen, ﬂimdi adeta seferberlik
ilan ederek “sol bir lider” ç›kar›yor ortaya, “düzen solu” olarak
tescilli partiyi, o lidere yaslanarak
iktidar alternatifi haline getirmeye
çal›ﬂ›yor. Var gücüyle o “sol”un
reklam›n›, propagandas›n› yap›yor! Sonra da oligarﬂinin birçok
kesimi “düzenin sol yan› eksikti,
ﬂimdi o yan tamamlan›yor” diye
birlikte seviniyorlar.
abloda bir terslik oldu¤u kesindir. Oligarﬂi bir yandan solu
bitirmek istiyor, bir yandan solu
parlat›yor. Fakat, iki solun birbirinden niteliksel olarak farkl›l›¤›
görülürse, ortada bir terslik olmad›¤› da anlaﬂ›l›r. Yokedilmek istenen solla, parlat›lan sol birbirinden farkl›d›r; Yokedilmek istenen
DEVR‹MC‹ SOL’dur. Parlat›lan
ise DÜZEN SOLU. Yokedilmek
istenen, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadelenin bayra¤›n› taﬂ›yan soldur; parlat›lan ise, emperyalizmin ve oilgarﬂinin politikalar›n› “sol” ad›na uygulayacak
olan iﬂbirlikçi soldur. Ve dolay›s›yla asl›nda, oligarﬂinin parlatt›¤›

D

T

4

sol, sol de¤ildir.
üzen solu, emperyalizm ve
oligarﬂi için her zaman bir ihtiyaçt›r. Özel olarak bu dönemde
bu ﬂekilde parlat›lmas›n›n oligarﬂi
içi çat›ﬂma aç›s›ndan hizmet etti¤i
yanlar vard›r elbette. Bunu bir yana b›rak›rsak, kitleler aç›s›ndan ise
tablo ﬂudur: Solu yoketme politikas›n› sürdüren oligarﬂi, “e¤er sol
laz›msa, iﬂte size sol!!” diyor.

D

ol olacaksa böyle olmal›! Yasal, çat›ﬂmalardan uzak duran,
düzenin gösterdi¤i yerde, düzenin
çizdi¤i s›n›rlar içinde solculuk yapan bir sol istiyor oligarﬂi. Kitlelerin artan hoﬂnutsuzlu¤unu kendi
çat›s› alt›nda toplay›p, onlar› düzen içi kanallara sevkedebilecek
bir sol istiyor.

S

üzen solu, uzun zamand›r, kitlelerin öfkelerine tercüman
olma bak›m›ndan misyonunu kaybetmiﬂti. Oligarﬂi belli bir dönem
düzen soluna acil bir ihtiyaç duymam›ﬂ olsa da, düzenin “solsuz”
olamayaca¤› da bellidir.

D

e emperyalistler, ne iﬂbirlikçi
oligarﬂiler, sadece bask› ve terörle, sadece zor yöntemleriyle yönetemezler. Kitleler, bask› ve terörle ilelebet susturulamazlar. Bask›n›n terörün bir s›n›r›, demagojilerin bir ömrü vard›r. Sonuçta, kitlelerin talepleri, bask›lar›, demagojileri aﬂarak ortaya ç›kar.

N

Yüre¤i solda atanlar,
umudunu sola ba¤layanlar,
bizimdir. ﬁu anda ister CHP’ye
oy veriyor olsunlar, ister bir
reformist partinin kadrosu,
taraftar› olsunlar, hepsi
bizimdir. Hepsi devrime
gelecektir. Çünkü sol,
devrimciliktir.

itlelerin kendi talepleri do¤rultusunda mücadeleye giriﬂmeleri, sömürücü egemen s›n›flar
için tehlikenin baﬂlang›ç noktas›d›r. Çünkü kitlelerin ekonomikdemokratik talepler için mücadelesi, onlar›n siyasallaﬂmas›n›n ve r ef o r m l a r için mücadeleden d e v r i m
için mücadeleye yönelmesinin kanal› olabilir. Burjuvazi bu tarihsel
tecrübeye sahip oldu¤u için, sürekli olarak geliﬂmenin bu yönde
olmas›n› önleyecek yöntemler,
araçlar peﬂinde olmuﬂtur.

K

üzen solu, ülkemiz somutunda söylersek, CHP, SHP, DSP
gibi partiler, iﬂte o araçlardan biridir. Geçmiﬂte Ecevit, o araçlardan
biriydi. ﬁimdi K›l›çdaro¤lu o araçlardan biri olarak siyaset sahnesine
sürülmüﬂ bulunuyor. K›l›çdaro¤lu,
topu topu üç cümle kurmuﬂken, ertesi gün Do¤an Medya’n›n gazeteleri “ K › l › ç d a ro¤lu’nun Manifest o s u ” baﬂl›klar›yla ç›kt›lar. Ortada
K›l›çdaro¤lu taraf›ndan aç›klanm›ﬂ
bir manifesto yoktu; ancak tekellerin K›l›çdaro¤lu’na yönelik bir
manifestosu vard›r. Tekeller, gündelik yay›nlarla, K›l›çdaro¤lu’ndan ne beklediklerini anlat›yor, bunlara cevap vermemesi halinde, bu büyük deste¤i çekebileceklerini hat›rlat›yorlard›.

D

üzenin gücü, devrimin güçsüzlü¤üdür. E¤er sol ad›na
böyle at oynatabiliyorlarsa, bu bizim ﬂu anki güçsüzlüklerimizin ve
yetersizliklerimizin sonucudur.
Kitlelerin çaresizli¤i, alternatifsizli¤i içinde, K›l›çdaro¤lu gibi bir
düzen bürokrat›n›, bir alternatif,
bir umut olarak ortaya sürüyorlar.
Buna izin vermemeliyiz. Tüm sol,
tüm halk örgütlülükleri, en baﬂtan
bu oyuna ortak olmay› reddetmelidir.

D

urada devrimcilere düﬂen görev ﬂudur. Büyük bir kendine

B

güvenle, tam bir ideolojik aç›kl›kla
kitlelere gitmeliyiz. Hiçbir faydac›l›¤a prim vermeden, CHP’nin tarihi misyonunu, CHP’lili¤in anlam›n›, aç›kça ortaya koymal›y›z.
üre¤i solda atanlar, umudunu
sola ba¤layanlar, bizimdir. ﬁu
anda ister CHP’ye oy veriyor olsunlar, ister bir reformist partinin
kadrosu, taraftar› olsunlar, hepsi
bizimdir. Hepsi devrime gelecektir. Çünkü sol, devrimciliktir.

Y

olun devrimcilik d›ﬂ›ndaki tüm
biçimleri, “ara kategoriler”dir
ve s›n›f mücadelesinin keskinleﬂmesine ba¤l› olarak o ara kategoriler giderek yok olacaklard›r.

S

aha bugünden öyle bir noktaya gelinmektedir ki, devrimci olmadan solcu olmak, giderek imkans›zlaﬂmaktad›r. Yar›n hiç mümkün olmayacakt›r.

D

ol olmak nedir? Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi savunmak
de¤il mi? Peki bugünün dünyas›nda bunlar› nas›l savunacaks›n›z? Ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi emperyalizmle çat›ﬂmadan,
faﬂizmle savaﬂmadan savunabilir
misiniz? Devrimsiz bir ba¤›ms›zl›k ve demokrasi düﬂü kurabilir misiniz? Düﬂünü kursan›z,
gerçekleﬂtirebilir
misiniz?
Emperyalizmi
kovmadan
ba¤›ms›zl›k
mümkün
olamayaca¤›na, faﬂizmi y›kmadan
demokrasi
kurulamayaca¤›na
göre, emperyalizmi nas›l kovacak,
faﬂizmi
nas›l
y›kacaks›n›z?
Demokratl›¤›n,
devrimcili¤in
tan›m› da burada ﬂekilleniyor.
emokratl›kla devrimcilik aras›ndaki fark nedir? Demokratl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasiyi savunmakt›r. Demokrat, faﬂizme
karﬂ› demokrasiyi savunur, ama
kapitalizme karﬂ› olmayabilir, devrimi, sosyalizmi savunmayabilir.
Vatansever, ba¤›ms›zl›ktan yanad›r. Ama o da ayn› ﬂekilde kapitalizme karﬂ› olmayabilir... Fakat
bunlar, art›k dünde kalm›ﬂ tan›mlard›r. Bugün bunlardan birini sa-

S

D

vunmadan di¤erini savunmak giderek zorlaﬂmaktad›r.
e m o k r a t l a r, v a t a n s e v e r l e r,
ilericiler, devrimciler; bunlar›n hepsine birden “sol” diyoruz.
Biz bunlar›n hepsinin devrimcilikte birleﬂece¤ini görüyoruz. Çünkü
nesnellik, bunu zorluyor. Ve biz
Cephe olarak, iradi anlamda bunu
istiyor, bunu savunuyor, bunun
gerçekleﬂmesinin mücadelesini
veriyoruz.

D

ol, tarihsel olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bu sayfalarda o tarihsel tan›m› birçok kez tekrarlam›ﬂ›zd›r
da. K›saca söylemek gerekirse;
emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›,

S

Demokratlar, vatanseverler,
ilericiler, devrimciler;
bunlar›n hepsine birden “sol”
diyoruz. Biz bunlar›n hepsinin
devrimcilikte birleﬂece¤ini
görüyoruz. Çünkü nesnellik,
bunu zorluyor. Ve biz Cephe
olarak, iradi anlamda bunu
istiyor, bunu savunuyor, bunun
gerçekleﬂmesinin
mücadelesini veriyoruz.

faﬂizme karﬂ› demokrasiyi savunmayan, bunun için emperyalizmle
ve faﬂizmle savaﬂmayan hiçbir siyasi hareket, sol olarak adland›r›lamaz. K›l›çdaro¤lu gibilerinin veya bütün olarak CHP’nin de bu tan›ma girmeyece¤i kesindir.
akat, hala düzenden umudunu
kesmemiﬂ veya devrim umudunun peﬂinden yürüyebilecek güç
ve cüretini kaybetmiﬂ oldu¤u için
düzene s›¤›nm›ﬂ olanlar, K›l›çdaro¤lu’nun kuyru¤una tak›labilirler.
D‹SK’ten Alevilerin belli kesimlerine, reformist partilere kadar, bir
çok kesim, yeniden CHP’nin peﬂine tak›labilir. Daha yak›n zamana
kadar “10 Aral›k Hareketi” ad›yla
çeﬂitli aray›ﬂlar içinde olan D‹SK
Genel Baﬂkan› Süleyman Çele-

F

bi’nin, hemen Kurultay’da boy
gösterip K›l›çdaro¤lu’yla birlikte
hareket etmeye yönelmesi, bunun
tipik bir göstergesidir ve devam› da
gelebilir. Keza Alevi hareketinde
de CHP’cilik çok eski bir zaaft›r.
HP’yle yeniden bir araya gelmek, bu kesimlere geçmiﬂin
tekrar›ndan baﬂka bir ﬂey kazand›rmayacakt›r. 1970’lerin Ecevit’ini, 1990’lar›n Erdal ‹nönü’sünü destekleyen ayd›nlar, sendikalar, Alevi örgütlenmeleri, sola, ülkemizdeki demokrasi mücadelesine ne kazand›rd›larsa, bugün de
kazand›racaklar› farkl› birﬂey olmayacakt›r. Tüm ilerici kesimler,
emekten yana herkes, yüzünüzü
düzen soluna, K›l›çdaro¤lular’a
de¤il, devrimcilere dönün. Çünkü
bu ülkede devrimciler var ve tek
alternatif onlard›r.

C

urjuva bas›n yay›n organlar›n›n yazd›¤› Türkiye tarihinde,
sadece burjuva politikac›lar›n icraatlar› ve demeçleri var. Yar›n Türkiye tarihini sadece burjuva bas›n
ve yay›n› inceleyerek yazacak herhangi biri, 40 y›ll›k kesintisizli¤e
sahip bir gençlik örgütünün paras›z e¤itim talebiyle, iki hafta boyunca yüzlerce kilometrelik bir
yürüyüﬂ yapt›¤›n› ö¤renemeyecek.

B
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bas›n yay›n organlar›na bakan bir tarihçi, Türkiye’nin
hapishanelerinde tecritten dolay›
hasta tutsaklar›n öldürüldü¤ünü,
hasta tutsaklar için aylard›r her
hafta bir yürüyüﬂ yap›ld›¤›n› da
ö¤renemeyecek.

O

ﬂte bu tablo, belli kesimlerin çaresizlik, güçsüzlük duygusu
içinde düzen partilerine yönelmesine neden oluyor. Ama bu çare
de¤ildir. Bu kimseyi çaresizlikten
de kurtarmaz. Devrimi geliﬂtir mek, devrimcili¤i büyütmek dur u m u n d a y › z . Bunun d›ﬂ›nda bir
çaresi yoktur halk›n. Halktan,
emekten yana solun bunun d›ﬂ›nda
bir alternatifi yoktur.

‹

5

Düzen, umut kesilen CHP’den bir “iktidar
alternatifi”, s›radan bir bürokrat olan K›l›çdaro¤lu’ndan ise bir “lider” yaratmaya çal›ﬂ›yor. Onu,
halk›n karﬂ›s›na umut olarak ç›kararak, halk›n
düzene olan tepkilerini, ba¤›ms›zl›k ve adalet
özlemlerini, düzen içinde eritmek istiyor.

Düzen, çöken solunu yeniden sahneye sürüyor!
CHP’de ‘de¤iﬂim’ halk için de¤ildir
u CHP halk›n de¤il,
tekellerin partisidir!
u K›l›çdaro¤lu’nu halk de¤il,
tekeller istiyor!
u Kurtuluﬂ düzenin solunda
de¤il, devrimdedir
Say›: 218
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‹ﬂbirlikçi tekellerin bir kesiminin
deste¤i ile K e m a l K › l › ç d a ro¤ lu’nun C H P Genel Baﬂkan› olmas›yla, CHP halka tekrar umut olarak
sunulmaya baﬂland›.
K e m a l K › l › ç d a ro¤lu, CHP kurultay›nda yapt›¤› konuﬂmada;
“CHP de¤iﬂimci ve devrimcidir”,
“De¤iﬂimi ve devrimi sonuna kadar
götürece¤iz. Türkiye’yi yeniden inﬂa edece¤iz. Demokrasi ç›tas›n›
yükseltece¤iz.” demeyi ihmal etmiyordu.
K › l › ç d a ro¤lu ve ona “ak›l ve r e n l e r ” , kurultayda C H P’ye yeni
b i r v i t r i n, yeni yüzler ve yeni söz lerle, yeni bir imaj yaratmaya çal›ﬂt›lar.
Bu “yeni”li¤in en ön plana ç›kar›lan yan›, “ssol”culu¤un yeniden
gündeme sokulmas›yd›. “Sol yumru ¤ u s › k › l › ” Kemal K›l›çdaro¤lu
posteri, CHP’deki bu “yeni imaj”›n
simgesel resmi say›labilirdi.
Kurultay’a kravats›z kat›lan,
kasket takarak pozlar veren K›l›çdaro¤lu bir halk lideri portresi çizmeye çal›ﬂt›. Bu yan›yla da kaba bir

Bülent Ecevit taklidi vard› sahnede.
Sanki tekrar 37 y›l öncesine
1973’e dönülmüﬂ, “ U m u d u m u z
Ecevit” sloganlar›n›n at›ld›¤› o y›llar›n Ecevit’i kurultaya taﬂ›nm›ﬂt›.
K›l›çdaro¤lu konuﬂurken uzun
y›llard›r CHP kurultaylar›nda duyulmayan “Devrimci Kemal” ve
“Faﬂizme geçit yok” sloganlar› at›ld›. K›l›çdaro¤lu ise konuﬂmas›nda
A h m e t A r i f ’ten,, N â z › m H i k met’ten dizeler okuyor, fonda sol
türküler, marﬂlar çal›yordu. Ama iﬂ te olup-bitenler b u k a d a r d › . . .
So l ’da
Salonda Ecevit vard›... “S
o l d u k l a r › n a d a i r” bol bol görüntüler vard› ama halk›n yaﬂad›¤› sorunlara dair T E K B ‹ R Ç Ö Z Ü M , B ‹ R
P R O G R A M yoktu.
Bir kere daha çözümlerinin ve
söyleyecek sözlerinin olmad›¤› görüldü.
Tekellerin bas›n yay›n organlar›nda empoze edilen “dde¤iﬂim”e
uygun bir tablo vard› kurultay salonunda. Amaç halkta yeni umutlar
yaratmakt›.
Kongreye kat›lan bir CHP’li:
“Bizim art›k söylemlerimizi de¤iﬂtirmemizin zaman› geldi. Bugüne
kadar hep laiklik, Atatürk ve di¤er
unsurlar› s›k s›k vurguluyorduk.
ﬁimdi ilk kez bir CHP Genel Baﬂkan
aday› aﬂ, iﬂ, yoksulluk diyor” de¤erlendirmesi yaparken bir gerçe¤in de
alt›n› çiziyordu.
O nedenle K›l›çdaro¤lu konuﬂmas›nda laiklik vurgusu yerine daha

çok emekçileri ilgilendiren konular›
öne ç›kard›. Tüm bunlar yaﬂan›rken
bas›n ise Bülent Ecevit’in ‹ s m e t
‹ n ö n ü’nün yerine geçti¤i 1972’den
sonraki en coﬂkulu kongre oldu¤unu yaz›yordu.
Düzenin solu düﬂünün ki, 38 y›l
boyunca kurultay ve kongrelerinde
kendi iç sorunlar› ve hizip çat›ﬂmalar›ndan baﬂ›n› kald›ramam›ﬂt›.
Halk›n taleplerine kulaklar›n› t›kam›ﬂ, halk düﬂman› politikalar› ile
halk›n mücadelesinin karﬂ›s›nda yer
alm›ﬂlard› hep.

Halk›n mücadelesi
geliﬂmeye baﬂlay›nca
düzen de kendi solunu
yaratt›
C H P uzun y›llar Mustafa Kemal
ve Cumhuriyet ile özdeﬂleﬂtirilen
bir parti oldu.
1947 Kurultay›ndan sonra ise
CHP oligarﬂinin partisi haline gelmiﬂ ve oligarﬂinin politikalar›na göre program›n› oluﬂturmuﬂtur.
1950’li y›llardan itibaren emperyalizmle girilen iliﬂkiler sonucu ülke ekonomisinden, siyasetine kadar
emperyalizmin belirledi¤i iliﬂkileri
yaﬂamaya baﬂlad›.
Yeni sömürgecilik iliﬂkileri ile
birlikte yukar›dan aﬂa¤›ya yerleﬂtirilen sürekli faﬂizm göstermelik bir
demokrasi ile perdelenmeye çal›ﬂ›ld›.
Parlamentosu, siyasi partileri,
seçimleri olan, “ h a l k › n i r a d e s i ”n--

CHP sol DE⁄‹LD‹R

den söz edilen ama halk›n iradesinin dikkate al›nmad›¤› göstermelik
bir parlamenter düzen kuruldu.
Bu düzen içinde temel olarak iki
parti öne ç›kar›ld›. Bunlardan biri
Adnan Menderes’in liderli¤indeki
Demokrat Parti (Ki bu parti, sonralar› Süleyman De mi rel’in Genel
Baﬂkan› oldu¤u AP ( A d a l e t P a r t i si) ile devam edecekti),, di¤eri 1972
y›l›na kadar ‹ s m e t ‹ n ö n ü’nün sonras›nda ise Bülent Ecevit’in Genel
Baﬂkan› olaca¤› C H P ’ydi ( C u m h uriyet Halk Partisi).
Sonralar› bu tablo çeﬂitli nedelerden dolay› de¤iﬂti. Ama uzun y›llar halk kitlelerinin önüne AP ve
C H P seçenekleri tek çözüm olarak
sunuldu. Halka sorunlar›n›n çözüm
yeri olarak bu iki partinin -ya da
esasta bu iki liderin- egemenli¤indeki parlamento gösterildi.
Adalet Partisi, halk›n de¤erlerini, inançlar›n› kullanarak, milliyetçi muhafazakar görünüm alt›nda
Amerikan emperyalizminin ülkemize yerleﬂmesinin mimar› oldu. Antikomünizm ile halk› sosyalizme karﬂ› k›ﬂk›rtt›.
Düzenin sa¤›nda A d a l e t P a r t i s i
yer al›rken, mücadelenin geliﬂmesine paralel olarakta düzen kendi solunu C H P ile yaratacak, C H P sola,
yoksullara, emekçilere hitap edip,
onlar›n deste¤ini alarak, mücadele
önünde barikat olacak bir parti haline getirilecekti.
Cumhuriyet Halk Partisi, Sül e y m a n D e m i re l ’ i n G e n e l B a ﬂ k a n ›
oldu¤u AP’den farkl› olarak, yoksul ve emekçi halk kitlelerinin potansiyelini kendisine yönlendirmek,
o deste¤i almak için, yüzüne “sol”
bir maske takt›.

Halk ›n 1 2 Mart aç›k faﬂizmin den
hesap sorulmas› talebini, 12 Mart
f aﬂi zm i ne k a rﬂ › öf k es in i sö m ü r müﬂ, kullanm›ﬂt›r Ecevit ve CHP.
12 Mar t aç ›k fa ﬂiz mi nden he sap
s o r a c a ¤ › n› s ö y l e r e k o y i s t e m i ﬂ ,
ancak 1973 seçimlerinden sonra
iktidar orta¤› oldu¤unda tüm bu
sözlerini unutmuﬂtur.

C H P’nin öz olarak AP ile s›n›fsal bir fark› yoktu. Kendilerini farkl› ifade etseler de, iki parti de iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar›n›n savunucusu olarak yer al›yorlard› siyasi
arenada. Ancak iki partinin bu s›n›fsal niteliklerine karﬂ›n, ikisini ayn›
kefeye koymak yine de yanl›ﬂ olacakt›r.
En baﬂta iki partinin dayanmaya
çal›ﬂt›¤› güçler ve buna ba¤l› olarak
da söylemleri ve yöntemleri farkl›d›r. AP çizgisi, köylülü¤ün, tefeci
tüccar kesiminin, orta kesimlerin
oylar›n› al›r, onlara yönelirken,
CHP “sola aç›k” görünümüyle,
yoksullar›, emekçileri, ezilenleri örgütlemek için daha çok onlara hitap
etmiﬂtir. En az›ndan belli dönemlerde böyledir.
Devrimci mücadelenin geliﬂmesine ba¤l› olarak da CHP’nin “sol”
yan› güçlendirilmiﬂ veya geri plana
çekilmiﬂtir.
Ülkemizde devrimci mücadelenin geliﬂmeye baﬂlad›¤› 1960’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan baﬂlayarak,
O r t a n › n s o l u ” kavram›
CHP de “O
kullan›lmaya baﬂland›.
Bu y›llar, dünyada ve ülkemizde
mücadelenin yükseldi¤i y›llard›r .
Dünyada sosyalizmin prestijinin
alabildi¤ine yükseldi¤i, emperyalizme karﬂ› s›n›fsal ve ulusal kurtuluﬂ
mücadelelerinin boyutland›¤› y›llard›r.
Amerikan emperyalizmi Viet n a m’da verilen mücadele ile büyük
prestij kaybetmiﬂ, dünyan›n birçok
bölgesinde kurtuluﬂ mücadeleleri
milyonlarca insan› etkilemiﬂti.
O y›llarda ülkemizde mücadele
üniversite anfilerinden ç›km›ﬂ, iﬂçiler, köylüler ve gençlik mücadelenin içinde yer almaya baﬂlam›ﬂt›.
Düﬂünün ki, sosyalist olmad›¤›
halde sosyalist söylemleri kullanarak halk›n karﬂ›s›na ç›kan T ‹ P ’in (
Türkiye ‹ﬂçi Partisi), engellemelere,
bask›lara ra¤men, derme çatma bir
örgütlenme ile ald›¤› oy oran› bir
çoklar› için ﬂaﬂ›rt›c› olmuﬂtur.

‹ﬂte bu dönemde, halk›n belli kesimlerindeki bu yönelimi, CHP de
de¤erlendirecek, biraz daha “sola”
kayacakt›r....

Karao¤lan efsanesi ve halka
umut olarak sunulan Ecevit
O s›rada -1960’lar›n sonlar›na
do¤ru- Anadolu’nun dört bir yan›nda, köylü mitingleri, grevler, direniﬂler yaﬂanmaktayd›. Haliyle bu
durum C H P’yi de etkiledi. Parti
içinde baﬂ›n› Partinin Genel Sekreteri Bülent Ecevit’in çekti¤i bir
grup “sola aç›lmak”tan yanayd›.
Sol söylemler kullanmaya baﬂlam›ﬂlard›.
Partinin Genel Baﬂkan› ‹ s m e t
‹ n ö n ü ise C H P’nin mevcut politikalar›nda ›srarl›yd›. Bu, mücadelenin geliﬂti¤ini göremeyen, klasik
politikalarda ›srar eden bir düﬂünceydi. C H P o haliyle halktan tümüyle tecrit olacakt›.
Oligarﬂi, s›n›flar mücadelesinin
geliﬂmesine paralel olarak C H P’yi
bu sürece göre haz›rlamaya çal›ﬂt›.
“Ortan›n solu”gibi kavramlar oligarﬂinin ihtiyaçlar› için bu dönemde
geliﬂtirildi.
Bu arada 12 Mart darbesi olmuﬂ,
darbe geçici bir süre halk›n mücadelesinde bir kesinti yaratm›ﬂt›.
Ama halk›n sola, devrimci mücadeleye yönelmesinin önü yine durdurulamayacak ve bu ak›ﬂ CHP’yi de
etkilemeye devam edecekti.
1972 ’nin May›s›’nda yap›lan
kongre de C H P ile özdeﬂ hale gelmiﬂ olan ‹ s m e t ‹ n ö n ü, klasik politikalar uygulamakla, geliﬂmenin önünü t›kamakla suçland›. ‹smet ‹nö-
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nü’ye ra¤men Bülent Ecevit’in seçilemeyece¤i söyleniyordu.
Ancak bugün oldu¤u gibi o gün
de tekeller Ecevit’ten bir lider yaratmak için kollar› s›vad›lar.. Parti
kitlelerden kopmuﬂtu, sola “aç›lacakt›”. Öyle de oldu. Ecevit, sol
söylemlerle CHP’nin Genel Baﬂkanl›¤›’na getirildi.
Mücadelenin geliﬂmesine paralel olarak, düzen Ecevit’in önünü
açt›. Ecevit, devrimci mücadelenin
önünü kesmek için oligarﬂi taraf›ndan uzun y›llar kullan›lacakt›.
Ecevit, partiyi sola açarak, sol
söylemler kullanarak, emekçi ve
yoksul halk› CHP etraf›nda örgütlemeye çal›ﬂt›.
Topra ks› z köyl ül ere, toprak reformu yap›larak, toprak da¤›t›lacakToprak iﬂleyenin, su kullana t›. “T
n › n” gibi radikal sloganlar kullan›yordu Ecevit.
E ﬂ i t h a k ç a b i r d ü z e n” den,
“E
herkese iﬂ vermekten söz ediyordu.
12 Mart aç›k faﬂizmi, Deniz Gez miﬂler ’i idam etmiﬂ, K›z›ldere’de
Mahirler’i ve daha onlarca devrimciyi katletmiﬂti.
Binlerce ilerici, yurtsever, devrimci iﬂkenceli sorgulardan geçirilmiﬂ, tutuklanm›ﬂ, demokratik haklar
gaspedilmiﬂti.
Ecevit ve CHP, bu dönemde halk›n 12 Mart aç›k faﬂizminden hesap
sorulmas› talebini, 12 Mart faﬂizmine karﬂ› öfkesini kullanm›ﬂt›r. 12
Mart aç›k faﬂizminden hesap soraca¤›n› söylerek oy istemiﬂ, ancak
1973 seçimlerinden sonra iktidar
orta¤› oldu¤unda tüm bu sözlerini
unutmuﬂtur.
Halk, 12 Mart faﬂizmi döneminde büyük bir zulüm, büyük ac›lar
yaﬂam›ﬂt›. Ecevit iﬂte bu dönemin
hemen ard›ndan halk›n karﬂ›s›na
adeta “kk u r t a r › c › ” olarak ç›kar›ld›.
‹ﬂbirlikçi tekellerin deste¤ini
alan Ecevit, bir alternatif olarak sunuldu.
Silahl› devrimci hareket fiziki
olarak yenilmesine karﬂ›n, devlete
karﬂ› sürdürdü¤ü mücadele ile milyonlarca insan› sarsm›ﬂ, devrimci

mücadele için büyük bir potansiyel
yarat›lm›ﬂt›.
Solun çeﬂitli kesimlerinin d›ﬂ›nda, Ecevit ve CHP de gözünü bu potansiyele dikmiﬂ, sol söylemler ve
sloganlar ile bir umut yaratmaya çal›ﬂm›ﬂt›. ‹ﬂte Ecevit’in mavi gömle¤i, kasketi ile “Halkç› Ecevit” diye
alk›ﬂland›¤›, “ u m u d u m u z K a r a o ¤l a n ” diye da¤lara taﬂlara isminin
yaz›ld›¤› y›llar bu y›llard›r.
‹ﬂbirlikçi tekeller Ecevit’i umut
olarak sunmuﬂ, Karao¤lan efsanesi
böyle yarat›lm›ﬂt›. CHP ve Ecevit,
devrimci hareketin örgütlenece¤i
zemini ortadan kald›rmak için alternatif yap›lm›ﬂt›r.

Düzen solu ülkedeki
m ü c a d e l e y e g ö re b i r r o t a
belirledi
Düzenin soluna iliﬂkin olarak
söylediklerimizi toparlayacak olursak;
B i r i n c i s i : Halk›n devrimciler
önderli¤inde mücadelesi geliﬂmeye
baﬂlay›nca düzen de kendi solunu
yaratt›.
‹kincisi: Oligarﬂi düzenin solunu ülkedeki mücadeleye ba¤l› olarak ﬂekillendirdi. S›n›flar mücadele
si güçlü ve devrimci mücadelenin
gücü bir çok geliﬂmeyi etkiliyorsa,
düzen solunun dili, konumlan›ﬂ› da
buna göre ﬂekilleniyordu.
Mücadelenin geliﬂmesiyle birlikte düzen solu daha radikal bir dil
kullanm›ﬂ, radikal, sol söylemlerle,
kendini solda göstererek yoksul
emekçi halk› kazanmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Üçüncüsü: Mücadelenin geriledi¤i zamanlarda ve dönemlerde düzen solu da kendini bu yeni duruma
h›zla adapte ederek, gericileﬂmiﬂ,
sa¤c›laﬂm›ﬂt›r.
Böylesi dönemlerde düzen solu
iyice gericileﬂmiﬂ, gerçek kimli¤i
ile halk›n karﬂ›s›na ç›km›ﬂt›r. Düzen
solunun bazen sol söylemlere sar›lmas›, bazen de sa¤c›laﬂ›p ›rkç›, faﬂist söylemleri kullanmaya baﬂlamas› ﬂeklindeki ikili karakteri bura-

dan kaynaklanmaktad›r.
D ö r d ü n c ü s ü : Yeri geldi¤inde
oligarﬂi kendi soluna karﬂ› da tahammülsüz davranm›ﬂ, düzen solunu da törpülemiﬂtir. 1985’li y›llardan günümüze kadar düzenin tercihi gerici-faﬂist politikalardan yana
olmuﬂtur.

K › l › ç d a ro ¤ l u v e C H P ’ y i k i m
niye destekliyor?
1970’li y›llardan bu yana aradan
geçen 40 y›lda düzenin solu da kendi içinde savrulmalar›, iniﬂleri-ç›k›ﬂlar› yaﬂayarak, günümüze kadar
geldi.
Dönem oldu, keskin söylemlerle
radikal sloganlarla halk›n karﬂ›s›na
ç›kt›. Dönem oldu sivil faﬂist hareket MHP’nin “ikiz kardeﬂi” olarak,
onunla birlikte hareket etti.
Devrimci mücadelenin geliﬂti¤i
y›llarda, devrimci mücadelenin
önünde barikat oldu. Halk›n devrimci enerjisini do¤rudan düzene taﬂ›yarak, düzen içinde eritti.
Özellikle 1991’deki DYP-SHP
koalisyonu sonras›, son 15 y›lda
“ii k t i d a r y ü z ü ” görememelerinin
nedenleri aras›nda oligarﬂinin tercihleri de rol oynad›.
15 y›l sonra iﬂbirlikçi burjuvazinin bir kesimi taraf›ndan K›l›çdaro¤lu’nun CHP’ye Genel Baﬂkan
yap›lmas› ile birlikte CHP tekrar alternatif olarak sunuluyor.
Bunun baﬂl›ca iki nedeninden
söz edebiliriz;
Birincisi; oligarﬂi içi çat›ﬂmada
CHP bir alternatif olarak elde tutulmak istenmektedir. Özellikle
AKP’nin 8 y›ld›r alternatifsiz olmas› karﬂ›s›nda tekeller bir alternatif
yaratmak ihtiyac› duymuﬂlard›r.
‹ﬂbirlikçi tekeller, hiçbir düzen
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14 Ekim 1973’den 2010’a
Ecevit’ten K›l›çdaro¤lu’na

d i r ” program› gerçekte, tekelci burjuvazinin ç›karlar›n›n savunulmas›ndan
baﬂka bir anlama gelmiyordu.
Bu program, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› hiçbir politik, ekonomik
önlem içermiyordu. Aksine desteklenmesi yönünde çok ﬂeyler ifade ediyordu. Örne¤in, devlet giriﬂimleri
özelleﬂtirilecekti; (...) Öte yandan,
“düzen de¤iﬂikli¤i program›”nda özel
sektöre bol kredi verilece¤inden ve
vergiden muaf tutulaca¤›ndan aç›kça
söz ediliyordu.
Toprak kapitalistleri de programda unutulmam›ﬂt›. Buna göre, bugünün toprak a¤alar›, kendilerine bol
sermaye verilerek ve kredi olanaklar›
tan›narak “sanayi ﬂövalyeleri” haline
getirilecekti. Elbette bu paralar›n nereden karﬂ›lanaca¤› programda belirtilmiyordu; ama bunun bedelini halk›n ödeyece¤i aç›kt›.
ECEV‹T ve CHP’ye “ulusal burjuvazinin temsilcisi” diyenler acaba,
onun “düzen de¤iﬂikli¤i” program›nda yer alan, NAT O’ya ba¤l›l›k yemi nine, NAT O ve ABD ile olan ittifak
a n l a ﬂ m a l a r › n a t e r s d ü ﬂ m e m e do¤rultusunda bir ulusal savunma stratejisi ve politikas› izlenece¤ine iliﬂkin
sözlerine ne söylerler bilmeyiz ama,
aç›kt›r ki ECEV‹T ve CHP uluslararas› alanda hiç de M. KEMAL’in d›ﬂ
politik çizgisine yak›n de¤ildir.
“Düzen de¤iﬂikli¤i” program›n›n
en komik bölümü ise, halk için vaadedilen tedbirlerdir. Ne yaz›k ki,
milyonlarca insan, bu komik vaatlerin

peﬂine tak›lm›ﬂt›r. (‹lginç olan ﬂu ki;
ECEV‹T’in “düzen de¤iﬂikli¤i” olarak baﬂvurdu¤u bu aldatmaca yeni
de¤ildir. Almanya’da H‹TLER, Türkiye’de TÜRKEﬁ’in kulland›¤› “iﬂçi
fabrikaya ortak” vb. gibi aldat›c› sloganlar, böylesi bir aldatmacan›n baﬂka örneklerini oluﬂturur.)
...
ECEV‹T’in konuﬂtu¤u miting
alanlar›n› anti-faﬂist sloganlarla dolduran milyonlarca insan, yukar›da k›saca anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z “ d ü z e n
de¤iﬂikli¤i” program›na oy verdi.
Her zaman oldu¤u gibi, halk›n niyeti
baﬂkayd›, tekelci burjuvazinin niyeti baﬂka... ECEV‹T, ikiyüzlü bir
ﬂekilde halk›n tüm taleplerine sahip
ç›kt›¤›n› söylüyordu.
(Hakl›y›z Kazanaca¤›z)
***
DEVR‹MC‹ SOL, 1979’da “ E mperyalizme, Faﬂist Te r ö re, ‹ﬂsizli¤e
ve Pahal›l›¤a Karﬂ› Mücadele” kampanyas› baﬂlatm›ﬂt›. Kampanyaya
iliﬂkin o zamanki Devrimci Sol dergisinde ﬂu aç›klamaya yer verilmiﬂti:
“... Kampanyan›n as›l amac› kitlelerin gözünde gittikçe somutlaﬂan
IMF gerçe¤iydi.
“CHP-ECEV‹T iktidar› IMF’nin
tüm ﬂartlar›n› kabul etmiﬂ, devalüasyon %100’ü aﬂm›ﬂt›r. Pahal›l›¤›n ve
iﬂsizli¤in had safhaya ç›kt›¤› böyle
bir durumda faﬂist partiler, pahal›l›k,
iﬂsizlik ve yoklu¤un müsebbibinin
CHP nezdinde “sol” oldu¤unu iﬂlemeye ve bu yolla kitleleri kendi faﬂist
demagojilerine alet etmeye baﬂlad›lar. (...) CHP’nin sol de¤il kapitalist
oldu¤unu, ülkenin d›ﬂa ba¤›ml› oldu¤unu, pahal›l›¤›n ve iﬂsizli¤in sorumlusunun emperyalizm, tekelci sermaye ve bir avuç sömürücü (...) oldu¤unu halka göstermeliydik.

Özellikle AKP’nin yoksul kitleleri tam denetlemesi zorlaﬂt›kça,
oligarﬂinin bu ihtiyac› daha da büyüyecektir. Oligarﬂi AKP’nin izledi¤i politikalar›n halkta yaratt›¤›
hayal k›r›kl›klar›n›n devrimciler taraf›ndan örgütlenmesinin kendi iktidar› için ne anlama geldi¤ini görmektedir.
Her tür sald›r›ya karﬂ›n yok edemedikleri devrimci mücadele ve
enson 1 May›s alan›na yans›yan büyük kitlesellik de elbette oligarﬂiyi

düﬂündüren etkenler aras›ndad›r. O
nedenle oligarﬂinin halk›n karﬂ›s›na
sahte bir umut yaratma aray›ﬂ› h›zlanm›ﬂ ve düzenin solunun önü
aç›lm›ﬂt›r.
Düzen, umut kesilen CHP’den
bir “iktidar alternatifi”, s›radan bir
bürokrat olan K›l›çdaro¤lu’ndan ise
bir “lider” yaratmaya çal›ﬂ›yor.
Onu, halk›n karﬂ›s›na umut olarak
ç›kararak, halk›n düzene olan tepkilerini, ba¤›ms›zl›k ve adalet özlemlerini, düzen içinde eritmek istiyor.

HALKIMIZ, AYNI OYUNA
GELMEYEL‹M!
Oligarﬂinin ECEV‹T ‹LE
Çözüm Aray›ﬂ›
12 Mart faﬂizmi, silahl› devrimci
güçleri örgütsel olarak yenilgiye u¤ratmay› baﬂarm›ﬂt›; ama devrimci potansiyeli ve genel olarak halkta mevcut olan sol potansiyeli yok edememiﬂti. Bunu göz önüne alan CHP ve
lideri ECEV‹T, 60’lar›n sonlar›nda
piyasaya sürdü¤ü “düzen de¤iﬂikli ¤i” program›n› yeniden canland›rd›.
Seçim öncesi Türkiye “Bozuk Dü zen”, “Bu Düzen De¤iﬂmelidir”,
“Umudumuz Karao¤lan” sloganlar›yla çalkalanmaya baﬂlad›. 60’l› y›llar›n ortalar›nda yükselen devrimci
mücadelenin bir ürünü olan, 12 Mart
faﬂizmi döneminde dibe itilen ve
1973’te dipten ç›kan sol potansiyel,
bu program etraf›nda, tekelci burjuvazinin potas›na ak›t›lmaya çal›ﬂ›l›yordu. Bunda baﬂar›s›z olundu¤u da
söylenemez. Seçim öncesi mitinglerde toplanan yüzbinlerce insan “ K a h r olsun Faﬂizm”, “Ba¤›ms›z T ü r k i ye” sloganlar› at›yordu; ancak bu sloganlar›n düﬂman› olan ECEV‹T’in
gerçek yüzünü göremiyordu. Halk,
iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas›n› istiyordu; ECEV‹T ise ikiyüzlüce “tamam” diyordu. Nas›l olsa iktidar koltu¤una oturuncaya kadar her yol mübaht›.
Demagojik bir üslupla kaleme al›nan CHP’nin “bu düzen de¤iﬂmeli -

partisinin alternatifsiz olmas›n› istemezler. O nedenle AKP’nin karﬂ›s›na daha ciddi bir düzen muhalefeti ç›karmak öncelikli hedefleri olmuﬂtur.
‹kincisi; Oligarﬂi bilmekte ve
görmektedir ki, iﬂsizli¤in, açl›¤›n bu
kadar büyüdü¤ü bir ortamda, halk›n
düzene tepkilerinin, biriken öfkesinin akaca¤› bir kanal yaratmak ﬂartt›r ve düzen aç›s›ndan bunu en iyi
sa¤layacak olan da düzenin soludur.

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!
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Düzenin Solu, Halka Karﬂ›
Savaﬂ›n Bir Parças›d›r
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Ecevit, CHP’nin siyasi konumunu ﬂöyle tarif ediyordu: “C H P...
K om üni z m e a ç › l an b ir ka p› de ¤i l ,
aç›labilecek k ap›lar› zora baﬂvur maks›z›n örten bir demokratik güç t ü r.” (C. Arcayürek Aç›kl›yor, 10.
kitap, s. 226)
CHP, Ecevit’in de belirtti¤i gibi
devrimci mücadelenin önünde hep
bir b a r i k a t oldu. Devrimci mücadelenin yükseldi¤i y›llarda, düzen
taraf›ndan mücadeleye karﬂ› kullan›ld›. Düzenin sübap› oldu.
Kendisini bugüne kadar o r t a n › n
solu , d e m o k r a t i k s o l , sos yal de m o k r a s i olarak adland›ran düzenin
solu, oligarﬂinin halka karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ›nda halk›n karﬂ›s›nda yer
ald› hep.
12 Eylül öncesi halka karﬂ› sürdürülen savaﬂta C H P ’nin rolünü hiç
kimse reddedemez. CHP, iktidar oldu¤u dönemde, faﬂizme karﬂ› sürdürülen mücadelede halk›n elinik o l u n u ba¤lam›ﬂ, faﬂist sald›r›lar
karﬂ›s›nda halk› savunmas›z b›rakm›ﬂt›r.
“Faﬂist çeteler ile mücadele etmek” ad›na, as›l olarak sald›r›lar›n›
devrimci mücadeleye karﬂ› yöneltmiﬂtir. Ç›kard›¤› yasalar ile halk›n
kurtuluﬂ mücadelesini engellemeyi
amaçlam›ﬂt›r.
Nitekim, 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n ilk iﬂi tozlu raflarda bekleyen,
CHP’nin haz›rlay›p, uygulayamad›¤› “piﬂmanl›k yasas›”, “Tek Tip elbise uygulamas›” gibi yasa ve uygulamalar› raflardan indirip halka karﬂ› kullanmak olmuﬂtur.
Bülent Ecevit’in CHP Genel
Baﬂkan› oldu¤u 1972 y›l›ndan bu
yana aradan geçen 38 y›lda düzenin
solunun iktidar oldu¤u dönemler on
y›llar› bulan y›llar de¤ildir.
Ancak bu durum düzenin solu-

nun tekeller taraf›ndan gözden ç›kar›ld›¤›, CHP’nin bir kenarda durdu¤u
anlam›na
gelmemelidir.
CHP’nin iktidar y›llar› çok uzun olmamakla birlikte, düzen güçleri aç›s›ndan önemli bir güç olarak görülmüﬂ, düzene karﬂ› tepkileri nötralize etmede önemli bir rol oynam›ﬂt›r.

C H P ne savundu, ne yapt›?
Hemen her düzen partisinin yapt›¤› gibi CHP de halka onlarca vaatte bulunup, iktidar olunca bunlar›n
tümünü unuttu. Halk yine seçimden
seçime hat›rland›.
CHP’nin tek kusuru klasik bir
düzen partisi gibi davranm›ﬂ olmas›
de¤ildir elbette. CHP tüm bunlar›,
kendisini solcu gösterip sol’un dili ni, solun sloganlar›n› kullanarak
yapt›.
CHP 1970-80 aras›nda halk›n
umutlar›n› çald›. Milyonlarca insan›n hakl› taleplerini, beklentilerini,
gelece¤e dair düﬂlerini kulland›.
Yeni-sömürge ülkelerin neredeyse tümünde yaﬂand›¤› gibi ülkemizde de C H P gibi partiler sonuçta fa ﬂ i z m i n s ü b a p l a r › olmak rolünü üstlendi.
CHP bu y›llar boyunca anti-faﬂist mücadelenin önünde her zaman
engeldi. Bu gerçek nedeniyledir ki,
anti-faﬂist mücadelede ittifak yap›lacak bir güç de¤il, tecrit edilip, teﬂhir edilecek bir güç olarak gördük
CHP’yi.
Ecevit’li C H P, 1973 seçimlerinden sonra CHP-MSP koalisyonu ile
9 ay boyunca iktidar oldu¤u bir dönem yaﬂad›.
CHP tek baﬂ›na iktidar olamasa
da ayd›nlar›n ve CHP’ye oy veren
halk›n CHP’den büyük beklentileri
oldu. Bir kere CHP’nin çok ﬂey ya-

paca¤›na inanm›ﬂ, inand›r›lm›ﬂlard›.
Halk ve ayd›nlar umdu¤unu bulamazken, iﬂbirlikçi tekeller 9 ay
boyunca Ecevit’ten ve uygulamalar›ndan memnundu.
Yaﬂanan ekonomik bunal›m›n
yükünü yine halk omuzlamak
Ha l k ç › E c e vi t”
zorunda kalm›ﬂt›. “H
ald›¤› kararlarla, halk› de¤il, iﬂbirlikçi tekelleri kollad›.
Halka büyük vaatlerde bulunarak hükümet olan CHP’li koalisyonun uygulad›¤› ekonomik tedbirler,
iﬂbirlikçi tekellerden ve asalak toprak a¤alar› ile arac›-tefecilerden yana oldu.
Halk zamlar›n yan›s›ra, karaborsayla, istifçilik ve rüﬂvet ile kuﬂat›ld›.
CHP’nin “ddüzen de¤iﬂikli¤i”nin de halk› kand›rmak için ortaya
at›lm›ﬂ bir aldatmaca oldu¤u ortaya
ç›kt›. Seçim öncesi düzenlenen mitinglerde “112 M art faﬂi z mi nde n”
hesap soraca¤› sözünü veren Ecevit,
iktidarda bunlar› da unuttu.
12 Mart’›n faﬂist generallerinin
b›rak›n yarg›lanmas›n›, hepsi bankalar›n, holdinglerin yönetim kurullar›na getirilerek ödüllendirildiler.
CHP ve Ecevit’in bu politikalar›yla iki yüzlülükleri, halk› nas›l aldatt›klar› da ortaya ç›kt›. O dönem
Ecevit’in halk›n gözünü boyamay›
amaçlayan iki uygulamas› oldu.
B u n l a r d a n i l k i ; 12 Mart'ta faﬂist cunta taraf›ndan yasalaﬂt›r›lan
Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin
(DGM) kapat›lmas› için Anayasa
Mahkemesi'ne baﬂvurmas›d›r.
Ö b ü r uygulama ise, k›sm› genel aff›n ç›kar›lmas›yd›. Ancak tüm
bunlar› çeﬂitli hesaplarla yapt›lar.
Afla ç›kacak olanlarda, oligarﬂi
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için fazla bir tehlike yoktu, dahas›
CHP aff›n siyasi tutuklular› kapsamamas› için herﬂeyi yapm›ﬂt›. ‹kincisi DGM’ler de o kesitte yak›c› bir
ihtiyaç de¤ildi. Nitekim CHP, 6 y›l
sonra mücadelenin geliﬂmesine paralel olarak mücadelenin bast›r›lmas› için bir dizi faﬂist yasa ve yönetmelik haz›rlayacakt›. Bunlar içinde
DGM yerine geçeçek “ ‹ h t i s a s
M a h k e m e l e r i ” de vard›.

C H P halk›n de¤il, tekellerin
yan›nda
9 ay süren CHP-MSP koalisyonu, 20 Temmuz 1974 y›l›nda K›br›s’a müdahale ederek, K›br›s iﬂgalini de gerçekleﬂtirdi. Ecevit, kendiK›b r›s fa t ih i” olarak ilan etsini “K
tirdi.
Halk› bir süre de K›br›s iﬂgali ile
oyalad›. 9 ayl›k iktidar› döneminde
halk›n de¤il, tekellerin yan›nda olmuﬂtu.
1977 seçimlerine bu koﬂullarda
girildi. Ecevit ve CHP hiç ummad›klar› bir oranda, yüzde 42 oran›nda oy ald›lar. Bu oy oran›n›, bu deste¤i CHP siyasi hayat›nda görmemiﬂti.
Seçimlerde uzlaﬂmac› sol ve faﬂist sald›r›lardan ürken ayd›nlar,
CHP’yi desteklemeyi bir kampanyaya dönüﬂtürmüﬂ, tüm umutlar›n›
CHP’ye ba¤lam›ﬂlard›.
1973 Ekim seçimlerinde, halk
da, 12 Mart döneminde yaﬂad›¤›
katliamlara, idamlara, iﬂkencelere
tepkisini
sand›¤a
yans›tm›ﬂ,
CHP’nin yalanlar›ndan etkilenerek
oylar›n› CHP’ye vermiﬂti; ama aldat›ld›¤›n› görmesi için fazla zaman
geçmesi gerekmeyecekti.
1977 Haziran genel seçimlerinde
de ayn› ﬂey yaﬂand›. Halk faﬂist
Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin sald›r›lar›na, can güvenli¤inin olmamas›na, sömürü ve sefalete tepkisini CHP’ye oy vererek gösterdi.
CHP ise, anti-faﬂist potansiyeli,
halk›n faﬂizme tepkilerini kendine
kanalize ederek halk› tekrar aldatt›.
CHP ekonomik ve sosyal bunal›-

m› derinleﬂtirmekten, faﬂizmi güçlendirmekten
baﬂka bir ﬂey yapmad›.
Devrimci hareket,
CHP konusunda net tav›r
alm›ﬂ, CHP kuyrukçulu¤una karﬂ› ideolojik mücadele yürütmüﬂtür. CHP
iktidar›n›n çözüm olmayaca¤›n› ›srarla savunmuﬂtur.
Seçimler sonras› tekrar iktidar
olan CHP yeni iktidar› döneminde,
halk›n lehine olacak ad›mlar atmam›ﬂt›r.
CHP iktidar› döneminde, haklar
ve özgürlükleri geniﬂletmek için
hiçbir ad›m atmam›ﬂ, bunlar› yapmad›¤› gibi faﬂist devleti güçlendiren, ad›mlar atm›ﬂt›r.
Faﬂist yasalar› kald›rmad›¤› gibi
yeni faﬂist yasalar ç›karm›ﬂt›r. 12
Mart’›n iﬂkenceci katillerini iﬂbaﬂ›na getirmiﬂtir. Polis içinde ilerici,
demokratlar›n örgütü olan P O L DER’i da¤›t›p, faﬂist polislerin örgütlenmesi Pol-Bir’e dokunmayarak faﬂist polislerin önünü açm›ﬂt›r.
C H P ’nin
rolünü
A¤ustos
1978'de ﬂöyle de¤erlendiriyorduk:
''...Devletin resmi emniyet görevlilerinin bizzat emperyalist uzmanlar taraf›ndan e¤itilmesi, jandarman›n seferber edilmesi, halka yönelik bask›, terör ve pasifikasyonun
h›z kazanmas›, Kürt halk›na yönelik
asimilasyonun yo¤unlaﬂmas›, aç›k
faﬂist uygulamalar›n ad›m ad›m kurumlaﬂmas› ve giderek de halk kitlelerinin buna al›ﬂt›r›lmas›, faﬂist
devletin yetkinleﬂtirilmesine hizmet
etmektedir.'' (Dev-Genç Dergisi s.1)
Ecevit, IMF politikalar›n› uygulam›ﬂ, halk›n daha çok yokluk, yoksulluk yaﬂamas›na neden olmuﬂtur.
Tekellerin ç›kar› için her tür tedbiri
almaktan kaç›nmam›ﬂt›r.
E c e v i t , hükümeti döneminde
kontrgerilla tart›ﬂmalar›n› da ﬂu sözYa p t › ¤ › m
leri ile kapatm›ﬂt›r: ''Y
a r a ﬂ t › r m a l a r a g ö re T ü r k i y e ' d e
devletçe düzenlenmiﬂ kontr-geril l a re s m e n y o k t u r.'' (3 ﬁubat 1978
tarihli konuﬂmas›)

Düzenin solu mücadelenin
karﬂ›s›ndad›r
CHP’li Ecevit’ten, Erdal ‹nönü’lü Murat Karayalç›n’l› SHP’ye,
DSP’ye kadar düzenin solu her zaman mücadelenin ve halk›n karﬂ›s›nda olmuﬂtur.
Maraﬂ gibi katliamlar CHP iktidar› döneminde olmuﬂ, CHP faﬂist
katillerden hesap sormak yerine s›k›yönetim ilan ederek, sola ve devrimcilere sald›rm›ﬂt›r..
Sivas katliam› SHP’nin iktidar›
döneminde gerçekleﬂtirilmiﬂ, o y›llarda halka yönelik onlarca katliam
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹nfazlarla, kay›plarla, an›lan bir dönemdir o dönem.

Say›: 218

Yürüyüﬂ
30 May›s
2010

Ulucanlar katliam›, 19-22 Aral›k
hapishaneler katliam› döneminde
Halkç› Ecevit” varyine iktidarda “H
d›r.
Oligarﬂi, düzenin solunu iktidara
taﬂ›rken, gerici-faﬂist iktidarlar›n
uygulamaya korktuklar›, büyük çat›ﬂmalara yol açacak uygulamalar›
da ço¤unlukla düzenin soluna CHP’ye, SHP’ye, DSP’ye- CHP’ye
yapt›rm›ﬂt›r.
Düzenin solunun tarihi, halka
karﬂ› yürütlen savaﬂ›n sürdürücüsü
olma, halka yönelik katliamlar ve
sald›r›lar tarihidir.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
düzenini güçlendiren, uygulamalar›
ile hat›rlanacakt›r düzenin solu!..

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!
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Y ü r üy ü ﬂt e

Tek Yol

‘Ak günler’, ‘Hakça düzen’, ‘Adil düzen’ de¤il,

Tek Yol Devrim!

Say›: 218

Yürüyüﬂ
30 May›s
2010

Düzen politikac›lar›ndan, sokaktaki simitçiye, maden ocaklar›nda
çal›ﬂan bir iﬂçiden, ayakkab› boyac›s›na, bir da¤ köyünde yaﬂayan
yoksul köylüden, bir ö¤retmene kadar hemen herkes bu düzenin kendi
sorunlar›n› çözmedi¤ini söyleyecektir.
Bu dün de böyleydi... Ülkemizde
milyonlarca emekçi ve yoksul için
ayn› sorunlar dün de vard›. Bugün
de ayn› sorunlar› yaﬂ›yoruz. Bu düzen devam ettikçe yar›nda ayn› sorunlar› yaﬂayaca¤›z.
O halde, çocuklar›m›z, bizden
sonrakiler de ayn› sorunlar› m› yaﬂayacak?
Tek kelimeyle; bu düzen sürdükçe, çocuklar›m›zda, onlar›n çocuklar› da ayn› sorunlar› yaﬂayacaklar.
Bugüne kadar sorunlar›n çözümünü düzen partilerine, düzen politikac›lar›na havale ettik. Onlar için
üzüldük!.. Onlar›n kazanmas› için
kavga bile ettik!.. Onlar› herkese
karﬂ› b›kmadan savunduk!..
Sonuç!.. Sonuç, yok. Y›llarca
bizi yalanlar›yla kand›rd›lar. Olmad›k vaatlerde bulundular. Kimi iktidara geldi¤inde, halk›n sorunlar›n›,

Fatma Koyup›nar
Mezar› Baﬂ›nda An›ld›
ﬁehit düﬂüﬂünün 4. Y›l›nda
FATMA KOYUPINAR Gaziantep’teki mezar› baﬂ›nda ailesi ve
sevenleri taraf›ndan 24 May›s’ta
an›ld›.
Fatma Koyup›nar’›n annesinin
a¤›t yakmas› bittikten sonra tüm
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“1100 günde” kimi “500 günde” çözecekti.
Hatta Tansu Çiller gibi, bizlere 2
anahtar vaat edenler oldu. K›sa sürede herkesin, bir evi, bir arabas›
olacakt›.
Bizlerin evi, arabas› olmad› ama
Çiller ailesinin, Amerika’daki banka hesaplar› a¤z›na kadar doldu.
Bize vaat edilenlerin tümünün
yalan oldu¤unu, bizi aldatt›klar›n›
görük ve yaﬂad›k. Bizi aldatanlar
ﬂimdi köﬂelerinde, “bir eli ya¤da,
bir eli balda” yaﬂ›yorlar..

Çözümü Onlara B›rakt›k!
Düzen partilerine, düzen politikac›lar›na inand›k, inand›r›ld›k. Onlara umut ba¤lad›k. Kimi bizleri aldatmak için tüm sorunlar›n “ A k
g ü n l e r d e” çözülece¤ini, kimi “Adil
d ü z e n” kurduklar›nda sorunlar› çözece¤ini söyledi.
A k g ü n l e r ”den,
K›sacas›, “A
Adil düzen”e, “H
Hakça düzen” e
“A
kadar herkes bir kurtuluﬂ reçetesi ile
bizleri aldatt›. Yalan söyledi, sorunlar›m›z› yok sayd›lar..
A k g ü n l e r ” di1970’li y›llarda “A
yen Ecevit’in “ A k g ü n l e r”i halk›n
devrim ﬂehitleri ad›na bir dakikal›k sayg› duruﬂunda bulunuldu.
Sayg› duruﬂunun ard›ndan Fatma Koyup›nar’›n devrimci yaﬂam›ndan söz edildi ve sevdi¤i türkü
söylendi
A¤›t yakan anas› k›z›na seslenerek “helal olsun sana senin yapt›¤›n› herkes yapamaz dile¤in gibi
yaﬂad›n ve diledi¤in gibi öldün”
dedi.

hangi sorununu çözdü? Bugün kaç
Ak
kiﬂi ne oldu¤u bile bilinmeyen “A
g ü n l e r”i savunuyor?
‹slamc›lar y›llarca “Adil düzen”
dediler. Onlar›n iktidar›nda halk daha çok yoksullaﬂt›. Onlar havuzlu
villalarda oturur, lüks ciplerle dolaﬂ›rken, yoksullar çöpten ekmek toplayacak duruma getirildiler.
K›sacas›, “ççok partili sistem”
dedikleri faﬂizmin süreklilik kazand›¤› 1950’li y›llardan bu yana 60
y›lda ne dedilerse, hepsinin alt› boﬂtu.
Onlar› tam 60 y›ld›r bekliyoruz.
Ama sonuç yok! Çözüm yok!

Çözüm Va r ! Ç ö z ü m
Devrimdir!
Çözüm devrimdir, çözüm devrimcilerdir. O nedenle “ Tek Yol
Devrim!” diyoruz. Bunu tam 40
y›ld›r söylüyoruz.
Tek Yol
Tarihsel bir slogand›r “T
Devrim!” slogan›. Ve bu slogan sadece 1970 ’li y›llar›n slogan›› de¤ildir. O y›llarda sokaklar›m›z›n
duvarlar›nda, okullar›m›za as›lan
pankartlarda, fabrika duvarlar›na
as›lan duvar gazetelerinde Ç Ö Z Ü M
Tek Yol Devrim!” demiﬂtik.
için “T
Tek Yol Devrim!”
Bugün de “T
diyoruz. Bunun için hiç karﬂ›l›ks›z
40 y›ld›r mücadele ediyoruz. Vaat
etmiyor, bunun için bedel ödüyoruz.
Tek
Ç Ö Z Ü M B ‹ Z ‹ Z!.. Çözüm;“T
Yol Devrim!” dir...
Bu slogan düzen partilerine, düzenin soluna da, düzenin sa¤›na da
umut ba¤lamayan bir kal›c› çözümü
anlatmaktad›r. Bir gerçe¤i ifade etmektedir. O gerçek de ﬂudur;
Halk›n on y›llar› aﬂan sorunlar›n›n çözümü için D E V R ‹M dünden
de zorunlu ve gerekli bir hale gelmiﬂtir. Art›k baﬂka yerde çözüm aramayacak, sadece DEVR‹M’i isteyecek, bunun için mücadele edece¤iz...
Çözüm, devrimi büyütmektedir.
Onun için DEVR‹M diyoruz!.

CHP sol DE⁄‹LD‹R

Öldüren kapitalizmin

kar h›rs›d›r:
Deprem olur felaket denir, binlerce ölür insanlar›m›z.
Trafik kazalar›n›n sorumlusu
“trafik canavar›” olmuﬂtur; her y›l
binlercemiz trafik kazas›nda ölür.
Sel olur “afet” denir. Her y›l
yüzlercemiz ölür. Sorumlusu yoktur.
Madenlerde, inﬂaatlarda, sanayide, tersanelerde her y›l yüzlerce iﬂçi
ölür, “iﬂ kazas›” denir, “kader” denir. Yoktur sorumlusu...
Hay›r; Ölümlerimiz ne kaderdir
ne de kaza... Sorumlusu ne depremlerdir, ne seller, ne trafik, ne de iﬂ
kazalar›...
Ölümlerimizin sorumlusu kapitalizmdir. Kapitalizmin kâr h›rs›d›r.
Çünkü kapitalist sistemde insan›n
de¤eri yoktur. Onun için önemli
olan tek ﬂey vard›r; kâr! ‹nsanlar aç
kalm›ﬂ, iﬂsiz kalm›ﬂ, evsiz kalm›ﬂ,
ölmüﬂ umurlar›nda de¤ildir. Onlar
için varsa da, yoksa da önemli olan
kârd›r.
Nedir kâr?
Kâr; bir mal›n maliyet fiyat›yla
sat›ﬂ fiyat› aras›ndaki farkt›r.
Peki nas›l elde edilir kâr?
‹ﬂ bilen, kabiliyetli yöneticiler
sayesinde mi? Baﬂbakan Erdo¤an’n›n s›k s›k tekrarlad›¤› gibi “iﬂini bilmek”le mi?
Hay›r, bunlar›n hepsi koca bir
yaland›r. Kâr etmenin tek yolu vard›r. M a l i y e t i d ü ﬂ ü r m e k , ü r ü n ü n
f i y a t › n › a r t › r m a k . Maliyet ne kadar
düﬂürülürse kâr o kadar artar.
Ve iﬂte b ü t ü n m e l a n e t l e r b u rd a n d o ¤ a r. Depremlerde bunun için
ölürüz. Sellerde bunun için bo¤uluruz. Trafik kazalar›nda, iﬂ kazalar›nda bunun için ölürüz.
Maliyetin düﬂmesi demek kapitalist için kâr demek. Halk için iﬂsizlik demek.
Kapitalist, maliyeti düﬂürmek
için 8 saat çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçiyi ayn› üc-

reti ödeyerek 12 saat çal›ﬂt›r›r. Böylece maliyet düﬂer patronun kâr›
artar.
Patronlar iﬂçinin ücretine zam
yapmamak için “ekonomik krizden,
iﬂsizlikten” bahseder. ‹ﬂçiyi mevcut
ücretin de alt›nda bir ücrete çal›ﬂt›rmak ister. “Senin yar› fiyat›na çal›ﬂacak binlerce iﬂsiz var” diyerek iﬂsizli¤i ucuz iﬂçilik yaratmak için
koz olarak kullan›r. Milyonlarca iﬂsiz vard›r ancak kapitalistler onlara
iﬂ vermez. 50 iﬂçinin ancak yapabilece¤i iﬂi köle gibi çal›ﬂt›rarak 20 iﬂçiye yapt›r›r.
Kapitaliste bütün bunlar› yapt›ran kâr h›rs›d›r. Daha çok kâr etmek
için daha çok sömürmek zorundad›r. Bu çal›ﬂma koﬂullar›, elbette “iﬂ
kazas›” denilen o ölümleri getirir.
Daha çok kâr etmek için; iﬂçilerin haklar›n› gasp etmek zorundad›r.
‹ﬂ güvenli¤iymiﬂ, kazalara karﬂ› önlem almakm›ﬂ; iﬂçinin dinlenmeye
ihtiyac› varm›ﬂ... bunlar›n hepsi patronlar için maliyetin art›r›lmas› demektir. Maliyetin art›r›lmas› kapitalizmin özüne ayk›r›d›r.
Kapitalist, daha çok kâr etmek
ister. Daha çok kâr etmek için kapitalist, ç a l m a k zorundad›r.
Deprem mi öldürüyor insanlar›?
40 bin insan›n öldü¤ü 17 A¤ustos 1999’daki depremi hat›rlay›n.
Ayn› ﬂiddetteki depremde tek bir binan›n y›k›lmayaca¤› dayan›kl›l›kta
binalar yapmak mümkün.
Fakat yap›lm›yor. Y›k›lan binalara bak›n, demirinden çal›nm›ﬂ, kumundan çal›nm›ﬂ, çimentosundan
çal›nm›ﬂ...
Bu durumda kim diyebilir göçük
alt›nda can veren 40 bin insan›n sorumlusu deprem diye?
Her y›l sel bask›nlar›ndan yüzlerce, onlarca, yüzlerce insan ölür.
Hangi derenin ne zaman taﬂaca¤› bilinir. Ama hiçbir önlem al›nmaz.
Kim bunun sorumlusu? Ya¤mur

mu?
Son 5 ayda içinde maden ocaklar›nda üç büyük patlama oldu. 63 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi. 27 May›s’ta Malatya’da bir maden oca¤›nda yine
grizu patlad› ve bir iﬂçi daha öldü.
Bir iki kiﬂinin öldü¤ü maden kazalar›, inﬂaat iﬂlerinde, sanayide, tekstilde, tersanelerdeki ölümlerin, sakatlanmalar›n ad› bile an›lm›yor.
Antalya’da bir otobüs köprüden
aﬂa¤› uçtu; 15 kiﬂi öldü. Bunlar sadece bir gün içindeki bir kaç örnek.
Tersanedeki vincin halat› niye
koptu? O yükü taﬂ›yabilecek halat
yok mu?
Var elbette. Ama bu patronlar
için maliyetin artt›r›lmas› demek...

Say›: 218

Yürüyüﬂ
30 May›s
2010

Malatya’daki maden oca¤›ndaki
grizu patlamas›n› önlemek mümkün
de¤il mi?
Mümkün, ama bunun için gerekli aletlerin, önlemlerin al›nmas› maliyetin artt›r›lmas› demek.
Antalya’daki otobüs kazas›n›n
nedeninin ﬂoförün uykusuz olmas›
söyleniyor. Otobüslerde çift ﬂoför
bulundurarak bu tür kazalar› önlemek mümkündür ancak kapitalist
için bu, maliyetin art›r›lmas› demek.
Kapitalist daha çok kâr için maliyeti
düﬂürmek zorundad›r. Bunun için
tek ﬂöföre iki ﬂöförün yapaca¤› iﬂi
yapt›r›r. Kazada ölen 15 kiﬂinin ölmesi kapitalistin umrunda de¤ildir.
Kâr h›rs› kapitaliste bunu yapt›r›r.
Bunun içindir ki, ölümlerimiz ne kaderdir, ne de kaza. Sorumlusu k a p it a l i z m i n k â r h › r s › d › r. Kâr h›rs›, asgari tedbirleri bile almay›p, bunlar›
lüks olarak görmektir. Daha çok çal›ﬂt›rmakt›r. Daha çok sömürmektir.

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!
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Adalet!
Antalya’n›n Aksu ‹lçesi’nde bir
tur otobüsü, Aksu Köprüsü’nde yoldan ç›karak yandaki dereye devrildi.
15 kiﬂi öldü.
ﬁu soruyu sordu hemen herkes:
KAZA M I , ‹ H M A L M ‹?
Otobüs kazas›nda bu soruyu sorduracak bir çok unsur vard›.
*
ﬁoförlerin hemen hiçbirinin sigortas› yoktu. Düzenli bir sa¤l›k
kontrolünden
geçirilmiyorlard›.
Ücretleri düzgün ödenmiyordu. ‹stirahatlar› yoktu. Bazen kesintisiz 21
s a a t araç kulland›klar› oluyordu.
Sadece bu y›l›n ilk 3 ay›nda tur
otobüsleri tam 53 kaza yapm›ﬂlar.
Baﬂka söze, baﬂka bilgiye gerek var
m›? K a z a m › ? ‹ h m a l m i ? Bu say›lanlardan sonra, sorunun cevab› belli de¤il mi?
*
Zonguldak’ta madende 30 iﬂçi öldü.
Zonguldak maden oca¤›
Soru ayn›ypatlamas›
d›. Burjuvazinin
ekranlar›nda bile
günlerce ayn› soru as›l›
kald›:
KAZA M I ? K AT L ‹ A M M I ?
*
‹ﬂte ayn› yerden bir haber daha:
Zonguldak’ta Türkiye Taﬂkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlü¤ü’ne ait maden oca¤›nda 17 May›s'ta meydana gelen
grizu facias›nda yaﬂam›n› yitiren iﬂçilerden 6's›n›n cenazelerinin ka r›ﬂt›¤› ortaya ç›kt›.
YANLIﬁLIK MI, SAY G I S I Z L I K
MI?
D‹R‹S‹N‹ DE, ÖLÜSÜNÜ DE
SAY M A M A K M I ?
*
‹stanbul Beykoz’da aç›lan bir
hafriyat çukuruna “serinlemek” için
giren iki çocu¤umuz bo¤ularak öl-
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Her ölümüzün üstünde
as›l› duran soru!
dü. 10 yaﬂ›ndaki Abdullah ﬁahin ve
Furkan Soylu, balç›¤a saplanarak
hayat›n› kaybettiler.
Soru ﬂuydu:
KAZA M I ? C ‹ N AY E T M ‹ ?
Kim açm›ﬂt› çukuru? Niye kapat›lmam›ﬂt›? Kapat›lmam›ﬂsa, niye etraf›nda önlem al›nmam›ﬂt›? Belediye
hemen denetlememiﬂti?.. Sorular
uzay›p gidiyor... Gitti¤i yere kadar
derseniz, bakanl›¤a kadar gider, tekellerin karargahlar›na kadar gider.
*
Geçen hafta iki genç k›z›m›z da
yang›nda öldüler. Devlete ba¤l› bir
yurtta kal›yorlard›.
Samsun Sosyal Hizmetler ‹l Müdürlü¤ü’ne ba¤l› K›z Yetiﬂtirme Yurdu’nda 22 May›s’ta ç›kan yang›n sonucunda ikisi de 18 yaﬂ›ndaki Özlem
Çakan ve Zeynep Binici, yanarak ve
dumandan bo¤ularak öldüler.
Soru ayn›:
KAZA M I ? K AT L ‹ A M M I ?
Yang›n neden ç›kt›? Neden zaman›nda söndürülemedi? Binan›n
yang›n önlemleri tam m›yd›?
*
27 May›s günü Tuzla’da bir iﬂçi
daha -üzerine vinçten bir parçan›n
düﬂmesi sonucu- öldü. 23 yaﬂ›ndaki
Metin ‹nan’›n ölümüyle birlikte
Tuzla’da 17 y›lda tam 134 iﬂçi öl müﬂ oldu.
Soru yine geliyor önümüze:
134 ölüme ne diyece¤iz:
KAZA M I ? K AT L ‹ A M M I ?
*
Bu soru her ölümüzün üstünde
as›l› duruyor.
Ve asl›nda biliyoruz ki, hepsinin
baﬂucunda cevaplar da var.
Her ölümümüz, taammüdendir.
Do¤al afet yok. Do¤al afetleri
katliama dönüﬂtüren düzen var.
Kaza yok. Her kazay› cinayete dönüﬂtüren vahﬂilikte bir kapitalizm var.
Taze mezarlar›n üzerinde as›l›

duran sorulara
cevap m› ar›yorsunuz: ‹ﬂte cevap:

Antalya Kaza

- Ülkemizdeki maden
kazalar›n›n
yüzde 98’i önlenebilir kazalard›r.
Bu kadar. Bütün sorular›n cevaplar›n› veriyor bu tesbit.
Yüzde 98’i önlenebilir ise ve önlenmiyorsa,
orada düpedüz, cinayetler vard›r.
Katliam vard›r.
*
Küba’da önümüzdeki Haziran
ay› içerisinde, d e p rem ve tsunami
olas›l›¤›na karﬂ› milyonlarca Kübal›’n›n kat›ld›¤› savunma amaçl› tatbikatlar düzenlenecek.
Her sene yap›l›yor bu tür tatbikatlar. Kelimenin gerçek anlam›yla
tatbikat bunlar.
Tatbikat›n d›ﬂ›nda, halk›n can
güvenli¤i için her ﬂey yap›l›yor.
Bunun sonucunda baﬂka ülkelerde binlerce can alan kas›rgalar, Küba’da ölümsüz atlat›l›yor.
Demek ki mümkün!
*
60 y›ld›r madenlerinde tek bir kazan›n olmad›¤› baﬂka ülkeler de var.
Demek ki mümkün!
*
KAZA M I ? K AT L ‹ A M M I ?
Mümkün olan›n yap›lmad›¤›
yerde, bu ölümlerin hiçbirine “normal ölüm” denemez; kaza denemez,
kader denemez, afet denemez.
Ölülerimizin mezarlar› üzerinde
duran sorunun cevab› bellidir belli
olmas›na.
Mesele, bu cevab› aç›kl›kla görebilecek cüreti gösterebilmekte ve bunun gere¤ini yerine getirebilmektedir.

CHP sol DE⁄‹LD‹R

Yorum, “Biz birleﬂtikçe bizi öldüremeyecekler bu gün bu duygularla
burday›z” dedi. Konuﬂman›n ard›ndan Grup Yorum türkülerini ve
marﬂlar›n› söylediler.
Eylemde “Maden Kazas› Kader
De¤ildir, Katil Devlet Hesap Verecek, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar› at›ld›.

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nden

Maden kazas› için eylem
Zonguldak Karadon maden oca¤›nda meydana gelen ölümlerin sorumlular›n› protesto etmek için
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi eylem yapt›.
23 May›s günü ‹stanbul Taksim
Tramvay Dura¤›nda yap›lan eylemde “10 Y›lda 25 Bin Kaza 63 Ölüm!
Kader De¤il Katliam!” yaz›l› pankart açarak AKP’nin sorumlulu¤unu ifade eden dövizler ve k›rm›z›
flamalar taﬂ›nd›.
Eylemde Ali Çak›r; Zonguldak’taki patlama ile ilgili “ Kaza de¤il katliam! ‹hmal de¤il patronlar›n
kar h›rs›” baﬂl›kl› aç›klamay› okuyarak Zonguldak Karadon Maden

Oca¤›’nda meydana gelen patlamada 28 iﬂçinin öldü¤ünü 2 iﬂçininde
hala kay›p oldu¤unu söyledi.
Aç›klamada iﬂçilere ve emekçilere ça¤r› yap›larak “Örgütlenmeliyiz, hakk›m›z için mücadele etmeliyiz!” denildi.
Eyleme kat›lan Grup Yorum da
k›sa bir konuﬂma yaparak Zonguldak’taki patlamada hayat›n› kaybeden iﬂçileri sayg›yla and›klar›n›, ailelerine, iﬂçi ve emekçilere baﬂsa¤l›¤› dilediklerini belirtti. Bunun ‘kader’ de¤il katliam oldu¤unu ve tedbir alamayanlar›n daha fazla kar
h›rs›yla katlettiklerini söyleyen

“Güvenli Gelecek Birleﬂik
Mücadeleyle Olacakt›r”
‹stanbul’da Türk-‹ﬂ binas›n› iﬂgal
eden Tekel iﬂçilerine destek için
devrimci örgütler ve siyasi partiler
taraf›ndan 25 May›s günü Taksim
AKM önünde eylem yap›ld›. Halk
Cephesi’nin de kat›ld›¤› eylemde
“Güvenli Gelecek Birleﬂik Mücadeleyle Olacakt›r, Güvencesiz Çal›ﬂmaya ve ‹ﬂ Cinayetlerine Hay›r” yaz›l› pankart aç›larak Türk-‹ﬂ Bölge
Temsilcili¤i’ne sloganlarla yüründü.
Türk-‹ﬂ binas›na gelindi¤inde,
Tekel iﬂçileri sloganlarla karﬂ›lad›lar. Burada aç›klamay› okuyan Zeynel Nihalio¤lu Tekel iﬂçilerinin Ankara’daki ‘Çad›r Kent’ direniﬂine
dikkat çekerek tüm toplumu etkiledi¤ini söyledi. Daha sonra direniﬂ
sürecine de¤inerek bu süreç içeri-

sinde Tekel iﬂçileri için, Türk-‹ﬂ ve
Tek G›da-‹ﬂ’ i kastederek “Sendika
bürokratlar›n› önlerine katarak onlar› eyleme zorlad›” diye belirtti.
Nihalio¤lu aç›klaman›n devam›nda Türk-‹ﬂ, D‹SK, KESK ve
Kamu-Sen’in alm›ﬂ oldu¤u 26 May›s grevininin Türk-‹ﬂ ve KamuSen’in satt›¤›n› ve di¤er konfederasyonlar›n karar›n alt›n› dolduramad›¤›n› ifade etti.
Nihalio¤lu iﬂ cinayetlerinin, güvencesiz çal›ﬂman›n, sendikal bürokrasinin “kader” olmad›¤›n› vurgulay›p, “‹ﬂçi s›n›f›n›n ﬂimdiye kadarki durumundan yararlanarak y›llard›r su baﬂlar›nda ahkam kesenler
yine s›n›f›n kendi gücüne dayanan
müdahaleleriyle alaﬂa¤› edilecekler-

Maden ‹ﬂçileri ‹çin Yaz›l›
Aç›klamalar
‹dil Kültür Merkezi, Grup Yorum, FOSEM ve ‹dil Tiyatro Atölyesi
Zonguldak’daki
maden
oca¤›nda meydana gelen ölümlerle
ilgili yaz›l› aç›klama yay›nlad›lar.
Aç›klamada
ölümlerin
kader
olmad›¤›, ölümlerin sorumlusunun
AKP oldu¤u belirtildi.
Malatya Halk Cephesi de
Zonguldak’taki maden kazas›ndan
sonra Malatya’da meydana gelen
kazada bir maden iﬂçisinin öldü¤ünü
belirtti. Aç›klamada “Sorumlular›
aç›¤a ç›karmayan, sorumlular› yarg›lamayan, önlem al›nmas›n› denetlemeyen iktidar, ölümlerimizin gerçek sorumlusudur” denildi.
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dir” diyerek konuﬂmas›n› bitirdi.
Aç›klaman›n ard›ndan Tekel iﬂçileri ad›na konuﬂan Metin Aslan dört
konfederasyon taraf›ndan, Türk-‹ﬂ,
D‹SK, KESK ve Kamu-Sen, Tekel
iﬂçilerinin mücadelesi sürerken 12
maddelik talepler listesi yay›nlad›klar›n› ve bu taleplerin kabul edilmemesi durumunda “26 May›s’ta üretimden gelen gücü kullanaca¤›z” diye belirttiklerini söyleyerek bu süreç
içinde genel grev için ﬂimdiye kadar
ne yapt›klar›n› sordu.
Ard›ndan geçen sürede 26 May›s
grevinin gerekçelerinin azalmad›¤›n› aksine artt›¤›n› söyledi.
Aslan son olarak bütün iﬂçileri
26 May›s’ta greve destek vermeleri
için ça¤r›da bulundu.
Tekel iﬂçileri açl›k grevini 25
May›s akﬂam› bitirerek 26 May›s’taki eylemlere kat›lacaklar›n›
söylediler.

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!
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Öğretmenimiz
Devrimcilik;
bu düzenin zulmüne, sömürüsüne tepki duymakt›r.
Bask›lara, iﬂkencelere, katliamlara kin duymakt›r.
Bu düzenin; yolsuzlu¤unu, soygununu, talan›n› reddetmektir.
Bu düzenin; onursuz, adaletsiz,
eﬂitsiz yaﬂam›na hay›r demektir.
Her birimiz, bizden öncekilerin
devrimci mücadelesinden, halk›n
mücadelesinden etkilenerek devrimci olduk.
Bununla
birlikte
devrimci
olmam›z›n
birçok nedeni olabilir.
Devrimci olmam›z›n
nedeni; üzerinde yaﬂad›¤›m›z vatan,
içinde yaﬂad›¤›m›z
halk gerçe¤idir.
Vatan›m›zda devrimci olmak için binlerce
sebebimiz var iken,
devrimci olmamak
için tek bir sebebimiz
dahi yoktur.
Bu mücadele halk›n kendi iktidar›n› kurma, özgür ve sömürüsüz
bir dünyay› yaratma mücadelesidir.
Bu mücadele devrim mücadelesidir.
Bu mücadele hak, adalet, özgürlük mücadelesidir.
Devrimcili¤imiz onurlu, namuslu, ahlakl› bir yaﬂam içindir.
Devrimcili¤imiz halk içindir.
Kapitalizmin krizi ve bask›lar›
artt›kça, devrimci mücadelenin de
geliﬂmesiyle birlikte halk›n çok çeﬂitli kesimlerinden insanlar devrimci saflarda yer al›rlar.
Halk; iﬂçiler, köylüler, tüm çal›ﬂanlar, küçük üreticiler, esnaflar, sanatkarlar, memurlar, ö¤renciler, ayd›nlar, ulusal de¤erlerini kaybetmemiﬂ, ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n› ve
halk›m›z›n özgürlü¤ünü isteyen, sömürü ve zulme karﬂ› olan herkestir.

Bir avuç iﬂbirlikçi, vatan haini d›ﬂ›nda kalan herkes halkt›r.
Güçlü bir vatanseverlik ve
halk sevgisiyle yapt›¤›m›z devrimcilik, uzun soluklu bir iﬂtir ve
özveri gerektirir, fedakarl›k gerektirir.
Devrimcilik bir ömür boyudur.
Ancak böyle bir devrimcilik, bir
ömür boyu süren bir devrimcilik,
devrimci saflarda kal›c›laﬂ›ld›¤›nda,
anlaml› ve de¤erlidir.
Devrimci olduktan bir süre sonra, tekrar düzen saflar›na, adaletsizli¤in batakl›¤›na dönülüyorsa bu
devrimcilik de¤ildir.
Halk›, Cephe'yi, kendisini kand›rmakt›r, ikiyüzlülüktür. Devrimci

‹deolojik mücadele, kendi saflar›m›zda devrimci e¤itim olarak sürerken, bu ideolojinin günlük yaﬂamda karﬂ›m›za ç›kan çok de¤iﬂik
biçimlerine karﬂ› (olmazlar, yap›lamazlar ve sonuç al›namayan her iﬂte ve birçok biçimde) cepheden mücadele etmektir.
‹deolojik e¤itim ile do¤ru, devrimci düﬂüncenin diyalekti¤i, toplumlar›n, s›n›flar savaﬂ› gerçe¤inin
kavran›lmas›, devrimcili¤in bilimsel temeller üzerine oturtulmas› zorunluluktur. Bir devrimci için, bu
temel üzerinde ülkemizdeki sömürü
düzeni ve halk gerçe¤i çözümlenirken, bir ömür boyu devrimcili¤in
temelleri de at›lm›ﬂ olur.
Bir ömür boyu devrimcilik e¤itimle sürer.
‹deolojik güç ancak
e¤itimle kazan›l›r.
E¤itim, bilimsel
sosyalizmin kavran›lmas›, Marksizm-Leninizm'in ülkemizde hayata geçirilmesidir.
Türkiye'de de, kapitalizmin y›k›larak
halk›n iktidar›n›n ve
sömürünün olmad›¤›
sosyalizmin kurulmas›
da; yürüttü¤ümüz savaﬂ›n, s›n›f savaﬂ›n›n, halk›n savaﬂ›n›n bir gerçekli¤idir. Bu gerçeklik, tarihsel ve toplumsal olarak, devrimin gerçekli¤idir ve bir zorunluluktur. Devrimcilik de bu gerçeklik içinde anlam›n›
bulur.
Yaﬂad›¤›m›z dünyada emperyalizm sömürüsünü, katliamlar›n›, iﬂkencelerini, savaﬂlar›yla kan gölüne
çevirdi¤i dünyam›zda haydutlu¤unu
daha da pervas›zlaﬂt›rarak sürdürüyor. Bu dünyada; açl›k, sefalet, ac›,
kan ve gözyaﬂ› artarak sürer.
Anadolu, Asya, Avrupa ve Ortado¤u'nun kavﬂa¤›ndad›r. Yeralt›, yerüstü kaynaklar›yla zengindir. Do¤al güzellikleri ise dünya harikas›d›r. Emperyalistler, Anadolu'nun
tüm güzelliklerine, zenginliklerine
el koydular. Vatan iﬂgal alt›ndayd›.
Anadolu halklar›, iﬂçisi, köylüsüyle

DEVR‹MC‹L‹K HALKINI VE
VATANINI ÇOK SEVMEKT‹R
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Biz Cepheliler, Anadolu
‹htilalinin Yürekli
Devrimcilerinin Yoldaﬂlar›y›z
saflara ad›m atmam›zla birlikte neden devrimci oldu¤umuzu unutmadan düzenden al›p getirdi¤imiz birçok duygu ve düﬂünce, kiﬂisel özlemler de¤iﬂmeye, kiﬂili¤imizde
devrimcileﬂmeye baﬂlar.
Bir ömür boyu devrimcilik yapmak; devrimci saflarda kal›c›laﬂmak, iyi bir devrimci olmak, halk›m›za, Cephe’ye lay›k olabilmek olmal›d›r hedefimiz.
Kendimizi, mücadele etti¤imiz
alan- birim ya da bölgede, halk› e¤iterek, sosyalist alternatifi, sosyalist
yaﬂam biçimini, sosyalist kültürü,
halk kitlelerine kavratmam›zla
mümkündür.
Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› yürüttü¤ümüz mücadelede, burjuva ideolojisine karﬂ› yürüttü¤ümüz ideolojik mücadelenin önemli
bir yeri vard›r.

CHP sol DE⁄‹LD‹R

yedi düvele karﬂ› savaﬂt›lar. Anadolu topraklar›, bir baﬂtan, bir baﬂa
kanla suland›. Kurtuluﬂ Savaﬂ›'yd›.
Zafer kazan›lm›ﬂ, vatan kurtulmuﬂtu. Ancak sömürü ve zulüm devam
etti. Yeni zenginler türedi ve emperyalistlerin iﬂbirlikçisi oldular. Vatan
topraklar›n› parça, parça tekrar satt›lar. Bu vatan bizimdi. Oligarﬂiye
karﬂ› savaﬂ yeniden baﬂlad›. Savaﬂ›m›z, vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›,
halklar›m›z›n kurtuluﬂu ve özgürlü¤ü içindi. ‹htilalimizin öncüleri Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ't›.
Onlar; iﬂçi, ö¤renci gençliktiler!
Halkt›lar sömürü ve zulüm alt›nda
yaﬂarlarken, her gün bask› ve zorbal›kla tan›ﬂ›yorlard›. Daha ilkokulda
ve lisede, yüksek okullarda onlara
hep ayn› ﬂeyleri anlatt›lar; "Türkler", "Osmanl›lar", "atalar›m›z" dediler. "Ordan oraya, o k›tadan bir
di¤erine, at s›rt›nda k›l›ç sallad›kça", "Viyana kap›lar›na kadar dayand›k", "Asya ve Avrupa ve Afrika'da cihana hükmeden Osmanl›y›z" dediler. Devam ettiler anlatmaya; "Atatürk kurdu cumhuriyeti",
"ikinci adam ‹nönü" dediler. Sonra,
"Yollar kral› Menderes", "Demirel,
Türkeﬂ, Erbakan, Ecevit ve bugün
Tayyip " Hep böyle devam edecekti. Anlat›lanlar de¤iﬂmiyordu, "ülkemiz zengin" diyorlard›. Zengin
olanlar›n say›s› bir elin parmaklar›
kadard›. Koçlar, Sabanc›lar, Eczac›baﬂ›lar, Karamehmetler... Halk açl›k
içindeydi ve yoksuldu. Yaﬂam, hiçde anlat›lanlar gibi de¤ildi. Gerçek
olan yaﬂamd›. Gençtiler, özgürlük
düﬂüncesiyle doluydular. Düﬂündüler, sordular, araﬂt›rd›lar, tart›ﬂt›lar,
yazd›lar, do¤ruya ulaﬂmak istediler.
Ve buldular do¤ruyu.
Devrimci oldular.
Ulaﬂlar, Mahirler, Niyaziler, Sabolar vard› Anadolu ‹htilali’nin öncüleri.
Anadolu ‹htilali'ni baﬂlatt›lar. Bu
vatan bizim, bu halk bizimdi.
Vatan›m›zda ABD'nin, Almanlar›n, ‹ngilizlerin, ‹talyanlar›n... Emperyalistlerin ne iﬂi vard›? Onlar›n,
askeri, tank›, topu, tüfe¤i yoktu ellerinde. Üsleri, ﬂirketleri, onlar ad›-

na iﬂ yapan yerli ortaklar›, iﬂbirlikçileri vard›.
Anadolu’nun Anadolu ‹htilali’nin devrimcileri vard› art›k.
Cepheliler vard› art›k.
Hayat›n her alan›nda, halk›n
içinde ve onun öncüsüydüler.
Nerede bir zorbal›k ve zulüm
varsa, faﬂizmin sald›r› ve katliam›
varsa oradad›r devrimciler.
Halk›n yan›nda, kan emici faﬂistlerin karﬂ›s›ndad›r devrimciler .
Bir halk hareketi yaratt› ve halk›n kurtuluﬂ umudu oldular.
Biz Cepheliler onlar›n, Anadolu
‹htilali’nin yürekli devrimcilerinin
yoldaﬂlar›y›z.
Biz ﬂimdi bu umudu büyütece¤iz.
Bir Ömür Boyu Devrimcilik
Yapmak...
Devrimci düﬂüncelerini, duygular›n› korumak ve zaferler kazanabilmektir. Devrimcilik düﬂüncelerini,
heyecan›n›, coﬂkusunu, halka duydu¤u sevgisini, düﬂmana olan kinini, vatana sevdas›n› koruyarak, bir de bu
cephede zaferler kazanmakt›r.
Burjuvazinin çok yönlü sald›r›lar› karﬂ›s›nda, düﬂüncede, duyguda
tavizler vermek, geri ad›m atmak,
baﬂar›s›zl›¤›n, geriye dönüﬂün, yenilgilerin de yolunu açacakt›r.
Zafer hayat›n her kesitinde yeniden yeniden düﬂünce ve duygular›n
korunmas›ndad›r. Devrimci gerilemiﬂ olabilir, yenilmiﬂ olabilir, bunlardan dersler ç›kararak, bu zemin
üzerinden yeniden aya¤a kalkacak,
devrimci düﬂünce ve duygular›n›
yeniden güçlendirecek, sa¤lamlaﬂt›racak, zaferi kazanacakt›r.
Bu devrimciliktir.
Okul y›llar›nda gençli¤in mücadelesi içinde yer al›rken, mühendis,
doktor, avukat, eczac›, diﬂ hekimi,
ö¤retmen, üniversitede araﬂt›rma
görevlisi ve ö¤retim üyesi, muhasebeci, maliyeci, memur oldu¤un zamanda, devrimci duygu ve düﬂüncelerini koruyarak, halk için, halk›n
gelece¤i ve mutlulu¤u için, mesleki

kuruluﬂlarda, kitle örgütlenmelerinde, oda ve sendikalarda, barolarda
çal›ﬂma sürdürerek, halk›n zaferi
için bir nefer olarak mücadeleyi
sürdürerek bir ömür boyu devrimci
düﬂünce ve duygular›n› koruyarak
zaferler kazanabilirsin.
Her mevziiyi devrimci bir mevzi
haline getirmek, Cephe’nin bir mevzisi haline getirmek görevimizdir.
Devrimcilik böyle de sürdürülmelidir.
Devrimciler Halk ‹çin Yaﬂad›klar› Sürece Hep ‹z B›rak›rlar.
Hakl› bir dava u¤runa, halk›n
mutlulu¤u için mücadele etmiﬂ olan
devrimciler unutulmam›ﬂlar, her an,
her yerde, her ﬂeyde yaﬂam›ﬂlard›r.
Onlar halk›n gönlünde büyük bir
de¤er olarak yer edinirken, adeta efsaneleﬂmiﬂlerdir. Mahirler'i, Denizler'i, hat›rlar›z mesela. Duyar›z,
"Bizim köyde kald›", "yi¤ittiler"
halk dilden dile, kuﬂaktan kuﬂa¤a
onlar› anlatm›ﬂt›r. Niyazi Ayd›n'›,
Sabo'yu, Sinan'› tan›r, anlat›r halk›m›z. Düﬂmana karﬂ› direniﬂlerinden, 16-17 Nisan'da Sabo'yu düﬂmana meydan okuyan, ölen ama,
yenilmeyen, sloganlar›ndan hat›rlar
halk›m›z. Onlar›n adlar› yeni do¤an
çocuklarda, da¤da ve ﬂehirde silah
seslerimizde, alanlarda öfkemizde
yaﬂ›yor, kararl›l›klar›yla, cesaretleriyle feda ruhuyla yol gösterirler bize. Yere düﬂürmedikleri devrim
bayra¤› halk›n kurtuluﬂ savaﬂ›nda
dalgalan›yor...
Okulda, mahallede, fabrikada,
iﬂyerinde, sendikada, dernekte,
mecliste, kültür merkezinde, yay›nevinde, dergi bürosunda, silahl›
ekipte çal›ﬂan bir devrimci; davran›ﬂlar› ve hareketiyle, oturmas› ve
kalkmas›yla, giyimi ve kuﬂam›yla,
sevgi ve sayg›s›yla,
mütevaz›l›¤›yla,
çal›ﬂkanl›¤›yla,
e¤iticili¤iyle, hürmetiyle, konuﬂmas› ve dinlemesiyle, ö¤renmesiyle, ahlak› ve adaletiyle, kendinden
önce yoldaﬂ›n› düﬂünmesiyle,
iﬂkencede ve tutsakl›kta direniﬂiyle,
faﬂizmin zulmüne karﬂ› kendini
feda ediﬂiyle,
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savaﬂ›yla, halk›n açl›¤›n›, yoksullu¤unu gidermek,
fuhuﬂ ve uyuﬂturucu ba¤›ml›l›¤›n›,
adaletsizli¤i gidermek için mücadelesiyle...
Böyle bir devrimciyi, halk için
yaﬂayan, halktan biri olan ve halk›n
bir parças› olan bir devrimciyi kim
unutabilir?
Halk için yaﬂayan, halk için savaﬂan ve gerekti¤inde ﬂehit düﬂen
bir devrimci sonsuza kadar halk›n
gönlünde, yüre¤inde, bilincinde büyük bir yer edinecek ve yaﬂayacakt›r. Halk›m›z›n "Devrimciler onurumuzdur" sözleri çok anlaml›d›r.
Halk devrimcileri kendinden bir
parça, evlad› olarak görmüﬂ, onlarla
onur duymuﬂ, gurur duymuﬂtur.
Çünkü, devrimciler hakl›y›, güzeli
savunmuﬂ ve o u¤urda mücadele etmiﬂtir. Tarih boyunca hep güzel olan
sevilmiﬂtir ve çirkin olan hep lanetlenmiﬂtir.
Seyit R›za’dan halklar›n kurtuluﬂu için savaﬂan Kemal Askeri, Mazlum Güder ve daha birçok PartiCepheli, kurtuluﬂ savaﬂ›n›n kad›n
kahramanlar›ndan Nene Hatun, zulme baﬂkald›ran Köro¤lu, Pir Sultan
ve daha nice halk kahraman› ve önderi o günden bugüne yaﬂam›ﬂlar ve
kavgam›zda yaﬂ›yorlar.
Bundan iyi, bundan güzel, bundan de¤erli, bundan anlaml›, bundan mutlu bir baﬂka yaﬂam olabilir
mi? Böyle bir devrimcilik ebedileﬂmek, kahramanlaﬂmak, as›rdan asra
kuﬂaktan kuﬂa¤a, dilden dile ölümsüzleﬂmektir.

Gazi Özgürlükler Derne¤i
Baﬂkan› ‹rfan Çimen Vefat Etti
Gazi Özgürlükler Derne¤i
Baﬂkan› ‹rfan Çimen 27 May›s günü,
uzun süredir yakaland›¤› akci¤er
kanseri hastal›¤›na yenik düﬂerek
yaﬂam›n› yitirdi. ‹rfan Çimen
y›llard›r devrim mücadelesine emek
vermiﬂ, devrimcilerin her zaman
yan›nda olan bir insand›. Son günlerinde durumu çok kötüyken, yataktan kalkamaz durumdayken bile
devrimciler ziyaretine gitti¤inde ilgilenirdi, de¤er verirdi.
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ANADOLU
Beﬂikler vermiﬂim Nuh'a
Sal›ncaklar, hamaklar,
Havva Ana'n dünkü çocuk say›l›r,
Anadoluyum ben,
Tan›yor musun ?
Utan›r›m,
Utan›r›m fukaral›ktan,
Ele, güne karﬂ› ç›plak...
Üﬂür fidelerim,
Harman›m kesat.
Kardeﬂli¤in, çal›ﬂman›n,
Beraberli¤in,
Atom güllerinin katmer açt›¤›,
ﬁairlerin, bilginlerin dünyalar›nda,
Kalm›ﬂ›m bir baﬂ›ma,
Bir baﬂ›ma ve uzak.
Biliyor musun ?
Binlerce y›l sa¤›lm›ﬂ›m,
Korkunç atl›lar›yla parçalam›ﬂlar
Nazl›, seher-sabah uykular›m›
Hükümdarlar, sald›rganlar,
haydutlar,
Haraç salm›ﬂlar üstüme.
Ne ‹skender takm›ﬂ›m,
Ne ﬂah ne sultan
Göçüp gitmiﬂler, gölgesiz!
Selam etmiﬂim dostuma
Ve dayatm›ﬂ›m...
Görüyor musun ?
Nas›l severim bir bilsen.
Köro¤lu'yu,
Karay›lan›,
Meçhul Askeri...
Kars Ardahan'l› olan ‹rfan
Çimen'in cenazesi, Gazi Cemevinden
Gazi Mezarl›¤›na götürülerek defnedildi. Gazi Özgürlükler Derne¤i
üyelerininde kat›lm›ﬂ oldu¤u cenazede dernek ad›na k›sa bir konuﬂma
yap›ld›. Konuﬂmada; '‹rfan amcam›z
bu mahalleye gecekondular›n
yap›m›ndan, mahalle için yap›lan bir
çok ﬂeyde hep öndeydi. Herkesin
devrimcilere kap›s›n› kapatt›¤› günlerde tereddütsüz kap›s›n› devrimcilere açand›. ‹rfan amcam›z› unutmayaca¤›z' denildi.

Sonra Pir Sultan› ve Bedrettini.
Sonra kalem yazmaz,
Bir nice sevda...
Bir bilsen,
Onlar beni nas›l severdi.
Bir bilsen, Urfa'da kurﬂun atan›
Minareden, barikattan,
Selvi dal›ndan,
Ölüme nas›l gülerdi.
Bilmeni mutlak isterim,
Duyuyor musun ?
Öyle y›kma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
‹çerde, d›ﬂarda, derste, s›rada,
Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne cellad›n,
F›rsatç›n›n, fesatç›n›n, hay›n›n...
Dayan kitap ile
Dayan iﬂ ile.
T›rnak ile, diﬂ ile,
Umut ile, sevda ile, düﬂ ile
Dayan rüsva etme beni.
Gör, nas›l yeniden yarat›l›r›m,
Namuslu, genç ellerinle.
K›zlar›m,
O¤ullar›m var gelecekte,
Herbiri vazgeçilmez cihan parças›.
Kaç bin y›ll›k hasretimin koncas›,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,
Anl›yor musun ?
AHMET AR‹F

TAYAD’l› Senem Y›ld›r›m Vefat Etti
TAYAD’l› analardan Senem Y›ld›r›m
18 May›s günü vefat etmiﬂtir.
Haydar Y›ld›r›m’›n annesi olan Senem
Y›ld›r›m 1992 y›l›nda TAYAD’a üye olmuﬂ ve uzun y›llar TAYAD’l› ailelerle birlikte mücadele etmiﬂti. 5 Ekim 1931 do¤umlu olan Y›ld›r›m yaﬂ›n›n vermiﬂ
oldu¤u rahats›zl›klardan kaynakl› tedavi
gördü¤ü hastanede hayat›n› kaybetti. 19
May›s’ta Ankara Cebeci Asri Mezarl›¤›’na
defnedilen Y›ld›r›m’›n ailesine, yak›nlar›na ve sevenlerine baﬂ sa¤l›¤› diliyoruz.
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“Güler Zere demek
özgürlük demek”
TAYAD’l›
Na ge h a n
K u r t 'u n
G ü l e r için
yaz d › k l a r › . . .
Can›m Gü-ler! Sana geldik biz. Yoldaﬂlar›na
yazd›¤›n mektupta demiﬂsinya;
"karﬂ›n›zda ac›larla bo¤uﬂmak beni
utand›rd›" diye. Hakl›s›n Güler,
"ancak bizler birbirimizi böyle se-vebiliriz". Ancak bizler birbirimizin
ac›lar›n› böyle yürekten hissedebili-riz. Asla silinmiyecek bende b›rak-t›¤›n iz. Asla!
Bo¤az›mda bir yumru var Güler.
Can›m› ac›t›yor... Bunu söylemeye
de utan›yorum asl›nda; sen aylard›r

fiziken bo¤az›n› s›kan o lanetle ya-ﬂamaya çal›ﬂt›n. Bir gün bile ﬂikayet
etmedin. Kafan› baﬂka yöne çevir-mek durumunda oldu¤un zamanlar-da çekti¤in ac›y› görmek öyle zordu
ki... Hastal›¤›n konusunda gösterdi-¤in sab›r, mütevaz› suskunlu¤un, bir
yan›yla eziyor, bir yan›yla gururlan-d›r›yordu beni. Sana bunlar› yaﬂa-tanlara lanet ediyordum. Ve lanet et-meye devam edece¤im yaﬂad›¤›m
sürece. Öyle yo¤un duygular yaﬂa-d›m ki seninle... ‹nsana dair, ac› tat-l› ne kadar duygu varsa, hepsini,
hepsini yaﬂad›m seninle.
"K›z›n m›?" diye sormuﬂtu has-tanede bir teyze, k›z›m demiﬂtim
gururla, k›z›m! Hat›rl›yor musun?
Eminim sende yaﬂam›ﬂt›n ayn› gu--

ruru, hissetmiﬂtim. Sadece bana ait
de¤il elbette bu duygu, halk›m›z›n
k›z› oldun sen. Güler Zere demek
özgürlük demek, zafer demek, umut
demek. Tüm direngenli¤inle, s›ca-c›k kara gözlerinle, zafere durmuﬂ
parmaklar›nla, k›rm›z› ﬂal›nla, en
önde yürümeye devam edeceksin.
Hasta tutsaklar gelecek ard›ndan. Ta
ki, Özgür Tutsaklar›m›z›n önündeki
demir kap›lar tümden y›k›l›ncaya
kadar.
Can›m! Hoﬂçakal diyorum sana
ﬂimdilik. Görüﬂece¤iz! Bu mektup
devam edecek ve ben cevap alaca-¤›m senden. Bunun için postac› yo-lu gözlememe gerek yok; Her hasta
tutsak haberinde, her cuma günü
Taksim'de Özgürlük Yürüyüﬂü'nde,
her özgürlü¤üne kavuﬂmuﬂ hasta
tutsak haberinde, sen konuﬂmaya
devam edeceksin.

“Göstermiﬂ oldu¤u o büyük,
Her gün evler bas›l›yor
al›p götürüyorlar,
onurlu ve baﬂ e¤mez mücadelesinden insanlar›
iﬂkence yap›yorlard›. Bu süreç devam ederken Güler
ç›karacak dersler var”
Merhaba
Ben
Güler’in
Day›s›y›m
Yürüyüﬂ
dergisi arad›.
Bize Güler’i
anlat›r m›s›n dedi. Ben de anlat›r›m
dedim.
Çünkü bugün yaﬂad›¤›m›z bu
yozlaﬂm›ﬂ ülkemizde göstermiﬂ oldu¤u o büyük, onurlu ve baﬂ e¤mez
mücadelesinde ç›karacak dersler
var. Düﬂünsenize bugün yaﬂad›¤›m›z belki dünyan›n en güzel ülkesi
ama bu ülkeyi yöneten Amerika,
IMF kafal› iktidarlar›n dayatt›¤›
yoksulluk ve çirkefçilikten baﬂka
birﬂey de¤ildi. Bugün sokaklar tinerci ve balici çocuklarla dolu. Ama
bu faﬂist iktidar bunlar için k›l›n› k›p›rdatm›yor. Onlar kendi çocuklar›
de¤il, halk›n çocuklar›. Onlarda bunu istiyor. O çocuklar tinerci de¤il
de okuyup devrimci olsalar Güler

YETK‹N ZAR‹Ç

gibi faﬂizm karﬂ›s›nda dursalar ve
bu insanlar oligarﬂinin karﬂ›s›nda
gelseler bu ülkeyi böyle sömüremezler.
‹nsanlar›n gözüne bakarak yalan
söyleyebilirler mi? Onun için Güler
ve Güler gibi devrimcileri iyi anlatmal›y›z. Anlat›rken insanlar›n gözüne bakarak beyinlerine yazarak anlatmal›y›z. Güler o incecik bedeniyle
faﬂizmin karﬂ›s›nda boyun e¤medi¤ini gibi ayakta durarak gösterdi. Evet
Güler faﬂizmin yo¤un oldu¤u
1972’de dünyaya geldi. O y›llarda
insanlar ve ülke yoksuldu. O y›llarda
Mahirler direnerek ﬂehit düﬂtüler. ‹ﬂte Güler o zorlu y›llarda büyüdü.
1978’lerde Güler p›r›l p›r›l bir k›z
çocu¤uydu. ‹ﬂte o y›llarda devrim
bayraklar› yükseltilmiﬂti. Halk direniyor haklar›n› ar›yordu. 1980’lerde
faﬂist darbe olmuﬂtu. Faﬂist dikta yönetim, insanlar› toplay›p iﬂkence yap›yordu. Güler 8 yaﬂ›ndayd›. O faﬂist
darbe insanlar üzerinde bask› ve korku k›lmay› baﬂarm›ﬂt›.

büyüyor, ama bunlar› haf›zas›na kaz›yordu. 1984’lere gelindi¤inde Türkiye tarihinde yeni bir sayfa aç›l›yordu. Ve yeni bir cephe baﬂlat›l›yordu. Açl›k grevleri baﬂlam›ﬂt›. Güler 12 yaﬂ›nda ve olaylar› daha
iyi anl›yordu. Çünkü Haydar Baﬂba¤ annesinin day› o¤luydu. Onun
serpti¤i tohumlar, Güler’den yetiﬂiyordu. Çünkü böyle bir direniﬂ Türkiye tarihinde bir ilkti. Güler bu yap›lan büyük direniﬂi izliyordu. Askerler evleri bas›yor aileye bunlardan vazgeçmesi için bask› yap›yordular. ‹ﬂte Güler bunlar› gördükçe
kavgas› böyle içten içe büyüyerek
güçleniyordu. Açl›k grevi 65. günlere gelidi¤inde s›rayla Haydar, Fatih,
Apo, Hasan birer birer ﬂehit düﬂüyordu. Devrim meﬂalesi, daha gür
yanarak büyüyordu. Güler bu mücadeleyi görerek içindeki devrim inanc›n› güçlendirerek pekiﬂtiriyordu.
Güler ve arkadaﬂlar› Fevzi Çakmak
Mahallesi’nde devrim mücadelesine
kat›l›yordu. 1990’a gelindi¤inde
Güler art›k bir devrim neferiydi.
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O gün binlerce Güler,
binlerce Haydar’d›k!..
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Sevgili Güler,
Devrimcileri tan›d›¤›n, mücadeleye ilk ad›m att›¤›n ve çok sevdi¤in
Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evinize cenazen geldi¤inde, tam 18 y›l sonra eve k›z›l bayraklarla dönüyordun.
Elaz›¤ böyle bir ce Görenler, “E
naze görmedi” dediler Güler. Önde
cephe bayra¤›m›z ve k›z›l bayraklar›m›zla döndün. Gençler, yaﬂl›lar,
yoldaﬂlar›n, halk seninle birlikteydi.
Anlaml› olan birﬂey daha vard›.
Silah arkadaﬂlar›n›n, senden önce
“oo güzel atlara binip...”gidenlerin
aileleri, ﬂehit ailelerimiz seni yanl›z
b›rakmad›lar.
Ferideler, Gülserenler, Hüsniyeler, Haydarlar seninle birlikte yürüyordu, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde...
Cenazeni taﬂ›yan kad›nlarla
gençli¤inin ilk y›llar›n› geçirdi¤in
yoksul ama onurlu Fevzi Çakmak
mahallesinin sokaklar›n› seninle
tekrar dolaﬂt›k Güler.
Fevzi Çakmak Mahallesi için çok
kan döktük. Her köﬂe baﬂ›nda H a yd a r Baﬂba¤’›n, N u rettin Güler ’in,
Ze k i Ö z t ü r k’ün eme¤i vard›r.
12 Eylül öncesi Elaz›¤ DevGenç buradayd›. Abart›s›z, yoksul
halk›n u¤ramadan geçmedi¤i bir
yerdi derne¤imiz.
Fevzi Çakmak’a yönelik polis
sald›r›lar›na karﬂ›, Devrimci Sol’cular›n onlarca çat›ﬂmas› vard›r bu
mahallede... Ve halk bunu bilir. Hemen bütün çat›ﬂmalar halk›n gözünün önünde olmuﬂtur. Panzerlerin
durduruldu¤una tan›k olmuﬂtur
Fevzi Çakmak Mahallesi halk›.
ﬁimdi seninle yürüdü¤ümüz
Kanal Boyu” o y›llarda Devrimci
“K
Sol’cular›n bu çat›ﬂmalarda do¤al
siperleriydi. Ço¤u zaman boﬂ, suyu
olmayan uzun kanal, o y›llarda böyle bir iﬂe yar›yordu iﬂte!
Y›llar önce oturdu¤unuz hemen
soka¤›n baﬂ›nda ki, iki katl› evinizin

önünden geçerken senin devrimcilerle ilk tan›ﬂman›, mücadeleye ilk
baﬂlad›¤›n dönemi hat›rlad›m. Herﬂey gözümün önünde sevgili Güler!
Devrimci mücadeleye dair sordu¤un sorular›, okudu¤un kitaplar›... Ve elbette coﬂkunu bugünkü gibi hat›rl›yorum.
Sessiz, sakin ve biraz da utangaçt›n. Bu belki devrimcilere olan
sayg›n ve onlara olan sevginin sonucuydu.
Hep öyle olmaz m› zaten?..Devrimcili¤e baﬂlarken, sormaya, okumaya, anlamaya çal›ﬂ›r›z. Yeni bir
yaﬂama baﬂlang›ç yapm›ﬂ›zd›r, yenibir dünya vard›r önümüzde.
Devrimcileri tan›yordunuz. Fevzi Çakmak Mahallesi, H a y d a r Baﬂb a ¤ ’ › , N u re t t i n G ü l e r ’ i , M a z l u m
G ü d e r ’i, Zeki Öztürk’ü unutmad›
hiçbir zaman. O yan›yla Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturmak bir
ﬂanst› belki... Ama seni devrimcilere
ba¤layan bir baﬂka ﬂey daha vard›.
Elaz›¤’da çok sevilen, halk›n
kendi o¤lu gibi gördü¤ü H a y d a r
B a ﬂ b a ¤ ile akrabal›¤›n›z vard›.
Haydar’a ayr› bir sevginiz, ba¤l›l›¤›n›z vard›. Diyebilirim ki, Haydar
hep seninle birlikte oldu.
Haydar Baﬂba¤’›n mahallenizde
her evin kap›s›n› çald›¤› y›llarda sen
ilkokula daha yeni baﬂlam›ﬂt›n Güler. O y›llar› ilkokul s›ralar›nda yaﬂad›n belki ama ne mutlu ki sana y›llar sonra onun yolundan yürüdün.
Onunla ayn› düﬂünceleri paylaﬂt›n.
Elbette ﬂu çok daha çarp›c›d›r;
Haydar’›n ﬂehitli¤i sonras› onun
ad›n› alanlar oldu. Ve o Haydarlar,
senin cenazende, tabutunu taﬂ›d›lar.
Seninle yürüdüler.
Tarihi direnenler biraz da böyle
yaz›yor iﬂte. Senin cenazende o nedenle binlerce Haydar vard›. Ve mücadelenin bir bayrak yar›ﬂ› oldu¤unu senin cenazende gördük Güler...
Haydar’dan sonra sen bayra¤› taﬂ›d›n. ﬁimdi yine Haydarlar taﬂ›yacak

o bayra¤›.
Mahallede k›z›l bayraklar›m›z,
sloganlar›m›z ile yürümeye devam
ediyoruz. Sen önde yürüyorsun.
Devrimcilere olan sevgini, sahiplenmeni hiç unutmad›m Güler.
Bir operesyon nedeniyle d›ﬂarda
kalm›ﬂt›k. O gece ya d›ﬂarda kalacak ya da hiç hesapta olmayan bir
gece vakti kap›n› çalacakt›k.
Kap›n› çald›k gecenin o saatinde. Gülen yüzünle karﬂ›lam›ﬂ ama
bir ola¤anüstülük oldu¤unu da bizim halimizden anlam›ﬂt›n. Herzaman ki gibi konukseverli¤ini göstermiﬂ, ç›rp›nm›ﬂt›n.
Sonra herhangi bir durumda bize
evden nas›l ç›kaca¤›m›z›, kullanaca¤›m›z bir arka ç›k›ﬂ› göstermiﬂtin.
Gecenin ilerleyen saatlerinde biz
tedbir olsun diye uyumam›ﬂt›k.
Sabah oldu¤unda anlad›k ki, gece
boyunca yolu gören odanda sabaha
kadar nöbet tutup yolu gözlemiﬂsin.Tüm kayg›n bize dairdi Güler!
Kap›n› her çald›¤›m›zda hep gülen yüzünü ve bir de bizi “bbekledi ¤ini” anlard›k Güler. Devrimci olmakla kabu¤unu k›rmaya baﬂlam›ﬂt›n. Zira düzenin sana biçti¤i klasik,
içinde ev kad›nl›¤› olacak bir yaﬂamd›. ‹ﬂte onu kabul etmedin!...
O y›llar›n hep devrimcilerle birlikte geçti zaten. Daha da¤a ç›kmadan, Mürsel Göleli’yi, Naz›m Ka r a c a ’y›, G ü l s e ren Beyaz’›, Yalç›n
Ç a k m a k ’› tan›d›n...
Da¤lara sevdan tam da bu y›llarda baﬂlad›. Sonra umudu büyütmek
için silah kuﬂand›n.
18 y›l sonra seninle tekrar Fevzi
Çakmak’ta karﬂ›laﬂt›k Güler. Baﬂ›n
dik, onurunu çi¤netmeden geldin.
Evine, Gülmez’e hoﬂgeldin
Güler!...
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Ortaköy Kültür Merkezi'ni kapatmak isteyenlere soruyordu Grup
Yorum üyeleri: " Tarihe Mühür Vu rulur mu?"
Bu soruyu Grup Yorum'un 25
y›ll›k tarihi cevapl›yor: Ta r i h e m üh ü r v u r u l a m a z . Bask›lar, yasaklar,
gözalt›lar, tutuklamalar... Yorum’un
25 y›ll›k tarihinde hiç eksik olmad›.
Grup Yorum hep susturulmak istendi. Yorum susmad›.
Dizimizin geçen haftaki 2. bölümünde Grup Yorum eserlerinin hayat›n ve kavgan›n içinde kolektif bir
üretimle yarat›ld›¤›n› anlatm›ﬂt›k.
Ortaköy Kültür Merkezi; Grup Yorum'un, '88 y›l›ndan 1997’ye kadar,
üretimlerinin merkezi oldu. OKM,
450 kiﬂilik sinema ve tiyatro salonu,
fuayesiyle, Grup Yorum'un, Kültür
ve Sanatta Tav›r Dergisi'nin, Ayﬂe
Gülen Halk Sahnesi'nin, FOSEM'in
ve Özgürlük Türküsü'nün çal›ﬂma
odalar›yla bulundu¤u, devrimci sanatç›lar›n "evimiz" dedikleri bir
yerdi.
Ortaköy Kültür Merkezi de
Grup Yorum’a yönelen sald›r›lar›n d›ﬂ›nda kalmad›. Oligarﬂinin
demokratik kitle örgütlerine yönelik sald›r›lar›nda da OKM
hedeflerden biri oldu; onlarca kez
bas›ld›, dört kez mühürlendi. Fakat her seferinde, yeniden aç›ld›.
OKM’nin 6 Temmuz 1995’teki mühürlenmesi en uzun süreli
kapal› kald›¤› dönem oldu.
OKM, mühürlenmeden bir
hafta önce, iki kez bas›lm›ﬂ, talan
edilerek o an da içerde bulunan
sekiz sanatç› gözalt›na al›nm›ﬂt›.
Gözalt›na al›nmayan Yorum üyeleri ve Kültür Merkezi çal›ﬂanlar›
bask›n ve gözalt›lar› protesto
eden bir bas›n aç›klamas› yapm›ﬂlard› ki, OKM, ikinci kez bas›ld›.

“Tarihe Mühür
Vurulur mu?”
Gözalt›na al›nan 14 kiﬂi serbest b›rak›ld› ancak “polise direndikleri ve
ifade vermeyi kabul etmedikleri
için” haklar›nda örgüt üyeli¤inden
dava aç›ld› ve 6 Temmuz’da da
OKM mühürlendi.
Mühürlenme gerekçesi ise ﬂöyleydi: “Amac›na uygun faaliyet
g ö s te r m e m e k ,
Yasad›ﬂ› örgüt mensuplar› ve
sempatizanlar›n›n toplanma, bu luﬂma ve ba r›nma ye ri olarak kul lan›lmas›,
D e v l e t i n , ü l k e s i v e m i l l e t iy l e ,
bölünmez bütünlü¤ünü hedef alan
prop ag and alar›n yap›ld›¤ › yer hali ne dönüﬂtürülmesi..”
OKM'nin kapat›lmas›yla birlikte, Grup Yorum ve OKM'liler; çal›ﬂmalar›n› bir süre G e n ç E k i n S a n a t
M e r k e z i ve B u l u n m a z K ü l t ü r
M e r k e z i 'nde, sonra da haftal›k olarak, Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merkezi, Piya Kültür Evi, Mezopotamya Kültür Merkezi, Stran Kültür
Merkezi, Genç Ekin Sanat Merkezi,
Esenler Kültür Merkezi ve BEKSAV'da sürdürdüler.

OKM’nin kapat›lmas›na karﬂ›
Grup Yorum "OKM Bir Ta r i h t i r,
Kapat›lamaz" slogan›yla bir kampanya baﬂlatt›. Bu kampanyan›n en
önemli eylemlerinden biri hiç kuﬂkusuz Grup Yorum'un, CHP iﬂgali
olmuﬂtur.
Grup Yorum "OKM Bir Tarihtir,
Kapat›lamaz!" kampanyas›yla birlikte, üzerlerindeki bask› ve yasaklar›n kald›r›lmas› için, "Grup Yorum
Halk›nd›r, Susturulamaz” ad›yla yeni bir kampanya daha baﬂlatt›. Bu
kampanyayla, faﬂist bask›lar teﬂhir
edilerek özellikle, ‹stanbul Valili¤i
taraf›ndan uygulanan ve alt› y›ld›r
devam eden konser yasa¤›n›n kald›r›lmas› hedeflenmiﬂti.

OKM’den ‹ dil K ültür
Merkezi’ne
“Yaﬂam›ﬂ say›lmaz yurdu için
ölmesini bilmeyenler” diyordu Ayçe ‹dil Erkmen.
Yaﬂad› Ayçe ‹dil Erkmen, yaﬂam›n› feda edecek kadar sevdi¤i halk› ve yurdu için yaﬂad›.
‹dil, Ortaköy Kültür Merkezi’nde Kültür ve Sanatta Tav›r
dergisi ve Ayﬂe Gülen Halk Sahnesi çal›ﬂanlar›ndand›. 1996 Ölüm Orucu direniﬂi baﬂlad›¤›nda
O Çanakkale Hapishanesi’nde
tutsakt›. Ve direniﬂin birinci ölüm
orucu ekibinde yer alm›ﬂt›. 26
Temmuz 1996’da d ü n y a n › n i l k
k a d › n ö l ü m o r u c u d i r eniﬂçisi
olarak ﬂehit düﬂtü.
Grup Yorum ‘96 ölüm oruçlar›
süresince direniﬂin taleplerinin
kabul edilmesi için marﬂlar›yla,
halay parçalar›yla oldu¤u gibi fiziken de düzenlenen eylemlerin,
kurulan barikatlar›n içinde yer ald›.
Ayçe ‹dil Erkmen’in bir kad›n
direniﬂçi olarak devrim mücade-
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Grup Yorum t ürban
eyleminde

Say›: 218
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lesinde yaratt›¤› de¤er kuﬂkusuz
çok büyüktü. Grup Yorum’un üretimlerinde de bu de¤erin etkisi büyüktür. Çünkü ‹dil, halk için, vatan
için fedakarl›¤›n sanat cephesindeki
eﬂsiz örne¤i olmuﬂtur.
OKM
kapat›ld›ktan
sonra
çal›ﬂmalar›n› yaklaﬂ›k 1,5 y›l farkl›
yerlerde sürdüren Yorum üyeleri 1
ﬁubat 1997’de Ortaköy Kültür Merkezi’ni ‘96 Ölüm Orucu ﬂehitlerinden Ayçe ‹dil Erkmen’in an›s›na
“ ‹ d i l K ü l t ü r M e rk e z i ” olarak yeniden açt›lar. ‘97 ﬁubat›’ndan bugüne kadar da Grup Yorum çal›ﬂmalar›n› ‹dil Kültür Merkezi’nde sürdürmektedir.

MGK k arar›yla s usturulmas› gereken g rup
Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
2 8 ﬁ u b a t muht›ras› döneminde,
“susturulmas› gereken” tehlikeli örgüt, kiﬂi ve gruplar›n listesini haz›rlam›ﬂt›. ‹lginçtir, bir müzik grubu
olan Grup Yorum da bu listenin baﬂlar›nda yer al›yordu. Zaten var olan
sald›r›lar bu dönemde daha da artt›.
Grup bu dönemde de, ‹dil Kültür
Merkezi’ne polis bask›n›ndan grup
üyelerinin tutuklanmas›na kadar her
tür sald›r›y› gö¤üslemek zorunda
kald›. Yorum’un bir y›l boyunca
Anadolu’da düzenlemek istedi¤i
çok say›da konseri yasakland›. Yurtd›ﬂ›nda düzenlenecek konserler için
hiçbir Yorum üyesine pasaport verilmedi. Bir y›lda onlarca konser veren Yorum’un 98 y›l› boyunca izin
verilen konser say›s› sadece dörttü.
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Grup Yorum, sadece kendilerine
yönelen sald›r›lara karﬂ› tepki göstermiyordu.
28 ﬁubat kararlar›yla MGK, islamc› kesimlere de yönelmiﬂti. ‹slamc› kesimler de özellikle türban
çerçevesinde üniversitelerde eylemlerini art›rd›lar. Susurluk süreciyle
yükselen muhalefet 28 ﬁubat'la
farkl› bir gündeme yönlendiriliyordu. Cerrahpaﬂa’da k›l›k k›yafet
yönetmeli¤ine karﬂ› Ö¤renci Meclisleri ve islamc› gençli¤in ortak karar›yla gerçekleﬂtirdikleri mitinge
Grup Yorum da kat›ld›.
Grup Yorum'un mitinge kat›lmas› özellikle türbanl› ö¤rencileri ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. Kendilerine uzak gördükleri devrimcilerin ve devrimci bir müzik grubunun, inanç özgürlü¤ü
mücadelesini sahiplenmesi, onlar›
hem ﬂaﬂ›rtm›ﬂ, hem de sevindirmiﬂti.
Bu duruma, " N e ﬁ e r i a t , N e
D a r b e ! " diyen " s o l " kesim; özellikle, kendilerini " k o m ü n i s t " olarak adland›ran siyasi gruplar da ﬂaﬂ›rd›lar; ﬂaﬂ›rman›n da ötesinde, hemen eleﬂtirmeye baﬂlad›lar.
Grup Yorum daha önce de T‹YAD'›n, ﬁehit Aileleri'nin iste¤iyle
düzenledi¤i mevlide kat›ld›¤›nda;
" Ya k › n d a b e ﬂ v a k i t n a m a z a b a ﬂ l a r l a r " diyerek, eleﬂtirmiﬂlerdi.

Bask›nlar
barikatlarla
karﬂ›lan›yor
OKM’den
sonra ‹dil Kültür
Merkezi de aç›ld›¤›ndan itibaren
defalarca bas›ld›.
1999’da ‹dil Kültür Merkezi’ni
basmaya gelen
polisler barikatlarla karﬂ›land›.
Barikatlar› aﬂ›p içeri girebilmek için saatlerce u¤-

raﬂmak zorunda kald›lar.
Gözalt›ndan ç›kanlar daha yaralar› iyileﬂmeden Ankara’da düzenlenen 4 bin kiﬂinin kat›ld›¤› konserde kitlenin karﬂ›s›nda Grup Yorum’un susturulamayaca¤›n› bir kez
daha gösterdi.
Mart ay› boyunca ‹dil Kültür
Merkezi’nde barikatlar hiç kalkmad›. 1999 Newroz’undaki bask›ndan
sonra ‹dil Kültür Merkezi’nin sinema salonu tekrar mühürlendi.

F Tipi tecrit sald›r›s› ve
yasaklanan F EDA
Oligarﬂinin 2000 y›l›nda baﬂlatt›¤› tecrit sald›r›lar› Grup Yorum’a
da yans›d›. Çünkü kopkoyu bir sansürün hüküm sürdü¤ü bu dönemde
Grup Yorum, hem eylemleriyle hem
de müzi¤iyle tecriti gündeme getiriyordu.
Grup Yorum’un Feda kasetinin
yay›nlanmas›ndan k›sa bir süre sonra, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü,
Kültür Bakanl›¤› Denetleme Kurulu'na baﬂvuru yaparak albümün yasaklanmas›n› istedi. Bu baﬂvuru
üzerine, toplanan kurul; albümü,
yeniden de¤erlendirmeye ald› ve
yasaklanmas›na karar verdi.
Yap›mc› Kalan Müzik'e ulaﬂan
tebligatta, "Feda"n›n yasaklanma
gerekçesi, "Milli güvenlik, genel
asayiﬂ ve kamu yarar›na uygun ol m a m a s › " olarak gösteriliyor.
Grup Yorum o güne kadar bask›-

Grup Yorum’un Kasetleri
- S›yr›l›p Gelen
- Haziranda Ölmek Zor
- Türkülerle
- Cemo – Gün Gelir
- Gel ki ﬁafaklar Tu t u ﬂ s u n
- Y ü re k Ç a ¤ r › s ›
- C e s a re t
- Hiç Durmadan
- ‹leri
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- Geliyoruz
- Marﬂlar›m›z
- Boran F›rt›nas›
- O n b e ﬂ i n c i Y›l Seçmeler
- Kucaklaﬂma
- Eylül
- Feda
- Yürüyüﬂ
- Y›ld›zlar K u ﬂ a n d › k
- Baﬂe¤meden

lar›n, yasaklar›n
çok de¤iﬂik
biçimlerine
tan›k olmuﬂtu. Ancak bu
bir ilkti; daha
önce, valilikler, kendi yetki
alanlar› içinde,
Yorum kasetlerini, konserlerini
s›kça yasakl›yordu. Fakat, daha önce hem de y a y › n l a n d › k t a n b i r ay
s o n r a ; Kültür Bakanl›¤›n›n denetiminden, " u y g u n d u r " belgesi al›nmas›na ra¤men yasaklanmas› ilk
kez yap›lan bir uygulamayd›.
‹stanbul Emniyeti; "Feda" kase-

Halil A bdal;
(Mobilyac›)
Grup Yorum benim
için Anadolu’yu ifade
ediyor. Benim söylemek
isteyip de söyleyemediklerimi söylüyor. Grup Yorum bana ö z g ü r l ü ¤ ü n
t ü r k ü l e r i n i hissettiriyor.
***

Bar›ﬂ K aya; (Tesisatç›)
Grup Yorum deyince halk›n sorunlar›n› dile getiren, devrimin yolunda halk›n sesi, öncü gücün sesini
kitlelere taﬂ›yor. Grup Yorum deyince güzel bir grup akl›ma geliyor.
Onbeﬂ yaﬂ›ndan beri dinlerim. Bana
geçmiﬂimi yans›t›yor.
***

Fadime ﬁ ahin;
(Ev han›m›)
Grup Yorum deyince;
görüﬂleri ile halk›n içinde
olan gençlerin yan›nda
olup onlar› c›v›l c›v›l hale
getiren Grup Yorum’u
düﬂünüyorum. Grup Yorum deyince devrimcilik
akl›ma geliyor.
***

Emre ‹ skender
Grup Yorum deyince
halk sevgisi vatan sevgisi

tinde insanlar›n, " c a n l › b o m b a " olmaya teﬂvik edildi¤i iddias›yla Kültür Bakanl›¤›’na kasetin yasaklanmas›n› istemiﬂti. 2000 ve 2001 y›llar›nda hapishanelerdeki tecrit politikalar›na son verilmesi için yap›lan
feda eylemleri tecriti uygulayanlar›
panikletti. Feda, zulmün yeni korkusuydu. Her yerde, bu ﬂüpheyle,
bu gerekçeyle sald›r›yordu. Yorum'un pay›nada, "Feda"n›n yasaklanmas› düﬂtü.
Baﬂkanl›¤›n› Ayten ﬁan'›n yapt›¤›, Denetleme Üst Kurulu'nun üyeleri M e h m e t Aksoy, Sürmeli A¤d e m i r, H a k a n Ayd›n T ür k e l i , Ali
Kocat epe, Y›lmaz Atadeniz ve
Meltem Savc›’d›r. Üyelerden, sadece Meltem Savc›, bu yasak karar›n›

Halkın
Aydınların
gözüyle
Grup Yorum
akl›ma geliyor. Grup Yorum bana
gelecek güzel günleri ifade ediyor.
Yorum; yoldaﬂlar›m›z›n kahramanl›klar›n› ifade ediyor.
***

Oktay
Uluda¤
(‹kitelli)
Grup Yorum kavgan›n emektar›, onurlu sanatç›lar›n›
ifade ediyor.
Grup Yorum sadece müzik yapan de¤il, yoksul Anadolu halklar›n›n
umutlar›n›, ac›lar›n› sevinçlerini anlatan devrimci sanatç›lard›r. Grup
Yorum deyince kavga, özlem, u m u t
ve gelecek güzel günler geliyor akl›ma. Son olarak vatanseverli¤i hissettiriyor. Çeyrek as›rl›k ç›nar
***

Naciye Bayrak (Ev han›m›)
Grup Yorum’u dinleyince duy-

onaylamad›.
Yasakç›l›k ve bask›c›l›k, sadece
devletin yasaklar›nda ve anlay›ﬂ›nda de¤il. Grup Yorum’un kasetinin
yasaklanmas› karar›n› alanlar›n
içinde s ol c u , de mo k ra t o l a r a k bi l i n e n s a n a t ç › l a r da yer ald›.
Bu yasak karar›na karﬂ› Yorum
üyeleri yeni bir kampanya baﬂlatt›.
Kalan Müzik, mahkemeye, yasa¤›n
kald›r›lmas› için baﬂvuru yaparken;
Yorumcular da çeﬂitli etkinliklerle,
yasa¤›, halka duyurup faﬂizmi teﬂhir
etti. Oligarﬂi de sald›r›lar›n› sürdürdü. Grup Yorum’un 21 Aral›k
2001'de, Menemen'de yapaca¤›
konser, " F e d a " n › n p ro p a g a n d a s ›
yap›ld›¤› gerekçeyle yasakland›.
-Devam edecekgulan›yorum. Çocuklar›m› Grup
Yorum’un türküleriyle büyüttüm.
Grup Yorum ayn› zamanda beni
coﬂkuland›r›yor.
***

Erdal Terhan
Grup Yorum deyince kavgam›z
geliyor, özlem geliyor, cesaret geliyor.
Grup Yorum deyince
sessiz kalmamay›, korkmamay› her zaman söylenecek bir ﬂeylerin var
oldu¤unu düﬂünüyorum.
***
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Özcan C antürk
(Müzisyen)
Grup Yorum akl›ma
öncelikle çok farkl› t›n›lar›. Baﬂka bir yerdeki yal›n
ayakl› bir çocu¤un ad›mlar›n›, bambaﬂka bir yerin
topraklar›nda at›lan bir
ad›m›n duygusunu ça¤r›ﬂt›r›yor.
Halk›n duygular›n› bir
konpsept haline getiren ve film gibi
halk›na sunan ve çok sesli müzi¤in
öncülü¤ünü yapan bir gruptur.
Yorum bir kaç kelimeyle anlat›lamaz.
Yorum’u anlamak için evrensel
olmak gerekir.

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!

23

Grup Yorum 25. YIL Konseri
12 Haziran’da ‹stanbul ‹nönü Stadyumu’nda
25 y›ld›r onlar var
hayat›m›zda. 25 y›ld›r
onlar var kavgam›zda.
25 y›ld›r türküleriyle,
marﬂlar›yla öfkemizin,
özlemlerimizin, umutlar›m›z›n t ercüman› o ldular.
Anmalar›m›zda d a o nlar
vard›, k utlamalar›m›zda d a.
Ac›lar›m›z› d a o nlar›n t ürküleriyle anlatt›k,
sevinçlerimizi de. Zafer
halaylar›n› o nlar›n
türküleriyle k urduk.
Gecekondulular›n
direniﬂlerinde, iﬂçilerin
grevlerinde, iﬂgallerinde,
memurlar›n m itinglerinde,
ö¤rencilerin yürüyüﬂlerinde,
tutsak ailelerinin eylemlerinde yan›m›zdayd›lar.

‹ﬂ cinayetlerinde, y›k›mlarda, k atliamlarda, o nlar›n
türküleriyle söyledik
sözümüzü...
Yürüyüﬂlerimizde,
mitinglerimizde,
ﬂenliklerimizde onlar vard›;
ya kendileri geldiler
ya türküleriyle...
G r u p Yorum,
bizim d ireniﬂ t arihimizdir.
G r u p Yorum,
bizim isyan›m›z›n sesidir.
G r u p Yo r u m ,
kurtuluﬂ t ürkümüzdür.

G r u p Yorum,
umudumuzun s esidir.
25 y›ld›r mücadelenin
içinde bir grup o nlar.
Mücadele edenler neler
yaﬂ›yorsa, onlar da hepsini
yaﬂad›. ‹ﬂkenceler, gözalt›lar,
tutuklamalar. O sesi
susturmak i stediler.
Susmad› Yorum. “ Türküler
susmaz, halaylar sürer” sözü,
Grup Yorum’la özdeﬂleﬂti.
25 y›l›n içinden süzülüp
gelen ses, 12 Haziran’da
‹nönü S tadyumu’nda
yank›lanacak.

G r u p Yo r u m ,
devrim y ürüyüﬂümüzün
sesidir.
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25 yıl hiç durmadılar.
Konserden konsere, eylemden eyleme
koştular. Seslerine, gitarlarına,
sazlarına zincirler vuruldu, susmadılar.
Onlar halktır, halkın türküsüdür.

Halklar susturulamadığı sürece
susmayacak sestir.
Susmayan türkülerimizle, 30 bin
kişilik bir halay kuralım 12 Haziran’da.
40 bin kişilik bir halay, 40 bin kişilik
bir koroyla, türkülerimizin gücünü
gösterelim tüm dünyaya.
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12 H aziran’da y ine G rup Yorum’la
olaca¤›z.

G r u p Yorum b izim
ortak s esimizdir.
Halk›n h içbir kesimi y oktur
ki, o nun t ürkülerinde k endi
sorunlar›n›, kendi özlemlerini
bulamas›n.
Nerede b ir eylem, nerede b ir
direniﬂ varsa, sazlar›yla, gitarlar›yla, sözleriyle oradayd›lar.
Duydular ki, ö¤renciler
yürüyor, davullar›n›, sazlar›n›,
gitarlar›n› k ap›p d üﬂtüler yola.
25 y›ld›r, ü lkemizin d ört b ir
yan›nda G rup Yorum’la y a d a
onun t ürküleriyle y ürüdük.
Mitinglerde o nun m arﬂlar›yla
sarst›k m eydanlar›, p ikniklerde
onun türküleriyle h alay ç ektik.

12 H aziran’da G rup Yorum
türkülerini ‹nönü Stadyumu’nda
birlikte söyleyelim. T üm
halk›m›z davetlidir. O görkemli
marﬂlar›n g örkemli sözleri
yank›lans›n kavgam›z›n
baﬂkentinin s emalar›nda.
O s tadyum, h alk› u yutan
futbol ile de¤il, halk›n
türküleriyle, devrim ve sosyalizm
ﬂark›lar› ile inlemelidir.
Faﬂizm, s tadyumlar› h alklar
için bir “uyku t ulumu” g ibi
düﬂünmüﬂtür. 12 Haziran’da,
bir stadyum, halk›n uyan›ﬂ›na,
zulme ve sömürüye karﬂ›
isyan›n›n t ürkülere v e m arﬂlara
dönüﬂtü¤üne t an›k o lmal›d›r.

12 Haziran Cumartesi
Saat: 20:00
 70 Sanatç› ile Amerika Defol Korosu
 Dans gösterileri
Konuk Sanatç›lar
 suavi
 yasemin göksu

 nejat yavaﬂo¤ullar›
 ruhi su dostlar korosu
 tuncel kurtiz

Bilet için
 bilet sat›ﬂ noktalar›
 biletix sat›ﬂ noktalar›
 0 212 237 70 51-52 nolu telefonlar
 grupyorum25yasinda@gmail.com

Grup Yorum, t ürküleriyle v e
o t ürkülere can veren d ünya
görüﬂüyle a lternatifsizdir.
Ve G rup Yorum, d üzenin
yoz kültürüne, düzenin yoz
müzi¤ine bir alternatiftir.
Grup Yorum dinlemek,
Grup Yorum’la o lmak
o a lternatifi b üyütmektir.
‹ﬂçi, ö¤renci, köylü,
gecekondulu, memur, esnaf,
ayd›n, tüm halk›m›z!
Kardeﬂler!
Grup Yorum’la o lmak,
isyan›m›z› büyütmektir.
Grup Yorum’la o lmak,
umudun s esini b üyütmektir.
12 H aziran’da ‹ nönü S tadyumu’nda G rup Yorum için b irleﬂelim. Grup Yorum’un ö ncülü¤ünde, görkemli b ir koro olal›m.

B‹LET SATIﬁ NOKTALARI
Aksaray Ezgi Müzik: 0 (212) 632 95 90 Taksim Mephisto: 0 (212) 249 06 87
K ad› kö y M ep hi sto: 0 (216) 414 35 19 ﬁiﬂli Kelepir: 0 (212) 246 58 81
Kad›köy S eyh an Müzik: 0 (216) 414 12 53 - 414 73 64
Ba¤c›lar Meksikal› Kitabevi: 0 (212) 435 11 21
Maltepe Yol Kafe: 0 (216) 457 87 93
H a k l a r ve Özgürlükler Dernekleri
O k m e y d a n › : 0 (212) 235 01 18 Alibeyköy: 0 (212) 427 73 77
N u r t e p e : 0 (212) 321 58 87 Ç a ¤ l a y a n : 0 (212) 232 77 83
Ba¤c›lar: 0 (212) 657 81 34 Esenler: 0 505 661 30 60 Malatya: 0 (422) 323 28 43
‹kitelli: 0 531 513 18 26 Bahçelievler: 0 (212) 451 28 66
E s e n y u r t : 0 (212) 690 30 05 – 0 530 223 28 85 Avc›lar: 0 538 655 57 05
G ü l s u y u : 0 (216) 427 10 07 S a r › ga zi : 0 534 465 93 94
1 May›s Mah: 0 (216) 470 55 68 P e n d i k : 0 545 499 27 63
S a m s u n : 0 (362) 435 06 05
A n k a r a : 0 (312) 431 13 73 A d a n a : 0 (322) 363 35 26 B u r s a : 0 (224) 223 43 19
A n t a k y a : 0 539 671 63 85
‹ z m i r : 0 554 981 22 41 A n t a l y a : 0 555 970 23 72

Halk Cephesi

teyen Bakanl›k, Engin Çeber
iﬂkencede katledilirken Metris Hapishanesi Müdürlü¤ü
koltu¤unda oturanlara ise,
sadece ve sadece k›nama ce zas› verilmesini istiyordu.
Va l i l i k , E m n i y e t M ü dürlü¤ü iﬂkencecileri korum a k i ç i n g ö re v b a ﬂ › n d a y d › .
Engin Çeber’e karakollarda
iﬂkence yapan polisler hakk›nda ‹s t a nb ul E mm i y e t i ve
valili¤i “soruﬂturmaya gerek
olmad›¤›” raporlar› verdiler
ilk baﬂta.
Israrl› adalet talebi karﬂ›s›nda iﬂkencecileri tutuklamak zorunda kald›klar›nda,
hapishane müdürü ve gardiyanlar›, as›l suçlar›ndan, yani iﬂkence yapmaktan dolay›
de¤il de, onlar›n k›sa sürede
tahliye olmalar›n› mümkün
k›lacak bir TCK maddesinden dolay› tutuklad›lar.
Asl›nda, devletin tüm kurum ve
yetkilileriyle iﬂkencelerde, infazlarda, katliamlarda gösterdi¤i “faﬂist
devlet refleksi” idi bu.
Bu “faﬂist” yöntemin sonucu
olarak, katledenlerin de¤il de, katledilmek istenenlerin yarg›land›¤›na
defalarca tan›k olmuﬂtuk. Bu kez de
öyle oldu. ‹ﬂkenceyi örtbas etmek
için 28 Eylül 2008’de Engin Çeber’le birlikte gözalt›na al›nan Aysu
Baykal, Cihan Gün ve Özgür K ar a k a y a hakk›nda " po l i s e m uk av e m e t "ten dolay› dava aç›ld›.
‹ﬂkence, mümkünse örtbas edilmeliydi. Edilemiyorsa, iﬂkenceciler,
infazc›lar korunmal›yd›.
Baﬂ›ndan bugüne, iﬂkencecileri
korumaya çal›ﬂan tüm kurumlar için
bir ceza istiyoruz.

Engin Çeber Davas›’nda

Karar Aﬂamas›
B i r ce za istiyo ruz.
‹ﬂkencede
katledilen
Engin
Çeber’in
hesab›n›n sorulmas› için bir ceza istiyoruz.
B i r ceza istiyoruz; zulmedenin
yapt›¤›n›n yan›na kâr kalmamas›
için bir ceza istiyoruz.
‹ﬂkencede katledilen ‹brahim
Kaypakkayalar’dan bu yana, Ahmet
Karlangaçlar’dan bu yana, iﬂkencehanelerde can veren tüm devrimciler, ilericiler, vatanseverler için b i r
ceza istiyoruz!
Yaln›z coplayanlar için de¤il,
coplatt›ranlar, iﬂkenceyi bir politika
olarak uygulayanlar için b i r ceza
istiyoruz.
Hakettikleri cezay› buldular dedirtecek b i r ceza istiyoruz.
Engin Çeber, bir devrimciydi.
2008’in 28 Eylül günü, Ferhat
Gerçek’in Yürüyüﬂ satarken kurﬂunlanmas›n›n protesto edildi¤i bir
eylemde gözalt›na al›nd›. Karakolda ve sonra hapishanede devam
eden iﬂkenceler sonucu katledildi.
Tarih 10 Ekim’di.
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Gözalt›na al›nmas›ndan katledilmesine kadar geçen süre 13 gündü.
13 gün boyunca devletin elinde idi.
Dolay›s›yla Çeber’in katlinden
dolayl› olarak de¤il, DO⁄RUDAN
devlet sorumluydu.

‹ﬂkencecileri korumak için
harekete geçen devlet!
Ortada gizlenecek, saklanacak
bir ﬂey yoktu. Bir ölü vard›. Ama
buna ra¤men oligarﬂinin iﬂkencecileri koruma mekanizmalar› harekete
geçti hemen.
Adalet Bakanl›¤› koruyordu:
Metris Hapishanesi’nden sorumlu
Cumhuriyet Savc›lar› ve di¤er Savc›lar hakk›nda ise Adalet Bakanl›¤›
“soruﬂturma yap›lmas›na yer olmad›¤›” sonucuna vard›.
‹çiﬂleri Bakanl›¤› koruyordu:
‹çiﬂleri Bakanl›¤› müfettiﬂleri, 22
Ekim’de, Engin Çeber’e poliste iﬂkence yap›ld›¤›na dair b i r b u l g u y a
r a s t l a n m a d › ¤ › n › aç›klad›lar.
YA R G I devredeydi. Bak›rköy 9.
Sulh Ceza Mahkemesi, Engin ÇEBER ile ilgili haberlere yay›n yasa ¤› koydu.
Gardiyanlar hakk›nda “Devlet
memurlu¤undan ç›karma cezas›” is-

Özür sizin olsun;
bir ceza istiyoruz!
AKP’nin Adalet Bakan› M. Ali
ﬁahin, Çeber’in iﬂkencede katledilmesinden dolay› güya “ ö z ü r ” dilemiﬂti, ama yap›lmak istenen bu
“özür”le yetinilmesi, adalet için
mücadele edilmemesiydi. Hay›r de-

CHP sol DE⁄‹LD‹R

dik, AKP’nin bu kaba manevras›n›n
karﬂ›s›na net bir tav›rla ç›kt›k:
“ Ö z ü r de¤il adalet!”
Bir ceza istiyoruz; ony›llard›r
akla gelebilecek her türlü demagojiye baﬂvurarak iﬂkenceyi sürdüren
burjuva politikac›lar için bir ceza istiyoruz.
Engin Çeber’in katledilmesi davas›, 21 Ocak 2009’da baﬂlad›.
Dava boyunca bir kez daha aç›¤a
ç›kt› ki; Engin ve beraberindeki yoldaﬂlar›na ilk götürüldükleri yer olan
‹stinye ﬁehit Muhsin Bodur Polis
Merkezi’nden baﬂlayarak iﬂkence
yap›ld›.
Metris Hapishanesi’nde daha giriﬂten baﬂlayarak, askerlerin, gardiyanlar›n kesintisiz iﬂkencesine maruz kald›lar. Sabittir ki, hapishane
müdürleri ve baﬂgardiyanlar›n da
içinde oldu¤u 50’ni n ü ze ri nde gardiyan taraf›ndan iﬂkence yap›ld›.
Ve hiçbir hapishane idaresi, sürekli ve genel bir iﬂkence uygulamas›n› iktidarlar›n onay› olmaks›z›n
sürdüremez. “Münferittir”, “iﬂkence eleﬂtirileriyle polisimizi pasifize
etmek istiyorlar”, “çürük elmalar”
diye diye, iﬂkenceyi sürdüren tüm
burjuva politikac›lar için bir ceza istiyoruz.

Dava boyunca iﬂkencecilerin
himayesi devam etti
Engin Çeber Davas› boyunca da
iﬂkencecileri korumaya, aklamaya
yönelik çabalar çeﬂitli biçimlerde
devam etti.

ÇHD: ‹ﬁKENCEYE CEZA
‹ST‹YORUZ!
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi, Engin Çeber davas›
için “‹‹ ﬁ K E N C E ’ Y E C E Z A ‹ S T ‹Y O R U Z ! ” baﬂl›kl› bir ça¤r› yay›nlad›.
Ça¤r›n›n en baﬂ›nda yasal mevzuatla gerçe¤in ayn› ﬂey olmad›¤› vurgulanarak Türkiye gerçe¤i özetleniyor:

“‹ﬂkencenin mevzuatta a¤›r ceza
yapt›r›m›n› içeren suç olarak düzen-

Halk›n ve avukatlar›n›n yeterli
bilgi almas›n› engellemek için soruﬂturmada gizlilik karar› al›nd›.
Metris’teki iﬂkenceciler, kamera görüntülerini silmeye çal›ﬂt›lar.
Sahte raporlar haz›rlat›ld›.
Engin Çeber’in katledilmesine
tan›k olan adli tutuklular›n tan›kl›¤›n› engellemek için tehditler yap›ld›. Mahkemeye götürülmediler.
‹ﬂkencenin tan›klar›n anlat›m›yla kayda geçti¤i duruﬂman›n ses kay›tlar› “ k a y b o l d u ”.
Mahkemenin tutuklamak zorunda kald›¤› iﬂkenceciler, yasa gere¤i
konulmalar› gereken hapishanelere
konulmay›p, Paﬂakap›s› Hapishanesi’nde adeta el üstünde a¤›rland›lar. ‹ﬂkenceci katiller için, hapishanelerdeki Adalet Bakanl›¤› personelinden para topland›.
Herﬂeye ra¤men iﬂkence kan›tlanm›ﬂ, suçlular, belirlenmiﬂtir. Adli
T›p raporlar›, kamera kay›tlar›, tan›k ifadeleri, suçu aç›kça ortaya koyuyor. Kan›tlanm›ﬂ suç ve kimlikleri kesin olarak belirli iﬂkenceciler
için bir ceza istiyoruz.

‹ﬂkencecileri k urtarmak
için son hamle
Engin Çeber, devletin elinde katledildi. Ne var ki iﬂkenceyi soruﬂturan da, yarg›layan da yine devlettir.
Ve ülkemizdeki devlet, esas olarak
iﬂkenceci, infazc›, katliamc› bir
özelli¤e sahiptir. Engin Çeber davas›nda karﬂ›m›za ç›kan tablo iﬂte bunun sonucudur.

lenmesi yahut insanl›k d›ﬂ› fiil olarak
tan›mlan›p, yasakland›¤› sözleﬂmeler imzalanmas›; iﬂkencenin cezaland›r›ld›¤›/cezaland›r›laca¤› anlam›na
gelmemektedir. Türkiye’de yaﬂananlar bunu oldukça aç›k bir ﬂekilde kan›tlamaktad›r.”
ÇHD aç›klamas›n›n sonunda ise
ﬂunlar söyleniyor:
“Onlar bir kez daha iﬂkenceyi cezas›zl›k güvencesine almak istiyor.
Biz ise iﬂkenceye ceza istiyoruz.
‹ﬂkencenin cezas›z b›rak›lmas›na
izin vermeyece¤iz...”

Devlet, iﬂkencecileri koruma ve
aklamadaki “kararl›l›¤›n›” son duruﬂmada bir kez daha gösterdi.
Yaklaﬂ›k 15 ayd›r sürmekte olan
davaya yeni bir savc› atand›. Ve
Savc› ilk kez kat›ld›¤› -ve muhtemelen dosyaya da hiçbir biçimde
vak›f olmad›¤›- duruﬂmada, iﬂkencecileri alenen koruma alt›na ald›.
3 9 g a r d i y a n , 3 m ü d ü r, 13 polis
4 jandarma ve 1 doktorun yarg›land›¤› 60 kiﬂilik davada;
Yeni savc› 42 kiﬂinin beraatini
is tedi.
16 iﬂkenceci katil hakk›nda ise
beraatlerini istemesi mümkün görünmedi¤inden göstermelik cezalar
istemek zorunda kald›. Savc›n›n iste¤i olursa, onlarda asl›nda hiç ceza
almam›ﬂ gibi olacaklar.
‹ﬂkence yapt›klar› sabit olan 4
jandarma ve on polis hakk›nda da
beraat karar› verilmesi istendi.
Peki diyeceksiniz ki ortada bir
ölü var. Evet, savc› Engin Çeber’in
iﬂkencede katledilmiﬂ ölüsünü yok
edebilseydi e¤er, davay› da düﬂürebilirdi. Ama bu mümkün olmad›¤›
içindir ki, Gazi katliam› davas›nda
oldu¤u gibi, Birtan Alt›nbaﬂ’›n iﬂkencede katledilmesi davas›nda oldu¤u gibi, oligarﬂik devlete bir
“kurban”, bir kaç “günah keçisi” laz›md›. Onun için de 2 gardiyan bulundu. ‹ﬂkencecilerin hamisi savc›,
2 gardiyan için de a ¤›rl a ﬂt › r› l m› ﬂ
müebbet hapis cezas› istedi.

Say›: 218

Yürüyüﬂ
30 May›s
2010

‹ﬂkenceci devletin, “ kurban”
vererek k endini a klamas›na
hay›r! Tüm iﬂkenceciler için
bir ceza istiyoruz!
Evet, savc›ya göre, ne hükümetlerin, ne Adalet Bakanl›¤›’n›n, ne
hapishane idaresinin, ne müdürlerin, ne baﬂgardiyanlar›n, hiç kimsenin bir sorumlulu¤u yok. Herﬂeyi
iki gardiyan yapm›ﬂ!
Hay›r! Buna raz› de¤iliz. ‹ﬂkence davalar›n›n bir iki kiﬂiyi kurban
yaparak kapat›lmas›na karﬂ›, ‹ ﬁ KENCEDE SORUMLULU⁄U
O L A N H E R K E S ‹ Ç ‹ N bir ceza istiyoruz.

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!
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larda iktidarlar, mahkeme
heyetlerine kadar müdahale
ederek, kararlar›n istedikleri
gibi ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂlard›r.
Örne¤in B i r t a n Alt›nbaﬂ
davas› y›llarca sürmüﬂ, iktidarlar el de¤iﬂtirmiﬂ, ama ne
hikmetse aranan iﬂkenceciler
y›llarca bir türlü “ b u l u n u p”
da ifade için mahkemeye getirilmemiﬂti.
B i r t a n A l t › n b a ﬂ davas›
iktidarlar›n bu konudaki iki-

‹ﬂkence davalar›, Türkiye
gerçe¤ini gösterir
‹ﬂkence davalar› ve
iktidarlar
Gözler i n i n
önünde
E n g i n
Çeber
davas›
dururken, ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay
Türkiye’ye yönelik “iiﬂkence ve kö t ü m u a m e l e ” gibi suçlamalar›n
gündemden düﬂtü¤ünü söylüyor,
ﬂunlar› ekliyordu.
“ﬁu an da bu konularla ilgili
aç ›lm›ﬂ da va sa y›s › bir elin p ar ma ¤› kadar s›n›rl ›. T ürkiye bu le keden
kurtulmuﬂtur” (Hürriyet, 25 May›s
2010)
T ü r‹çiﬂleri Bakan› do¤rudan “T
kiye’de iﬂkence yoktur” diyemedi¤i için, yalanlar›n arkas›na s›¤›narak, gerçekleri çarp›tarak aç›klamalar yap›yor...
‹çiﬂleri Bakan›, “iﬂkence davalar›n›n bir elin parma¤› kadar s›n›rl›”
oldu¤undan, hepsi hepsi 3- 5 davadan söz ediyor. Buradan da yola ç›karak, “‹‹ ﬂ k e n c e n i n o l m a d › ¤ › n › ”
kan›tlamaya çal›ﬂ›yor.
K›sacas› iﬂkence davas› yoksa,
iﬂkence de yok oluyor ‹çiﬂleri Bakan›na göre...
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Türkiye’de hemen hemen gelmiﬂ
geçmiﬂ tüm iktidarlar iﬂkence davalar› konusunda ayn› tutumu izlediler.
Siyasi iktidarlar bir yandan iﬂkenceyi sürdürürken, bir yandan da
iﬂkencecileri koruyacak tedbirleri
almaktan geri durmad›lar. Bunun
için yasalar ç›kard›lar, yeni düzenlemeler yapt›lar.
Bir kere tüm iktidarlar, “polisimizin elini so¤utmayal›m”, “Güvenlik güçlerimizi y›pratmayal›m”
diyerek, iﬂkencecileri canla baﬂla
korudular.
K a m u g ö revlisi” olduklar› ge“K
rekçesiyle iﬂkenceciler hakk›nda
ço¤u zaman soruﬂturma izni verilmedi. Soruﬂturma yürütülmesi engellendi.
‹ﬂkenceciler h a k k › n d a a ç › l a n
d a v a l a r ise binbir z o rlu k la r la , e ngeller a ﬂ › l a r a k a ç › l a b i l d i .
Bu davalar›n, iﬂkenceciler aleyhine sonuçlanmamas›, onlar› mahkum edecek kararlar›n ç›kmamas›
için hemen herﬂey ayarlanm›ﬂ, davalar göstermelik davalar olmaktan
öteye geçmemiﬂtir.
‹ﬂkenceciler için aç›lm›ﬂ dava-

yüzlülü¤ünü, iﬂkencecileri nas›l koruduklar›n› gösteren somut bir örnektir.

‹ﬂkence davalar› ve yarg›
‹ﬂkencenin 3 a y a ¤› n da n söz edilecekse, bu ayaklardan birisini de
Savc›l›k ve Mahkemeler oluﬂturmaktad›r. ‹lk aya¤› oluﬂturan polis,
asker, iﬂkence yaparken, ikinci aya ¤› oluﬂturan Adli T›p da devletin iﬂkence politikas›n› gizleyip, aklamaktad›r.
Mahkemelerin bu konuda iki
yaklaﬂ›m›ndan söz etmek gerekir;
Birincisi; Gözalt›na al›n›p, mahkeme karﬂ›s›na ç›kar›lanlar›n “iﬂkence konusundaki” anlat›mlar›n›,
suç duyurular›n› ço¤u zaman mahkemeler görmezden gelmiﬂ, yok
saym›ﬂlard›r.
Bu anlat›mlar ve suç duyurular›
hakk›nda hiçbir iﬂlem yapmam›ﬂt›r
mahkemeler.
Yine iﬂkence anlat›mlar›n› “bizi
ilgilendirmez”, “yeri buras› de¤il”
diyerek engellemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
‹ﬂkence sözünü duyan bir hakimin
ilk iﬂi, konuﬂmay› engellemek olmaktad›r.
Hiçbir hakim iﬂkencecilere “kötü söz” söyletmez. ‹ﬂkencecileri ko-
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rumay› baﬂl›ca görevleri olarak görmüﬂlerdir.
‹ k i n c i s i ; Mahkemeler binbir
zorluk ve engeller aﬂ›larak aç›lm›ﬂ,
iﬂkence davalar›nda hep iﬂkencecileri korumuﬂlard›r.
‹ﬂkencecileri aklamak, bunu yapam›yorlarsa, zaman aﬂ›m›n› iﬂletip
iﬂkence davas›n› düﬂürmek baﬂl›ca
yöntemleridir.
K›sacas›, mahkemeler iﬂkence
davalar›nda taraft›rlar. Tüm hünerleri ve tüm yetkilerini kullanarak,
iﬂkenceyi ve iﬂkencecileri aklamay›
kendilerine görev edinmiﬂlerdir.
‹ﬂkencecileri aklayan hakimler,
k›sa sürede terfi ettirilmiﬂ, ödüllendirilmiﬂtir. ‹stisna olmakla birlikte, iﬂkence davalar›nda yasalar› iﬂleten,
iﬂkencecilere ceza veren hakimler ise
cezaland›r›lm›ﬂ, sürgün edilmiﬂtir.

‹ﬂkence davalar› ve polis
‹ﬂkence yapan polis ve jandarman›n adeta dokunulmazl›klar› vard›r. Daha en baﬂ›nda polis ve jandarma korunarak, yüzlerce suç duyurusu, iﬂkence ile ilgili soruﬂturma
talebi görmezden gelinir, davalar
aç›lmaz.
Yani daha en baﬂta korunurlar.
Suç duyurular› “ss o r u ﬂ t u r m a y a y e r
olmad›¤›” karar›yla valiliklerden,
bakanl›klardan geri döner hep.
Aç›labilen az say›da iﬂkence davas›nda ise polis, davan›n seyrini
de¤iﬂtirmek için akla gelecek her
yöntemi dener.
‹ﬂte ‹çiﬂleri Bakan› bu gerçekleri
tahrif ediyor. ‹ ﬂ k e n c e d a v a l a r › n › n
say›s›n›n az olmas›n›, “iﬂkencenin
olmamas›na” ba¤l›yor. Oysa iﬂkence sürer, yay›l›rken, iﬂkence davalar› engellenmekte, dava açt›rmak büyük bir sorun haline gelmektedir.
Aç›lan davalar ise ›srarl› bir mücadele verilmesi sonucu aç›labilmiﬂtir.
‹ﬂkence davalar›nda yarg›lanan
iﬂkenceci polislerin tutuklanmalar›
istisnad›r. Dava sürerken, hepsi görevinin baﬂ›ndad›r. Maaﬂlar›n› almakta, “iiﬂ”lerine devam etmekte-

dirler.
Ayr›ca iﬂkence davalar›ndan yarg›lanan polisler de, ödüllendirilerek
h›zla terfi ettirilmiﬂ, önemli görevlere getirilmiﬂlerdir. Örne¤in, bir
dönem ‹stanbul Emniyet Müdürü
olan, ﬂimdiki MHP milletvekili H a s a n Ö z d e m i r polislik y›llar›nda iﬂkence ve ölüme neden olmaktan sorumludur. Ama genel olarak polis
ﬂefleri içinde iﬂkenceden uzak tek
bir kiﬂi bile yoktur.

‹ﬂkence davalar› ve
emperyalizm
Emperyalistler iﬂkence konusunda tam bir ikiyüzlülükle hareket etmiﬂlerdir. Bir yanda iﬂkenceye karﬂ›ym›ﬂ gibi hareket etmekte, di¤er
yanda iﬂkenceyi savunan, ihraç
eden politikalar sürdürmektedirler.
Özellikle 11 Eylül sonras› ABD
iﬂkenceyi aç›ktan savunmuﬂtur. Yine yeni-sömürge ülke polis ﬂefleri
ve subaylar›n›n e¤itimi için ABD
yüzlerce iﬂkence okulu açm›ﬂt›r.
Bir yanda “iﬂkenceye karﬂ›y›z”
nutuklar› atarken, bir yandan da
herkese aç›k fuarlarda iﬂkence aletleri satmaktad›r emperyalistler.
Her y›l yay›nlad›klar› “insan haklar› raporlar›”nda iﬂkencelere geniﬂ
yer verirler. Birtan Alt›nbaﬂ davas›nda oldu¤u gibi, davalar›n kimilerini
kat›l›p izlerler bile. Ama unutulmamas› gereken ﬂudur ki; ülkemizdeki
iﬂkence ve sürdürülen sald›r› politikalar›ndan do¤rudan emperyalistler
sorumludur. Hiçbir rapor, hiç bir manevra bu sonucu de¤iﬂtirmez. O nedenle iﬂkence davalar›n›n aç›lmas›,
iﬂkencenin önlenmesi gibi bir sorunlar› olmam›ﬂt›r.

‹ﬂkence davalar› ve bas›n
Bugüne kadar burjuva bas›n, iﬂkenceyi, iﬂkencecileri aklamak için
kullan›ld›. Öyle ki, iﬂkence ile katlettikleri devrimciler aleyhine yaz›lar yazan, iﬂkenceyi meﬂrulaﬂt›ran
yaz›lar yay›nland›.
Özellikle iﬂkence davalar›nda
burjuva bas›n, iﬂkenceyi gizleyen

yay›nlarla dikkat çekti. ‹ﬂkenceyi
anlatmak, iﬂkencecileri teﬂhir etmek
yerine iﬂkencecileri korudu y›llarca.
Arada bir baz› olaylar› çok öne ç›karmalar› ise ço¤unlukla emperyalizmin icazetinde bir tav›r oldu.
Öyle zamanlar oldu ki, sayfalar›n› burjuvazinin yoz magazin haberleri ile doldururken, ayn› gün görülen bir iﬂkence davas›n› tek bir sat›r
haber yapmad›lar.
De vle t i koruma k” ad›na, iﬂ“D
kencecileri korudular. Mahkemelerde görülen iﬂkence davalar›nda hakimlerin iﬂkencecileri koruyan aç›k
tav›rlar› ile ilgili tek bir eleﬂtiri yaz›s› yazmad›lar. ‹fadesini almak için
y›llarca “bb u l a m a d › k l a r › ” iﬂkenceciler devletten her ay maaﬂ al›rken,
bas›n bunlar›n hiçbirini yazmad›.

‹ﬂkence davalar› ve sol
Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken gözalt›na al›n›p katledilen Engin Çe b e r ile ilgili iﬂkence davas› görülürken, her duruﬂma öncesi H a l k C e phesi davan›n sahiplenilmesi için
ça¤r›lar yay›nlad›.
Bir devrimci iﬂkencede katledilmiﬂ, katilleri ise aklanmaya çal›ﬂ›l›yordu. Böyle bir davay› sahiplenmek için, illa devrimci, komünist
olmak gerekmiyordu.
‹ﬂkenceye karﬂ› olmak, bu davay› sahiplenmek, bu dava nezdinde
iﬂkenceyi, iﬂkencecileri teﬂhir etmek önemliydi. “‹ﬂkence yok” diyenlerin yalanlar›n› surat›na çarparak, halka Türkiye gerçe¤ini anlatmak öncelikli bir görevdi. Bu görev
herkesindi.
Ama buna ra¤men, sol bu davada oldu¤u gibi iﬂkence davalar›na
karﬂ› hep ilgisiz durdu. Kendi sorunu olarak görmedi.
Devrimciler, iﬂkence davalar›n›
açt›rmak, y›llar süren bu davalar› takip etmek için u¤raﬂ›rken, sol tek
bir gün olsun iﬂkence davalar›na gelip, kat›lm›ﬂ de¤ildir.
Demokrasi mücadelesinin bir
parças› olan bu davalar› sahiplenmenin önemi ne yaz›k ki, bugüne
kadar görülmek istenmedi.
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Tüm devrimci demokrat ilerici kiﬂi ve örgütlenmeler:

‹ﬂkencecilere Ceza ‹çin Birleﬂelim!
Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi davas›, bugüne kadarki iﬂkence davalar›n›n büyük bölümü gibi, katillerin aklanmas›yla bitirilmek isteniyor.
Buna engel olabilecek tek güç;
halk›n adalet iste¤inin gücüdür.
‹lerici, devrimci, demokrat tüm
sendikalar,
Meslek odalar› ve birlikleri,
Alevi dernekleri, yöre dernekleri,
tüm demokratik kitle örgütleri,
ve tüm ilerici devrimci

demokrat vatansever kiﬂiler;

gin Çeber Davas› özelinde böyledir.

Her iﬂkence, infaz, katliam davas›, zalimlerle halk aras›nda bir mevzi çat›ﬂmas›d›r.

Eleﬂtiriyor ve bu görevi omuzlamaya ça¤›r›yoruz.

Her iﬂkence, infaz, katliam davas›, adalet iste¤imizle zulüm düzenine karﬂ› bir aya¤a kalk›ﬂt›r.
‹ﬂkenceye karﬂ› ç›kmak, iﬂkencede katledilenler için adalet istemek, asgari demokratl›k görevidir.
Aç›kça belirtmek gerekir ki, ülkemizin devrimci demokrat örgütlenmeleri bu görevi lay›k›yla üstlenmemiﬂlerdir.
Bu hem genel anlamda, hem En-

Hepimiz biliyoruz ki, hapishanelerde Enginlerimizi katleden iﬂkencecilerin, sokak ortas›nda insanlar›
kurﬂunlayan infazc›lar›n bu pervas›zl›¤› da, yarg›n›n iﬂkencecileri bu
kadar aleni korumas› da, bizim bu
görevi gere¤i gibi omuzlamamam›zdan kaynaklanmaktad›r.
Engin Çeber için “iﬂkencecilere
ceza istiyoruz” talebine güç vererek, bu pervas›zl›¤a dur diyelim!
Adalet için birleﬂelim!

Halk Cephesi: ENG‹N ÇEBER DAVASI B ‹T‹Y OR

‹ﬁKENCEC‹LER CEZASIZ BIRAKILMAK ‹STEN‹YOR
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ENG‹N ÇEBER K‹MD‹R?
Engin Çeber yan›baﬂ›m›zda yozlaﬂmaya, yoksullu¤a,
adaletsizli¤e ve sömürüye karﬂ› haklar ve özgürlükler
mücadelesi veren bir insand›.
E N G ‹ N Ç E B E R ’ ‹ K ‹ M G Ö Z A LTINA A L D I ?
Ferhat Gerçek 17 yaﬂ›nda Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken
felç b›rak›ld›. Ferhat’›n sesini hayk›ran Engin Derbent’te iﬂkence ile gözalt›na al›nd›. Götürüldü¤ü ‹stinye
Karakolu’nda ve Metris Hapishanesi’nde iﬂkence sürdürüldü. Ama o baﬂ e¤medi.
E N G ‹ N Ç E B E R ’ E K ‹ M L E R ‹ ﬁ K E N C E YA P T I ?
En baﬂta iﬂkence karar› verenler siyasi iktidar, polis,
hapishane yönetimi ve gardiyanlar.
BU ‹ﬁKENCE VE KAT L ‹ A M A K ‹ M S E S S ‹ Z
KALAB‹L‹R?

AKP polisinin katletme özgürlü¤ü:

3 YILDA 83 ÖLÜM
AKP polisinin katletme özgürlü¤ü var. Bunun baﬂka tan›m› yoktur.
Uluslararas› Baran Tursun Vakf› (BARANSAV) yapt›¤› aç›klamada 3 y›lda 83 kiﬂinin polisin açt›¤› ateﬂ sonucu katledildi¤ini belirtti.
Peki bu kadar kiﬂi polisler taraf›ndan katledilirken bugün kaç polis yarg›lan›yor? Kaç polis bu suçlar›ndan dolay› cezaland›r›ld›?
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Adalet Bakan› “özür” diledi. Ailesini ve arkadaﬂlar›n›n bu özrü kabul edip sessiz kalmas›n› istediler. Ama
hay›r. Hiç bir özür Engin’i geri getirmedi. Suçlular›n
hepsinin yarg›lanmas›n› ve cezaland›r›lmas›n› istiyoruz.
12 Nisan’da görülen davada Cumhuriyet Savc›s›, iﬂkence ile katletme sabit oldu¤u halde iﬂkencecileri korudu.
GEL‹N BU A D A L E T S ‹ Z L ‹ ⁄ E E N G E L O L A L I M !
GEL‹N ENG‹N’‹N SES‹NE SES KATA L I M !
GEL‹N ‹ﬁKENCEC‹LERDEN HESAP SORALIM!
Ta r i h : 31 MAYIS 2010 PAZARTES‹
Ye r : Bak›rköy Adliyesi 14. A¤›r Ceza Mahkemesi
To p l a n m a S a a t i : 09.30

HALK C EPHES‹
Biz söyleyelim. Bir kaç istisna d›ﬂ›nda ceza
alan polis yoktur. Bir kaç “istisna” da, olay›n
halk nezdinde üzerinin kapat›lamayacak kadar
teﬂhir olmas›ndan dolay›d›r. Dava aç›lan “istisna”lara halk›n tepkilerinin yumuﬂat›lmas› için
yasan›n en üst s›n›r›ndan ceza istenir. Fakat daha sonra halk›n tepkisi yat›ﬂt›r›l›p olay unutulmaya baﬂlad›¤›nda katillere, ya göstermelik cezalar verilir ya da hiçbir ceza verilmeden serbest b›rak›l›rlar. Bu AKP polisinin öldürme özgürlü¤ü de¤il de nedir?

CHP sol DE⁄‹LD‹R

ﬁerzan Kurt'u katledenler gençli¤in
mücadelesini engelleyemez
11 May›s gecesi bir grup faﬂist
Mu¤la merkezde ilerici, yurtsever,
devrimci ö¤rencilere b›çak ve sat›rlarla sald›rd›. Faﬂistler daha sonra
ö¤rencilere silahla ateﬂ açt›lar.
Faﬂistlerin sald›r›s›n›, ilerici,
yursever, devrimci ö¤renciler bir
araya gelerek püskürttüler. Sivil faﬂistlerin sald›r›lar›n› polis devam
ettirdi.
Polis sald›r›s›nda 3 kiﬂilik grubu
bir polis “ b u t a r a f t a n g i d i n g ü v e nli¤inizi ald›k” diyerek faﬂistlerin
taraf›na göndererek tuza¤a düﬂürdü.
Faﬂistlerin aras›nda kalan ö¤rencilerin, arkadaﬂlar›na haber vermesi üzerine faﬂistler tekrar püskürtüldü. Polis ise devrimci, demokrat
ö¤rencilerin üzerine biber gaz› s›karak, ateﬂ ederek ﬁ e r z a n K u r t isimli
yurtsever ö¤renciyi a¤›r yaralad›.
12 May›s akﬂam› ﬁerzan Kurt’un
vurulmas›n› ve faﬂist sald›r›y› protesto eden ilerici, yurtsever ve dev-

Kocaeli'de Kitap Fuar›
15-23 May›s tarihleri aras›nda 2.'si
düzenlenen kitap fuar›nda Boran ve Haziran Yay›nc›l›ktan ç›kan kitaplar da
halkla buluﬂtu.
Binlerce insan›n ziyaret ettigi fuarda
Haziran ve Boran Yay›nc›l›k’›n kitaplar› da yo¤un ilgi gördü. Di¤er bir çok
standla birlikte Boran ve Haziran yay›nc›l›k da ast›klar› GrupYorum afiﬂleri ile
12 Haziran’da gerçekleﬂecek 25. y›l konserini halka duyurdu.
Konserin el ilanlar› fuarda da¤›t›l›rken binlerce insana konser anlat›ld›. Fuar 23 May›s günü son buldu.

rimci ö¤rencilere polis tekrar gaz
bombalar› ile sald›rm›ﬂt›.
Sald›r›lara taﬂlarla, sopalarla
karﬂ›l›k veren ö¤rencilerin evlerini
basan polis, 60 ö¤renciyi döverek,
sürükleyerek gözalt›na alm›ﬂt›.
Ayr›ca Mu¤la Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi üyelerinin de evlerini basarak, tehditler savurmuﬂ, gözda¤›
vermeye çal›ﬂm›ﬂt›.
17 May›s’ta devrimci, demokrat
ve yurtsever ö¤renciler, polis kurﬂunuyla yaralanan ve o s›rada komada
olan ﬁ e r z a n K u r t için Mu¤la Üniversitesi'nde eylem yapm›ﬂlard›.
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi üyelerinin de kat›ld›¤› eyleme
yaklaﬂ›k 300 kiﬂi kat›lm›ﬂt›.
‹zmir Dokuz Eylül Hastanesi'nde beyninde ödem oluﬂmas› nedeniyle müdahale edilemeyen, uzun
süre komada kalan ﬁ e r z a n K u r t, 19
May›s günü yaﬂam›n› yitirdi.

ﬁerzan Kurt’un katili AKP
iktidar›d›r
M u ¤ l a’da sivil faﬂistleri ilericilere, yurtseverlere, devrimcilere
karﬂ› k›ﬂk›rtan polis, sald›r›ya bizzat kendisi kat›ld›.
Anadolu’nun dört bir yan›nda
linç sald›r›lar›n› k›ﬂk›rtan AKP’nin
polisi, M u ¤ l a’da önce k›ﬂk›rt›c›l›k
yapm›ﬂ, sonra da ﬁerzan Kurt isimli
ö¤renciyi katletmiﬂtir..
ﬁerzan Kurt’u katledenler sessizdir. AKP iktidar›, ﬁerzan Kurt’u
katledenlerle ilgili tek bir iﬂlem
yapmam›ﬂt›r. Katiller elini kolunu
sallayarak serbestçe dolaﬂmakta,
yeni sald›r›lar için haz›rl›k yapmaktad›rlar.
AKP iktidar›, linç sald›r›lar›yla,
faﬂist sald›r›larla, gözalt› ve tutuklamalarla gençli¤i y›ld›ramaz. Sald›rarak, katlederek gençli¤in mücadelesini engelleyemez.
ﬁerzan Kurt’un katledilmesinden AKP iktidar› ve onun polisi sorumludur.

ﬁerzan Kurt Batman’da
topra¤a verildi
‹zmir'den Diyarbak›r'a uçakla
getirilen ﬁ e r z a n K u r t'un cenazesi
bir araç konvoyu ile B a t m a n'a getirildi. Ambulansla beraber yaklaﬂ›k
5 kilometre yürüyen binlerce kiﬂi
ﬁ e r z a n K u r t Ö l ü m s ü z d ü r” pan“ﬁ
kart› açt›lar.
Yürüyüﬂ sonras› mezarl›¤a gelen
binlerce kiﬂi cenazeyi topra¤a verdi.

S a r › g a z i ’ d e p rote sto
22 May›s günü ‹stanbul Sar›gazi'de Halk Cephesi, AKA-DER,
D H F, ESP ve SDP taraf›ndan ﬁerzan Kurt’un polis taraf›ndan katledilmesi protesto edildi.
Kaymakaml›k önünde toplanan
yaklaﬂ›k 60 kiﬂi buradan caddenin
sonuna dek yürüyerek bas›na bir
aç›klama yapt›.
ﬁerzan Kurt’un katilinin devlet
oldu¤u belirtilen eylem sloganlarla
bitirildi.
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‹zmit'te ﬁerzan Kurt için
yürüyüﬂ
Kocaeli Gençlik Derne¤i,
Ekim Gençli¤i, Gençlik Muhale f e t i , E H P G e n ç l i k v e Ö ¤ re n ci K o lektifleri taraf›ndan 21 May›s günü
bir yürüyüﬂ düzenlendi. Yürüyüﬂü
ard›ndan bas›na aç›klama yap›ld›.
‹nsan Haklar› Park›’nda okunan
aç›klamada ﬁerzan Kurt’un katilinin devlet oldu¤u belirtildi. Yine
devrimci, demokrat ö¤renciler üzerindeki bask›lar›n artt›¤› belirtilip,
Erzincan'da tutuklanan 4 Gençlik
F e d e r a s y o n u üyesine de de¤inildi.
Eyleme 100'den fazla kiﬂi kat›ld›.
Sivil faﬂistler, yürüyüﬂ s›ras›nda
eylemcilerin üzerlerine bardak ve
tabak f›rlatt›lar. Devrimciler faﬂist
sald›r›y› teﬂhir ettiler.

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!
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Yoksullu¤u, Yolsuzlu¤u, Yozlu¤u Yayan AKP
Toplumsal Ahlak’tan Bahsedemez!

Say›: 218

Yürüyüﬂ
30 May›s
2010
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CHP Genel Baﬂkan› Deniz Baykal’›n oldu¤u iddia edilen bir gayrimeﬂru iliﬂki görüntüsünün internet
sitelerinde yay›nlanmas› üzerine,
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an ve AKP
kadrolar› önce Deniz Baykal’a
“ ü z ü n t ü ” l e r i n i bildirdiler. Burjuva
medyan›n bir kesiminde haber manﬂetlerden verilirken islamc› bas›n
“geçiﬂtiren” haberler yapt›. Deniz
Baykal’›n bunun “iktidar taraf›ndan düzenlenmiﬂ bir komplo” oldu¤unu aç›klamas›na kadar bu tav›rlar› sürdü.
Deniz Baykal iktidar› suçlay›nca, bu defa AKP ve islamc› bas›n
karﬂ› sald›r›ya geçti. Önceki “üzüntüleri”nin ne kadar riyakarca oldu¤u
da bu arada aç›¤a ç›km›ﬂt›. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an 14 Ocak’ta
yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle diyordu:
"Bu i ﬂl eri meﬂru görme gayreti
içinde olanlar var. En tehlikeli
olan yan buradad›r. Bu memleketi
ayakt a tutan en önemli güç top lumsal ahlak›m›zd›r. Eﬂlerine ihanet edenleri biz hiçbir zaman bu
t oplumun içi nde ka lk› p da ma¤dur
o larak g örem ey iz, ma¤d ur olarak
da kimseye gösteremeyiz. Bu muhafazakar toplumun ahlak de¤er l eri il e bi r erozyon baﬂl ang›c ›d›r ki;
tehlike zaten buradad›r, s›k›nt› bur a d a d ›r. "
Toplumsal ahlakm›ﬂ!
Birincisi; Hüseyin Üzmez l e r ’ i n a v u k a t l a r › ahlak›n ne bireyselinden, ne toplumsal›ndan söz bile edemezler.
‹kincisi: AKP, bu konuda topluma ak›l verecek en son partidir.
Çünkü her türlü ahlaks›zl›k, yozlaﬂma, AKP iktidar›n›n 8 y›ll›k döneminde en üst noktaya ç›kart›lm›ﬂt›r.
Ü ç ü nc ü s ü : Emperyalist tekellere hizmet etmek “toplumsal ahlaka”
çok mu uygundur?
“Toplumsal de¤erler, aile yap›s›”
hiç bir dönem AKP’nin 8 y›ll›k ikti-

dar›nda bozuldu¤u kadar bozulmam›ﬂt›r.
AKP, ne kadar muhafazakar gözükürse gözüksün, ne kadar geleneklerden, göreneklerden, toplumsal de¤erlerden bahsederse etsin;
gerçekte burjuvazinin yoz kültürünü sistemli bir politika olarak topluma yayg›nlaﬂt›ran iktidard›r.
Burjuvazinin yoz kültürünü hakim k›larak toplumu ideolojik olarak bencilleﬂtiriyor, bireycileﬂtiriyor. Bencilli¤in, bireycili¤in, dayan›ﬂman›n olmad›¤› yerde “toplumsal ahlak” m› kal›r?
Toplumun hangi de¤erleri kald›
“erozyon”a u¤rat›lmad›k.
AKP, gelenekleri, görenekleri,
toplumsal de¤erleri dilinden düﬂürmüyor. AKP riyakarl›¤› tam da bu
noktadad›r.
Televizyon programlar›na bak›n;
24 saat televizyonlardan topluma
ahlaks›zl›k yay›lmaktad›r. Hiçbir
dönem ahlaks›zl›k bu kadar meﬂrulaﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Yar›ﬂma programlar›, kad›n programlar›, diziler, hangisi toplumun de¤er yarg›lar›na uygundur? Cinsellik içermeyen tek bir
televizyon dizisi var m›? Hangisinde aldatma yok? Aldatmalar bu diziler arac›l›¤›yla aile içinde “kabul
edilir” hale getiriliyor.
AKP, muhalefetteki bir parti de¤ildir. Ahlaks›zl›¤›n sorumlulu¤unu
b a ﬂ k a y e r l e r d e a r a y a m a z . Toplumsal ahlak bozuluyorsa, aile yap›s› bozuluyorsa, iktidardaki parti
olarak bunlar›n hepsinden sorumludur.
Y›llard›r ahlaks›zl›k dolu yay›nlar televizyon ekranlar›nda devam
ediyor. AKP bunlar›n hangisine mudahale etti?
Rakamlar ortadad›r; fuhuﬂ, kumar, uyuﬂturucu, AKP iktidar›
döneminde yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Fuhuﬂ
sadece büyük ﬂehirlerde de¤il, ülkenin her köﬂesinde sokaklarda aleni

yap›lmaktad›r.
Görünürde bunlara karﬂ›d›r;
fakat, toplumsal de¤erleri korumak
için bugüne kadar demagojiden baﬂka ne yapt› AKP?
Emperyalist ekonomi politikalar›n› uygulamak, toplumsal ahlak›
bozmak demektir zaten. Erdo¤an
boﬂ konuﬂuyor yani.

Yozlaﬂt›rma, fuhuﬂ,
ahlaks›zl›k oligarﬂinin
halk› yönetme anlay›ﬂ›d›r
Toplumun yozlaﬂt›r›lmas› AKP
ile de s›n›rl› de¤il, yozlaﬂt›rma oligarﬂinin ülkeyi yönetme tarz›d›r.
Çok sistemli bir politikayla toplum
yozlaﬂt›r›lmaktad›r. AKP bunu riyakarca yapmaktad›r. Zaman zaman
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ediyormuﬂ gibi gözükmektedir.
Ancak gerçekler hiç de öyle de¤ildir. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ bizzat
A K P ’ ni n po l i s l e ri t a r a f› n da n yoksul halk›n yaﬂad›¤› mahallelerin içlerine kadar sokulmaktad›r. Tek bir
uyuﬂturucu, fuhuﬂ çetesi var m›
içinden polis ya da devletin üst düzey bir görevlisinin olmad›¤›.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
eden devrimcilere sald›ran, onlarca
devrimciyi gözalt›na al›p y›llard›r
hapishanelerde yat›ran AKP iktidar›
de¤il mi? Devrimciler mahallelerdeki fuhuﬂ yapt›ran pislik yuvalar›n› tahrip ederken bizzat buralar› koruma alt›na alan AKP’nin polisi
de¤il mi?
Açl›¤›n, yoksullu¤un, iﬂsizli¤in,
adaletsizli¤in hat safhaya ç›kt›¤› bir
ülkede oligarﬂi, sadece bask› ve terörle iktidar›n› sürdürebilir mi? Aile
yap›s› baﬂta olmak üzere toplumun
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ahlaki de¤erlerini, kültürel yap›s›n›
yozlaﬂt›rarak halk› kendi sorunlar›na yabanc›laﬂt›r›yor. Halk›n sorunlar›na sahip ç›kmas›na, örgütlenmesine, mücadele etmesine engel oluyor.

AKP anlay›ﬂ› ahlaks›zl›¤›n
zeminidir
AKP, emperyalizmin uﬂa¤›
islamc› bir partidir. Baz› islamc›
kesimler, tarikatlar, aﬂiretler, ahlaks›zl›klar›, sap›kl›klar›, dini ve geleneksel temellere dayand›rarak meﬂ r u l a ﬂ t › r m a k t a d › r l a r. Siirt’te yaﬂananlar dinci kesimin bu konudaki
ikiyüzlülü¤ünün yak›n zamanda yaﬂanm›ﬂ örneklerinden biridir.
“ E ﬂlerine ihanet edenleri biz
hiçbir zaman bu toplumun içinde
kalk›p da ma¤dur olarak göreme yi z , m a ¤d ur o la ra k d a k ims e y e g ös teremeyiz” diyor Erdo¤an.
Riyakarl›¤a bak›n: her türlü ahlaks›zl›¤› yap›p, birden fazla eﬂi
“normal” görüp, “imam nikah›”yla,
“muta!” nikah›yla bunu meﬂrulaﬂt›ran AKP ve benzeri islamc› anlay›ﬂlar de¤il mi? Hangi kad›n çok eﬂlili¤i kabul edebilir? Kald› ki, imam nikah›n› da “dinin gereklerine” göre
yapm›yor, alenen “ m e t re s t u t m a ” n › n k›l›f› yap›yorlar. Tarikatlara
bak›n; burjuvazi ne tür sapk›nl›klar›,
ahlaks›zl›klar› yaﬂ›yorsa hepsi onlarda da mevcut. 9-10-11 yaﬂlar›ndaki
k›z çocuklar›n imam nikah›yla evlendirilmesini meﬂru gören anlay›ﬂ
sap›kl›k de¤il de nedir? Siirt’teki 1215 yaﬂ›ndaki çocuklara fuhuﬂ yapt›ran anlay›ﬂ bu anlay›ﬂt›r? Onun için
herkesin bildi¤i bir ahlaks›zl›k kimseyi rahats›z etmiyor. 12-15 yaﬂ›ndaki çocuklara fuhuﬂ yapt›r›p kendi içlerinde gizliyorlar. Rahats›zl›k bu
ahlaks›zl›¤›n geniﬂ kesimler taraf›ndan bilinmesine.
AKP’nin fuhuﬂtaki sorumlulu¤una bak›n; Siirt’teki ahlaks›zl›¤›n
üzerine gidip suçlular› cezaland›racaklar› yerde olay›n gündeme getirilmesine k›z›yor: “Bir y›l önceki
haberi neden gündem yap› yorsu nuz” diyor. Ahlaks›zl›¤›n, fuhuﬂun

Nas›l
Nas›l B‹R
B‹R Yaﬂam?
Yaﬂam?
Namuslu o lmak
Çürüyen, çürüten k a p i t a l i z m,
sadece do¤ay›, havay›, suyu kirletmekle yetinmiyor. Bir o kadar
önemli olan›; insan›, insan iliﬂkile r i n i d e ç ü r ü t ü y o r.
Do¤ay›, havay›, suyu kirleten,
insan sa¤l›¤›n› bozanlar, beyinleri
de zehirliyor. ‹nsan iliﬂkilerini çürütüp, beynimizi, yaﬂam›m›z›, iliﬂkilerimizi zehirleyip, bizi i n s a n l › k t a n
ç › k a r › y o r l a r. Toplumu sadece yiyen, içen, çiftleﬂen, uyuyan bir “ s ür ü ” haline getirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Bunu yaparken ad›m ad›m çürütüyorlar. Çünkü ancak ç ü r ü t t ü k l e r i
ölçüde s ü r ü l e ﬂ t i re b i l i rl e r. Rüﬂveti,
fuhuﬂu, h›rs›zl›¤›, doland›r›c›l›¤›,
mafyac›l›¤›, kaz›klamay›, “normal”
kabul ettirmek, çürütmenin en yayg›n biçimidir.
Bunlar kan›ksand›kça, bir bak›yorsunuz, mahallemizde kap› komﬂumuzun o¤lu, iﬂyerimizde yan›m›zda çal›ﬂan arkadaﬂ›m›z, okulumuzda s›ra arkadaﬂ›m›z veya köyümüzdeki köylümüz n a m u s l u bir
yaﬂam sürmenin d›ﬂ›na ç›k›vermiﬂ...
Bir bak›yorsunuz, ahlaks›zl›¤›
normal görmeye, ahlaks›zca iﬂler
yapmaya, ahlaks›zca iliﬂkiler kurmaya baﬂlam›ﬂlar. Bu insanlar, kap›
komﬂumuz, iﬂyeri arkadaﬂ›m›z,
okul arkadaﬂ›m›z... Ve onlar› saran
namussuzluk, ahlaks›zl›k, herkesi
sarabilir. Düzen, yukardan aﬂa¤›ya
böyle çürütüyor, ahlaks›zl›¤›, namussuzlu¤u böyle yay›yor. ‹nsanlar
namussuzlu¤a böyle özendiriliyor.
Ahlaks›zl›klar, ne sadece kad›nüzerini örtüyor.
Hüseyin Üzmez sap›¤›na sahip
ç›kan da yine ayn› anlay›ﬂ de¤il mi?
Hüseyin Üzmez’in sap›kl›¤› günlerdir gündemde olmas›na ra¤men dinci bas›n görmezden gelmiﬂtir. Adli
T›p Kurumu’nun raporuyla Hüseyin

erkek iliﬂkileriyle s›n›rl›d›r, ne de
sadece bas›n›n magazin sayfalar›nda, televizyon dizilerinde kal›yor.
Yaﬂad›¤›m›z her yere yay›l›yor.
Adeta her yere pislik ak›t›yorlar.
Her yere kokuﬂmuﬂ yaﬂam tarzlar›n›
bulaﬂt›r›yorlar. Sadece ﬂehir kanalizasyonlar›ndan pislik akm›yor. Kapitalizm, oluk oluk namussuzlu¤u
evlere, mahallelere, köylere, iﬂyerlerine, okullara ak›t›yor, zehirleyip,
çürütüyor!
Ya y › y o r v e ö z e n d i r i y o r l a r ! . .
‹ n s a n l a r › z e h i r l i y o r, namussuzlu¤ u b i r yaﬂam tarz› haline getirmeye çal›ﬂ›yorlar...
Düzenin namussuzlu¤u meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂmas›ndan bir çok
insan etkilenmiﬂtir. Ama kimi f a rSay›: 218
k›nda bile de¤ildir. AKP iktidar›n› Yürüyüﬂ
destekleyenlerin mesela, ahlaktan,
30 May›s
namustan söz etmeye hakk› yoktur.
2010
Niye? Yetim hakk› yiyenlerin, halk›
sadakaya muhtaç edenlerin, iktidarlar›nda fuhuﬂu bir kaç kat›na ç›kartanlar›n namuslu olduklar› söylenebilir mi?
Düzenin namussuzlu¤u dayatt›¤›
koﬂullarda namuslu olmak, n a m u s l u y a ﬂ a m a k z o r d u r. Zordur ama
namuslu yaﬂamak, temiz kalmak
pekala mümkündür.
Namuslu yaﬂamak böyle bir düzende özü sözü bir olmak, düzenin
pisli¤ine bulaﬂmadan yaﬂamakt›r.
Mütavaz›, onurlu bir yaﬂam sürdürmektir. Kap›lar›n›, beynini namussuzlu¤a kapatmak, insan› kirleten
herﬂeyden uzak durmakt›r.
Üzmez serbest b›rakt›r›larak sap›kl›k resmen sahiplenilmiﬂtir.
AKP’nin toplumsal de¤erlerden
bahsetmesi riyakarl›¤›ndan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. Halk›n de¤erlerini
iktidar savaﬂ›nda komplolarla rakiplerini sindirmek için kullan›yor.
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Dev-Gençliler Halk›n Onurudur..
Say›: 218

Yürüyüﬂ
30 May›s
2010
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Yukar›daki resimlere bak›n.
Gençli¤e savaﬂ açm›ﬂ bir devletin görüntüleri var orada.
Yukar›daki resimlere bak›n.
Orada, 12 Eylül’den bu yana sindirilmeye, apolitikleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan bir gençli¤in, Dev-Genç gelene¤iyle mücadeleyi sürdürdü¤ünü
göreceksiniz.
Paras›z e¤itim istedikleri için tutukland›lar ﬂimdi de.
Paras›z e¤itim talebi “yasad›ﬂ›”
bir talep mi? Hay›r! Düzenin kendi
yasalar›na göre de ortada bir yasad›ﬂ›l›k yoktur.
Ama zaten düzenin polisinin,
yarg›s›n›n, AKP iktidar›n›n sorunu
tek baﬂ›na “paras›z e¤itim” istenmiﬂ olmas› da de¤ildir.
Onlar, gençli¤i sindirememiﬂ,
y›ld›ramam›ﬂ, örgütsüzleﬂtirememiﬂ
olmalar›n›n tahammülsüzlü¤üyle
sald›r›yorlar.
H a t › r l a y › n ; “Ne ABD, Ne AB”
dedikleri için de bir ço¤u tutuklanm›ﬂt›.
“ABD Defol” dedikleri için tutuklanm›ﬂlard›.
Faﬂist sald›r›lara karﬂ› ç›kt›klar›
için tutukland›lar.

Karikatür sergisi açmalar› bile
tutuklanmalar› için yetti!
Edirne’de üç Gençlik Federasyonu üyesi “Amerika Defol” dedikleri için gözalt›na al›narak, iﬂkenceden geçirilip tutukland›lar. Onlar›n
tutuklanmas›n› protesto eyleminde
Gençlik Derne¤i’nin iki üyesi daha
tutukland›..
Yukar›daki resimlere bak›n: orada tutuklanmalar›n›n nedenlerini de
göreceksiniz. Zulme boyun e¤meyen bir gençlik olduklar› için tutuklan›yorlar. Özü budur.
*
15 May›s’ta Erzincan Gençlik
Derne¤i üyelerinin evleri sabaha
karﬂ› uzun namlulu silahlarla donanm›ﬂ polisler taraf›ndan bas›ld›. 7 ö¤renci gözalt›na al›nd›. Hiçbirinde silah olmad›¤›n› biliyorlard›, ama yine
de a¤›r silahlarla bast›lar evleri.
Ayn› günlerde Okmeydan› sokaklar›nda terör estirerek Sevgi
Dalyan ve Sercan Ahmet Arslan gözalt›na al›nd›lar. Sonuçta, M a h i r
Aslan, Sevgi Dalyan, Serc a n A h met Ar sl an , Meh me t Arac› tutukland›lar. Gerekçe, kat›ld›klar› demokratik eylemlerdi!
*

Yaklaﬂ›k bir hafta önce
de, 8–9 May›s’ta ‹stanbul
Okmeydan›’nda Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›'nda yap›lan Dev - Gen ç Kü l tü r ﬁen li¤i 'ne panzerlerle, biber
gazlar›yla sald›ran polis,
Gençlik Derne¤i üyesi alt›
ö¤renci gözalt›na al›nd›.
Ö¤rencilerden E k i n D a l b u d a k , Ay b er k Dem ir d ö ¤e n,
Ç i ¤ d e m Ya k ﬂ i , M e l t e m
Keleﬂ tutukland›.
Gerekçe ne miydi? “Kültür ﬁenli¤i”nden baﬂka gerekçe yoktu asl›nda. Ve elbete
as›l gerekçe, o Kültür ﬁenli-

Dev-Gençliler’in
özgürlü¤ü için:
Bulundu¤umuz her yerde, her biçimde,
her araçla, gençli¤in hakl›l›¤›n›, meﬂrulu¤unu hayk›ral›m.
Hakl› ve meﬂru talepleri dile getirenlerin tutuklanmas›n›n gayri-meﬂru ve keyfi
oldu¤unu hayk›ral›m.
Liseli, üniversiteli gençler, demokratik
kitle örgütleri, y ü r ü y ü ﬂ l e r l e , b a s › n
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Ferhat Tüzer
Berna Y›lmaz

Serbest
B›rak›ls›n!

... Onurumuz Tutsak Edilemez!
¤i’nin DEV-GENÇ Kültür ﬁenli¤i
olmas›ndayd›.
‹ki ay önce de, 14 Mart’ta ‹stanbul’da Abdi ‹pekçi Spor Salonu’nda
düzenlenen Roman Çal›ﬂtay›'nda,
Tayyip Erdo¤an'›n konuﬂma yapt›¤›
s›rada " Par a s› z E ¤ it i m ‹ st iy o r u z
Alaca¤›z" yaz›l› pankart açt›klar›
için Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz
gözalt›na al›nd›lar, iﬂkenceden geçirilerek TUTUKLANDILAR.
*
Erzincan’da, Sivas’ta, Kars’ta
meydanlar› yasaklad›lar onlara. Düzen kendi yasalar›n› çi¤neyerek “bas›n aç›klamalar›na” yasak koydu.
Yetmedi, Erzincan’dan Edirne’ye

aç›klamalar›yla, mektup ve faks gönd e r m e e y l e m l e r i y l e , n e re d e , n e y a p a b i l i y o r s a k o ﬂ e k i l d e , tutuklu DevGençliler’e sahip ç›kal›m.
Adalet Bakanl›¤›’na
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na,
‹çiﬂleri Bakanl›¤›n a, TBMM’ye
“Paras›z E¤itim istemek suç de¤ildir.
Paras›z e¤itim istedikleri için tutuklanan
arkadaﬂlar›m›z›n (gençlerimizin) serbest
b›rak›lmas›n› istiyoruz” diye fakslar, mektuplar göndererek, onlar›n özgürlüklerini
isteyelim!

Dev-Gençliler’le
Dayan›ﬂmak için:
Tutuklu Dev-Gençliler’e mektuplar›m›zla, kartlar›m›zla destek verelim. Onlar›n mücadelesinin hakl›l›¤›n›, meﬂrulu¤unu onlara yazarak gösterelim.
Dayan›ﬂmam›z›, Dev-Gençliler’e
de, düﬂmana da gösterelim.
Tutuklu DEV-GENÇL‹LER’‹N
kald›klar› hapishaneler ﬂunlard›r:

linç g üruhlar›n› harekete geçirdiler.
Tüm bunlar, bir türlü yokedemedikleri Dev-Genç’e, bir türlü boyun
e¤diremedikleri, statüler içine hapsedemedikleri Dev-Gençliler’e karﬂ›yd›.

Say›: 218

Yürüyüﬂ
30 May›s
2010

*
Bir de y an da ki ﬂu f o to ¤r af a bak›n. Zulmün elinde tutsak edilmiﬂ,
kollar›na kelepçe tak›lm›ﬂ iki DevGençli’nin kelepçeli ellerindeki zafer iﬂaretleri tüm bu zulmün, keyfili¤in, terörün gençli¤i y›ld›rmaya
yetmeyece¤ini de gösteriyor.
O zafer iﬂaretleri, 40 y›ll›k bir
gelene¤i anlat›yor. O eller, 40 y›ll›k
gelene¤in gücünü taﬂ›yor.

F e r h a t T ü z e r Tekirda¤ 2 Nolu F
Tipi Hapishanesi.
Ay be rk D e mi r d ö¤ e n : Metris T
Tipi Hapishanesi.
B e r n a Y›lmaz, Ekin Dalbudak,
Çi¤dem Yakﬂi, Meltem Keleﬂ: Bak›rköy L T‹P‹ Hapishanesi.
Sevgi Daylan, Erzurum E Tipi
Hapishanesi.
S e rc a n A h m e t A r s l a n , M a h i r
Aslan, Mehmet A ra c › : Erzurum H
Tipi Kapal› Hapishanesi.
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6. C anan K ulaks›z a lternatif ö ¤renci ﬂenli¤i

Binlerce Canan’d›k Orada
11 May›s’ta baﬂlayan 6 . C a n a n
K u l a k s › z A l t e r n a t i f Ö ¤ r enc i ﬁen li¤i 14 May›s’ta bitti.
Canan Kulaks›z Alternatif Ö¤r e nc i ﬁ e n li ¤ i ’ni n 6. ’s› ; düzenin
yoz, içki içmekten ibaret e¤lence ve
ﬂenlik anlay›ﬂ›na alternatif kolektif
bir yaﬂam ve paylaﬂma kültürünün
örne¤i oldu.

ﬁenli¤in 1. günü

Say›: 218

Yürüyüﬂ
30 May›s
2010

Kitap, tutsak ürünleri standlar›
ile gözleme ve çay tezgahlar› aç›ld›.
Ö¤le saatlerinde tiyatro ve resim
atölyesinde çal›ﬂmalar baﬂlad›.
Aç›l›ﬂ konserlerinde ilk olarak
G r u p C a n l a r sahneye ç›kt›. Ard›ndan izleyicinin karﬂ›s›na ç›kan,
G r u p G ü n › ﬂ › ¤ › ’n›n söyledi¤i ﬂark›lar eﬂli¤inde halaylar çekildi.
‹ z m i r Gençlik Derne¤i ad›na
konuﬂan Gülhan Sa¤alt›c›, alternatif ö¤renci ﬂenliklerinin 5 y›ld›r büyük bir emek ve kolektif bir çal›ﬂmayla düzenlendi¤ini belirtti. Sonra
da C a n a n K u l a k s › z’›n mücadelesini anlatt›.
Konserlerden sonra aç›k havada
izlenen filmle birinci gün sona erdi.

ﬁenli¤in 2. günü
Sabah toplu yap›lan kahvalt›yla
baﬂlad›.
Atölye çal›ﬂmalar› sürdü. Atölyelere ilgi ve kat›l›m ikinci gün artt›.

Tiyatro atölyesinin ürünü olan
“Dershaneye Gitmek ‹stiyorum”
oyunu sergilendi.
Egeden A na d ol u ’
Daha sonra “E
ya Halk Sahnesi”nin Ta n y a adl› tiyatrosu oynand›. Varto Der’in halk
oyunlar› gösterisi yap›ld›.
‹dil Kültür Merkezi’nin “Onuncu Köyün Fidanlar›” adl› tiyatrosuyla
Canan Kulaks›z anlat›ld›.
Tiyatro günü olarak programlanan ikinci gün k e n t i n o y u n c u l a r ›
tiyatro grubunun “Japon kuklas›”
oyununun oynanmas› ile tiyatro
gösterileri bitirildi. Daha sonra
“Anadolunun Kay›p ﬁark›lar›” belgeseli izlendi.

ﬁenli¤in 3. günü
Kahvalt›yla baﬂlayan ﬂenli¤in 3.
günü atölyelerle devam etti.
Resim atölyesinde Canan Kulaks›z’ ›n cenaze foto¤raflar›ndan birisi
atölyeye kat›lan ö¤renciler taraf›ndan çizildi.
Atölye çal›ﬂmalar›ndan sonra
Turabi Salt›k, As›m Gönen, Turgay
Tanülkü, Halim Yaz›c›, Okan YükÇiz gile rle A n a sel’in kat›l›m›yla “Ç
dolu Ta r i h i ” kitab› Özgür tutsaklar
ad›na imzaland›
Sosyalist Gerçekçilik” ile ilgi“S
li söyleﬂi yap›ld›. “Karagöz -Hacivat” oyunu ö¤rencilerin be¤enisini
toplad›. Ya¤mur ya¤maya baﬂlamas›na ra¤men ö¤renciler söyleﬂinin

‹zmir’de faﬂist sald›r›lar protesto edildi
‹ z m i r ’de 21 May›s günü, Halk Cephesi taraf›ndan üniversitelerdeki
faﬂist sald›r›larla ilgili eylem yap›ld›.
Eylemde, baﬂta ‹ z m i r Gençlik Derne¤i üyesi ö¤rencilere yap›lan sald›r› olmak üzere tüm yurttaki sivil ve resmi faﬂist sald›r›lara de¤inildi.
Zonguldak’taki maden oca¤›nda, göçükte hayat›n› kaybedenlerinde ayn›
faﬂist zihniyet yüzünden hayat›n› kaybetti¤i belirtildi.
‹stanbul’dan sald›r›larla ilgili gelen heyet ad›na TAYAD yönetim kurulu üyesi Mehmet Güvel bir konuﬂma yapt›. Ö¤rencilerin u¤rad›¤› sald›r›da, sald›r›n›n oldu¤u yere 100 metre uzakl›kta olan ve müdahale etmeyen emniyet hakk›nda suç duyurusunda bulunduklar›n› aç›klad›.
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ve oyunun sonuna kadar ya¤mur alt›nda bekledi. Çekilen halaylarla 3.
gün sona erdi.

ﬁenli¤in 4. günü
Kahvalt›dan sonra baﬂlayan atölye çal›ﬂmalar› sürerken, sivil faﬂistlerin kurdu¤u “Türk Dili ve Tarihi
Toplulu¤u”, “‹zmir’in ‹ﬂgali” konulu paneli yapmak istedi.
Aralar›nda G e n ç l i k D e r n e ¤ i
üyesi ö¤rencilerinde oldu¤u devrimci demokrat ö¤rencilerin panelin
yap›lmas›na izin vermemesi üzerine
okulda çat›ﬂma ç›kt›.
Bir taraftan sivil faﬂistlerle çat›ﬂma sürerken, bir yandan da ﬂenlik
normal ak›ﬂ›nda devam ediyordu.
Çevik kuvvetin ve panzerin okula
gelip sivil faﬂistleri polis araçlar›yla
okuldan uzaklaﬂt›r›lmas›n›n ard›ndan çat›ﬂma bitti.
Ancak daha sonra sivil faﬂistlerin
yeniden topland›¤›na dair haberler
gelmesi üzerine devrimci-demokrat
ö¤renciler de haz›rl›k yapt›lar.
ﬁenlikte, G r u p Yeli’nin sahneye
ç›kmas› ile program devam ettirildi
Grup Yeli’den sonra avukat Sel çuk Koza¤açl› ve avukat Behiç Aﬂ ç› “demokratik üniversite” ile ilgili
konuﬂmalar yapt›lar.
Saat 20.00 da G r u p Y O R U M
sahneye ç›kt›. 5000’in üzerinde insan G r u p Y O R U M’un söyledi¤i
ﬂark›lara eﬂlik etti.
Konser aras›nda Ahmet Kulaks›z
konuﬂma yapt› ve Canan Kulaks›z’›
anlatan bir slâyt gösterimi yap›ld›.
ﬁenlik Grup YORUM konserinden
sonra bitirildi.
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Paras›z e¤itim için aﬂt›k
yüzlerce kilometreyi

Gençlik Federasyonu
üyeleri ad›m ad›m
A n k a r a ’y a y ü r ü m e y e
d e v a m e d i y o r l a r.
Yü r ü y ü ﬂ ü n t e m p o s u b i r g ü n
dahi düﬂmedi. At›lan her
a d › m g e n ç l i ¤ i g e le c ek s iz
b › r a k an egemenlere,
emperyalizme s› k› lan b i r
k u r ﬂ u n niteli¤inde.
4. gün
Ner edey se her kes par al›
e¤it i m m a ¤d u r u
Gençlik Federasyonu'nun 17
May›s günü 'Paras›z E¤itim ‹stiyo-ruz Alaca¤›z' kampanyas› dahilinde
baﬂlatm›ﬂ oldu¤u Ad›m Ad›m Ank a r a Y ü r ü y ü ﬂü 3. gün d e G e m lik'te, 4. gün d e B u r s a ' d a y a p› l a n
eyleml e rle de vam edi y o r.
Dev-Gençliler yürüyüﬂlerinin 3.
günü alan 19 May›s’ta Gemlik'e
ulaﬂt›lar. Orhangazi'den Gemlik'e
yürürken yol boyunca "Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Dev-Genç, Gündo¤-du" marﬂlar›n› söyleyerek yürüyen
Dev-Gençliler’i tarlada çal›ﬂan iﬂçi-ler havaya ateﬂ ederek, ›sl›klar çala-rak ve alk›ﬂlayarak selamlad›lar.
Gemlik'e gelindi¤inde Gemlik Hak-lar Derne¤i çal›ﬂanlar› taraf›ndan
karﬂ›lanan Dev-Gençliler Gemlik'in
yoksul mahallelerinden biri olan
Mezbaha Mahallesi’ne sloganlar eﬂ-li¤inde, kuﬂlama yaparak, mahalle

halk›na bu kampanyan›n neden ya-p›ld›¤›n› anlatan bildirileri da¤›ta-rak ve meclise götürülmek üzere
imzalar› toplayarak girdiler.
Mezbaha mahallesinden kortej
oluﬂturularak, zeytin hali boyunca

Bahad›r Ensari ( Gemlik)
Genç lik Fede r a s yon u : Mesle¤iniz
nedir?
Ba h ad › r : Makineciyim
Genç lik Fe de r a syon u : Sizin ço-cuklar›n›z var m›?
Ba h ad › r : Hay›r yok
G e n ç lik Fe d e r a s yo n u : E¤itimin
ücretli olmas›na ne diyorsunuz?
Ba h ad › r E n sa r i : E¤itim zaten her
insan›n mutlaka görmesi gereken
bir ﬂey. Zaten gençlerin ö¤rencile-rin ailelerine külfeti bu sistemde
çok daha yüksek. Ama e¤itim bir
ihtiyaç, ekmek su gibi bir ﬂey. Çün-kü bilgi gerekli insanlara. Aileler
çocuklar›n› çok seviyor, onlar için
bir çok fedakârl›k yap›yorlar. Ço-cuklar›n›n e¤itim görmeleri ve on-lar için daha iyi hayat sürmelerini
istiyorlar. Sistem onlar›n bu istek-lerini karﬂ›lam›yor. Tamamen para-l› duruma getiriyorlar, daha ileri
konumlarda daha da kötü gözükü-yor. Benim de bir ye¤enim var. Li-sede okuyor. Yar›n üniversiteye na-s›l gidecek... Ya da lisede zaten
masraflar›… Fakat e¤itimin kendi--

Dereboyundan, iskele meydan›na
do¤ru yürünerek, burada bir aç›kla-ma yap›ld›. Yürüyüﬂ s›ras›nda
"Harçlar Ve Kay›t Paralar› Kald›r›l-s›n", "Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin
Tutuklanan Ferhat Tüzer Ve Berna
si de kötü
bir de paral›
tüccar zihni-yetinden
baﬂka
bir
ﬂey de¤il…
G e n ç lik Fe d e r a s yo n u :
Bu yürüyüﬂ
için ne söylemek istersiniz.
Bah ad › r : Yürüyüﬂ zaten bir gelene-¤in göstergesi. ‹ﬂçi haklar› ya da iﬂ-çi çocuklar›n›n haklar›n›n daha ileri
gitmesi için bir öncü konumunda.
Daha iyi duyurulursa e¤er daha et-kili olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Gençlik Feder a syon u : Son olarak
söylemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
Ba h ad › r : Bu tür yürüyüﬂler hak al-man›n bir yöntemi. Çeﬂitlendiril-meli ve di¤er kesimleri de yanyana
getirebilmenin yollar› bulunabil-meli. Daha planl› daha programl›
bir ﬂekilde di¤er çevreleri çekebil-me çal›ﬂmas› yap›lmal›. Ama buna
ra¤men olmas› dahi ﬂu anda iyi bir
geliﬂme. ‹yi bir sonuç alaca¤›n› dü-ﬂünüyorum.
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Y›lmaz'a Özgürlük" yazan pankart-la birlikte k›rm›z› flamalar› ve kam-panyan›n taleplerinin yaz›l› oldu¤u
dövizlerle açan Dev-Gençliler
Gemlik halk›na bildiriler da¤›tarak
imza toplad›lar.
Yürüyüﬂ s›ras›nda bildiri da¤›t›-l›rken bir yandan da halkla sohbet-ler edildi. Bildiri almak için gelen
bir gençte paral› e¤itim ma¤duru ol-du¤unu ve bu yüzden okulu b›rak-mak zorunda kald›¤›n› söyledi.
Neredeyse herkes paral› e¤itim
ma¤duru oldu¤u için destek bir hal-yi fazlayd›. ‹nsanlar evlerinin bal-konlar›ndan Dev-Gençliler’i alk›ﬂ-larken bir annede paras› olmad›¤›
için çocu¤unu ana okuluna gönde-remedi¤inden ﬂikayet ediyordu.
‹skele Meydan›’nda yap›lan
aç›klaman›n ard›ndan Gemlik Hak-lar Derne¤i’nde bir müddet dinle-nildi ve Bursa’ya do¤ru yola ç›k›ld›.
Ayn› gün 52 km sonra Bursa’ya
giren Dev-Gençliler’i Bursa Haklar
Derne¤i üyeleri karﬂ›lad›lar.
Ertesi gün Fomara ve Fevzi Çak-mak Caddesi üzerinden Kent Mey-dan›’na yürüyüﬂ yap›ld›. "Paras›z
E¤itim ‹stemek Suç De¤ildir", "Ö¤-renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z",
"Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n DevGenç'liler" sloganlar›n› at›lan ey-lemde; cadde boyunca "halk›m›z
paras›z e¤itim bu ülkenin halk›na
uygulanan en büyük adaletsizlikler-den biridir, harçlar, kay›t paralar›
e¤itimde özelleﬂtirme için baﬂvuru--

Gençlik Fe de r a syon u : Mesle¤iniz
nedir?
Ayd › n K a b a k ç›: Rençperlik ve bal›kç›l›k
G e n ç lik Fe d e r a s yo n u : E¤itimin
paral› olmas›na ve bu yürüyüﬂ hak-k›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Ayd › n K a b a kç›: Biz bu konular›
takip ediyoruz. Bu konu Türkiye'yi
meﬂgul etmesi laz›m e¤ilmeleri la-z›m. Ama y›llard›r siyasi iktidarlar
yani öyle bir konuda çözüm yarat-m›yorlar. Gençler bunun peﬂini b›-rakm›yorlar. Ama inan›yorum ki ya
da yani umutluyuz ki, Allah'tan
umudumuz var bu konu da. Gençli-¤in de umudu var ki ta ‹stanbul'dan
buralara kadar yürüyerek geldi¤ine
göre ve de ‹stanbul'da olsun Anka-ra'da olsun televizyonda gördü¤ü-müz kadar›yla paras›z e¤itim isti-yorlar harçlar›n kald›r›lmas›n› isti-yorlar. Hakl›lar bu konu da.
Gençlik Fede r a s yon u : Bugün e¤i-tim sisteminin ne kadar paral› oldu-¤unu biliyor musunuz?

Ayd › n K a b a kç›: Pa-ral› olmas›
zaten bir
problem.
Ben çocuk
okutman›n
kolay bir
ﬂey oldu-¤unu tahmin etmiyorum. Bizim de
ye¤enlerimiz var. Hepsi üniversite-yi bitirdiler. Biliyoruz yani çocuk-lar ne kadar s›k›nt›larla okudular,
ne kadar paralar›n gitti¤inin bir ço-cu¤u okutman›n ne kadar maliyetli
oldu¤unu falan biliyoruz. Bundan
dolay› çevremizde okuyamayan
birçok insan var. Bu zamanda ço-cuk okutmak üniversite okutmak
yat›l› okutmak çok zor.
Genç lik Fede r a s yon u : Bu yürü-yüﬂ için son olarak söylemek iste-di¤iniz ve yürüyenler için
Ayd › n K a b a kç›: ﬁan olsun nam ol-sun çocuklara, iyi yani hoﬂuma git-ti. Selaml›yorum onlar›. Hakl›lar
inﬂallah kazan›rlar.

lan politikalard›r" diyerek kampan-ya anlat›ld›.
Meydanda yap›lan aç›klaman›n
ard›ndan Kestel'e do¤ru harekete
geçildi. Kestel'de Cemevi'nde yeni-len yeme¤in ard›ndan ‹negöl'e do¤-ru yola ç›k›ld›.
5. gün
21 May›s günü ‹negöl’e gelindi--

¤inde verilen molada bir fabrikada
yemek yenildi. Fabrika sahipleri
kullan›lmayan bir alan› Dev-Genç-liler’e vererek yard›mc› oldular. Ge-len misafirlerin Dev-Gençliler oldu-¤unu ö¤renen fabrika sahipleri ye-mek ihtiyaçlar›n›n bir k›sm›n› karﬂ›-lad›lar. Buradan bir müddet dinle-nildikten sonra ‹negöl ç›k›ﬂ›ndaki

ESK‹ﬁEH‹R
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Genç lik Fe de r a syon u : Yürüyüﬂe
nereden kat›l›yorsunuz? Kaç gün-dür yürüyorsunuz?
Melis Ciddio¤lu: Ankara'dan kat›l›-yorum ve yedi gündür yürüyorum.
Genç lik Fe de r a syon u : Yürüyüﬂe
baﬂlama karar›n› neden ald›n›z?
Melis Ciddio¤lu: Bu yürüyüﬂ e¤itim
sistemindeki adaletsizli¤e karﬂ› bir
yürüyüﬂ. Bu e¤itim sisteminde her-kes okuyam›yor. Zaten ben ö¤renci-yim. Temel sorunlar›mdan biri bu.
Genç lik Fe de r a s yon u : Yürüyüﬂün
bugün 9. günü ﬂu anki düﬂünceleri-niz nedir?
Melis Ciddio¤lu: Yorulduk, yorul-dum. Sakatland›m ama burada ol-maktan mutluyum. Böyle tarihi bir
eyleme kat›ld›¤›m için, kendimi
çok ﬂansl› hissediyorum.
G e n ç lik Fe d e r a s yo n u : Yürüyüﬂ
boyunca sizi en çok etkileyen ya da
en çok dikkatinizi çeken olaylar›n
nelerdir?
Me lis Cid di o¤l u : Gitti¤imiz her-yerde bu kadar olumlu tepkiler ala-ca¤›m›za inanm›yordum. Bize kor--

na çal›yor, meyve veriyor ve su ve-riyorlar. Ellerinde olanlar› paylaﬂt›-lar. Bu bize çok moral verdi.
G e n ç lik Fe d e r a s yo n u : ﬁu anda
ayaklar›n›z›n durumu nas›l?
Melis Cid di o¤l u : Biraz su toplad›,
ﬂiﬂti, morard› o kadar. Bacaklar›m
da a¤›r›yor.
Genç lik Fe de r a syon u : Yolun ba-ﬂ›nda yolun sonunu hiç düﬂündü-nüz mü? Hayal ettiniz mi?
Melis Ciddi o¤ l u : Evet düﬂündüm.
Yolun baﬂ›nda sanki yürüyece¤iz
yürüyece¤iz bitmeyecek gibi geli-yordu. Ama zaman o kadar h›zl›
geçti ki fark›na varamad›m yolda
yürürken e¤leniyoruz. Buradaki
dayan›ﬂma, buradaki ortamdan
kaynakl› günler çabucak geçip gi-diyor 5 günümüz kald›.
Son olarak herkesi "Paras›z E¤itim
‹stiyoruz Alaca¤›z" kampanyas›n›
desteklemeye ve Dev-Genç saflar›na mücadeleye ça¤›r›yorum. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
için savaﬂmaya ça¤›r›yorum çünkü
bütün sorunlar›m›z›n çözümü sosyalizmdedir.

Mezit Deresi’ne kadar 5 saat daha
yüründü ve burada konakland›.
Bursa’dan hareket edildi¤i an-dan itibaren bölge halk›n›n yürüyü-ﬂe olan ilgisi büyüktü. Geçilen gü-zergâh boyunca tarlada çal›ﬂan iﬂçi-ler bu yürüyüﬂün neden yap›ld›¤›n›,
nereden gelindi¤ini kaç gündür yü-ründü¤ünü sordular. Yine ayn› ﬂe-kilde yol boyunca aç›lm›ﬂ olan
meyve stantlar›ndan her seferinde
ikramlar al›nd›. Yoldan arabas›yla
geçen insanlar Dev-Gençliler’e ye-mek getirdiler.
6. gün
Dev-Gençliler 6. günün sabah›
tekrar yürüyüﬂe baﬂlad›lar. Mezit
Deresi boyunca ilerleyerek toplam
52 km sonra Bozüyük’ün ç›k›ﬂ›nda
konaklan›ld›.
Ya¤mur ya¤d›¤› s›rada bir ben-zin istasyonunun yan›ndan geçilir-ken istasyonda konaklayan 50 yaﬂ-lar›nda bir amca üzerindeki yelekle-ri ç›kararak “üﬂümüﬂsünüz iki tane

var ama ›s›n›rs›n›z” en az›ndan di-yerek yeleklerini verdi.
Ö¤le yeme¤i için bir petrol ofi-sinde verilen molada iﬂyeri sahibi
ve çal›ﬂan iﬂçilerle sohbet edildi.
Sohbetlerde iﬂyeri sahibi üniversite
mezunlar›n›n da iﬂsiz oldu¤unu söylerken bir iﬂçide k›zlar›n› okutabilmek için oraya gelerek çal›ﬂt›¤›n›
söyledi.
Bozüyük ç›k›ﬂ›nda konaklan›lan
benzin istasyonuna önceden giden
sivil polisler iﬂyeri sahibiyle konu-ﬂup yer vermemesini söylemiﬂler.
Benzin istasyonuna gelindi¤inde ar-kadan gelen jandarma “burada kala-mazs›n›n›z, kal›rsan›z yetkimizi
kullanarak sizi buradan ç›kar›r›z”
diyerek tehdit edince Dev-Gençli-ler’’den “biz buradan ç›km›yoruz ç›-karacaksan›z gelin ç›kar›n” cevab›-n› ald›lar. Daha sonra iﬂyeri sahibiy-le konuﬂularak kal›nmas› için uygun
bir yer ayarland›.
Benzin istasyonunda kalan opera--

tör iﬂçileri Dev-Gençliler’in yan›na
gelerek yapt›klar› çay› ikram ettiler.
7. gün
22 May›s günü yürüyüﬂlerine
devam eden Dev-Gençliler 35 kilometre yürüdükten sonra Eskiﬂehir’e
ulaﬂt›lar.
Eskiﬂehir’e var›ld›¤›nda ertesi
gün bas›n aç›klamas› yapmak üzere
evlere da¤›l›nd›.

8. gün
“Çok do¤ r u b i r iﬂ
ya p› y o rsun u z ”
23 May›s günü Adalar Migros
önünde toplan›larak, yürünmeye
baﬂland›. Yunus Emre Yerleﬂkesi’’ne
gelindikten sonra burada bir
aç›klama yap›ld›.
Bas›n aç›klamas›n› okuyan Gök-çe Uluada mücadele edilmezse ka-zan›lmayaca¤›n›, bunun için diﬂe
diﬂ bir mücadele edilmesi gerekti¤i-ni söyledi. Cengiz Topel ve Üniver-site Caddesi boyunca imza topland›,
bildiri da¤›t›ld›. Bir terzihanenin
önünden geçilirken ise imza atan
terzi içeride dört kiﬂinin daha oldu-¤unu söyleyerek “Onlarda imza
versin çok do¤ru bir iﬂ yap›yorsu-nuz baﬂbakan›n o¤lu gemi sahibi
olurken halk çocuklar› paras› olma-d›¤› için okuyam›yor” diyerek as-l›nda her ﬂeyi ifade etmiﬂ oldu.
Eylemin ard›ndan Ankara’ya
do¤ru yola ç›k›ld›. Eskiﬂehir yolu
20. kilometre Türkmentokat Mevki-i’nde bir benzin istasyonunda
akﬂam konaklan›ld›.
9. gün
9. gün sabah Ankara'ya do¤ru
hareket edildi.
Türkmentokat Mevkii'nden Do-¤anca Köy'ü dinlenme tesislerine
kadar toplam 28 km yüründü. Bura-da ö¤le yeme¤i için ara verildi.
Di¤er günlerden farkl› olarak 9.
günde ya¤murun az ya¤mas›, yürü-yüﬂü olumlu bir ﬂekilde etkiledi. Ve
Türkmentokat Mevkii’nden Kay-maz Beldesi’ne kadar toplam 40 km
yürünerek o gün için yürüyüﬂe saat
20.30'da ara verildi.

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!
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Gençlik Federasyonu’ndan
“‹‹ s t i y o r u z Al a c a ¤› z ! ” dedik.
Çünkü alaca¤›m›za inanarak ç›kt›k
yola. Bugün de¤ilse yar›n ama mutlaka alaca¤›z!..
Emperyalizmin halklara reva
gördü¤ü adaletsizlikle, haks›zl›kla,
sömürü ve geleceksizlikle en yo¤un
çeliﬂkiyi yaﬂayan biz gençli¤iz. Düzenin, halk›n ve gençli¤in
karﬂ›s›na ç›kard›¤› “yok”
lar›n karﬂ›s›na taleplerimizle ç›kt›k dünden bugüne. Ama “ i s t e m e k ”
baﬂl› baﬂ›na yeten bir ﬂey
de¤ildir.

yasalarda bile
yazmadan geçemeyecekleri
kadar temel bir hakt›r e¤itim hakk›.
E¤itimi paras›z ve eﬂit olarak vermek devletin görevidir.
Bir hak olan e¤itimi vermiyorlar. Aksine bu hakk›m›z her gün biraz daha gasp ediliyor. E¤itim kurumlar›n› ticarethaneye dönüﬂtüren,

her insana uzatt›k bildirilerimizi,
hepsinden bir imza istedik. Gördü¤ümüz herkese “nneden paras›z e¤i tim istedi¤imizi”, “nn e d e n y ü r ü d ü¤ ü m ü z ü ” , “oon l a r› n ne d e n d e st e k
vermesi gerekti¤ini” anlatt›k.
Bal›kç›s› da vard› aralar›nda,
makinecisi de. Çocu¤u olan› da vard› olmayan› da. Okuyabileni de vard›, okuyamayan› da. Hepsi dinledi
bizi, hak vermeyen, desteklemiyorum diyeni yoktu.
Kimi üstündeki yele¤ini ç›kard› verdi üﬂümeyelim diye, kimi yemek
verdi. Tarlas›nda çal›ﬂ›rken bizi görüp sevinen
yaﬂl› amca havaya silah s›karak gösterdi sevincini.
Biz yürürken bizimle
gelemeyen arkadaﬂlar›m›z da imza toplamaya,
bildiri vermeye, anlatmaya devam
ettiler kald›klar› yerlerde. 31 May›s
günü imzalar› TBMM’ye teslim
edece¤imizi, herkesin destek için
gelmesi gerekti¤ini anlatt›lar.
Kampanya eme¤imizdir. Emek
veren herkes de orda olmal›d›r. Bir
imza çok ﬂey de¤iﬂtirir, bir imza veren herkes orda olmal›d›r. Bildiriyi
okuyup da hak verenler, destek olmak isteyenler, bir ses de ben katay›m diyenler orda olmal›d›r.
Ça ¤r› m›z he rke sedi r!.. Paras›z
e¤itim için, imzalar› teslim etmek
için sen de 31 May›s’ta Sakarya
Caddesi’nde bize kat›l, birlikte götürelim imzalar› TBMM’ye.
Hakk›m›z olan› birlikte isteyelim. Birlikte kazanal›m.

PARASIZ E⁄‹T‹M ‹Ç‹N
31 MAYIS’TA
ANKARA’DA
BULUﬁALIM!

Hiçbir hak yok ki, öylece verilmiﬂ olsun. Aksine mücadele etmeden, bedeller ödemeden haklar›n
kazan›lamayaca¤›n› ö¤retti bu yönüyle bize düzen sahipleri.
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‹stiyoruz ama vermezseniz de
almas›n› biliriz demek cürettir, iddiad›r. ‹ﬂte tam da bunun için “Alaca¤›z” diyoruz.
“ Ö ¤ re n c i y i z , H a k l › y › z K a z a n a ca¤›z!” diyoruz, çünkü kazanaca¤›m›z› biliyoruz. Bugün de¤ilse yar›n
ama mutlaka kazanaca¤›z!..
En “yaln›z” oldu¤umuz zamanlarda bile dimdik durduk. Gücümüzü tarihsel hakl›l›¤›m›zdan ald›k
çünkü. 12 Eylül mahkemelerinde
yarg›lanan konumdayken yarg›layan meﬂruluk yaratt› bu slogan›.
Bu slogan›; kavgam›z›n er ya da
geç kazanaca¤›na olan inanc›m›z
yaratt›. Bugün kendi yapt›klar› ana-

ö¤rencileri müﬂteri gören zihniyet
sömürüyü nas›l daha fazla art›r›r›m
hesab› yap›yor. Bu hesab› boﬂa ç›karacak olan bizim mücadelemizdir.
17 May›s Pazartesi günü saat
13.00'de ‹ s t a n b u l - K a r t a l M e y d a n›'nda aç›klama yapt›ktan sonra ç›kt›k yola. Yapt›¤›m›z aç›klamalarda;
Paras›z e¤itim hakk›m›z için günler
öncesinden yürüyece¤iz dedik. Taleplerimiz somut ve net: “ K a y › t p a r al a r› v e h ar ç p a r a la r › k a l d ›r › ls›n!”
Yolumuz uzun ve zorluydu. Kimileri, “oo k a d a r y o l y ü r ü n ü r
m ü ?” dedi ama biz yürüdük. Hakk›m›z olan› almak için her yolu deneriz dedik ve ç›kt›k yola.
Yolumuz boyunca gördü¤ümüz

Bunlar› B‹L‹YOR

MUSUNUZ?
Tü rk iye ‹st ati st ik Ku ru mu’ nu n v eri ler ine göre: Ülkemizde, 6-17 yaﬂ grubundaki yaklaﬂ›k 1
milyon çocuk okula gidemeyip bir iﬂte çal›ﬂ›yor.
Yine okula gidenlerin %2’si yani 300 binden fazla
çocuk hem çal›ﬂ›p hem okuyor.
Çocuklar›n okula devam edememesinin en büyük
nedenini ise %22.4 ile okul masraflar› oluﬂturuyor.
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Gençlik Üzerine

SÖZLER

Ge nç k o mü ni s t h e r ﬂ ey d e i l k b a ﬂt a ol ma k
için mücadele etmeli, baﬂka bir durumda bu lundu¤unda kendini huzursuz hissetmeli ki,
her ﬂe yd e il k baﬂ ta olmak i çin müc adel e e t melidir.

CHP sol DE⁄‹LD‹R
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Gençlik Üzerindeki Bask›lar
Protesto Edildi
Devletin yozlaﬂt›rma sald›r›lar›na karﬂ› ç›kan, yoksul halk çocuklar›n›n da e¤itim hakk›ndan yararlanabilmesi için paras›z e¤itim isteyen Gençlik Federasyonu üyeleri
iktidar›n hedefi olmaya devam ediyor. Yozlaﬂmaya ve paral› e¤itime
karﬂ› mücadeleyi yükselten DevGençliler’den önce Baﬂbakan’›n
karﬂ›s›nda “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz” pankart› açan Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz tutukland›. Ard›ndan

yozlaﬂmaya karﬂ› yap›lan “DevGenç Kültür ﬁenli¤i”ne sald›ran
polislerin gözalt›na ald›¤› Ayberk
Demirdö¤en, Ekin Dalbudak, Meltem Keleﬂ ve Çi¤dem Yakﬂi keyfi
bir ﬂekilde tutukland›lar. Son olarak
evleri ve dernekleri bas›lan Erzincan Gençlik Derne¤i ve Gençlik
Federasyonu üyeleri demokratik
eylemlere kat›lmalar› bahane edilerek tutukland›.
Tutuklamalar›n ard›ndan perva-

s›zl›¤›na devam eden Erzincan polisi Gençlik Derne¤i’in basarak Yürüyüﬂ ve Tav›r dergilerine, takvimlere ve derne¤in kütüphanesinde
bulunan kitaplara el koydu.
‹ktidar›n Dev-Gençliler’e yönelik bu sald›r›lar› 19 May›s günü Ankara’da yap›lan eylemle protesto
edildi. Yüksel Caddesi’nde toplanan Ankara Gençlik Derne¤i üyeleri burada yapt›klar› aç›klamada;
“Yozlu¤a, batakl›¤a, teslimiyete alternatif tek güç olan Dev-Genç gelene¤ini bitirmeye, onu sahipsiz b›rakmaya çal›ﬂ›yorlar ama hayk›r›yoruz yine; y›lmayaca¤›z, gençli¤i,
vatan›m›z› sahipsiz b›rakmayaca¤›z, sizin yaratmaya çal›ﬂt›¤›n›z
gençlik olmayaca¤›z.” dediler.
Gençli¤e yönelik bu sald›r›larla
ilgili Gençlik Federasyonu, Adana
Gençlik Derne¤i ve Edirne Gençlik
Derne¤i’de yay›nlad›klar› yaz›l›
aç›klamalarla, sald›r›larla seslerinin
k›s›lamayaca¤›n› belirterek, bask›lar›n, gözalt›lar›n, tutuklamalar›n›n
mücadelelerini engelleyemeyece¤ini vurgulad›lar.
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Dersim'de Paras›z E¤itim
Kampanya Çal›ﬂmas›
Dersim Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan 22
May›s günü Yeralt› Çarﬂ›s›'n›n üzerinde “Paras›z E¤itim” talebiyle imza masas› aç›ld›. Yürüyüﬂ dergisinin
tan›t›m› ve sat›ﬂ›n›n da yap›ld›¤› masada “Ad›m Ad›m
Ankara” yürüyüﬂüyle ilgili bilgi verildi. Bir buçuk saat aç›k kalan masada “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” ve “Paras›z E¤itim Hakk›m›z ‹çin Ad›m Ad›m
Ankara'ya Yürüyoruz” baﬂl›kl› bildiriler da¤›t›ld›.

Adana’da ‹mza Masas› Aç›ld›
Adana’da “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampanyas› kapsam›nda imza masas› aç›ld›.
22 May›s günü Çakmak Caddesi üzerinde bir
buçuk saat aç›k kalan masaya gelenler ayn› sorunlar›
yaﬂad›klar›n› ve kampanyay› desteklediklerini belirttiler.
‹mza masas›nda s›k s›k 17 May›s günü ‹stanbul’dan “Ad›m Ad›m Ankara” yürüyüﬂünün baﬂlad›¤› ve
31 May›s’ta tüm illerden Ankara’ya gidilerek imzalar›n meclise teslim edilece¤i anlat›ld›.

Elaz›¤’da Paras›z E¤itim Paneli
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan 23 May›s günü Elaz›¤ Haklar Derne¤i'nde “Paras›z E¤itim
‹stiyoruz, Alaca¤›z” konulu panel yap›ld›.
Panelde ilk olarak "Bir Dev-Gencimiz Var" adl›
slayt gösterildi. Slayt›n ard›ndan Elaz›¤ F›rat Üniversitesi'nden Ça¤daﬂ Aktepe üniversitelerdeki e¤itimin
sorunlar›ndan ve ö¤rencilerin e¤itimde yaﬂad›¤› maddi sorunlardan bahsetti. Ard›ndan sözü alan Yeter Rey,
Elaz›¤’da liselilerin yaﬂad›¤› sorunlar› anlatt›. 23 kiﬂinin kat›ld›¤› panel Grup Umuda Türkü’nün söyledi¤i
türkülerle sona erdi.

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!
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SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z paray› yat›rarak
Amerika’da bir
Work And Travel
yerde iﬂ buluyorlar. Burada çal›ﬂa r a k hem p a r a k a z a n m a y › hem de
ya da Amerika’da
‹ngilizcesini geliﬂtirmeyi hedeflerler. Ama bu, gençli¤i aldatman›n
Sömürülmek
görünürdeki yüzüdür.

Üniversitelerde gençli¤in gelece¤i üzerinden oynanan oyunlardan
w o r k a n d t r a v el”, ne de
ne ilkidir “w
son olacakt›r. Sorunu kendi yaratan
düzen, “çözüyor, yard›mc› oluy o r” izlenimi yaratamazsa, ayakta
duramayaca¤›n› bilir çünkü.
Wo r k a n d t r a v e l ”, ö¤renci
“W
gençli¤i sömürmenin, emek sömürüsünün, yozlaﬂt›rman›n, gençli¤i
kendi de¤erlerinden kopar›p, Amerikanc› bir gençlik yaratma çabas›n›n ad›d›r.
Ö¤renciler A m e r i k a n ﬂ i r k e t l e r i n i n ülkemizdeki anlaﬂmal› oldu¤u
ﬂirketler arac›l›¤›yla b e l l i m i k t a r d a
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Ucuz iﬂçi için dil ö¤renen, Amerika’da çal›ﬂ›p, okuyan ö¤renciler
Wo r k And Tr a v e l”
seferber edilir. “W
program› daha çok yaz iﬂlerini kapsar. Çal›ﬂt›klar› yerlerde ço¤unlukla
kalacak yer ve yemek imkân› sa¤lanmaz ö¤rencilere.
Bunlar› cebinden karﬂ›lamak zorunda kalan ö¤renci, e¤er iﬂini de¤iﬂtirmek isterse ﬂirketin iznini almak zorunda b›rak›l›r. K›sacas›, çok

26 May›s Genel Grevi

‹stanbul

‹ﬂçiler, Memurlar, Emekçiler
Alanlardayd›lar!
22 ﬁubat’ta D‹SK, KESK, Türk-‹ﬂ
ve Kamu-Sen’in ald›klar› genel
grev karar› do¤rultusunda KESK 26
May›s günü bir günlük iﬂ b›rakma
eylemi yapt›. Türkiye genelinde
yap›lan eylemlerde iﬂçiler, memurlar, emekçiler alanlardayd›lar.

‹ s t a n b u l : KESK’e ba¤l› sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve devrimci örgütler Çapa T›p Fakültesi ve Sirkeci Gar› olmak üzere 2 kol üzerinden Beyaz›t
Meydan›’na yürüdüler.
Çapa yönünde oluﬂturulan kortejin baﬂ›nda KESK imzal› “Zonguldak’ta 30 Maden ‹ﬂçisini Kaybettik,
Türkiye ‹ﬂçi S›n›f›n›n Baﬂ› Sa¤olsun” yaz›l› pankart taﬂ›nd›.
Devrimci Memur Hareketi de
“Özelleﬂtirmeye, Taﬂeronlaﬂt›rmaya, Güvencesiz Çal›ﬂt›rmaya Karﬂ›
Birleﬂelim, Örgütlenelim!” yaz›l›
pankart›yla Çapa’da toplanan yürüyüﬂ kolunda yerini ald›. Yürüyüﬂ
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Yaz›n baﬂlamas› ve turistlerin
gelmesi ile hareketlenen turizm sektöründe ucuz çal›ﬂt›r›lacak emekçilere ihtiyaç vard›r.

zor ﬂartlarda çal›ﬂmaktad›r ö¤renciler.
Amaç, Amerika’n›n belirledi¤i
yerlere ucuz iﬂgücü sa¤lamak ve
ö¤rencinin s›rt›ndan kar etmektir.
Ö¤rencilerin büyük k›sm› arac› ﬂirketlere yat›rd›klar› paray› bile ç›karamam›ﬂ olarak dönerler.
Uygulaman›n baﬂka bir amac› da
Amerikan modeli gençlik yaratmakt›r. Zaten program›n tan›t›mlaAmerikan halk›yla kaynaﬂr›nda “A
m a ” diyerek özendirilen ﬂey budur.
Amerika’n›n yoz kültürünü yaymak için kullan›lan bu uygulama ile
gençlik yozlaﬂt›r›larak, Amerikan
hayran› bir gençlik haline getirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Emperyalistlerin bu oyununu
bozmak için ülkemizin her yan›nda
Amerika Defol” ﬂiar›n› yükseltip,
“A
emperyalizmi teﬂhir edelim!

boyunca “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz, Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, Maden Kazas› Kader De¤ildir”
sloganlar› at›ld›. “Hakl›y›z Kazanaca¤›z ve Gündo¤du” marﬂlar› okundu.
Beyaz›t Meydan› giriﬂinde iki
yürüyüﬂ kolu birleﬂerek Beyaz›t
Meydan›’na girildi. Burada kat›l›m
3500’e ulaﬂt›.
Alanda KESK Genel Baﬂkan›
Sami Evren aç›klama yaparak; Bugün KESK’in ve dostlar›n›n 81 ilde
üretimden gelen gücü kullanarak
tam gün iﬂ b›rakma eylemi yaparak
alanlarda oldu¤unu söyledi.
Daha sonra Zonguldak Karadon
Maden Oca¤›’nda katledilen 30 iﬂçi
için iﬂçi s›n›f›na ve emekçilere baﬂsa¤l›¤› diledi¤ini söyledi.
Evren, konuﬂmas›n›n devam›nda,
KESK'in masa baﬂ›nda de¤il, sokakta
mücadele ile kuruldu¤unu belirterek,

‹stanbul

CHP sol DE⁄‹LD‹R

‹zmir
“Mücadelemiz sokakta sürecektir.
Her yerde zulüm eden AKP'ye karﬂ›
direniﬂimiz sürecek” diyerek, hukuksuzluk, bask› ve iﬂten at›lmalar her
yerde devam ediyor diye ifade etti.
Ard›ndan AKP'nin anayasa de¤iﬂiklik
çal›ﬂmas›n› da ‘sahte’ olarak niteleyen
Evren, “Bu anayasa iﬂçiler için hiçbir
güvence getirmiyor. Bu bir aç›l›m de¤il faﬂizmin ayak sesleridir. Mücadele
etmek zorunday›z, kararl›l›¤›m›z› sürdürmek zorunday›z” dedi. Evren’in
aç›klamas›n›n ard›ndan eylem sona
erdi.

M e r s i n : Tren Gar› önünden baﬂlayan eylemde ‘Madendeki 30 Emekçiyi Öldüren Kader De¤il, AKP’nin
Özelleﬂtirme Ve Taﬂeronlaﬂt›rma
Politikalar›d›r’ yaz›l› pankart aç›ld›.
Lise ve üniversite ö¤rencilerinin de
destek verdi¤i eylem de Halk Cephesi, Partizan ve DHF “Tersanelerden Maden Ocaklar›na Katliamlar›n
Sorumlusu Faﬂizmdir! Tekel’den
Toros Devlet Hastanesi’ne Direnen
‹ﬂçilere Selam Olsun!” yaz›l› ortak
bir pankart açarak yerini ald›. ‹stiklal Caddesi üzerinden AKP ‹l Binas›'na kadar süren yürüyüﬂte “Paras›z
E¤itim Paras›z Sa¤l›k, Bugün Tekel
Yar›n Hepimiz Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.
Eyleme 1000’den fazla kiﬂi kat›ld›.
A n k a r a : KESK ve D‹SK'in de aralar›nda oldu¤u sendikalar ve demokratik kitle örgütleri Mithatpaﬂa Köprüsü alt›nda topland›lar. Halk Cepheliler de burada topland› ve “Yaln›zca
Devrimciler Verdikleri Sözleri Tutar.
Kazanmak ‹çin Devrimci ‹ﬂçi Hareketi Saflar›na” pankart›n› açt›lar. Buradan k›sa bir yürüyüﬂle Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki SSK ‹ﬂ
Merkezi önüne gelindi.
Tüm kortejlerin alana gelmesinden sonra Zonguldak Karadon Ma-

Mersin

Ankara

26 May›s eyleminin
talepleri
 Baﬂta 4-C olmak üzere
güvencesiz, kurals›z, esnek tüm
istihdam uygulamalar›ndan
vazgeçilmesi.
 ‹ﬂ güvencesinin sa¤lanmas›.
 "Kiral›k iﬂçilik" düzenlemesinin gündemden ç›kar›lmas›.
 Çal›ﬂma hayat›n› düzenleyen yasalar›n Uluslararas›
Çal›ﬂma Örgütü (ILO) ve
Avrupa Birli¤i (AB)
normlar›na uyarlanmas›.
 Çal›ﬂanlar›n örgütlenmesi
önündeki engellerin
kald›r›lmas›.
 Kamu çal›ﬂanlar›na grevli,
toplu iﬂ sözleﬂmeli sendika
hakk›n›n güvence alt›na
al›nmas›.
den Oca¤›'nda katledilen 30 iﬂçi,
Mu¤la'da polisin infaz etti¤i üniversite ö¤rencisi ﬁerzan Kurt ve tüm devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂu yap›ld›.
Bu s›rada Gençlik Federasyonlular
alana “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz. 1731 May›s Tarihlerinde Ad›m Ad›m ‹stanbul'dan Ankara'ya Yürüyoruz” yaz›l› pankart› ast›lar. Ard›ndan KESK
ﬁubeler Platformu ad›na dönem sözcüsü Fikret Aslan baﬂta 4-B, 4-C ve
50-D'de simgeleﬂen güvencesiz çal›ﬂt›rma ve özelleﬂtirmelere ve çal›ﬂanlar›n haklar›n›n gasp edilmesine karﬂ›
alanda olduklar›n› belirtti.
KESK Genel Sekreteri Emirali
ﬁimﬂek, Genel-‹ﬂ Sendikas› Genel
Sekreteri ve D‹SK Ankara Bölge
Temsilcisi Kani Beko’nun da
konuﬂtu¤u eylem sürerken Türk-‹ﬂ
binas›na girmek isteyen ‹zmir'den
gelen 8 kad›n Tekel iﬂçisi, sendika

korumalar› ve polis taraf›ndan tartaklanarak gözalt›na al›nd›. Eyleme
yaklaﬂ›k 3 bin kiﬂi kat›ld›.

‹ z m i r : 26 May›s sabah› Fuar Basmahane Kap›s›’nda toplanan emekçiler, burada kortejler oluﬂturarak
Konak Meydan›’ndaki ‹zmir Büyük
ﬁehir Belediyesi binas›na do¤ru yürüyüﬂe geçtiler. Yürüyüﬂ boyunca
‘Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Zafer Direnen Emekçinin Olacak,
Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar›n› att›lar. Belediye binas›n›n
önünde ilk olarak Zonguldak'ta ve
Malatya'da hayatlar›n› kaybeden
maden iﬂçileri için bir dakikal›k
sayg› duruﬂu yap›ld›. KESK ve
D‹SK ad›na konuﬂmalar yap›ld›ktan
sonra miting sona erdi. Halk Cephesi'nin de “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” pankart›yla kat›ld›¤› eyleme 3000 kiﬂi kat›ld›.

Say›: 218

Yürüyüﬂ
30 May›s
2010

T ü r k - ‹ ﬂ b i n a l a r › b i r çok
ﬂehirde iﬂgal edildi
‹stanbul’da
24
May›s’ta
direniﬂteki itfaiye, ‹SK‹ ve TEKEL
iﬂçileri Türk-‹ﬂ ‹stanbul Bölge
Temsilcili¤i binas›n› iﬂgal ettiler.
Binaya pankartlar›n› as›p sloganlar
atan iﬂçiler, açl›k grevinde olduklar›n› belirttiler.
Eylemlerinin
amac›n›n direniﬂlerine destek vermeyen sendika yönetimlerini protesto etmek oldu¤unu aç›klad›lar.
Ankara’da 25 May›s günü Türk‹ﬂ Genel Merkez binas›nda eylem
yapmak için giden Tekel iﬂçilerine
polis, Türk-‹ﬂ Genel Merkez görevlileri ve özel güvenlik görevlileri
sald›rd›. ‹ﬂçiler gözalt›na al›nd›.
‹zmir'de 25 May›s günü 40 kadar
Tekel iﬂçiﬂi Alsancak Tekel dura¤›nda bulunan Türk-‹ﬂ binas›na giderek
buray› iﬂgal ettiler. Balkona ve pencerelere pankartlar›n› asan iﬂçiler
açl›k grevi yapt›lar. Eylemlerine 26
May›s’ta son verdiler.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

‹ﬂçiler, emekçiler 26 May›s grevi için günler öncesinden sendikalar›, sendikac›lar› sorumlulu¤a, verdikleri sözleri tutmaya ça¤›rd›lar.

Say›: 218

Yürüyüﬂ
30 May›s
2010

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹, GER‹C‹, BÜROKRAT
SEND‹KALARA RA⁄MEN
‹ﬁÇ‹ VE MEMURLARIN
MÜCADELES‹ BÜYÜYECEKT‹R!

Ancak bu ça¤r› karﬂ›l›ks›z b›rak›ld›. Türk-‹ﬂ,
D‹SK, Kamu-Sen gibi 26 May›s’taki grev karar›nda
imzas› olan konfederasyonlar›n o günden bugüne
hiçbir çal›ﬂma yapmad›klar› ortaya ç›kt›. 22 ﬁubat’ta ald›klar› grev karar›n›n, emekçilerin direniﬂinin bask›s›ndan kurtulmak için al›nm›ﬂ bir karar oldu¤u ortaya ç›kt›. Ciddiyetsiz ve sorumsuz olduklar› ortaya ç›kt›. 26 May›s’a günler kala ald›klar› grev
karar›n› “1 saatlik iﬂ b›rakma”, “kitlesel bas›n aç›klamalar› türü geri kararlara çevirmeleri, bu kararlar›n›n bile ard›nda durmayan tutumlar›yla 26 May›s
karar›n› al›rken de bugün bu karar› uygulay›ﬂ biçimleriylede AKP iktidar›n›n sald›r›lar›na boyun e¤diler.
AKP’nin direniﬂi bitirme amac›na hizmet ettiler.
Bu konfederasyonlar AKP iktidar› sendikalar›n
alt›n› oymaya çal›ﬂ›rken, emekçileri örgütsüzleﬂtirmeye çal›ﬂ›rken, kazan›lm›ﬂ haklar›n› ellerinden al›rken bunu yapt›lar.
Bas›n›n karﬂ›s›na geçen D‹SK Genel Baﬂkan› Çelebi, Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Kumlu, 26 May›s’ta ald›klar›
grev karar›n› bugün neyin de¤iﬂtirdi¤i sorusuna cevap veremiyorlar. Veremezlerde. Bütün enerjileriyle,
verilen sözleri tutma sorumlulu¤uyla hareket edip
26 May›s grevini örgütlemeleri gerekenler 26 May›s’a say›l› günler kala 26 May›s’›n “gerçekleﬂebilir
olup olmad›¤›n›” de¤erlendirdiler. Ve sonuçta 26
May›s’›n gerçekleﬂebilir olmad›¤›na karar verdiler.
Nedir bu karar›n gerçekleﬂme koﬂullar›? 22 ﬁubat’tan bugüne de¤iﬂen ne olmuﬂtur?
Bir eylemlili¤i gerçekleﬂebilir k›lan herﬂeyden
önemlisi o eylemlili¤in hakl›l›¤›d›r, meﬂrulu¤udur,
zorunlulu¤udur.
Bu gerçekler 26 May›s eylemi için fazlas›yla
mevcuttur.
22 ﬁubat’tan bugüne Tekel iﬂçilerinin durumunda hiçbir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Tekel iﬂçilerinin talepleri karﬂ›lanmam›ﬂt›r. Tersine Ankara’daki Nisan
eyleminde Tekel iﬂçileri AKP polisinin azg›n sald›r›s›yla karﬂ›laﬂt›lar. AKP, Tekel iﬂçilerini görmezden
gelmeye, hakl› taleplerini yok saymaya devam etti.
Belediyelerde de ikiyüzbine yak›n iﬂçinin 4Cli olmas›na yönelik yasal haz›rl›klar ortaya ç›kt›. ﬁeker
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fabrikalar› ve karayollar›nda çal›ﬂan iﬂçilerin de s›rada oldu¤u biliniyor.
Tekel eylemi, halk›m›z›n ezici ço¤unlu¤unun deste¤ini ald›.
1 May›s’ta alanlar yüzbinlerle doldu. 1 May›s alan›n› y›llarca yasaklayanlar, 1 May›s alan›na ç›kmaya çal›ﬂan devrimcilere, emekçilere, ilericilere sald›ranlar ›srarl›, militan, kararl› mücadele anlay›ﬂ› sonucu y›llar sonra 1 May›s Alan›’n› halka açmak zorunda kald›lar. Ve son y›llar›n en kitlesel, en görkemli gösterilerinden biri oldu. Anlaﬂ›lan o ki 1 May›s’›n coﬂkusu, motivasyonu, baﬂar›s› konfederasyonlar›, sendikac›lar› ayn› ﬂekilde etkilememiﬂtir. 1
May›s’ta ortaya ç›kan olumlu hava konfederasyonlar›n sözlerini tutmamas› nedeniyle 26 May›s’ta daha da ileriye taﬂ›nmad›. Ve görülen o ki 26 May›s karar›n› uygulamayan konfederasyonlar emekçilerin
mücadelesinin daha da büyümesini, yükselmesini
istemiyorlar.
26 May›s’ta ortaya ç›kan bu olumsuz tablo bizlerin de¤il iﬂbirlikçi, gerici, bürokrat sendikac›lar›n
tablosudur. Ve aç›kt›r ki bu olumsuz tablonun de¤iﬂtirilmesi AKP iktidar› ve onun temsil etti¤i düzene
karﬂ› mücadelenin yan›nda iﬂbirlikçi, sendika a¤alar›na yönelik mücadeleyle sa¤lanacakt›r.
Emekçilere yönelik bask› ve sald›r›lar›n artaca¤›,
buna karﬂ›l›k mücadele ve direniﬂlerin zemininin de
geliﬂece¤i önümüzdeki süreçler iﬂbirlikçi, sendika
a¤alar›na yönelik mücadeleyi de zorunlu ve öne ç›kan hale getirecektir.
‹ﬂçiler, memurlar büyük oranda örgütsüzdür.
Sendikalarda örgütlü olan emekçiler çok büyük
oranlarda iﬂbirlikçi, gerici, bürokrat sendikac›lar›n
denetimi alt›ndad›r. ‹ﬂçilerin, memurlar›n tek örgütlenme yeri sendikalar de¤ildir, ve emekçilerin sendikalara üye olmalar› da tek baﬂ›na emekçilerin sorunlar›n› çözmez kuﬂkusuz. Emekçiler her tür meﬂru mücadele araçlar›n› kullanmaks›z›n, söz ve karar
hakk›n› uygulabildi¤i, insiyatiflerini ortaya ç›karan
örgütlenmeler oluﬂturmaks›z›n, devrimcilerin önderli¤inde örgütlenmeksizin haklar›n› kazanamazlar.
Patronlar›n, AKP iktidar›n›n ve iﬂbirlikçi, bürokrat
sendikalar›n barikatlar›n› aﬂamazlar.
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Güler Zere Ölümsüzdür!
7 May›s günü Küçükarmutlu’da
ﬂehit düﬂen Güler Zere yap›lan
eylemlerle selamlan›yor.

M e r s i n : G ü l e r Z e re’yi
Katledenler K o r k u y o r
Güler Zere’nin tecrit politikas›yla
katledilmesinden dolay› 22 May›s
günü Halk Cephesi, Partizan, DHF,
ESP VE ‹HD bir araya gelerek bir
eylem yapt›. 40 kiﬂilik kitle Mer-sin’in çarﬂ› merkezinde bulunan Pet-rol-‹ﬂ binas›n›n önünde topland›. Yü-rüyüﬂte üzerinde Güler Zere’nin res-minin oldu¤u tabut taﬂ›nd›. Tabutun
arkas›nda “Güler Zere Ölümsüzdür,
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› taﬂ›nd› ve kefenli 5 kiﬂi yü-rüdü. Polisin engelleme giriﬂimine
ra¤men yap›lan yürüyüﬂün sonunda
AKP il binas›na gelindi. Burada ya-p›lan aç›klamadan sonra AKP il bi-nas›n›n önünde tabut b›rak›ld›.

‹stanbul: Boranlar’dan
G ü l e r Z e re ’ y i S e l a m l a d › l a r
Kartalspor Boranlar taraftar gru-bu üyeleri Kartal'›n birçok yerine
''Güler Zere Ölümsüzdür, Güler Ze-re Onurumuzdur, Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür yaz›lamalar›yla Güler
Zere'yi ve onun nezhinde devrim
ﬂehitlerini selamlad›lar...

ADANA

‹stanbul-Sar›gazi:
G ü l e r Z e re ‹çin Ya z › l a m a l a r
Cephe'liler Güler Zere'yi selam-lamaya devam ediyor. Sar›gazi'nin
bir çok yerinde “Ne Seni Ne de Ka-tillerini Unutmayaca¤›z” yaz›lama-lar› yap›ld›.

‹STANBUL

Adana:
Seyhan Nehri üzerinde 27 May›s
günü “Güler Zere Ölümsüzdür” yaz›l› pankart as›ld›.

Hasta Tutsaklar Ölüyor!
A d a n a : ‹nönü Park›’nda 22 May›s günü hasta tutsaklar için eylem
yap›ld›. Eylemde “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n-Tercite Son” pankart› aç›ld›. eylemde tecrite son devrimci tutsaklar onurumuzdur, hasta
tutsaklar serbest b›rak›ls›n Erol Zavar’a özgürlük, sloganlar› at›ld›.

A n k a r a : Yüksel Caddesi’nde 28
May›s günü yap›lan eylemle hasta
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› istendi. Eylemde hasta tutsaklar›n tedavilerinin önündeki en büyük engelin
tecrit oldu¤u vurguland›.

‹ s t a n b u l : Devrimci örgütler hasta
tutsaklar için ‹stanbul Taksim
Tramvay Dura¤›’ndan toplanarak
yürüyüﬂ yapt›lar.
28 May›s günü yap›lan eylemde
“Hasta
Tutsaklar
Serbest
B›rak›ls›n!” yaz›l› Türkçe ve ‹ngilizce pankartlar açarak “Güler
Zere’nin Katili Devlettir, Tecrit
Öldürüyor
Hasta
Tutsaklara

Özgürlük” yazan dövizler taﬂ›nd›.
Aç›lan pankartlar arkas›nda
yürümeye baﬂlayan kitle “Katil
Devlet Hesap Verecek, Bedel Ödedik Bedel ödetece¤iz, Abdullah
Akçay Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n› att›lar.‹stiklal Caddesi üzerinde süren yürüyüﬂte Galatasaray
Lisesine kadar yürünerek burada
aç›klama yap›ld›.
Eylemde aç›klamay› okuyan
TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z; hasta
tutsaklar›n ölümüne göz yumarak
sessiz kalanlara seslenerek “Hasta
tutsaklar ölüyor” dedi.
Kulaks›z
aç›klamas›n›n
devam›nda devrimci tutsak Güler
Zere’yi zulmün elinden çekip
al›nmas›n›n sevincini yaﬂad›klar›n›
ancak verilen mücadelenin sembolü
olan
Güler
Zere’nin
ﬂehit
düﬂtü¤ünde bir o kadar da ac›ya ve
öfkeye bo¤ulduklar›n› söyledi.
Eylem sloganlarla sona erdi.

ADANA

ANKARA

‹STANBUL
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“TECR‹T‹ HERKESE ANLATACA⁄IZ”

Say›: 218

Yürüyüﬂ
30 May›s
2010

TAYAD’l› Aileler, 26 May›s ‹stan-bul’da, Taksim Tramvay Dura¤›’nda eylem
yapt›lar. “Hapishanelerde Tecrit ve ‹ﬂkence
Sürüyor. Sohbet Hakk› Uygulans›n” pan-kart› açan aileler eylemle tecrite karﬂ› yeni
bir kampanya baﬂlatt›klar›n› duyurdular.
“Tecriti Herkese Anlataca¤›z” diyen TA-YAD’l› Aileler, herkesin tecrite karﬂ› ses
olmas› gerekti¤ini vurgulad›lar.
Aç›klamaya kat›lan ﬂair yazar Ruhan
Mavruk tutsaklar›n hapishanelerde ﬂiir
okuduklar›, türkü söyledikleri için bile ce-zalar ald›klar›n› anlatan bir konuﬂma yapt›.
TAYAD ad›na Lerzan Caner taraf›ndan
bas›na yap›lan aç›klamada; “Herkese tecri-ti anlataca¤›z” sözünün boﬂ bir iddia olma--

d›¤› belirtilerek; “Evet, bu ülke-de yaﬂayan herkes tecriti duya-cak, bilecek. Bu ülkede yaﬂayan
70 milyon, AKP Hükümetinin
tutsaklara tecrit uygulad›¤›n› bi-lecek. Her yol ve yöntemle tec-riti halk›m›za anlataca¤›z. Ta ki
tecrit kald›r›lana dek” denildi.
Kampanya dahilinde mey-danlarda, mahallelerde bildiri da-¤›t›mlar› yap›laca¤›n› belirten Caner, ayn›
zamanda TAYAD’l› Aileler olarak bir tiyat-ro oyunu haz›rlad›klar›n› ve 9 Haziran günü,
tecritte tutulan tutsaklardan Filiz Gencer’in
resimlerini Karﬂ› Sanat Galerisi’nde sergile-yeceklerini söyledi.
Aç›klamada ayr›ca; sohbet hakk›n›n uy-gulanmas› konusunda kefil olduklar›n›
aç›klayan D‹SK, KESK, TTB, TMMOB’ye sözlerinin hat›rlat›laca¤› ve sanatç›-lardan tekrar tecrite karﬂ› ses olmalar› iste-nece¤i belirtildi.
“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n,
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” slogan-lar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan TA-YAD’l›lar, Tünel’e kadar “8 Metrekarede
Ne Kadar Yaﬂars›n” baﬂl›kl› 2000 bildirinin
da¤›t›m›n› yapt›lar.

 Yunus Polisler Gazi’den Kovuldu
‹stanbul Gazi Mahallesi’ne gelen yunus polisler Cepheliler tara-f›ndan mahalleden kovuldu. 23 May›s günü mahalle giriﬂinden bir
grup gençle konuﬂtu¤u görülen polisler; ne arad›klar› sorulunca as-ker arkadaﬂlar›n› ziyarete geldiklerini söylediler. Bu mahallede dev-rimcilerin kan›n›n döküldü¤ünü, halk düﬂmanlar›n›n bu mahalleye
giremeyece¤ini söyleyen Cepheliler polisleri tekmeleyip mahalleyi
terk etmelerini söylediler. Bunun üzerine polisler korkuya kap›l›p
havaya ateﬂ açarak kaçt›lar.

 Zab›ta Terörüne Halk›n Tepkisi
‹stanbul, Nurtepe çarﬂamba pazar›nda sat›ﬂ yapan kimi seyyar
sat›c›lar›n mallar›na, terazi gibi eﬂyalar›na el koyan zab›talar, ekme-¤i için tart›ﬂan, mücadele eden insanlara sald›rd›.
Zab›talar taraf›ndan seyyar sat›c›lar›n dövülmesine, küfür ve ha-karetlere u¤ramas›na, orada bulunan halk tepki gösterdi. "Ben her-ﬂeyi yapar›m, hiç kimse de sesini ç›karamaz" zihniyetinde olan za-b›talar, halk›n, ma¤dur olanlar› sahiplenmesi karﬂ›s›nda iyice ta-hammülsüzleﬂti. Annesiyle pazardan dönen ve tesadüfen kalabal›-¤›n içinde olan Saadet ‹pek adl› kiﬂinin önce arkadan saçlar›n› çe-ken, sonra da zab›ta münübüsünü üzerine sürerek çarpan zab›talar,
halk›n öfkesinden kaçamad›lar. 34 DC 0405 plakal› zab›ta minibü-sündeki zab›talar dövülerek kovulurken Saadek ‹pek hastaneye
götürülerek gerekli kontroller yap›ld›.
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Ferhatlar’›n,
Enginler’in
sesi Gülsuyu
kondular›nda
‹stanbul’da
24
May›s günü Yürüyüﬂ
dergisi okurlar› önlükler giyerek ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm isteyenlerin sesini Gülsuyu
halk›na duyurdular.
Heykel Meydan›’ndan baﬂlayan dergi da¤›t›m› Sondurak
ve Telsizler bölgesinde 65 derginin halka
ulaﬂt›r›lmas›yla son
buldu.
Yaklaﬂ›k bir saat
süren dergi da¤›t›m›nda Enginlerin sesinin susturulamayaca¤› bir kez daha gösterilmiﬂ oldu.

 Van’da Asker Bomba
Atarak Bir Kiﬂiyi Öldürdü
Van'›n Özalp ‹lçesi'nde Orgeneral Mustafa
Mu¤lal› K›ﬂlas›'n›n yan›nda 25 May›s günü
askerin att›¤› bomba sonucu bir çocuk
hayat›n› kaybetti, 6 çocuk da yaraland›. Yara-lanan 13 yaﬂ›ndaki Yunus Yaman'›n 'Arkadaﬂ-larla birlikte oturmuﬂtuk. Aniden bir askerin
nizamiyeden ç›kt›¤›n› gördüm. Bize do¤ru
bir ﬂey f›rlatt›' dedi. Özalp Belediye Baﬂkan›
Murat Durmaz’da askerin çocuklara bomba
att›¤›n› gören bir tan›¤›n› oldu¤unu söyledi.
Van Devlet Hastanesi'ne kald›r›lan R›dvan
Coﬂar'›n yak›nlar› ise polislerin Coﬂar'a has-tanede bask› yapt›¤›n› söyledi. Coﬂar'›n ya-k›nlar› hastaneye gelen polislerin R›dvan Co-ﬂar'a, “Bak, siz tel örgülerden içeri girmeye
çal›ﬂt›n›z. Giremeyince orda buldu¤unuz bir
cisimle oynamaya baﬂlad›n›z. Patlamada bu
yüzden oldu diyeceksin anlaﬂ›ld› m› R›dvan”
diyerek bask› yapt›klar›n› kaydetti.
Askerin att›¤› bomba sonucunda yaralanan 13 yaﬂ›ndaki O¤uzcan Akyürek ise
kald›r›ld›¤› hastanede hayat›n› kaybetti.
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‹ S TANBUL
GÜLSUYU
l›rken ve R›fat Ilgaz ‹lkö¤retim
Okulu'nun duvar›na konserin pankart› as›ld›.
19 May›s günü Alibeyköy'ün
Akﬂemseddin ve
Yeﬂilp›nar Mahalleleri'ne de
afiﬂleme yap›ld›.
Ayn› gün Sayayokuﬂu Pazarbaﬂ›'na
stand aç›ld›.
Grup Yorum tiﬂörtleri giyen 10 Halk Cepheli 15
May›s günü Eminönü'nün çeﬂitli
merkezlerinde bildiriler da¤›tt›.
Sar›gazi'de Demokrasi Caddesi
üzerine as›lan pankartlarla konserin
ça¤r›s› yap›ld›.
ﬁiﬂli – Taksim güzergah›nda dört
yere Grup Yorum’un konser pankartlar› as›ld›.
Gazi Mahallesi'nde de bir çok
bölgede yüzlerce afiﬂ yap›ld›.
1 May›s’ta Birlik Mahallesi, Ihlamurkuyu, Do¤anevler, Çakmak,
Esatpaﬂa, Örnek Mahallesi, ‹çerenköy, Kozyata¤›, Göztepe, Sahray›
Cedit, Fikirtepe, Hasanpaﬂa, Küçük
Bakkalköy, Libadiye ve Fethi Mahallesi’ne pankartlar as›ld›.
Gülsuyu’da afiﬂ çal›ﬂmalar›n›n
yan› s›ra Fatma Han›m pazar giriﬂine stand aç›larak ça¤r› yap›ld›. Maltepe Beﬂçeﬂmeler giriﬂine de 4 gün
boyunca stand aç›ld›.

Cepheliler’den Konser Çal›ﬂmalar›
25 y›ld›r kavgan›n türkülerini
seslendiren Grup Yorum’un 25. y›l
konser çal›ﬂmalar› beraber mücadele ettikleri Halk Cepheliler taraf›ndan sürdürülüyor.
‹stanbul’da ‹nönü Stadyumu’nda yap›lacak konserin çal›ﬂmalar›
‹stanbul d›ﬂ›ndaki ﬂehirlerde de devam ediyor.
‹s t a nb u l’da, 22 May›s günü
Taksim Meydan›’nda konsere ça¤r›
bildirileri da¤›t›ld›. Zab›talar›n ve
polisin bütün engelleme çal›ﬂmalar›na ra¤men 1000'in üzerinde bildiri
insanlara ulaﬂt›r›ld›.
Ba¤c›lar’da 20 May›s günü Yeni
Mahalle’de konser afiﬂleri yap›ld›.
Afiﬂ yap›ld›¤› s›rada etraftaki insanlarla sohbet edildi. ‹nsanlara Grup
Yorum’un tarihi anlat›ld›. 23 May›s
günü de Çiftlik, ﬁaﬂk›n ve Tabya’da
konser afiﬂleri yap›ld›.
Esenyurt Talatpaﬂa Mahallesi'nde
19 May›s günü konser afiﬂleri yap›-

Okmeydan› Anadolu Kahvesinde bulunan Okmeydan› poliklini¤i
binas›na 19 May›s günü 4x2 metre
ebat›nda pankart aç›ld›.
11-19 May›s tarihlerinde Mahmut ﬁevket Paﬂa Sa¤l›k Oca¤› ve
Dikilitaﬂ Park› önüne masa aç›ld›.
Ayr›ca Yola¤z›’na da bir gün masa
aç›ld›.
Mecidiyeköy-Cevizliba¤ aras›ndaki otoyola ve Okmeydan› Hasdal
aras›ndaki otoyola 500 adet afiﬂ
as›ld›. Afiﬂlemede 4 kiﬂi gözalt›na
al›nd› 140'ar lira para cezas› kesildi

B u rsa’da, 23 May›s günü, Teleferik’in Akça¤layan Mahallesi’nde, Grup Yorum’un 25. y›l konseri için tan›t›m masas› aç›ld› ve sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Ayr›ca 21 May›s günü Alt›parmak ve Heykel’de el ilan› da¤›t›m›
yap›ld›. 23 May›s günü ise Alt›parmak, Ataevler ve stadyum çevresinde afiﬂleme yap›ld›. Kestel’de de el
ilan› da¤›t›m› yap›ld› ve iﬂ yerlerine
afiﬂ as›ld›.

Ad› yam a n Besni’de 19 May›s günü esnafa Grup Yorum konser afiﬂleri as›ld›.
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Kocae li'de bir çok mahalleye
ve ‹zmit merkeze afiﬂleme yapan
Halk Cepheliler ‹zmit'te bir çok yere bez pankartlar ast›. Bunun yan›
s›ra Kocaeli Üniversitesi ﬂenliklerinde de Dev-Gençliler binlerce el
ilan›n› ö¤rencilere ulaﬂt›rd›.

 Kestel Hac› Bektaﬂ Veli Derne¤i
Dostluk ve Dayan›ﬂma Konseri

 Marmara Bölgesi Çamp›narl›lar
Yeni Nesil Kaynaﬂma Pikni¤i

Bursa’da Kestel Hac› Bektaﬂ Veli Derne¤i taraf›ndan
her y›l geleneksel olarak yap›lan "Dostluk ve Dayn›ﬂma
Konseri"nin bir yenisi daha yap›ld›. 15 May›s günü Kale
Dü¤ün Salonu’nda yap›lan konserde s›ras›yla Grup Karar,
Do¤an Çelik ve Sabahat Akkiraz sahneye ç›karak deyiﬂler
söylediler.
Konserde yap›lan konuﬂmada; Diyanet kurumunun ha-len Alevi köylerine zorla cami yapt›¤› belirtilerek sorun-lara karﬂ› ancak örgütlenilerek mücadele edilebilece¤i
vurguland›.

Bursa’da her y›l yap›lan “Marmara Bölgesi Çamp›n-narl›lar Yeni Nesil Kaynaﬂma Pikni¤i" 16 May›s günü
Nilüfer ilçesi Balat Ormanlar›’nda yap›ld›.
Piknikte yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda dernekleﬂme-nin ve örgütlenmenin önemine vurgu yap›ld›. Konuﬂ-man›n ard›ndan Bursa Devrimci Alevi Komitesi’nin
mesaj› okundu. Konuﬂmalar›n ard›nda yerel sanantç›lar
sahne alarak türkü ve deyiﬂler seslendirdiler.
Sahneye son olarak Aﬂ›k Gülabi ç›kt›.

Piknikte Devrimci Alevi Komitesi el iﬂi ürünler ve
Konserde Bursa Devrimci Alevi Komitesi de el iﬂi
kitap stand› açt›lar.
ürün ve kitap stand›yla geceye kat›ld›.

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!
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Kurtuluﬂ ‹ çin

DEVR‹MC‹ O KUL

Sol ölçüler içinde
faﬂizmi savunmak,
herhangi bir görüﬂ,
anlay›ﬂ farkl›l›¤›
olarak de¤erlendirilemez. Faﬂizmi
savunmak, iyidir
diye nitelemek, sol
içinde mümkün ve meﬂru de¤ildir.
Bunu savunan solun sol oldu¤u tart›ﬂmal› hale gelir.
Ayn› ﬂekilde, “emperyalizm iyi d i r ” demek, “emperyalizmle iﬂbirli¤ini” savunmak da sol içinde meﬂru görülemez. Bu tür görüﬂler, solun
sol olmaktan ç›kmaya baﬂlad›¤›

Ders:Meﬂruluk-2
Sevgili arkadaﬂlar merhaba. Geçen haftaki dersimizde meﬂruluk
konusuna baﬂlam›ﬂ ve dersimizi
“haftaya ayn› konuya farkl› yönleriyle devam edece¤iz” diye noktalam›ﬂt›k.
‹lk bölümde, m e ﬂ r u l u k n e d i r ? . .
Meﬂrulu¤umuzun temeli nedir?..
Devrimciler neleri meﬂru görmezl e r ? . . N e l e r meﬂ r u d u r ? . . . sorular›n› ele alm›ﬂ ve
sonra da “ M e ﬂ r u lu¤un pratik son u ç l a r › ”na kadar
gelmiﬂtik.
Meﬂruluk konusundaki bak›ﬂ
aç›m›z, yaln›zca
düﬂman karﬂ›s›ndaki, düﬂman›n politika ve kurumlar› karﬂ›s›ndaki tavr›m›z› de¤il, çeﬂitli konularda sol içindeki ve daha
dar anlamda da kendi içimizdeki
bak›ﬂ aç›m›z› da belirler. Bu haftaki
dersimizde a¤›rl›kla bu yan üzerinde duraca¤›z.
Mesela, neyin “sol içi” say›l›p
neyin “sol içi” görülemeyece¤ini
do¤ru bir biçimde belirlememizi
sa¤layan da yine meﬂruluk konusundaki bak›ﬂ›m›zd›r.

mez. Özelleﬂtirme, esnek çal›ﬂt›rma, sendikas›zlaﬂt›rma gibi, burjuvazinin ç›plak s›n›fsal ç›karlar›na
uygun politikalar, H‹ÇB‹R GEREKÇEYLE sol içinde savunulamaz.

--Solda b u k onudaki
çarp›kl›klar nelerdir?
Yukar›da belirttiklerimizi okurken belki de ço¤unuz, “elbette zaten öyle olmas› gerekir, bunu ayr›ca
belirtmeye gerek bile yok” diye düﬂünmüﬂ olabilirsiniz. Ama belirtmek gerekiyor, çünkü solun belli
kesimlerinde, meﬂruluk konusunda
bu en temel noktadan çarp›k
düﬂüncelerin savunulmas› söz
konusudur. Hatta bu “genel
do¤ru”lar›n genel do¤ru olarak
kabul edilmemesi, soldaki bir
çok olumsuzlu¤un ve savrulmalar›n da ideolojik, politik
kayna¤› durumundad›r.
Mesela, solun özellikle 12
Eylül öncesi tart›ﬂmalar›nda,
solun birli¤ine yönelik tüm giriﬂimlerde veya dernek gibi ortak
örgütlenmelerin oluﬂmas›nda, “ a nti-emperyalist, anti-faﬂist olmak”
tart›ﬂ›lmaz temel kriterler olmuﬂtur.
Gerçekten de tart›ﬂ›lmazd›r bunlar. Sol demek, anti-emperyalist olmakt›r. Sol demek, anti-faﬂist olmakt›r. Ama iﬂte belirtilen temel
noktalardaki savrulmalarla, çarp›kl›klarla birlikte bu da t a r t › ﬂ m a l › hale getirilmiﬂ, bunun da ötesine geçilerek, anti-emperyalist, anti-faﬂist
olmadan sol olunabilece¤i gibi bir
anlay›ﬂ meﬂrulaﬂt›r›lmak istenmiﬂtir.
Hay›r, bu konuda çok net olmal›y›z. Emperyalizme karﬂ› olmayan,
faﬂizme karﬂ› olmayan, sol olamaz.
Tersinden ifade edersek, emperyalizmi, faﬂizmi savunmak, sol içinde
meﬂru görülemez.
Bu anlamda, mesela Avrupa Birli¤i üyeli¤ini savunmak, sol içinde
meﬂru görülebilecek bir görüﬂ de¤ildir. Mesela, Irak’ta Kürt milliyetçili¤inin yapt›¤› gibi, iﬂgalci Amerikan emperyalizmle iﬂbirli¤ini savunmak, sol ideoloji ve politika aç›-

Devrimi zay›flatan,
gerileten hiçbir ﬂey
meﬂru görülemez!
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--“Sol içi”nde ne meﬂrudur, ne
meﬂru d e¤ildir?
Bir siyasi hareket, devrimin yolu
olarak halk savaﬂ›n› de¤il de, ayaklanma stratejisini savunabilir. Bunlar, do¤ruluk-yanl›ﬂl›k çerçevesinde
tart›ﬂ›labilir. Fakat her iki görüﬂ de
“sol içinde” de¤erlendirilir. Yanl›ﬂ
da olsa, Sovyetik ayaklanmay› savunmak, onu savunanlar› solun d›ﬂ›na ç›karmaz.
Ama sol bir siyasi hareket, mesela “faﬂizm iyidir” derse, o görüﬂ
art›k “sol içinde” de¤erlendirilemiz.
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noktad›r.
Bu ve benzeri noktalar› en genel
çerçevesiyle ﬂöyle özetleyebiliriz:
Emperyalizm, faﬂizm, kapitalizm,
sol içinde savunulamaz, onaylanamaz. Emperyalizmi, faﬂizmi, kapitalizmi savunan herhangi bir görüﬂ
“sol içinde” meﬂru görülemez.
‹kinci olarak, ki bunun bir anlamda sonucudur; b u r j u v a z i n i n t e mel görüﬂleri “farkl› düﬂünceler”
o l a r a k m e ﬂ r u l a ﬂ t › r › l a m a z ! Burjuvazinin görüﬂleri “sol içi zenginlik”
olarak kabul edilemez.
Elbette, neyin burjuvazinin görüﬂü olup olmad›¤›n› her zaman
ay›rdetmek mümkün olmayabilir;
kimisi için bunlar “tart›ﬂmal›” olabilir. Ancak burada kastetti¤imiz,
burjuvaziyi s›n›f olarak tan›mlay a n g ö r ü ﬂ l e r d i r. En baﬂta sömürüyü savunmakt›r. Sömürüyü savunmak, sol içinde kabul edilemez ve
meﬂru görülemez. Sermaye sahibi
olman›n, kapitalistleri ekonomik,
siyasi ve sosyal anlamda hak ve ayr›cal›k sahibi yapmas› kabul edile-
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Sol demek, anti-emperyalist olmakt›r. Sol
demek, anti-faﬂist olmakt›r. Ama iﬂte belirtilen
temel noktalardaki savrulmalarla,
çarp›kl›klarla birlikte bu da tart›ﬂmal› hale
getirilmiﬂ, bunun da ötesine geçilerek,
anti-emperyalist, anti-faﬂist olmadan sol
olunabilece¤i gibi bir anlay›ﬂ meﬂrulaﬂt›r›lmak
istenmiﬂtir.

s›ndan meﬂru görülemez.
AB üyeli¤inin veya
ABD’yle iﬂbirli¤inin savunulmaya baﬂland›¤›
nokta, o solun, sol olmaktan ç›kmaya baﬂlad›¤›
noktad›r.
Ha, sadece bundan hareketle “art›k onlar solcu
de¤iller” denilemez, bunun için baﬂka unsurlara da bakmak
gerekir, ama bunun sol olmaktan ç›k›ﬂa do¤ru bir ad›m oldu¤u da tart›ﬂ›lmazd›r. Çünkü bu politikalar, dedi¤imiz gibi, sol ideoloji, sol politi ka, sol de¤erler aç›s›ndan savunulamaz, meﬂru görülemez.

--Bu konuda hangi somut
örnekler verilebilir?
Sol ad›na savunulan ama “Sol
içinde” meﬂru görülemeyecek görüﬂlere en bariz örnekler, yukar›da
da and›¤›m›z iki örnektir. B i r,
AB’nin ve AB’ye üyeli¤in savunulmas›. ‹ki, iﬂgalci ABD’yle iﬂbirli¤inin savunulmas›... Ama elbette savrulma bunlarla s›n›rl› de¤il. Tam somutlanabilmesi aç›s›ndan iki farkl›
örnek daha verelim.
Mesela, Birgün yazar› R›dvan
Akar’›n bir yaz›s› tipik bir örnektir.
Önce yazd›klar›na bir bakal›m:
“Diyelim ki devrim oldu. Sosyalist bir Türkiye kuruldu. Böyle bir
Türkiye’nin da¤lar›nda rejimi devirmek için silahl› gruplar dolaﬂsa,
rejimin tepkisi ne olurdu?
... Böylesi empatiye ihtiyaç duydu¤umuz bir dönemden geçiyoruz.”
Kendinizi oligarﬂinin yerine koyun, ona hak vereceksiniz diyor
özetle. Çünkü biraz ileride daha
aç›k ifade edece¤i gibi, kendisi hak
veriyor zaten. Devam ediyor Akar:
“...Dünyan›n neresinde, hangi
ülkesinde ve hangi rejiminde silahl›
gruplar da¤larda dolaﬂacak da o
ülkenin güvenlik güçleri bu gruplar›n serbestçe dolaﬂmas›na izin verecek?” (R›dvan Akar, Birgün, 21 Haziran 2005)
‹ﬂte meﬂruluk konusunda yaﬂanacak bir bulan›kl›¤›n, çarp›kl›¤›n

nerelere varabilece¤ine çarp›c› bir
örnek.
S osyal ist bir devletle, faﬂist bir
devlet, asla ayn› kefeye konula maz. Ve burada net olarak belirtelim: Bu yaklaﬂ›m, sol içinde meﬂ ru görülemez. Biçimdeki herhangi
bir benzerlik, sosyalist devletle faﬂist bir devleti ayn›laﬂt›rmaz. En kaba anlamda örnek verelim. Varsay›m olarak diyelim ki, kapitalist
devlet de vergi al›yor, sosyalist devlet de. Kapitalist devletin vergi toplamas› bir soygun ve sömürüdür.
Sosyalist devletin toplad›¤› vergi
ise, halk›n ihtiyaçlar› temelinde,
sosyalizmin inﬂas› için kullan›laca¤›
için nitelik olarak farkl›d›r. (Sosyalizmde verginin niteli¤i, biçimi de
farkl›laﬂ›r zaten ama burada anlatmak istedi¤imiz mesele aç›s›ndan
bu ﬂimdilik önemli de¤il.)
Evet, faﬂist bir devletin baﬂvurdu¤u ﬂiddet ile sosyalist bir devletin
baﬂvurdu¤u ﬂiddet de ayn› de¤ildir.
Meﬂrulu¤a bak›ﬂ aç›s›, iﬂte burada
kendini gösterir.
Faﬂist bir devletin, halka, devrimcilere, ulusal kurtuluﬂçulara karﬂ› kulland›¤› ﬂiddet MEﬁRU DE⁄‹LD‹R. Sosyalist bir devletin ise,
devrimci halk iktidar›n› y›kmaya
yönelik karﬂ›-devrimci güçlere karﬂ› kulland›¤› ﬂiddet, HAKLI VE
MEﬁRU bir ﬂiddettir.
Sol olmak, meseleye iﬂte böyle
bakabilmektir zaten. Böyle bakmayan›n kafas›nda solun, sosyalistli¤in meﬂrulu¤u yoktur. Benzer bir
örnek daha verelim.

--Halk›n iktidar› için ﬂiddeti
reddetmek, solun meﬂrulu¤unu reddetmektir
Kürt milliyetçi harekete ba¤l›

HPG’nin (Halk Savunma Güçleri) 2. Konferans›’nda bak›n ﬂöyle
bir anlay›ﬂ belirleniyor:
“Hareketimiz en son
baﬂvurulabilecek bir
yöntem olarak çok nadir
ve s›n›rl› bir biçimde ve
tamamen savunmaya
dönük olarak meﬂru savunma çerçevesinde kullan›lan zor u , do¤al ve meﬂru bir hak olarak
görürken, bunun d›ﬂ›ndaki bütün
ﬂiddet kullan›mlar›n› terörizm kapsam›nda de¤erlendirmektedir. ...
meﬂru savunma do¤rultusunda zorun kullan›lmas› meﬂru fakat b u n u n
d›ﬂ›ndaki tüm zor biçimleri çizgi
d›ﬂ›, taktik d›ﬂ› ve gayri meﬂrudur. ”
(Serxwebun, say›: 262)
Yani ﬂimdi, kendimizi savunmak
için zora baﬂvuraca¤›z, ama diyelim
ki, faﬂist devlet mekanizmas›n› altetmek için askeri anlamda sald›r›ya
geçmemiz, “stratejik taarruz” temelinde bir silahl› mücadele yürütmemiz, meﬂru olmayacak.
Burada karﬂ›m›za ç›kan “meﬂruluk” anlay›ﬂ›, gerçekte, halk›n iktidar› için mücadelenin meﬂrulu¤unu
REDDEDEN bir anlay›ﬂt›r.
Biz sadece faﬂizm sald›r›rsa kendimizi savunaca¤›z, baﬂka bir ﬂey
yapmayaca¤›z... Bu, proletaryan›n
iktidar› için mücadelenin meﬂrulu¤unu reddeden bir anlay›ﬂt›r, ki kabul edilemez.
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--Meﬂruluk konusunda ilkeli,
köﬂeli olmak nedir?
Meﬂruluk konusunda MarksistLeninist ideolojinin temelleri bir
kez terkedilmeye baﬂland›¤›nda,
çarp›kl›klar birbirini izler.
Emperyalizmi, kapitalizmi meﬂru görmekten, halk›n iktidar› için silahl› mücadeleyi meﬂru görmemeye
uzan›r. Bu savrulma, dedi¤imiz gibi, buralarda durmaz.
Solun, sosyalizmin evrensel ilke
ve de¤erlerine uzan›r, onlar› tart›ﬂ›l›r hale getirir. Onlardan bir kaç›n›
örnek olarak ele alal›m yine.
Mesela ihanet ve teslimiyet!
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Meﬂru görülebilir mi ?
Eylül dönemindeki hapishane süPeki ihaneti meﬂrulaﬂt›rmak neh
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net olmal›y›z. ‹hanet asla m e ﬂ r u d e sa¤c›laﬂman›n, dejenerasyonun,
Sol, asl›nda bu tür grupçu, küçük
¤i l di r ve meﬂru kabul edilemez.
r eformistleﬂmenin ve düzeniçileﬂ hesaplara
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‹hanet,
menin en temel nedenlerinden birarlara, ortak geçmiﬂe, ortak ger›yla, kendine verdi¤i büyük zararri, teslimiyetin meﬂrulaﬂt›r›lmas›
l e c e ¤ e , o r t a k d e ¤ e r l e re s › r t › n › d ö lar›n fark›nda de¤il. Direniﬂe, yolve teorileﬂtirilmesidir.
n e re k , d ü ﬂ m a n l a i ﬂ b i r l i ¤ i y a p daﬂlar›na ihanet etmiﬂ insanlara ham a k t › r. Bu iﬂbirli¤i aç›k savaﬂ alanTeslimiyetin meﬂru görülmesi,
in demeyerek, diyelim ki onlardan
lar›nda farkl›, ﬂubelerde, hapishanesömürü ve zulüm düzeninin sürmebir kaç›n› yeniden saflar›na katt›n,
lerde, operasyon anlar›nsinin meﬂru görülmesidir.
da farkl› farkl› biçimlerde
Teslimiyetin meﬂru görül geliﬂebilir. ‹hanetin nitemesi, devrimci mücadele Burjuva ideolojisi, burjuva veya
li¤ini belirleyen, biçimi
n i n m e ﬂ r u l u ¤ u n u n re d d i küçük-burjuva yaﬂam ve düﬂünce tarz›,
de¤il, özüdür.
d i r.
adeta insice taﬂ›n›r örgütsel yaﬂama.
Mesela hat›rlanacakBurjuvazinin, küçük burjuvazinin ideolojisi
t›r; Büyük Direniﬂ süre--Örgütsel iﬂleyiﬂ içinde
ve yaﬂam tarz›, o devrimciye de sinsice
cinde ölüm orucunu b›meﬂru olan ve olmayan›
rakmay›, ihanet olarak
s›zm›ﬂt›r. Ancak böyle olmas› durumu ne
nas›l ayr›ﬂt›raca¤›z?
gördük. Ayn› ﬂekilde,
masumlaﬂt›r›r, ne de meﬂrulaﬂt›r›r. Zaten
Örgütsel iﬂleyiﬂ aç›s›nölüm orucundayken tahsorun ﬂudur; burjuva, küçük-burjuva yaﬂam
dan
meﬂru olan ile meﬂru olliye edilip iradi kararlar
ve düﬂünce tarz›n›n sinsice s›zabilmesi,
mayan net olarak ayr›ﬂt›r›ld›ﬂ›nda direniﬂi b›rakmamad›¤›nda, düﬂüncede ve
burjuva ideolojisinin ve yaﬂam biçiminin
y› da ihanet olarak adlanpratikte çeﬂitli çarp›kl›klar›n
d›rd›k. Her iki durumda
ﬂu veya bu ﬂekilde meﬂru görülmesinin
ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Buna
da bir tas çorba için o rsonucudur.
ba¤l› olarak devrimci yaﬂam
tak ideolojinin, ortak
tarz›nda, insanlar aras›ndaki
i d e a li n , o r t a k k a r a r l ailiﬂki tarz›nda baﬂka olumr›n, ortak geçmiﬂin, orsuzluk ve çarp›kl›klar› beraberinde
tak gelece¤in, ortak de¤erlerin sabir kaç “adam kazanm›ﬂ” oldun.
getirecektir.
t›lmas›, çi¤nenmesi söz konusuydu
Ama ya ihaneti meﬂrulaﬂt›rman›n
çünkü.
Örgüt içinde insanlar hatalar,
bedeli? Oradaki “kazan›mla” ölçüAma solun bir k›sm› bizimle ayyanl›ﬂl›klar yaparlar, çeﬂitli zaaflalemeyecek ölçüde büyük bir kay›pn› düﬂünmüyordu. ‹hanetin ad›n›
ra, eksikliklere düﬂebilirler. Bunun
t›r bu. Çürümenin kap›s›n› aralakoymak bir yana, “b›rakm›ﬂ ama ﬂu
hiç olmayaca¤› bir ortam düﬂünmakt›r. Nitekim bunun sonuçlar›n›
kadar gün de açl›k grevi yapm›ﬂ iﬂmek, idealizmdir.
görüyoruz.
te” ﬂeklinde alabildi¤ine apolitik bir
Fakat bunlar›n ne kadar›n›, nereSolda bu tür meﬂrulaﬂt›rmalar›n
yaklaﬂ›mla, ihanetçilerin al›nlar›nye
kadar olan›n› “normal” göreceilk örne¤i de de¤il bu. Mesela, devdan öpülebiliyordu.
¤iz,
ne kadar›n› hiçbir ﬂekilde kabul
rimci harekette 1992’de yaﬂanan
Kimileri, “biz o konuda farkl›
edilemez ve meﬂru görülemez oladarbe konusunda da, “ d a r b e b i r
düﬂünüyoruz” diyordu. Peki fark›n
rak de¤erlendirece¤iz? Ayr›m›n›
k a rﬂ › - d e v r i m c i y ö n t e m d i r, m e ﬂ ru ne? Haini hain olarak görmüyorsun,
koymam›z gereken nokta budur.
l a ﬂ t › r › l a m a z ” dedik. Meﬂrulaﬂt›r›levet, o fark belli. Ama niye? Bu soBu sorunu bir çok baﬂl›kla ele
d›. Sonuç?.. Meﬂrulaﬂt›rd›klar› yönrunun cevab› hiçbirinde yoktu.
alabiliriz. Herbirini kendi içinde aytem dönüp dönüp kendilerini vurdu.
Ne söyleyebilirler ki zaten.
r› ayr› tart›ﬂabiliriz. Burada en
Solda bunlar›n meﬂrulaﬂt›r›lmaHalklar›n yüzlerce y›ll›k direniﬂ ve
önemlilerini, en temel olanlar›n› k›s›, solu zay›flatan, ideolojik anlamsavaﬂ tarihine bak›n. Halklar, ülkesa k›sa vurgulayaca¤›z ﬂimdilik.
da farkl› noktalara savuran etkenleler aras›nda bir çok konuda belki
rin
baﬂ›nda
gelir.
farkl›l›klar vard›r, ama ihanet üzeri--Örgüt i çinde b urjuva
Ayn› yaklaﬂ›m, ayn› sorun, tesli ne, hainlik üzerine neredeyse tam
düﬂünceler ve al›ﬂkanl›klar
miyet konusunda da geçerlidir. Tes bir hemfikirlik vard›r. Yaz›k ki, sollimiyet asla meﬂru de¤ildir, ola da bu tarihi hemfikirlik bile inkar
meﬂrulaﬂt›r›lamaz!
ediliyor.
maz. Bu noktada da özellikle 12
Bunun bir yan› ﬂudur. Düﬂünce öz-
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gürlü¤ü, eleﬂtiri özgürlü¤ü ad›na burjuva düﬂüncelerin savunulmas› meﬂrulaﬂt›r›lamaz. Devrimci saflardaki
herhangi biri, yanl›ﬂ bir ﬂekilleniﬂin
sonucu olarak burjuva düﬂünceleri
savunabilir, bu eleﬂtirilir, tart›ﬂ›l›r,
e¤itim konusu yap›labilir. Bu farkl›
bir ﬂeydir. Ama bunun ötesinde, söz
konusu düﬂüncenin burjuva bir düﬂünce oldu¤u belirtilmesine, ortaya
konulmas›na ra¤men, bu görüﬂün savunulmas› meﬂru görülemez.
“O da öyle düﬂünsün” diye bak›lamaz. Bu, “Ben böyle düﬂünüyorum, beni de böyle kabul edin noktas›na” gelmektir. Bu anlay›ﬂ kabul
edildi¤i andan itibaren ise, a s l › n d a
savunulan düﬂüncelerin, sahip
olunan ideolojinin do¤rulu¤undan ﬂüphe edili yor, onlar›n meﬂr u l u ¤ u n a i n a n › l m › y o r d e m e k t i r.

--Yanl›ﬂ eylem çizgisi
meﬂrulaﬂt›r›lamaz
Mücadele ve savaﬂ içinde zaman
zaman halka zarar veren eylemler
gündeme gelebilir. Ama bu eylemler, hiçbir biçimde teorileﬂtirilemez
ve meﬂrulaﬂt›r›lamaz. Meﬂrulaﬂt›r›lmaya baﬂland›¤› nokta, devrimci
ideolojinin meﬂrulu¤unun gölgelenmesi demektir. Kürt milliyetçi hareketin halka zarar veren yanl›ﬂ eylem
çizgisinin adeta “meﬂru” görülmesinin, solun, devrimcilerin meﬂrulu¤unu tart›ﬂ›l›r hale getirdi¤ini y›llar
önce belirtmiﬂtik. Bunun sonuçlar›n›n bugün hala etkisini sürdürdü¤ünü ekleyebiliriz.

--Zaaflar, b ir gerçektir, a ma
meﬂrulaﬂt›r›lamaz!
Herkes, düzen içinde büyüyor,
e¤itiliyor. Dolay›s›yla düzenden
al›nm›ﬂ zaaflarla, al›ﬂkanl›klarla
devrimci saflara gelinmesi, nesnel
bir gerçektir. Ancak böyledir diye
bunlar› MEﬁRULAﬁTIRAMAYIZ!
Devrimcili¤in gere¤i, düzenden
getirilen yanlarla mücadele etmektir. Onlarla mücadele etmemek, onlar› meﬂru görmektir. Küçük-burjuva zaaflar hep söylendi¤i gibi, düzenin içimize s›zm›ﬂ halidir. Düzen
al›ﬂkanl›klar› ve düﬂünceleriyle ya-

ﬂamay› kafas›nda meﬂrulaﬂt›ranlar,
kolay kolay devrimcileﬂemeyecekleri gibi, mücadeleye, örgütlenmeye
bir çok zarar verme potansiyelini de
sürekli taﬂ›rlar.

-- Burjuva ideolojisinin
ﬂekillendirdi¤i yaﬂam biçimini
ve al›ﬂkanl›klar›n› devrimci
saflara t aﬂ›mak m eﬂru d e¤ildir
Bu, ço¤u zaman fark›nda olunmaks›z›n gerçekleﬂen bir “taﬂ›ma”d›r. Kimse, "burjuvazinin ideolojisini, al›ﬂkanl›klar›n› örgüte taﬂ›yaca¤›m" demez (Zaten bunu iradi, bilinçli olarak yapmak, ajan faaliyetine girer ki tart›ﬂma konumuz
de¤ildir.). Burjuva ideolojisi, burjuva veya küçük-burjuva yaﬂam ve
düﬂünce tarz›, adeta sinsice taﬂ›n›r
örgütsel yaﬂama. Burjuvazinin, küçük burjuvazinin ideolojisi ve yaﬂam tarz›, o devrimciye de sinsice
s›zm›ﬂt›r. Ancak böyle olmas› durumu n e m a s u m l a ﬂ t › r › r, ne de meﬂ r u l a ﬂ t › r › r. Zaten sorun ﬂudur; burjuva, küçük-burjuva yaﬂam ve düﬂünce tarz›n›n sinsice s›zabilmesi,
burjuva ideolojisinin ve yaﬂam biçiminin ﬂu veya bu ﬂekilde m e ﬂ r u
görülmesinin sonucudur. Bu noktada aç›kça görülmelidir ki, o “s›zma” böyle mümkün olabilmektedir.
O halde, bu noktadaki mücadele
önce burjuvazinin düﬂüncelerinin,
yaﬂam tarz›n›n devrimci saflarda
meﬂru görülemeyece¤ini netleﬂtirmekle baﬂlamal›d›r.

--Devrimcili¤i b›rakmak, düzene dönmek meﬂru de¤ildir
Solda en ciddi çarp›kl›klar›n yaﬂand›¤› konulardan biri de budur.
Solun bir çok kesimi, tamamen faydac›, ilkesiz yaklaﬂ›mlarla, dönekli¤i meﬂrulaﬂt›ran bir tutum içindedir.
Bunun en tipik göstergesi; bugün ne yaz›k ki ayd›n diye adland›r›lanlar›n önemli bir k›sm›n›n gerçekte dönekler olmas›d›r.
Bir baﬂka gösterge, yine faydac›
bir anlay›ﬂla b›rakman›n, düzene
dönmenin masumlaﬂt›r›lmas›, gerekçeler bulunmas›, “anlay›ﬂla karﬂ›lamak gerekti¤i” teorisinin yap›l-

mas›d›r; ki bu da düzene dönüﬂün
meﬂrulaﬂt›r›lmas›ndan baﬂka anlama gelmez.
Peki nedir devrimcili¤i b›rakmak? Düzene dönmek nedir?
Gidip bizim katillerimizle yaﬂamay› seçmektir. Bizi aç b›rakanlar›n
hizmetine girmeyi seçmektir. Bu nas›l meﬂru görülebilir, nas›l mazur
görülebilir?... Devrimcili¤i b›rakanlar› yeniden kazanmaya çal›ﬂmak,
onlar›n ﬂu veya bu biçimde deste¤ini almak, farkl› bir ﬂeydir, ki bunlar
yap›l›rken de hiçbir koﬂulda devrimcili¤i b›rakmay› ve düzene dönmeyi
meﬂrulaﬂt›rmadan yap›lmal›d›r.
Devrimcili¤i b›rakmay›, düzene
dönmeyi meﬂru görmek, asl›nda düzeni meﬂru görmektir. Özü budur.
Mücadeleyi b›rakan, örgüt saflar›n› terkeden, özü itibar›yla halk›na,
yoldaﬂlar›na, sosyalizme s›rt çevirmiﬂ, daha aç›kças› ihanet etmiﬂtir.
ﬁunda da net olunmal›. Kimsenin
eksiklikleri, zaaflar› veya örgüt
içinde yaﬂanan hiçbir sorun, düzene
dönmenin mazereti, gerekçesi olamaz. Hiçbir neden, düzene dönüﬂü
masumlaﬂt›ramaz, meﬂrulaﬂt›ramaz.
ﬁunu çok kesin ifade edebiliriz.
Mücadele içinde çözülmeyecek sorun, aﬂ›lmayacak zaaf, giderilmeyecek eksiklik yoktur. Ve dahas›, hiç b i r eksiklik, hiçbir zaaf, hiçbir sorun, düzene dönmekten, devrimcili¤i b›rakmaktan daha olumsuz,
d a h a z a r a r l › , d a h a k ö t ü d e ¤ i l d i r.
Çok iddial›y›z, çok çeﬂitli kereler söylemiﬂizdir. Ama bu vesileyle
tekrar edelim. Devrimcili¤i b›rakmak ahlaks›zl›kt›r. Bu düzende
onurlu, namuslu yaﬂaman›n tek yolu devrimci olmaktan geçmektedir.
Sevgili arkadaﬂlar, yoldaﬂlar, bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz. Bu konuda daha bir çok alt baﬂl›k ele al›nabilir, örnekler verilebilir.
Ama buradaki temel bak›ﬂ aç›s› izlendi¤inde, hemen her konuda nelerin meﬂru görülüp görülemeyece¤i
konusunda, her arkadaﬂ›m›z, kendi
hükmünü verebilir.
Sonraki dersimizde buluﬂmak
üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Avrupa’da
"Çetelere
Hay›r,
Cinayetlere Hay›r",
"Ne
‹stiyoruz?
Adalet" sloganlar›
at›ld›. Stoke Newington Polis Karakolu
önüne gelindi¤inde polisin çetelere karﬂ› birﬂey yapmamas› bir dakikal›k oturma eylemi yap›larak protesto edildi. Türkçe olarak "Çeteler Halka Hesap Verecek", "Gençlik Gelecek Gelece¤ine Sahip Ç›k", "Polis Besliyor Çeteler Vuruyor" sloganlar› at›ld›.
Çevredeki insanlar›n alk›ﬂlar› ile destek verdi¤i yürüyüﬂe
230 kiﬂi kat›ld›.

 ‹ngiltere’de Yozlaﬂmaya
ve Çeteleﬂmeye Karﬂ›
Yürüyüﬂ
Londra'da, Temmuz 2009
y›l›nda çetelerin aras›nda çat›ﬂmalardan kaynakl› ve halka
sald›r›malar›ndan dolay› yaﬂanan ölümlerden sonra, bir araya
gelen 15 derne¤in yapt›¤› çal›ﬂmalar›n bir parças› olarak yürüyüﬂ düzenlendi. Dalston Junction'da baﬂlayan yürüyüﬂ Seven
Sisters'da son buldu.
Yürüyüﬂ boyunca ingilizce

 Her Cumartesi
Dom Eylemindeyiz
22 May›s günü, Almanya'n›n Köln kentinde Özgürlük Komitesi taraf›ndan
yap›lan eylemle Özgürlük Komitesi üyeleri Nurhan, Cengiz ve Ahmet'e özgürlük
istendi. Almanca "Nurhan, Cengiz ve Ahmet'e Özgürlük" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
eylemde hukuksuz bir ﬂekilde tutukluluk
hallerinin sürdü¤ü ve bu tutsakl›¤›n ikinci
y›l›na girdi¤i anlat›ld›.
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Almanya’n›n
Stuttgart’taki
Neckar Real Schule’de okuyan
göçmen ö¤rencilerin, tenefüste ve
okuldaki boﬂ zamanlar›nda anad i l l e r i n d e k o n u ﬂ m a l a r › yasakland›. Okul yönetimi bunu “ö¤renci lerin Almancalar ’› geliﬂsin” diye
yapt›¤›n› aç›klamaktad›r.
Anadil, düﬂünme dilidir. ‹nsanlar anadilleriyle düﬂünürler. Anadili yasaklamak düﬂünceyi, düﬂüncenin geliﬂmesini yasaklamakt›r.
Bu insanl›k d›ﬂ› bir uygulamad›r. Alman devleti “ u y u m ”
ad› alt›nda Almanya’da çal›ﬂan
göçmen çocuklar›n en temel
haklar›n› gasp ediyor. Dilini
yasaklayarak, düﬂünmesini engelliyor. Asimile etmeye çal›ﬂ›yor.
Göçmenlerin asimile edilmesi Avrupa’da sadece Almanya’ya özgü bir politika da de¤il.
Avrupa’n›n bütün emperyalist ülkelerinde benzer politikalarla göçmenlere asimilasyon dayat›l›yor.
Danimarka’da da “ekonomik
kriz” bahane edilerek göçmenlerin
sosyal haklar› budan›yor. Göçmenlere ek vergiler, yükümlülükler getiriliyor. Sömürü katmerleﬂtiriliyor.

Her f›rsatta göçmenler “ ü l k e n i n s › r t › n a y ü k ” gibi gösteriliyor.
Danimarka hükümeti “G öç me n le rin ma liy e ti y›ld a 24 m ilya r
kron. Bu para göçmenlerden ç› kar›lacak” diyor.
Avrupa’da göçmenlerin eme¤i
olmasa emperyalistler aç kal›r. Pislik içinde bo¤ulur. Göçmenlerin,
sömürge halklar›n s›rt›ndan kaç
milyar kron kazand›klar›ndan bah-

lerin daha fazla sömürülmesidir.
Örgütsüzleﬂtirilmesi, asimile edilmesidir.
Peter Skaarup, “Bir göçmenin
Danimarka dil kursuna kat›lma mas› veya aksatmas› durumunda
a ld› ¤› ek o no m ik y ard ›m kesi le cek” diyor. Göçmenlerin sosyal
haklar›n›, göçmenleri asimile etmenin arac› olarak kullan›yor.
Ne Alman hükümetinin ne Danimarka ne de di¤er
emperyalistlerin bu tür
dayatmalar› kabul edilemez. ‹nsanlar›n dilini
yasaklamak, asimilasyona zorlamak suçtur.
Emperyalistlerin bu
politikalar›na boyun
e¤meyelim. Avrupa’da
çal›ﬂan her milliyetten
göçmenler eme¤iyle vard›r. Al›nteriyle vard›r. “Uyum” dedikleri
asimilasyonu kabul edemeyiz. Bulundu¤umuz ülkelerin dillerini ö¤renmek zorunda da de¤iliz. Ö¤renmek isteyen kendisi özgür iradesiyle ö¤renir. Avrupa devletleri
okul ça¤›na gelen çocuklar›m›za
anadilde e¤itim olana¤›n› sa¤lamak zorundad›r. Bu bizim en temel
haklar›m›zdand›r.

“Uyum ad›na dayat›lan
asimilasyonu
kabul etmiyoruz
setmiyorlar. Kimin eme¤iyle elde
ettiniz sahip oldu¤unuz servetleri?
Danimarka Halk Partisi Yabanc›lar Sözcüsü Peter Skaarup ekonomik krizin sorumlulu¤unu göçmenlere yüklüyor ve diyorki;
“Bund an bö yle gö çmenlerin de
topluma katk›da bulunmalar›
sa¤lanacak”
“Katk›”dan kastedilen göçmen-
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Güler Zere
Ölümsüzdür
Almanya Nürnberg'te, Halk Kültür Evi, Güler Zere için
bir anma düzenledi.
23 May›s günü Nürnberg'te Villa Leon toplant› salonunda düzenlenen anmada Güler Zere'nin görüntüleri ve konuﬂmalar›n›n da bulundu¤u sinevizyon gösterildi. Güler Zere
hakk›nda yap›lan aç›klaman›n ard›ndan Güler için ﬂiirler ve
Güler'in hapishanedeyken yazd›¤› bir mektup okundu. 15
kiﬂinin kat›ld›¤› anman›n sonunda Güler için helva da¤›t›ld›.

G ü l e r Z e re ' n i n K a t i l i A K P ‹ k t i d a r › d › r
Duisburg Halk Cephesi’nin ça¤r›s› ile 22 May›s günü
Marxloh-Pollmann semtinin August Babel Meydan›’nda
Güler Zere için eylem yap›ld›. "Güler Zere’nin Katili AKP
‹ktidar›d›r" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eyleme Avrupa Demokratik Haklar Federasyonu ve Avrupa Türkiyeli ‹ﬂçiler
Konfederasyonu da kat›larak destek verdi.
Yar›m saat süren eylemin ard›ndan Halk Cepheliler, Weselerstr üzerinde "Halk Cephesi" aç›klamas›n› da¤›tt›lar.

Savaşan
Kelimeler

“Benim Özelim”
Henüz halk›n çok yayg›n biçimde kulland›¤› bir
kavram de¤il, ama bir ﬂekilde televizyon dizilerinde,
çeﬂitli programlarda ya da günlük yaﬂamda kula¤›m›za
çarpan bir kelime: “Benim özelim”...
Bu kavram yayg›n bir ﬂekilde dilimize yerleﬂmiﬂ olmasa da d u y u l d u ¤ u n d a pek de i t ira z gö rme ye n bir
kavram.
NEDEN?
Ne demek “benim özelim”?
“Benim özelim”, b i reycilikle dejenerasyonu birl e ﬂ t i re n , b i r l e ﬂ t i re re k m e ﬂ r u l a ﬂ t › r a n v e g i z l e y e n b i r
f o r m ü l a s y o n d u r. Hiç “masum” de¤ildir.
Yaﬂam›n herhangi bir yan›n›, herhangi bir an›n› bu
formülle savunmaya kalkan birisi için hiç tereddütsüz
diyebiliriz ki, bencil ve bireycidir. Ve hiç ﬂüphesiz o
yaﬂamda meﬂru olmayan, dejenere yanlar vard›r. Baﬂka
türlü hiç kimse bu kavrama s›¤›nma ihtiyac› duymaz.
Ortada meﬂru olmayan, dejenere olmuﬂ iliﬂkiler vard›r. Bu iliﬂkinin do¤rulu¤unu, ahlakili¤ini tart›ﬂamaz,

savunamaz da. “Benim özelim”
diyerek bu iliﬂkinin hiçbir ﬂekilde
tart›ﬂ›lmas›n›, sorgulanmas›n› istemez. Bununla da yetinmez; bu yoz
iliﬂkinin ulu-orta yaﬂan›p “mazur”
görülmesini ister. Bu kavram alt›nda bireycili¤i, dejenerasyonu meﬂrulaﬂt›r›r.
Sorun sadece kad›n-erkek iliﬂkileri aç›s›ndan da de¤ildir. Halka hesap vermek zorunda olan insanlar, bazen siyasi iliﬂkilerini, bazen ticari iliﬂkilerini, bazen
baﬂka tür iliﬂkilerini gizliyor ve yine ayn› kavrama s›¤›n›yorlar.
“Benim özelim” demek zaten bencilcedir. Burjuvazinin bencil, yoz kültürünün ürünüdür.
Mesela solda da zaman zaman ﬂunlara tan›k olmaktay›z; Hiç mi “özel yaﬂam›m›z” olmayacak? Hiç mi
“özelimiz” olmayacak?
Hay›r? Bu da “ m a s u m ” de¤ildir. Burada sözkonusu olan ilkeli, kurall›, ahlakl› yaﬂanan bir yaﬂam de¤ildir. ‹lkeli, kurall› toplumsal de¤erlere, ahlaka ayk›r› olmayan hiç kimsenin yaﬂam› sorgulanmaz zaten. Söz
konusu olan o de¤ildir. “Benim özelim” kavram›yla
“dokundurulmayan” benciliklerdir, bireyciliktir. Toplumsal, ahlaki, meﬂru olmayan, çürüyen, dejenere olmuﬂ yanlard›r.
Meﬂru olmayan›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›na izin veremeyiz. Vermemeliyiz. Bunu “mazur” görmek, ya da “görmezlikten” gelmek çürümeye, yozlaﬂmaya kap› aralamakt›r.
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1999’dan 2010’a 11 y›l süren
bir dava; Belçika DHKP-C davas›
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Belçika’da 11 y›l boyunca süren
DHKP-C davas›, 18 May›s 2010
tarihinde Yarg›tay Mahkemesi’nin
karar›n› aç›klamas› ile sonuçland›.
Kuﬂkusuz devrimciler aç›s›ndan
bu dava, bir “ y a r g › l a n m a”, “az ya
da çok ceza alma” sorunu de¤ildi.
O nedenle bu davada da devrimciler, yarg›lanan de¤il, y a r g › l a y a n
oldular.
Kavgalar›n›n meﬂrulu¤unu savunup, Türkiye faﬂizmini teﬂhir ettiler.
Devrimciler o kürsüde, Türkiye faﬂizmini, emperyalizmi mahkum ettiler.
Bu davan›n bir baﬂka yan› ise
Türkiye oligarﬂisinin baﬂ›ndan beri bu davay› halk düﬂman› S a b a n c ›
ailesi ad›na ›srarla takip etmesi, ihale pazarl›klar› ile davay› etkilemeye
çal›ﬂmas›yd›.
Bugüne kadar faﬂist Nazi art›klar›n›n katletti¤i onlarca Türkiyeli
emekçinin hesab›n› sormayan, adalet aramayan Türkiye oligarﬂisi, söz
konusu halk düﬂman› Sabanc› olunca seferber oldu...
Belçikal› kapitalistleri araya
sokmalar, rüﬂvet pazarl›klar›, Belçikal› tekellerle yürütülen ihale pazarl›klar›... Hepsi Sabanc› içindi. Devrimcileri mahkum etmek için seferber oldular adeta.
Bir kere daha devrimcilerin meﬂrulu¤u, hakl›l›¤› ve kararl›l›klar›
karﬂ›s›nda boyun e¤diler.
Türkiye oligarﬂisi en son, devrimciler aleyhine Yarg›tay Mahkemesi’nde tazminat davas› açt›rmak
istedi. Yine Yarg›tay Mahkemesi’ndeki davaya da devrimcilerin
a¤›r cezalar almas›n› isteyerek itiraz
da bulunmuﬂtu.
Yarg›tay Mahkemesi, Türkiye
oligarﬂisinin tazminat talebi ile ilgili baﬂvurusunu reddetti. Gerekçe
ﬂuydu; Türkiye oligarﬂisi bir baﬂvuruyu bile do¤ru-düzgün yapamam›ﬂt›.
Büyük devlet!” diye kendileri“B

ni s›k s›k gaza getirenler, bir mahkeme baﬂvurusunu bile zaman›nda yapamayacak kadar ﬂaﬂk›n, cahil ve
beceriksizler.
***
On bir y›l süren Belçika DHKPC davas›, de¤iﬂik aﬂamalardan geçerek ü ç k e re yeni baﬂtan görül m ü ﬂ ve ü ç k e re Ya r g › t a y ' a k a d a r
g ö t ü r ü l m ü ﬂ ve beraatle sonuçlanm›ﬂt›r.
‹ﬂbirlikçi faﬂist Türkiye oligarﬂisi ile Avrupa emperyalistleri davaya
do¤rudan müdahil duruma gelmiﬂlerdir. Bu ﬂartlar alt›nda art›k davan›n hukuki düzeyde yürütülmesi
imkans›zlaﬂm›ﬂ, Belçika adalet mekanizmalar› da bu d›ﬂ müdahaleler
yüzünden iﬂlevsiz bir hale gelmiﬂtir.
Art›k davan›n kaderi bu siyasi müdahalelerin belirleyicili¤i alt›nda
olacakt›.
Elbette ki bu gerici ittifak›n davaya müdahalesi, davaya devrimcilerin müdahalesini de gündeme getirmiﬂtir. Devrimci hareketin Avrupa'da davaya iliﬂkin yürüttü¤ü çal›ﬂmalar ve bir k›s›m demokratik güçlerin sahiplenmesi ve emekleri de
davada belirleyici roller üstlenmeye
baﬂlam›ﬂt›r.
Alt› ay boyunca yürütülen kampanya sonucunda tutsaklar›n tahliyesi sa¤lanm›ﬂt›r... Açl›k Grevi eylemine paralel yo¤unlaﬂan kamuoyu
yaratma kampanyas› 50 gün sonra
meyvelerini vermiﬂ ve art›k D H K P C davas› 2000 y›l›n›n yaz aylar›nda
bas›n ve kamuoyunda en fazla gündem oluﬂturan bir konu haline dönüﬂmüﬂtür.
Türkiye devletinin bu süreçteki
iade talebi, mahkemenin Türkiye
devletinin iﬂkencecili¤ini kabullenmesi, Türkiye'de tarafs›z yarg›lanman›n mümkün olmad›¤›, idam veya yarg›s›z infazlar›n günlük olaylar
oldu¤u vs. gerekçelerle, Türkiye'deki faﬂist rejimin iade talebi reddedilmiﬂtir.

***
Bu arada tutuksuz olarak devam
eden dava 11 Eylül ve sonras›n›n
Avrupa'daki gericileﬂme ve faﬂist
rejimlerle iﬂbirlikçili¤in meﬂrulaﬂt›r›lmas› ortam›nda de¤iﬂik boyutlar
kazanm›ﬂt›r.
DHKP-C davas›n›n savc›s›, kariyerine s›radan bir savc› olarak
baﬂlam›ﬂ olmas›na ra¤men, dava
boyunca sürekli y›ld›z› parlayarak
yükseltilmiﬂtir. Önce bir baﬂsavc›,
sonra da tüm Belçika çap›nda bütün
emniyet güçlerini 'terör' konusunda
genel alarm vererek seferber etme
yetkileriyle donat›lan bir “tt e r ö r
özel baﬂsavc›s›” durumuna gelmiﬂtir.
D H KP -C da va s› ilk baﬂlad›¤›nK r i m i n a l Ö r g ü t' yasas› ile yarda 'K
g›lanmaya baﬂland›. Bu yasa davan›n baﬂlad›¤› y›l yap›lm›ﬂ ve yasan›n haz›rlanmas› görevini de
DHKP-C davas› savc›s› üstlenmiﬂtir. ‹lk uyguland›¤› dava da bu dava
olmuﬂtur.
D H K P - C d a v a s › n › n sürdü¤ü
süre içerisinde hukuken resmi bir
'terör' tan›m› olmayan Belçika, “terörün” tan›m›n› yapm›ﬂ, bir anti-terör yasas› oluﬂturmuﬂtur.
Yasan›n yap›ld›¤› 2005'ten itibaren de ayn› dava bu yasa çerçevesinde geniﬂletilmiﬂtir. Böylece a n t i t e r ö r yasas› da ilk defa bu davada
u y g u l a n m a y a b a ﬂ l a n m › ﬂ t › r.
Bu davaya paralel olarak, F e h r i y e E r d a l’›n iadesi konusunda ilk
baﬂlarda al›nan ret kararlar›n› bozabilmek için ad›na “ F e h r i y e E r d a l
K a n u n u ” denilen ve geriye do¤ru
iﬂleyebilmesi öngörülen yeni bir iade yasas› oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›.
Kr im in a l ÖrB e l ç i k a ' daki “K
g ü t”, “ a n t i - t e r ö r ” yasalar›n›n çerçeveleri de bu davaya ba¤l› olarak
geniﬂletilmeye çal›ﬂ›ld›.
Bir yandan devrimciler ve devrimci mücadele mahkum edilecek,
suçlulu¤u ilan edilecekti. Bu dava
üzerinden Belçikal› ilericiler, demokratlar, devrimciler için de bu tür
davalar›n önü aç›lacakt›.
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