‹srail polisi,
Gazze’ye
yard›m
götürenlere;
AKP’nin
polisi paras›z
e¤itim için
14 gündür
yürüyen
Dev-Gençliler’e
sald›rd›!

Engin Çeber Davas›’nda ‹ﬂkencecilere Ceza!

ISSN
13005 - 7944

‹ﬂkencecileri Kurtarmaktan
Vazgeçmeyecekler! ‹zin Vermeyelim!

Haftal›k Dergi / Say›: 219
6 Haziran 2010
Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com

Siyonist Katliam›n Sorumlusu

Emperyalizmdir!
Katliama
ra¤men,
‹srail’le siyasi,
ticari, askeri
iliﬂki sürdürmek,
suç
ortakl›¤›d›r!

info@yuruyus.com

Hakl› ve meﬂru eylemlere
sald›ranlar, ayn› soydand›r!

www.yuruyus.com

Siyonizm Filistin’de,
Faﬂizm Ankara’da Sald›rd›

www.yuruyus.com

12 Haziran’da ‹nönü’de
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
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8 m2’de Ne Kadar Yaﬂars›n?
BUNU B‹L‹YOR MUSUNUZ?
2000–2009 Y ILLARI ARASINDA HAP‹SHANELERDE 310 ‹NSAN ÖLDÜ…

HALKIMIZ,
Tecrit Can Almaya Devam Ediyor
Hapishanelerde yaﬂanan hak ihlallerine ve bilimsel
raporlara bak›ld›¤›nda tecrit iﬂkencesinin sürdü¤ü görülmektedir. Yak›n bir örnek 12 Ekim 2008 tarihinde
Metris Hapishanesi’ndeki tecrit uygulamalar›na direnen
Engin ÇEBER’ in iﬂkence sonucu ölümüdür. Sadece
içinde bulundu¤umuz 2010 y›l›n›n ilk 5 ay›nda 5 insan
hapishanelerde öldü. Evet, 5 ayda 5 insan “intihar etti”
denilerek ya da tedavisi engellenerek katledildi. Ve ﬂu
anda hapishanelerde tedavisi engellenen ölüm s›n›r›nda
20 insan var. Son olarak 7 May›s 2010’da kanser hastas›
k›z›m›z Güler ZERE yaﬂam›n› yitirdi. Uzun süren
eylemlerimiz sonucunda serbest b›rak›lan Güler için
art›k çok geçti. Güler t›bben kanserden öldü ama bu bir
sonuç, as›l olarak Güler’i öldüren tecrittir. Sorumlusu
kanser hastas› oldu¤una iliﬂkin rapora ra¤men tahliyesini
geciktiren Adalet Bakanl›¤› ve AKP iktidar›d›r.
HALKIMIZ,
10 y›ld›r tecrit zulmü sürüyor. 10 y›ld›r halen hücrelerde tek baﬂ›na tutulan evlatlar›m›z var. 10 y›ld›r copland›k, tekmelendik, ölüm oruçlar›nda gün gün eriyerek
yaﬂam›n› kaybeden analar›m›z oldu. Bizler TAYAD’l›
Aileler olarak y›llard›r Tecrite son verilmesini ve sohbet
hakk›n›n uygulanmas›n› istiyoruz.
Baﬂta devrimci demokratik kurumlar, ayd›nlar olmak
üzere herkesi tutsaklara sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz.
Tecrit insanl›k suçudur. Bu zulme karﬂ› sesimizi yükseltelim. Vicdan›m›z› tutsaklara uzatal›m. ‘Sohbet
hakk›’n›n uygulanmas›n› isteyelim.
T E C R ‹ T E S O N ! S O H B E T H A K K I UY G U L A N S I N !

12 Eylül faﬂist cuntas›, hapishanelere doldurdu¤u binlerce tutsa¤› teslim almak için çeﬂitli teslim alma yöntemleri kulland›.
1982’den itibaren teslim alma
sald›r›s›n›n merkezine bir devlet
politikas› olarak Tek Tip Elbise
Haydar BAﬁBA⁄
Abdullah MERAL
(TTE) uygulamas›n› koydu. Devrimci tutsaklar 12 Eylül cuntas›n›n teslim alma itirafç›laﬂt›rma
sald›r›s›na karﬂ›, 1984 y›l›nda
ölüm orucu direniﬂiyle cevap verdiler. Yeni gelenekler yaratarak,
devrimcilerin teslim al›namayacaFatih ÖKTÜLMÜﬁ
Hasan TELC‹ ¤›n› gösterdiler.. 11 Nisan
1984’te baﬂlayan direniﬂte; Abdullah Meral 14 Haziran’da, Haydar Baﬂba¤ ve Fatih Öktülmüﬂ 17 Haziran’da, Hasan Telci 24 Haziran’da ﬂehit düﬂtüler. Direniﬂ 75 gün sürdü.
Abdullah MERAL, 1952 Bal›kesir Manyas ilçesine ba¤l› Kalebay›r köyü
do¤umlu. 1975’lerden itibaren mücadeleye kat›ld›. DEV-GENÇ içinde mücadele ederek, Kad›köy ve çevresinde anti-faﬂist mücadeleye önderlik etti.
Tutsak düﬂtü¤ü 1980 Temmuz’unda iﬂkencede ve kald›¤› hapishanelerde
direniﬂiyle örnek oldu. Mücadelede ve yaﬂamda hep örnek bir DEV-GENÇ’li
oldu.
Haydar BAﬁBA⁄, 1956 Dersim do¤umlu. Yoksul bir Kürt ailesinin çocu¤uydu. Mücadeleye 1974 y›l›nda Elaz›¤’da baﬂlad›. Elaz›¤’da sürdürülen
anti-faﬂist mücadelenin önderlerindendi.12 Eylül öncesi gözalt›nda iﬂkence
gördü, direndi. Tutsakl›k yaﬂad›. Y›lg›nl›¤›n kol gezdi¤i 12 Eylül cuntas› koﬂullar›nda direniﬂi örgütledi. 1982 Haziran ay›nda tutsak düﬂtü¤ünde iﬂkencelerde ve kald›¤› hapishanelerde direniﬂini kararl›l›kla sürdürdü.
Fatih ÖKTÜLMÜﬁ, 1949 Trabzon do¤umlu. 1968’den beri mücadelenin içindeydi. ODTÜ ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1971’de ilk kez
tutsak düﬂtü. Sonraki y›llarda T‹KB davas›ndan yarg›land›. Örgütünün merkez komite üyesi ve önderlerindendi.
Hasan TELC‹, 1957 Bursa Mudanya ilçesi do¤umlu. Mudanya’da s›rt hamall›¤› yapan bir emekçiydi.. 1977’ye kadar ‘71 mücadelesine sempati
temelinde mücadele yürüttü. 1977 y›l›ndan sonra, Mudanya ve Bursa’da
devrimci hareket saflar›nda örgütlü olarak mücadele etti . Anti-faﬂist mücadelede kararl›l›¤›yla öne ç›kt›. 1980’de tutukland›ktan sonra, kald›¤› hapishanelerde direniﬂçi tavr›yla örnek oldu.
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HAP‹SHANELERDE TECR‹TE SON!
SOHBET HAKKI UYGULANSIN!
Hat›rlanaca¤› gibi 19–22 Aral›k 2000 y›l›nda 20
hapishanede “Hayata Dönüﬂ” ad›yla bir operasyon
yap›ld›. 28 evlad›m›z yak›larak, kurﬂunlanarak katledildi. Sa¤ kalanlar kollar›, bacaklar›, kafalar› k›r›la k›r›la F
Tipi tecrit hapishanelerine götürüldü.
Evlatlar›m›z içerde yaﬂad›¤› iﬂkenceleri bize, biz ise
yaﬂanan kanl› zulmü herkese anlat›p ölümlere engel
olmaya çal›ﬂt›k. Bu çabalar›m›za ra¤men tecrit can ald›,
kan akt›. 122 insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤i, 600’den fazla
insan›n sakat kald›¤›, 7 y›l süren büyük bir direniﬂ
yaﬂand›. Evlatlar›m›z›n kömürleﬂmiﬂ cesetlerini, eriyen
bedenlerini beyaz kefenlere sar›p kara topra¤a verdik.
Tecrit daha fazla can almas›n diye i¤neyle kuyu kazarcas›na ter ak›tt›k. Ama ne çare ki Adalet Bakan› ve
dönemin hükümetleri sa¤›r ve dilsizi oynad›lar. Ölümleri
yok say›p koyu bir sansür uygulad›lar. Fakat mücadelemizi elden b›rakmad›k çünkü evlat ac›s›na dayanmak
zordu. Yüreklerimiz ac›dan da¤lansa da evlatlar›m›zla
bir olduk.
22 Ocak 2007’de bakanl›k 45/1 say›l› genelgeyi
yay›nlamak zorunda kald›. Genelgenin yay›nland›¤›
tarihten bugüne aradan 3 y›l geçmesine ra¤men bakanl›k
iki hapishanede sohbet hakk›n› k›sa bir süre uygulasa da
sonra uygulamad›. “ﬁimdilik haftada 10 saati kabul edin,
biz bunu 20 saate ç›karaca¤›z” diyen Adalet Bakanl›¤›,
122 ölümle kazan›lan sohbet hakk›n› personel yok(!),
yer yetersiz(!) gibi gerekçelerle uygulamayarak tecriti
a¤›rlaﬂt›rarak sürdürdü. Oysa tek kiﬂilik hücre aramalar›na dahi küçük bir ordu say›lacak kadar gardiyan ve
askerle girip tutsaklar› darp eden devlet, 10 saatlik
sohbet hakk›n›n uygulanmas›nda personel s›k›nt›s›
yaﬂad›¤›n› iddia etmektedir. Burada amaçlanan
yaln›zlaﬂt›rma, insani olan her duygudan tecrit etmektir.

“Biz kara toprak gibi verimli devrim tarlas›na düﬂen tohumlar›z.
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Düzgün AKSAKAL

1964 Dersim Pülümür do¤umlu.Yoksulluk içinde yaﬂam›n› sürdürdü. O nedenle okula devam edemedi.
1988’de ‹stanbul’da devrimci harekete sempati duymaya baﬂlad›. 1989 y›l›nda yurtd›ﬂ›na ç›kt›,
1991’den itibaren aktif bir ﬂekilde mücadelede yerini ald›. 15 Haziran 1993’de Paris’te, biri faﬂist
kökenli, di¤eri devrim kaçk›n› lümpen mafyac› iki
kiﬂi taraf›ndan düzenlenen silahl› sald›r›da katledildi.

15 Haziran 1998’de Dersim Hozat Ard›ç Köyü ç›k›ﬂ›nda ç›kan çat›ﬂmada, direniﬂleriyle teslim olmama gelene¤ini büyüterek ölümsüzleﬂtiler.

Alp ASLAN

Alp ASLAN, 1969 Muﬂ do¤umlu. 1990-91 döneminde
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde okurken
Dev-Genç saflar›nda yerald›. 1991 baﬂlar›nda Ankara Ulucanlar’da bir süre tutsak kald›. 1992’de
tahliye oldu. Mahalli alanda çal›ﬂt›. Ekim 1997’de
gerilllaya kat›ld›.

Dursun ÇAKIR

Dursun ÇAKIR, 1970 Malatya Do¤anﬂehir do¤umluydu. ‘89’da ‹Ü Mühendislik Fakültesi’nde
mücadeleye kat›ld›. ‘92 y›l›nda ‹YÖ-DER çal›ﬂmalar›na kat›ld›. A¤ustos 1997’de umudu büyütmek için da¤larda gerilla oldu.

Songül ERKUﬁ

Songül ERKUﬁ, 1977 Malatya Akçada¤ Gürkaynak Köyü do¤umlu. 14-15
yaﬂlar›nda Malatya’da devrimci hareketi tan›d›. Kuryelikten gençlik mücadelesine kadar çeﬂitli görevler üstlendi. Malatya, Eskiﬂehir ve Ümraniye’de tutsak olarak kald›. 1997 A¤ustos’unda gerillaya kat›ld›.

Kemal CAMEKAN

1956 do¤umlu. Mücadelede her zaman cüretli ve kararl› davranan bir devrimciydi. ‹stanbul Eyüp-Y›ld›ztabya’da, faﬂist teröre
karﬂ› mücadele ekipleri içinde mücadele etti.
11 Haziran 1980’de faﬂist bir oda¤› da¤›tmak için eylem haz›rl›¤› yaparken, jandarmalar taraf›ndan katledildi.

An›lar› Miras›m›z
‹ﬂçilerin Ö¤retmeni
H a y d a r B a ﬂ b a ¤ mücadelenin de¤iﬂik alanlar›nda mücadele etmiﬂ, örnek devrimcilerden biridir.
Elaz›¤ ve Dersim halk› onu unutmam›ﬂt›r.
H a y d a r B a ﬂ b a ¤ , 1979'da ayn› zamanda Dev ri m c i S o l yay›nlar›n›n yaz› iﬂleri müdürlü¤ü görevini yürütür.
Örne¤in o dönem D e v r i m c i S o l y a y › n l a r › içinde ç›kan kitaplarda eme¤i olan devrimcilerden biridir H a y d a r B a ﬂ b a ¤ . . .
O y›llarda o yay›nlar› okuyan yüzlerce devrimci,
ideolojik olarak kendisini güçlendirmiﬂ, mücadeleyi
daha çok omuzlam›ﬂt›r.
Ayn› zamanda o y›llardaki ideolojik mücadele,
Parti-Cephe düﬂüncesinin kavrat›lmas›yd›...
O sürecin emekçilerinden olan H a y d a r Baﬂba¤
sonralar› iﬂçilerin ö¤retmeni olacak, fabrikadan fabrikaya koﬂacakt›r...
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Kültür Sanat Yaﬂam›nda

TAVIR
Haziran say›s›

ÇIKTI!

Kan›n ortas›ndaki gerçek
halklar›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂu ancak devrimci
bir bak›ﬂ aç›s›yla mümkün olabilir
iyonizmin emperyalizm deste¤indeki iﬂgaline karﬂ› 1929’da
gerçekleﬂtirilen Filistin ayaklanmas›n›n önderlerinden Fuad Hicazi,
idam edilmeden önce ﬂöyle diyordu: "Ölümümüz vatan›m›zda bulu nan düﬂman› sarsacaksa yüzlerce miz ölü rü z."

oriler, ‹srail’in döktü¤ü kanda iflas
etmiﬂtir. Dünyan›n ve emperyalistlerin art›k eskisi gibi olmad›¤›, tüm
insan haklar› ihlallerine “uluslararas› toplum”un art›k göz yummayaca¤› yolundaki teoriler de gemilerden
akmaya devam eden kan içinde can
çekiﬂmektedirler.

günden beri ölüyor Filistinliler. O günden beri sars›yorlar
dostlar›n› ve düﬂmanlar›n›. Filistin
hareketinin yeni yeni biçimlendi¤i o
dönemde, direniﬂin içinde Filistin
Komünist Partisi, ‹slamc› ve milliyetçi çeﬂitli örgütlenmeler vard›,
hepsi kendine göre Filistin’in kurtuluﬂu için farkl› yollar öneriyordu.
‹slamc›, milliyetçi önderlikler o süreçte meydana gelen hemen her büyük direniﬂte, ‹ngiliz emperyalizmiyle anlaﬂma yoluna gittikleri için
direniﬂ süreci tasfiye etti onlar›. Filistin davas›, silahl› mücadele temelinde geliﬂti ve ayn› temelde meﬂrulu¤unu tüm dünyaya kabul ettirdi.
Bu netleﬂme için de, meﬂrulaﬂma
için de çok büyük bedeller ödedi Filistin halk›. Hala bu bedel ödenmeye devam ediliyor.

ilistin’in dinamikleri, Filistin
özgürlük mücadelesinin geçirdi¤i olumlu ve olumsuz yöndeki evrimler, dünya halklar› ve dünyan›n
tüm devrimcileri, vatanseverleri
aç›s›ndan çok ö¤reticidir. Filistin’de
yaﬂanan her geliﬂme, Ulusal ve Sos yal Kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n kaç›n›lmazl›¤›n› ve zorunlulu¤unu kan›tl›yor. Bar›ﬂ, diyalog, insani çözüm
ad›na önerilen ne varsa, iflas etti.
Tersi ç›kt›. Emperyalizm b a r › ﬂ dedi¤inde k a t l i a m oldu. “ ‹ n s a n i y a rd › m ” dedi¤inde, Gazze kuﬂat›l›p
t e c r i t edildi..
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Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

mperyalizmle halklar aras›ndaki mücadelede, teorilerin, politikalar›n do¤rulu¤u ve yanl›ﬂl›¤› kanla test ediliyor ço¤u kez. Ölümlerin
göze al›nmak zorunda kal›nd›¤› s›navlardan geçiyor teori ve politikalar. ‹srail’in, Gazze’ye uygulanan
ambargoyu k›rma amac›yla yola ç›kan gemilere sald›rarak bir katliam
gerçekleﬂtirmesi de, Ortado¤u ve
emperyalizm üzerine, “dünya bar›ﬂ›” ve savaﬂ üzerine savunulan
farkl› politikalar aç›s›ndan ayn› rolü oynad›.

E

rtado¤u art›k geri dönülmez biçimde bar›ﬂ sürecine girmiﬂtir”... “art›k sorunlar›n
zorla de¤il, diyalog ve bar›ﬂla çözüm dönemi baﬂlam›ﬂt›r” diyen te-

“O
4

F

iyonizm ve emperyalizm, y›llard›r katliam politikalar›yla Filistin halk›na ve örgütlerine diz çöktürmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Katliamla sonuç alamad›klar›nda Filistin halk›n›n direniﬂini tasfiye etme sald›r›lar›n›n bir biçimi olarak tecrite, ambargoya yönelmiﬂlerdir. Kuﬂatma ve
tecrit politikas›yla, Gazze ve Bat›
ﬁeria’da yaﬂayan Filistin halklar›n›
birbirinden ve Filistin halk›n› tüm
dünya halklar›ndan tecrit eden Siyonizm, bu tecriti k›racak giriﬂimleri, tecrit politikas›n›n iflas› olarak

S

Filistin’de yaﬂanan her
geliﬂme, Ulusal ve Sosyal
Kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n
kaç›n›lmazl›¤›n› ve zorunlulu¤unu
kan›tl›yor. Bar›ﬂ, diyalog, insani
çözüm ad›na önerilen ne varsa,
iflas etti. Tersi ç›kt›. Emperyalizm
bar›ﬂ dedi¤inde katliam oldu.
“‹nsani yard›m” dedi¤inde, Gazze
kuﬂat›l›p tecrit edildi...

gördü¤ünden, böyle büyük bir sald›rganl›kla engellemeye çal›ﬂmaktad›r.
azze’ye gemilerle gidiﬂi organize eden örgütlenmelerin sözcülerinin hemen hepsi, “böyle bir
sald›r›y› beklemiyorduk” diyorlard›
yapt›klar› aç›klamalarda. “Belki engellemeye çal›ﬂ›rlar, sokmazlar, taciz ederler, ama bir katliam yapacaklar›n› düﬂünmemiﬂtik” diyorlard›.

G

üﬂ ü ne me z l e r. Ç ü n k ü g e rç e k te ne Siyonizmi, ne emperya lizmi, ne faﬂizmi tan›m›yorlar.

D

amas, ‹slami Cihad gibi örgütlerin direniﬂ ve savaﬂ›ndan da
uzakt›r düzen islamc›l›¤›. Politik
olarak savunur gözükürler ama, o
savaﬂ›n d›ﬂ›nda ve uza¤›ndad›rlar.
Ülkemizdeki islamc› kesimlerin
“radikal islamc›” olarak adland›r›lan kesimlerinin büyük bölümü de
dahil olmak üzere böyledirler.

H

ak›n ülkemiz islamc›l›¤›na.
Emperyalizme, faﬂizme karﬂ›
bir direniﬂ gelene¤i yoktur. Emperyalizme faﬂizme karﬂ› mücadelede
büyük bedeller ödemiﬂli¤i yoktur.
Mesela, solun bu ülkede mücadelede verdi¤i ﬂehitlerin, tutsaklar›n say›s›n› düﬂünün, bir de islamc›lar›nkini... Uzun ony›llar boyunca hapishanelerde islamc›lar olmam›ﬂt›r
(kelimenin gerçek anlam›yla tek tük
yatanlar olmuﬂsa da, bunlar› istisnai
kalm›ﬂt›r.) Peki neden?

B

ulme karﬂ›ysan, zulme karﬂ› direniyorsan, emperyalizme karﬂ›ysan, emperyalizme karﬂ› mücadele ediyorsan, faﬂist, emperyalizm iﬂbirlikçisi bir ülkede nas›l
oluyor da ﬂehitler, tutsaklar vermiyorsunuz? Sistemle nas›l bir uzlaﬂma içindesiniz?
ugün Gazze’yle dayan›ﬂma örgütlüyor ‹slamc›lar. Ama na-

Z

B

s›l? ‹KT‹DARA, islamc› sermayeye
SIRTINI YASLAYARAK!
u mazlumlar›n dayan›ﬂmas› de¤ildir. Bu egemen s›n›flardan
icazetli bir “dayan›ﬂma”d›r ve bugün icazetine s›¤›n›lan kesimler, yar›n Filistin halk› da dahil, tüm halklara karﬂ› en büyük katliamc›lar olabilirler. Ki, ZATEN ÖYLED‹RLER. ‹slamc›lar, bugün bu gerçe¤i
görmezden gelseler de, ÖYLED‹R.
Bugün Filistin halk›n›n savunucusu
kesilen, ‹srail yönetimine “siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” diyen AKP
yönetimi, Irak’ta Amerika’ya ayn›
ﬂeyi diyemiyor. Irak’ta, Afganistan’da müslüman halklara karﬂ› katliam sürdürenlere askeri, ekonomik,
siyasi her türlü deste¤i veriyor. ‹slamc› pragmatizm ve icazetçilik,
bunu dahi görmezden gelebiliyor.
Elbette bu korkunç bir riyakarl›kt›r.
Bu riyakarl›k sürdü¤ü müddetçe,
bugün Gazze’yle dayan›ﬂmay› örgütleyenler, yar›n düzen islamc›l›¤›n›n ç›karlar› gerektirdi¤inde Gazze’yi unutup “kalplerine gömebi lir”ler!.. Refah iktidar› döneminde
öyle olmad› m›? AKP iktidar›nda
da öyle de¤il miydi?

B

srail Gazze’yi bombalarken, ne
yapt› AKP?.. Bir ﬂey yapmad›.
Tam tersine ‹srail’le her türlü iﬂbirli¤ini sürdürdü. Peki, ‹slamc›lar, Gazze halk›n› katleden ‹srail’le ortak askeri tatbikatlar yapan AKP iktidar›
karﬂ›s›nda ne yapt›lar? Kaç gösteri
örgütlediler? Cevap, hi çbir ﬂey!

‹

ﬂte anlatmak istedi¤imiz budur.
Egemen s›n›flar›n icazetinde sürdürülen bir mücadelede, asla gerçek
bir dayan›ﬂma, gerçek bir sahiplenme, emperyalizme, siyonizme karﬂ›
gerçek bir “cihad” anlay›ﬂ› olamaz.

‹

lusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelesinde ›srardan baﬂka bir yol
yoktur Filistin halk›n›n önünde.

U

alka inanmayan her güç, daha
büyük bir güç karﬂ›s›nda pes
etmekten, uzlaﬂma aramaktan baﬂka
bir ﬂey yapamaz. Anti-emperyalist
çizgide kararl› olanlar, halka güvenenler ise, koﬂullar ne olursa olsun,
yenilgi durumlar›nda bile, yeniden
güç olup savaﬂ› yükseltmekten baﬂ-

H

ka birﬂey düﬂünmezler. Düﬂünmemelidirler de. “Bu uzun bir savaﬂt›r.
Bu bak›ﬂ aç›s›na sahip olunmad›¤›nda, emperyalizmin sald›rganl›¤›ndan korunmak için, en az zararla kurtulma mant›¤›yla hareket ederek emperyalizmle uzlaﬂma sürecine
girilir. Emperyalizmin yaratmak istedi¤i, tam da budur. Bu yola girildikten sonra, uzlaﬂmalar› kaç›n›lmaz olarak yeni uzlaﬂmalar takip
edecektir. ”
slamc›, milliyetçi ve reformist
çizgiler, halklar›n kurtuluﬂ hareketlerini kaç›n›lmaz olarak bu uzlaﬂmac›l›¤a sürüklemektedirler. Ancak bunlar›n hepsi ç›kmazd›r.

‹

Halka inanmayan her güç,
daha büyük bir güç
karﬂ›s›nda pes etmekten,
uzlaﬂma aramaktan baﬂka bir ﬂey
yapamaz. Anti-emperyalist
çizgide kararl› olanlar, halka
güvenenler ise, koﬂullar ne
olursa olsun, yenilgi
durumlar›nda bile, yeniden
güç olup savaﬂ› yükseltmekten
baﬂka birﬂey düﬂünmezler.
Düﬂünmemelidirler de.
alklar›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂ davalar›n›n sahibi, öncüsü
ve k›lavuzu yine devrimcilerdir.

H

slamc›lar, tarihlerinin hemen hiçbir döneminde arkalar›nda bir
devletin, bir düzen gücünün, tarikatlar ve aﬂiretlerin gücü olmadan
büyük çat›ﬂmalara girmemiﬂlerdir.
Bugün de öyledir.

‹

ir televizyon program›nda, bir
ayd›n›n Filistin davas›n›n tarihi
sahibinin sol oldu¤unu vurgulamas›
üzerine, ‹slamc› ayd›nlardan Abdürrahman Dilipak, “önceki dönemlerde Filistin meselesine sahip ç›kmad›¤›m›z için özür dileriz” diyerek
kendince konuya noktay› koyuyordu. Oysa bu öyle kuru bir “özür”le
geçiﬂtirilebilecek bir konu de¤ildir.
evrimciler Filistin davas›n›
dünyan›n dört bir yan›na taﬂ›r-

B

D

ken, Filistin’le dayan›ﬂmak için askeri eylemler dahil, eylemler yayparken, siz o zaman ne yap›yordun u z ? Önce bunun cevab› ortaya konulmal›d›r.
evrimciler, Efraim Elromlar’›
cezaland›r›rken, Filistin’de Filistinliler’le omuz omuza çarp›ﬂ›rken,
Filistin halk›na yönelik her sald›r›
karﬂ›s›nda meydanlara ç›karken,
gençli¤in kendi talepleri için bile eyleme geçmekte zorland›¤› bir dönemde (1987-88’ler) Filistin halk›yla dayan›ﬂmak için en militan eylemleri
örgütler ve bunun bedeli olarak onlarca y›l hapis yatarken, ‹slamc›lar,
YEﬁ‹L KUﬁAK içinde devrimcilere
karﬂ› savaﬂ›yorlard›. O zaman ‹slamc› güçlerin ezici ço¤unlu¤u, sosyalizme karﬂ› Amerika ve Siyonizmle
a y n › s a f t a y d › l a r. Afganistan’daki
“‹slamc› Mücahitler”i e¤iten, silahland›ran CIA ve MOSSAD’d›.

D

u gerçekleri gizleyen, bunlar›
tart›ﬂmayan, dünya halklar›na
bunlar›n özeleﬂtirisini vermeyen bir
“özür”ün içi boﬂtur. ﬁu anda Filistin
davas›nda islamc›lar›n k›smen öne
ç›km›ﬂ olmalar›na s›rt›n› yaslay›p,
geçmiﬂte halka karﬂ› Siyonizmle ayn› saflarda yer al›ﬂ›n “unutulaca¤›n›” sanmakt›r. Ama unutulmuyor.
Mücadele tarihinde böyle ﬂeyler
unutulmaz da. Bazan belki unutulmuﬂ gibi görünür, ama o olgu, tarihin bir noktas›nda yine ç›k›p gelip
Dilipaklar’›n, tüm islamc›lar›n karﬂ›s›na dikilecektir.

B

Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

slamc›lar, “yeﬂil kuﬂak” hesaplaﬂmas›n› yapmad›klar› sürece, emperyalizme karﬂ› mücadelede hep
güvenilmez, ihtiyatla yaklaﬂ›lan bir
güç olacaklard›r. Ayn› zamanda,
böyle bir hesaplaﬂmay› yapmad›klar› sürece, emperyalizmin ve ﬂibirlikçi yönetimlerin icazetinden de ç›kamayacaklard›r. Halklar›n kurtuluﬂu, halklar›n ve öncülerinin kendi
öz güçlerine güvenmelerini ﬂart koﬂar. Baﬂka güçlere yaslanmak, kullanmak ve kullan›lmak, meﬂrulu¤u
de¤il, icazeti esas almak, kurtuluﬂun
önündeki engellerdir ve tarihsel olarak bu güven, bu netlik, yaln›z devrimci güçlerde vard›r.

‹

5

‹srail, Gazze’de Tecriti
Katliamla Sürdürüyor!

u Ey Türkiye Cumhuriyeti!
Ey AKP Hükümeti!
Vatandaﬂlar›n katledildi...
Ba¤›r›p ça¤›rman›n ötesinde bir
ﬂey yapmayacak m›s›n›z?
Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

u Katliama ra¤men, ‹srail’le
siyasi, ticari, askeri
iliﬂkilerini kesmeyenler,
emperyalistlere boyun e¤en
iﬂbirlikçi siyasi korkaklard›r!

u ‹srail’le S‹YAS‹, ASKER‹,
T‹CAR‹ TÜM ‹L‹ﬁK‹LER
KES‹LMEL‹D‹R!
Bu yap›lmadan Filistin halk›
savunulamaz!
Bir katliamc›, gecenin karanl›¤›nda hedefindeki gemilere do¤ru
yaklaﬂt›. Günlerden 31 May›s, saat
04.30’du. Havadan helikopterler,
denizden hücumbotlar, hedefteki
gemilere katliam birliklerini indirdiler. Siyonist terör baﬂlad›.
En iyi bildikleri “iﬂ”ti katliam.
Varoluﬂlar›n› buna borçluydular bir
yerde.
Gemiler, “Rotam›z Filistin Yü k ü m ü z ‹ n s a n i Ya r d › m ” kampan-
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yas› çerçevesinde,
Gazze’ye yard›m
götürüyorlard›.
Toplam 6 gemiydiler. ‹nsan Hak
ve Hürriyetleri
(‹HH) ‹nsani
Yard›m Vakf›
taraf›ndan organize edilen
yolculukta, gemilerde ço¤u Türkiye’den olmak üzere 33 ülkeden 580
kiﬂi(*) vard›.
Gemilerde, 10 bin ton a¤›rl›¤›nda ve 20 milyon dolar de¤erinde
yard›m malzemesi vard›. Bunlar, çimento, inﬂaat demiri, fayans, jeneratör, prefabrik konut, çocuk oyun
park›, t›bbi malzemeler, ilaç, k›rtasiye malzemeleri, g›da, tekstil ürünleri ve çeﬂitli inﬂaat malzemelerinden oluﬂuyordu. Ancak malzemelerden de ötede esas önemli olan,
35 ayd›r ‹srail taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂ, tecrit edilmiﬂ olan Gazze’deki
kuﬂatmay› k›rmakt›.
Gemilerin en büyü¤ü, Mavi
Marmara’yd›. Katliamc›lar›n ilk hedefi de o oldu.
Sald›rd› ve katletti ‹srail. Ölü say›s› uzun süre tam belli olmad›. ‹lk
baﬂta 4’ü Türkiyeli 19 ölü oldu¤u
aç›kland›. Son olarak, Türkiye’den
gidenlerden 9 kiﬂinin katledildi¤i
netleﬂti ve onlar›n cenazeleri ülkemize getirildi. Bunlar›n d›ﬂ›ndaki
ölü say›s› hakk›nda mu¤lakl›k devam ediyordu..
Terörist ‹srail, katletmediklerini
gözalt›na ald›. Yüzlerce insan, ‹srail’in iﬂkencehanelerine taﬂ›nd›. Gözalt›na al›nanlar, ç›r›lç›plak soyularak, yapt›r›mlara uymaya zorlanarak aﬂa¤›land›lar. Susuz b›rak›ld›lar.
Narkoz kullan›lmadan kurﬂun yaralar›na müdahale edilmesi gibi tam
da ancak Nazilere ve Siyonistlere
uygun yöntemlere, psikolojik iﬂkencenin her biçimine baﬂvurdular.

Katliam›n ö¤renilmesi üzerine,
protesto eylemleri baﬂlarken, AKP
Hükümeti de, BM Güvenlik Konseyi’ne baﬂvurarak acil toplant› istedi.
Ama AKP hükümetinin as›l “güvendi¤i” yer, Amerika’yd›.
Geliﬂen tepkiler ve emperyalizmin müdahalesiyle ‹srail gözalt›na
ald›¤› insanlar› b›rakmay› kabul etti. Siyonizm taraf›ndan gemilerden
gözalt›na al›nanlar ülkelerine gönderildiler.

‹srail “ç›lg›n” veya “ak›ls›z”
de¤il; Siyonist ve iﬂgalcidir!
‹srail’in gemiye sald›r›s› ve tüm
dünyan›n gözleri önünde aç›k bir
katliam gerçekleﬂtirmesi, hemen
tüm burjuva, küçük-burjuva çevrelerde “ak›l tutulmas›, ç›lg›nl›k, ak›l
sapmas›” gibi kavramlarla de¤erlendirildi. ‹srail’in bunun alt›ndan
kalkamayaca¤› yorumlar› yap›ld›.
Hay›r; “ak›l tutulmas›”, “ç›lg›nl›k”, diye bir ﬂey yok. ‹srail bilinçli
ve iradi olarak gayri-meﬂru devletini savunuyor.
‹srail Savunma Bakan› Ehud Barak, katliam› gerçekleﬂtiren askeri
birli¤e hitaben yapt›¤› konuﬂmada
“Görevinizi tamamlad›n›z, filonun
Gazze’ye ulaﬂmas›n› engellediniz...
yapman›z gereken ﬂeyi yapt›n›z”
derken, bunun gerekçesini ﬂöyle
özetliyordu:
“ﬁunu hiç unutmamal›y›z, biz
Kuzey Amerika’da ya da Bat› Avru pa ’d a d e ¤il iz , O rta d o¤ u’ da y a ﬂ ›yo ruz. Bur ada zay›f lar a merhamet
ed i l me z v e ke n di ni sa v unm ay a nl a r›n ikinci ﬂ ans› olmaz. ”
‹srail, üzerinde ‹srail devletinin
kurulu oldu¤u topraklar›n do¤al sa h i b i o l m a d › ¤ › n › n , orada iﬂgalle,
zorbal›kla bulundu¤unun fark›ndad›r. Böyle bir gayri-meﬂru zemin
ise, katliamc›l›k yap›lmadan savunulamaz.

Katliam›n sorumlusu emperyalizmdir!

Katliam›n da gösterdi¤i gibi,
‹srail’in vicdan›, hukuku ve
ahlak› y oktur
Sald›r›, “uluslararas› sularda”
gerçekleﬂmiﬂti. Yani, ‹srail’in “karasular›na” bir tecavüz de yoktu. ‹srail taraf›ndan yap›lan resmi aç›klamada da sald›r›n›n “uluslararas› sularda” yap›ld›¤› kabul edilerek “Komandolar, saat 04.30’da k›y›lar›m›zdan 130-150 kilometre mesafede
müdahale ettiler” denildi.
Bas›nda sald›r›, “ne hukuk ne
ahlak dinlediler” yorumuyla verildi. Bu, ‹srail aç›s›ndan en do¤al
oland›. ‹srail’in varl›¤› zaten hukuk
ve ahlak d›ﬂ›d›r.
‹srail için “Ortado¤u’nun en ileri demokrasisi” denilerek sürdürülen propagandalar, tamamen emperyalizmin uydurmas›d›r. ‹srail rejiminin bir demokrasiyle ilgisi yoktur.

Kan›tlanan T ürkiye’nin g ücü
de¤il, güçsüzlü¤üdür!
AKP yalakas› bir gazete, ‹srail’in gözalt›ndakileri serbest b›rakmas›n› “ T ü r k i y e d e n re s t , ‹ s r a il’den pes” manﬂetiyle duyurdu (3
Haziran Sabah). ‹slamc› bas›n yay›n
organlar›nda da hakim yorum buydu. Oysa gerçek bu de¤ildi.
Araya Amerika girmiﬂti.
Gözalt›lar› b›rakt›ran Amerika’yd›. Türkiye, yeni-sömürge bir
ülke olarak talebini Amerika’ya
iletmiﬂti.
Her zamanki oyun oynan›yordu
yani. Emperyalizmin “ y a r a m a z ç ocu¤u” ‹srail, yapaca¤›n› yap›yor,
katlediyor, sonra da a¤ababalar› taraf›ndan kula¤› çekiliyordu. Emperyalizm de dönüp, katledilenlere her
seferinde diyor ki, “bak›n iﬂte kula¤›n› çektim, bir daha yapmaz.”
Oysa Siyonizmin halklara karﬂ›
ayn› suçlar› bir daha, bir daha yapaca¤›n› emperyalizm de çok iyi biliyor ve zaten emperyalizm de böyle
olmas›n› istiyor.
Burada Türkiye oligarﬂisinin Siyonizme kendi gücüyle kabul ettir-

di¤i bir ﬂey yoktur. Tam tersine, olay›n özü ﬂudur ki; ‹srail böyle bir
katliama cüret ederek, Türkiye’nin
kendinden menkul gücünü hiç de
kaale almad›¤›n› göstermiﬂtir.
Peki Türkiye oligarﬂisi, ‹srail’in
bu pervas›z meydan okumaya karﬂ›
gücünü göstermeye cesareti ve kararl›l›¤› var m›d›r?
Katliamdan bu güne kadar yaﬂananlara bak›ld›¤›nda bunun cevab›
bellidir.

TBMM’de göstermelik t avra
evet, gerçek tavra hay›r!
TBMM ortak bir bildiri yay›nlanmas› ve katliam›n TBMM ad›na
k›nanmas› için bir bildiri gündeme
geldi.
Ancak CHP ve MHP milletvekillerinin hemen destek verdi¤i bildiri metnine, ‹srail bir türlü kat›lm›yordu. AKP’nin itiraz etti¤i, tart›ﬂma yaratan madde özellikle ﬂuydu:
“TBMM, Türk Hükümeti'nden,
‹srail ile siyasi, askeri ve ekonomik
iliﬂkilerimizi gözden geçirmesini ve
gerekli etkin önlemleri almas›n›
beklemektedir. ”
Ancak AKP, bu noktada diretmesinin, anlaﬂmay› geciktirmesinin
kendisini daha fazla teﬂhir edece¤inin fark›nda olarak tart›ﬂmay› uzatmadan metni imzalad›.
AKP’nin ﬂöyle düﬂündü¤ü aç›k;
ﬂimdilik imzalayal›m, sonra nas›l
olsa unutulur gider.

riﬂimine. ‹ﬂbirlikçi Erdo¤an hükümeti ise, meclis grubunda esip gürlemenin d›ﬂ›nda, katliama denk düﬂen bir tav›r alamam›ﬂt›r.
Türkiye oligarﬂisi öylesine korkakt›r ki, ‹srail’in aç›k tehditlerine
ra¤men, konvoydakileri korumak
için askeri veya diplomatik herhangi bir ﬂey yapma cesareti ve iradesi
gösterememiﬂtir. ‹srail’le stratejik
ittifak›n› düﬂünmüﬂ, ABD ne der
hesaplar› yapm›ﬂt›r.
Tayyip Erdo¤an, 1 Haziran günü, TBMM Grup toplant›s›nda esip
gürledi. Ancak sonras› yoktur.
Zaten AKP’liler esip gürlerken
bile, ihtiyatl›d›rlar, ikirciklidirler...
‹srail’e al›nan bir tavr›n nereye
kadar sürdürülebilece¤ini bilmiyorlar çünkü.

Emperyalizmin tepkisi(!)
Emperyalizmin katliam karﬂ›s›ndaki tavr›nda hiçbir yenilik yoktu.
1948’den beri, ‹srail’in katliamlar›
karﬂ›s›nda ne yapt›larsa, yine ayn›s›n› yapt›lar.
Avrupa Birli¤i ve üyesi ülkeler,
yapt›klar› aç›klamalarda “ s o r u ﬂ t u rma aç›lmas›”n› istediler.
Kimseyi suçlamayan, katliamc›y› gizleyen “k›nama” aç›klamalar›
yapt›lar.
ABD ise, “üzüntülerini” bildirmekle birlikte, ‹srail’in “kendini savunma hakk›n›” tan›yordu elbette.
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Tart›ﬂ›lmas› gereken n edir?
AKP ‹ktidar›, h alk›n F ilistin
sevgisini ve dayan›ﬂmas›n›
istismar etmiﬂtir
Gazze’ye gönderilen yard›m
konvoyu, geliﬂmelerden de anlaﬂ›laca¤› üzere, AKP iktidar›n›n bilgisi,
onay› ve teﬂvi¤iyle örgütlenmiﬂtir.
Tayyip Erdo¤an ve AKP, Gazze’ye
uygulanan ambargoyu k›rarak Ortado¤u’da “ ‹ s r a i l a m b a r g o s u n u k › r a n l i d e r ” olacakt›.
Baﬂka bir deyiﬂle “Gazze fati h i ” olmaya soyunmuﬂtu. Kolay bir
zafer olacakt› bu. Ancak ‹srail katliamla cevap verdi Erdo¤an’›n bu gi-

Kimileri, gemide çocuklar›n bulunmas›n› tart›ﬂ›yor, kimileri “‹slami yard›m” m›, “insani yard›m” m›
ﬂeklinde sorular soruyorlar.
Burada tart›ﬂ›lmas› gereken Gazze’nin 35 ayd›r T E C R ‹ T VE KUﬁAT M A alt›nda olmas›, Gazze halk›na aç›kça ambargo uygulanmas›d›r.
Tart›ﬂ›lacak tek gerçek budur.
(Rakam konusunda süreç boyunca birbirinden farkl› aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r, aç›klama ve yaz›lar›m›zdaki rakam farkl›l›klar›
da bunlardan kaynakl›d›r.

Emperyalizme Karﬂ› Birleﬂelim Savaﬂal›m
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Siyonist Katliam›n Sorumlusu EMPERYAL‹ZM’dir!
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Bir haydut var Ortado¤u’da. ‹ﬂgal ediyor, katlediyor, s›n›rlar›n›n
ötesine sald›r›lar düzenliyor, bombalar ya¤d›r›yor, kontrgerilla operasyonlar› yap›yor.
Bir haydut var Ortado¤u’da. Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) kararlar›n›
dinlemiyor, iﬂgalcili¤inin s›n›rlar›n›
her geçen gün geniﬂletiyor.
Bir haydut var Ortado¤u’da.
Tüm dünyan›n gözleri önünde bir
ulusu, kuﬂatm›ﬂ, tecrit etmiﬂ, ambargo alt›na alm›ﬂ, ekme¤e, suya,
ilaca muhtaç b›rakm›ﬂ.
Bir haydut var Ortado¤u’da.
Bu haydut, kendi baﬂ›na bir hiçtir.
Bu haydut, emperyalizmin gayri-meﬂru çocu¤udur.
Bu haydutun ad› ‹srail’dir. ‹srail,
tüm dünyay› sömüren, iﬂgallerle,
nükleer silahlarla, ambargolarla, kara listelerle tüm dünya halklar›na
karﬂ› zorbal›k uygulayan E M P E RYA L ‹ Z M H AYDUDUNUN Ortado¤u’daki vurucu gücüdür.
‹srail’in s›kt›¤› her kurﬂun, att›¤›
her bomba, emperyalizmin, esas olarak da A M ER ‹K A N EM P ERYAL‹ZM‹N‹N kurﬂunu, bombas›d›r.

BEKLENMEYEN B ‹R
ﬁEY YOKTUR! ‹ ﬁGAL
VE K ATL‹AM, ‹ SRA‹ L’‹N VAROLUﬁ B ‹Ç‹M‹D‹R! Amerika’n›n Ortado¤u’daki vurucu gücü ‹srail, Türkiye’den Gazze’ye yard›m götüren
gemilere bombalarla, kurﬂunlarla
sald›rd›. 31 May›s günü sabaha karﬂ› 04.30’da gerçekleﬂtirilen sald›r›da kesinleﬂmeyen rakamlara göre
ço¤u Türkiyeli olmak üzere, 19 kiﬂi
katledildi. 20’yi aﬂk›n a¤›r yaral›
var. ‹srail katletmediklerini de gözalt›na ald›. Gemilerdeki 33 ülke-
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den 800 kiﬂi, ﬂu an itibar›yla Siyonizm taraf›ndan rehin al›nm›ﬂt›r.
Katliam ad›m ad›m ve aleni olarak planlanm›ﬂt›r. Daha gemiler yola ç›karken, limanlarda gözalt› merkezleri kurulmuﬂtur. Bir çok ülke,
bir çok uluslararas› kurum, bunlar›
gayet normal karﬂ›lam›ﬂt›r.
Baﬂta gemilerin gidiﬂini organize eden ‹slamc› kuruluﬂlar, ayd›nlar
olmak üzere, “bu kadar›n› beklemiyorduk” diyorlar. Beklemeyenler,
emperyalizmin “insani yard›m” yapanlara sald›r› izni vermeyece¤ini
düﬂünen, emperyalizme güvenen ve
asl›nda emperyalizmi de Siyonizmi
de tan›mayanlard›r.

S‹YON‹ZM, T ECR‹T‹,
KATL‹AMLA SAVUNMUﬁTUR! Bugün Gazze ve
Bat› ﬁeria, dünya halklar›ndan ve
birbirlerinden tecrit edilmiﬂlerdir.
Tecrit iﬂgalin devam›d›r. Te c r i t ,
a m b a r g o v e k a t l i a m ‹srail için
vazgeçilmezdir.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri,
tüm dünyada direnen halklara, ülkelere ve örgütlere karﬂ› tecrit politikas›na baﬂvuruyorlar. Tecritle, mücadeleyi bölmek ve zay›flatmak istiyorlar. Tecrit edecek, yaln›zlaﬂt›racak ve katledecekler. Tecrit edecek,
zay›flatacak ve katledecekler. Tecrit
edip, katlederek direniﬂleri yok edecekler. Gazze’nin tecritinde iﬂte
b u n u n i ç i n › s r a r e d i y o r Si yoniz m.

Emperyalizmi ve Siyonizmi
yok edece¤iz. Halklar› bu
hedeften uzaklaﬂt›ran tüm
bar›ﬂ, diyalog, ateﬂkes, insani
çözüm söylemlerini bugünden
mahkum ediyoruz. Dünyan›n
tüm ezilenleri, emperyalizme,
Siyonizme, zalime karﬂ›
mazlumdan yana olan herkes,
Filistin için, ba¤›ms›zl›k için,
anti-emperyalist mücadele
bayra¤› alt›nda birleﬂelim!

Ülkemizdeki 19-22 Aral›k 2000 hapishaneler katliam›n› ve sonras›n›
düﬂünün. Tecrit ettikten sonra istediklerini yapabileceklerini hesaplam›ﬂlard› o zaman da. Hesab› direniﬂ
bozdu. Her yerde ayn› ﬂey geçerlidir. Gazze’de de oyunu bozan, tecriti etkisizleﬂtiren direniﬂtir.

EMPERYAL‹ZM, ‹ NSANI ‹NSANLIKTAN ÇIKARMAK ‹ ST‹YOR. Evet,
bilmeyenler ö¤reniyor, tan›mayanlar tan›yor. Ça¤daﬂ, uygar, insani
emperyalizm budur. “Ortado¤u’nun
en ileri demokrasisi” ‹srail budur.
“‹nsani yard›m” için yola ç›kan 800
insan› bombalam›ﬂt›r. Gereken,
“ e mpe rya li z mi v e ‹s rai l ’i i ns a nl ›¤ a
davet” de¤il, emperyalizme karﬂ›
direniﬂ ve savaﬂt›r. Salt “insani yard›m” tutumu, iﬂte bu noktada emperyalizm karﬂ›s›nda bir ﬂey ifade
etmiyor.
Emperyalizm, insan da olmayacaks›n›z diyor. Emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadele, ayn›
zamanda insan›n insan kalabilme
mücadelesidir. ‹nsan kalabilme mücadelesi ise, devrim ve sosyalizm
mücadelesidir.
Emperyalizm ve siyonizm, d ayan›ﬂmay› yok etmek istiyorlar. Bu
dayan›ﬂma büyürse, nelere evrilebilece¤ini biliyorlar. Tecriti katliamla
savunuyorlar. Çünkü Filistin’in etraf›ndaki tecrit ve kuﬂatma parçalan›rsa, yar›n baﬂlar›na neler gelece¤ini biliyorlar. ‹srail ve emperyalizm,
bu katliamla, 62 y›ll›k iﬂgallerini savunuyorlar.
Filistin sorunu, “insani yard›m”
sorunu de¤ildir. Filistin’in sorunu
“insani yard›m”la çözülecek bir sorun de¤ildir. Tüm dikkatlerini ve
enerjilerini, tüm politikalar›n› bunun üzerine kuranlar, bilmelidirler
ki, niyetleri ne olursa olsun, Siyonist iﬂgalcili¤in meﬂrulaﬂmas›na ve
uzamas›na hizmet etmiﬂ olurlar.

Katliam›n sorumlusu emperyalizmdir!

33 ülkeden 800 insan bir araya
gelmiﬂtir gemilerde.
33 ülkeden ve tüm dünya ülkelerinden halklar, “Filistin’e özgürlük”
ﬂiar›nda birleﬂmeliyiz. Dünya halklar›n›n gücü, Filistin’in özgürlü¤ü etraf›nda birleﬂmektir. Filistin sorununda
ne Avrupac› çözümler, ne ‹slamc› çözümler, Filistin halk›n›n ulusal kurtuluﬂunu getiremez. Filistin’le dayan›ﬂma konusunda da Avrupac› ve ‹slamc› çizgi, eksiktir, yanl›ﬂlarla, çarp›kl›klarla doludur. Avrupa ilericili¤i, Filistin’le dayan›ﬂmay›, et, süt, giysi ve
oyunca¤a indirgemiﬂtir. ‹slamc› çizginin dayan›ﬂmas› ise Filistin halk›n›n
“müslümanl›¤›”yla s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Filistin davas›n› tüm dünyaya maleden devrimcilerdir. Ve bu dava yine
devrimcilerin omuzlar›nda yükselecektir. Çünkü bu davay›, do¤ru bir temelde ele alan yaln›z onlard›r.

KATL‹AM H ALKLARA
GÖZDA⁄IDIR! “‹srail istese
bu sorunu baﬂka türlü çözerdi” deniyor. Do¤rudur; elbette çözerdi. ‹nfazlar› düﬂünün, hapishane katliamlar›n›
düﬂünün. Herkes bilir ki, infaz ettiklerini sa¤ ele geçirebilir, hapishanelerde
katliam yapmadan tutsaklar› sevkedebilirlerdi. Ama katletmeyi tercih ediyorlar.
Çünkü, katliamlarla, direnen, boyun e¤meyen devrimciler nezdinde,
dayan›ﬂma için Gazze’ye giden gemiler nezdinde, tüm dünya halklar›na
gözda¤› verilmektedir. Emperyalist,
faﬂist, Siyonist gözda¤›n›n karﬂ›s›na
gerekti¤inde cesetlerimizden oluﬂmuﬂ
da¤larla ç›kaca¤›z. Cüretimizin da¤lar›yla ç›kaca¤›z. Halklar›n tecrit ve
katliamlar› püskürtmek için baﬂka yolu yoktur.

MÜSLÜMANLAR,
“ZULME K ARﬁIYIZ” D ‹YENLER! Zulüm faﬂizmdir, zulüm Amerikan iﬂbirlikçili¤idir. A K P
i k t i d a r › faﬂizmin ve Amerikan iﬂbirlikçili¤inin iktidar›d›r. Siyonist ‹srail’in Ortado¤u’daki en büyük deste¤i
de do¤rudan veya dolayl› biçimde

Amerikan iﬂbirlikçileridir.
Bu katliam, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin kanl› tarihinden ba¤›ms›z ele al›namaz.
Kimse boﬂ yere “‹srail’i durdur”
diye emperyalistlere seslenmesin!
Harekete geçiren emperyalizmdir zaten. E¤er durdurursa, bilinmelidir ki,
bu, gözda¤› amac›na ulaﬂ›ld›¤› içindir. Bugün Avrupa Birli¤i “soruﬂturma” aç›yor, ABD “titizlikle araﬂt›r›ls›n” diyor, yar›n belki yar›m a¤›zla
k›narlar da; hiçbir anlam› yoktur. Göz
boyamad›r. ‹srail, Gazze’de, Bat› ﬁeria’da, Lübnan’da, Sabra ve ﬁatilla’da, Cenin’de, binlerce kiﬂiyi katletti¤inde ne yapt› emperyalizm? “Uluslararas› kuruluﬂlar” ne yapt›? Bir ceza
m› uygulad›lar ‹srail’e? Ambargo mu
uygulad›lar? Politik olarak tecrit mi
ettiler? Hiçbiri yap›lmam›ﬂt›r ve Siyonist katliamc›l›k, onlara yaslanarak, daha da pervas›zlaﬂm›ﬂt›r.

S‹YON‹ZM V E H AM‹LER‹,
D ÖKTÜKLER‹
HER D AMLA KANIN HESABINI V ERECEKLER!
Bu hesab›, ne uluslararas› mahkemeler, ne iﬂbirlikçi iktidarlar sorabilir.
Bu hesab›n sahibi halklard›r. Hesab›
da onlar soracakt›r. Dünya halklar›,
bu hesab›n en küçük parças›n› bile
geride b›rakmayacaklar. Filistin halk›n›n kan› bizim kan›m›zd›r. Filistin
için dökülen her damla kan bizim kan›m›zd›r. Bu kan›n bir damlas› bile,
adaletsiz kalmayacak.
Emperyalizmi ve Siyonizmi yok
edece¤iz. Halklar› bu hedeften uzaklaﬂt›ran tüm bar›ﬂ, diyalog, ateﬂkes,
insani çözüm söylemlerini bugünden
mahkum ediyoruz. Dünyan›n tüm
ezilenleri, emperyalizme, Siyonizme,
zalime karﬂ› mazlumdan yana olan
herkes, Filistin için, ba¤›ms›zl›k için,
anti-emperyalist mücadele bayra¤› alt›nda birleﬂelim!
Zafer direnen ve savaﬂan halklar›n
olacak.

Halk Cephesi

“‹srail ‹le Yap›lan
Tüm Anlaﬂmalar
‹ptal Edilmelidir!”
‹srail’in Filistin halk›na yard›m götüren Özgürlük Filosu’na uygulad›¤› katliama iliﬂkin ÇHD, Ça¤daﬂ Avukatlar
Grubu, Kat›l›mc› Avukatlar
Grubu, Kartal Hukukçular Derne¤i, Toplumsal Hukuk Araﬂt›rmalar› Vakf› taraf›ndan eylem
yap›ld›.
‹stanbul Levent Adliyesi’nin
önünde baﬂlayan eylemde ‹srail
Baﬂkonsoloslu¤u önüne yüründü.
Yürüyüﬂte Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ve Ça¤daﬂ Avukatlar Grubu pankartlar› aç›larak “Yaﬂas›n Haklar›n Kardeﬂli¤i, Katil ‹srail Filistin’den Defol, Katil ABD, Katil ‹srail, Filistin Halk› Yanl›z De¤ildir”
sloganlar› at›ld›.
Konsolosluk önüne gelindi¤inde ÇHD ‹stanbul ﬁubesi
Yönetim Kurulu üyesi Hakan
Karada¤ bas›na bir aç›klama
yapt›. Karada¤ daha sonra
“ABD ve AB’ nin “Geniﬂletilmiﬂ Ortado¤u Projesi” eksenli
Ortado¤u politikalar›ndaki kanl› sürecin bir parças› olan bu
katliamdan ‹srail’e s›n›rs›z silah
sa¤layan, katliamlar› meﬂru
müdafaa diye savunan ABD ve
Avrupa kadar TC hükümetleride sorumludur” dedi.
Eyleme 100’den fazla avukat kat›ld›.

Emperyalizme Karﬂ› Birleﬂelim Savaﬂal›m
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Türkiye oligarﬂisi önce ‹srail’le
‘62 y›ll›k ba¤’›n hesab›n› vermelidir

AKP ‹srail katliam›n›n suç orta¤›d›r
uAKP iktidardayken, ‹srail
4.032 Filistinli’yi katletti

uA K P i k t i d a r › n d a , S i y o n i s t ,
katliamc› ‹srail’le askeri ve
ticari iliﬂkiler iyice
geliﬂtirildi

uA K P i k t i d a r › n d a , h a l k › n
önünde ‹srail eleﬂtirilirken,
perde arkas›nda halk›m›za
ve Ortado¤u halklar›na
karﬂ› en kirli ittifaklar
yap›ld›
Say›: 219

Yürüyüﬂ
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“Kriz nas›l çözüldü?” sorusunun
cevab›n› ﬂöyle yazd› gazeteler:
“D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary
Clinton’la yapt›¤› görüﬂmelerde
T ü r k i ye ’ n i n 6 2 y › l l › k k e s i n t i s i z s ü ren iliﬂkilerini kesme noktas›na
geldi¤ini söyleyince ABD devreye
girdi ve kilit çözüldü”.
62 y›l! Yani 1948’den beri.
1948, Siyonist ‹srail’in emperyalizm taraf›ndan kuruldu¤u tarihtir.
Türkiye oligarﬂisinin temsilcisi
Ahmet Davuto¤lu, emperyalist
efendisi ABD’yle görüﬂürken, itiraf
ediyor; Siyonist ‹srail’e tam 62 y›ld›r destek verdiklerini ortaya seriyor... Evet, bu 62 y›l› düﬂünün.
Bu 62 y›lda, ‹srail, son katliam›n

benzeri kaç katliam gerçekleﬂtirdi?
Filistinliler, yüzer yüzer, biner
biner katledilirken, “62 y›ll›k ba¤”
kesintisiz sürdürülüyordu.
1967’de 6 Gün Savaﬂ›’nda Siyonist devlet, Arap halk›n› katlederken o ba¤ sürüyordu.
1976'da Te l Z a a t a r'da ‹srail deste¤indeki Falanjistler 10 bin Filistinli’yi katlederken de o ba¤ sürdürülüyordu.
‹srail, 1982’de Lübnan’a, Beyrut'a bombalar ya¤d›r›rken, 1982
Eylül’ünde Sabra ve ﬁatilla mülteci kamplar›nda ender görülen bir
vahﬂetle 30 bin Filistinli katledilirken, o ba¤ yine sürüyordu.
1994'te El-Halil'de ‹srail askerleri cuma namaz›ndan ç›kan Filistinliler'in üzerine ateﬂ açarak yeni
bir katliam gerçekleﬂtirirken de oligarﬂiyle Siyonist yönetim aras›ndan
su s›zm›yordu.
‹srail, 2002’de Cenin’de katliam
yaparken de Türkiye oligarﬂisiyle
‹srail Siyonizmi aras›ndaki o “ t a r i hi ba¤” sü rü yo rd u.
Evvelki y›l, Gazze kuﬂatma alt›na al›nm›ﬂken, Gazze’nin üzerine
bombalar ya¤d›r›l›p 1400 Filistinli
katledilirken “62 y›ll›k ba¤” yine
sürdürülüyordu.
Ortak askeri tatbikatlar, ekonomik iﬂbirli¤i, birbirine verilen siyasal destekler sürüyordu.
Türkiye’de kim iktidar olursa olsun, ister sa¤c› ANAP, DYP, ister is-

lamc› RP, AKP ister solcu CHP,
DSP ister milliyetçi MHP, ‹srail’le
iliﬂkiler b u n l a r d a n h i ç e t k i l e n m e den sürüyordu.
*

Oluk oluk Filistinli kan›
dökülürken AKP de o alçak,
halk düﬂman›, iﬂbirlikçi
BA⁄’› sürdürüyordu!
Hiç kimse, yukar›daki tarihlere
bak›p, Gazze hariç, onlar AKP iktidar›ndan önceydi diye düﬂünmesin.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
katliamdan sonra “Art›k hiçbir ﬂey
eskisi gibi olmayacak. ‹srail’i hiçbir zaman affetmeyece¤iz.” diye demeç vermiﬂ.
A l e n i r i y a k a r l › k . Aleni sami m i y e t s i z l i k v e s a h t e k a r l › k . Bu
böyle bilinmeli. ‹ﬂte kan›t›.
‹srail ordusu ‹kinci ‹ntifada'n›n
baﬂlad›¤› 29 Eylül 2000'den 27 Aral›k 2008'e kadar 4.032 Filistinliyi
katletti. 44.666 kiﬂiyi yaralad›.
Tekrar okuyun bu rakamlar›.
‹srail, 4 bin 32 Filistinliyi katledip, 44 bin 666 Filistinliyi yaralarken, AKP ‹KT‹DARDAYDI ve o
BA⁄’I SÜRDÜRÜYORDU.
Son katliamdan sonra diyor ki,
Tayyip Erdo¤an, “çocuklar›n öldürülmesi kabul edilemez”.
Oysa bugüne kadar ediyordu.
AKP iktidar› döneminde ‹srail
Siyonizminin katletti¤i 4.032 Filistinlinin tam 750’si ÇOCUKTU!
7 5 0
çocuk öldürülürErdo¤an - Peres ken ne
yap›yordu Tayyip Erdo¤an?

Türkiye halk› bunlar› unutacak m› san›yorsunuz?
Peres - Gül
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ﬁaron - Erdo¤an

‘Savaﬂta bile...’
Bu çocuk katliam›n› nas›l sindiriyordu?
*

Tayyip Erdo¤an ‹srail’in katliam›n›
eleﬂtirirken diyordu ki “Savaﬂta bile
çocuklar a sald›r›lmaz.”
Katledilen Filistinli çocuklar
Peki ya Erdo¤an?
üzerinde geliﬂtirilen ticaret!
ﬁu söz Baﬂbakan’a ait de¤il miydi?
Bak›n; 4 bin Filistinli katledilir“ Çoc uk da olsa kad›n da olsa terö ken, 750 çocuk Siyonist katillerin
kurﬂunlar›yla, bombalar›yla katledi- rün maﬂas› olanlara güvenlik güçleri lirken AKP, ‹srail’le ticari iliﬂkileri- miz gerekeni yapacakt›r.”
ni geliﬂtiriyordu.
Bu sözün gere¤inin ne oldu¤unu biliyoruz.
Bir gün içinde Diyarbak›r soAKP iktidar› döneminde ‹srail’le
içlerinde çocuklar›n da olkaklar›nda
ticaret 3.3 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r.
d u ¤ u 11 kiﬂi katledilmiﬂti.
Buna ek olarak da savunma salotlar› Konya’da e¤itiliyordu.
nayisinde Türkiye-‹srail aras›nda 2
milyar dolarl›k iﬂ hacmi bulunuyor.
Geçen hafta aç›¤a ç›kt› ki, baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, dünya halkAKP iktidard›nda ülkemizde yalar›n›n gözü önünde “van minut”
t›r›m yapan ‹srail’li ﬂirketlerin say›ﬂovlar› yaparken, ‹srail’le yeni ass› da artt›. Halen 250’ye yak›n ‹srakeri tatbikatlar kararlaﬂt›r›lm›ﬂt› biil firmas› ülkemizde faaliyet göstele. Dahas›, milyarlarca dolarl›k asrirken, Türkiyeli müteahhitlik firkeri projeler yürütüyorlard›.
malar› da ‹srail’de 583 milyon do“ S i z ç o c u k ö l d ü r m e y i iy i b i l i r s i l a r l › k projeler yürütüyorlar.
n
i
z
”
dedi¤i devlete, çocuk öldürBu T‹CAR‹ ‹ﬁB‹RL‹⁄‹, Filismek
için
e¤itim veriyor, onlardan
tin’e ihanet de¤il de nedir?
ayn› amaçla silahlar al›n›yordu.
F-14 ve F-16 s a v a ﬂ u ç a k l a r › n › n
Kesintisiz ASKER‹ iﬂbirli¤i!
donan›m› projesi, M-60 “ t a n k m oFaﬂist ‹srail devleti, Filistin hald e r n i z a s y o n u ” projesi, 48 adet F-4
k›n› katlederken AKP ‹srail ile ortak
savaﬂ uça¤›n›n modernizasyonu, savaﬂ uçaklar› için hareket eden ciaskeri tatbikatlar yap›yor, ‹srail piBüyükdere
Caddesi’nin trafi¤e
kapat›ld›¤›
yürüyüﬂte Filistin bayraklar› ve “Gazze Ablukas›n›n Kald›r›lmas› için, ‹ﬂgalin
Son
Bulmas› ‹çin,
Utanç Duvar›n›n Y›k›lmas› ‹çin, Mültecilerin
Geri Dönüﬂ Hakk› ‹çin ‹srail’e
Boykot” yaz›l› pankart taﬂ›nd›. Yürüyüﬂ boyunca “Katil ‹srail Filistin’den Defol, Katil ‹srail Ortado¤u’dan Defol, Yaﬂas›n Haklar›n
Kardeﬂli¤i” sloganlar› at›ld›. Yürüyüﬂün sonunda ‹srail Baﬂkonsoloslu¤u önüne gelindi¤inde KESK
E¤itim-Sen 1 Nolu ﬁube Baﬂkan›

‹srail Katliam› Protesto Edildi
Türkiye'den Gazze'ye insani
yard›m götürmek için yola ç›kan
gemiye sald›rarak katliam düzenleyen ‹srail’e karﬂ› ‹stanbul’da eylemler düzenlendi.
31 May›s günü Filistin ‹çin ‹srail’i Boykot Giriﬂimi bileﬂenleri ‹stanbul Levent metrosu giriﬂinde
toplanarak ‹srail Baﬂkonsoluslu¤una do¤ru yürüyüﬂ yapt›.

simleri alg›lanmas›n› sa¤layacak
SAR sistemleri ihalesi, yine savaﬂ
uçaklar›n›n donan›m›yla ilgili Datalink 16 projesi, AKP hükümetinin
ve Genelkurmay›n ortaklaﬂa ‹srail’le yürüttükleri askeri projelerden
baz›lar›d›r. Bu projeler halen yürürlüktedir. (Bu arada bir n o t d ü ﬂ m e k
g e re k i r ki, belli konularda birbiriyle savaﬂ halinde olan AKP ve Genelkurmay, 8 y›ll›k dönemde, ‹srail’le iﬂbirli¤i konusunda hiç fikir ayr›l›¤›na düﬂmediler, bu konuda hiç
çat›ﬂmad›lar!!!)

Cenazeler yerdeyken,
Heron teslimat›!
AKP’nin bu konudaki riyakarl›¤›n› en iyi yans›tan ﬂey, Mavi Marmara gemisinde katledilenlerin cenazeleri yerdeyken, Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül’ün yapt›¤›
aç›klamad›r.
Gönül, katliamdan sonra gazetecilerin karﬂ›s›nda yapt›¤› ilk aç›klamada ‹srail ile yaﬂanan krizin insans›z hava arac› Heron’lar›n teslima t›n› etkilemeyece¤ini aç›klad›.
‹ﬂte bu kadar.
Gerisi boﬂ laft›r.
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Yunus Öztürk; ‹srail’in Türkiye ile
olan iliﬂkilerine de¤indi.
‹srail
Baﬂkonsoloslu¤u’nun
önünde yap›lan eylemin ard›dan
Taksim Gezi Park›’n›n önünde toplan›larak bir kez daha yürüyüﬂ yap›ld›. Yürüyüﬂün sonunda Galataray Lisesi’nin önünde Gazze’den
gelen bir ça¤r› okundu.
‹srail’in Gazze’ye yard›m için yola ç›kan gemiye sald›rmas›n› protesto
etmek ve Türkiye ile olan tüm iliﬂkilerinin iptal edilmesi için 1 Haziran
günü de ‹stanbul Taksim AKM önünden Beﬂiktaﬂ’a yürüyüﬂ yap›ld›.Yürüyüﬂün sonunda Beﬂiktaﬂ Barbaros Park› önüne gelinerek burada
aç›klama okundu.ﬁebnem Çak›r’›n
okudu¤u aç›klamada; ‹srail ile olan
tüm ekonomik, siyasi, askeri, diplomatik, kültürel anlaﬂmalar›n iptal
edilmesini isteyerek ‹srail ile olan
iliﬂkilerin kesilmesini söylendi.

Emperyalizme Karﬂ› Birleﬂelim Savaﬂal›m
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Hapishane maltalar›ndan
Marmara’n›n güvertesine
19 Aral›k 2000: Oligarﬂi
20 Hapishaneye sald›rd›;
28 tutsak katledildi

Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

31 May›s 2010, sabah saat 4.30;
Siyonist ‹srail, kanl› katliam operasyonlar›ndan birini daha gerçekleﬂtirdi.
Y›llard›r ambargo uygulad›¤› Gazze’ye yard›m malzemesi götüren 9 gemiden oluﬂan filoya, ambargoyu delmek istedi¤i gerekçesiyle operasyon
düzenledi. Denizalt›ndan yard›m gemilerine girerek gemilerin motorlar›n›
durdurdular. Denizden zodyak botlardan, havadan helikopterlerden gemiye
ç›kartma yaparak, gemide önlerine ç›kan› otomatik silahlarla tarad›lar. 9 kiﬂi katledildi. Onlarca kiﬂi yaraland›.
***
19 Aral›k 2000, sabah saat 4.30;
oligarﬂi 20 hapishaneye sald›rd›. 1922 Aral›k günleri boyunca sald›r› sürdü. Sald›r›ya 8 jandarma komando taburu, 37 bölük olmak üzere 8 bin 335
asker, binlerce çevik kuvvet ve binlerce gardiyan ve onlar›n yan›s›ra, iﬂ makinalar›, itfaiye araçlar› kat›ld›. “ K a p a l › a la n d a k u l l a n › l m as › y as ak ” olan
20 bini aﬂk›n gaz bombas› kullan›ld›.
Sald›r› sonucunda 28 devrimci tutsak
katledildi. Yüzlercesi yaraland›.
‹srail ve Türkiye oligarﬂisi: ‹kisi de
ayn›. ‹kisi de katliamc›. Katliamc›l›kta
ikisi de birbirleriyle yar›ﬂ›r.
Yöntemleri ayn›.
‹kisi de yalanc›: Katliamlar›n› hakl› ç›kartmak için ayn› yalanlar› söylüyorlar.
‹srail kim bilir kaç›nc› bask›n›n›
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31 May›s 2010: ‹srail Gazze’ye
yard›m götüren gemiye
sald›rd›; 9 ölü

yapt›. Kim bilir kaç bininci insan› katletti. Katliamc›l›kta “uzman” Türkiye
oligarﬂisi gibi. 19 Aral›k’ta 20 hapishaneye sald›rmak için “ b i r y›l boyun c a t a t b i k a t y a p t › k ” demiﬂlerdi.
‹srail Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres, "Marmara gemisindeki yolcula r›n ‹srail ordusu askerlerine karﬂ›
u y g u l a d › ¤ › ﬂ id d e t n e d e n i y l e a s k e r l e rin kendilerini savunmak durumun da kald›klar›n›" söyledi.
Bir de bu yalana bütün dünyan›n
inanmas›n› istiyor. Yalanlar›n› do¤rulatmak için gemide çekilmiﬂ görüntüleri iﬂine geldi¤i gibi seçip dünyaya
da¤›t›yor. Ortada ölüler var. Onlarca
yaral› var. Ölenlerin hepsi ‹srailli askerler taraf›ndan katledilmiﬂ. O, “ a s kerlerimiz kendini korumak zorund a k a l d › ” diyor. “Tabancalar› vard›,
askerlerimize ateﬂ açt›lar, sald›rd›lar,
kendimizi korumak zorunda kald›k”
diyor. Silah diye sergiledikleri de gemilerde bulunmas› zorunlu olan aletlerden baﬂka bir ﬂey de¤il!
Ne kadar çok benziyorlar birbirlerine; Ayn› yalanlar› oligarﬂinin katliamc›lar›. 19 Aral›k sabah› söylüyorlard›. “ Ellerinde otomatik silah lar› , lav silahlar› var. ‹çerden d›ﬂar› ya ateﬂ açt› l a r... Kendi arkadaﬂlar›n›
yakt›lar” türünden akla ziyan yalanlar
gerçekmiﬂ gibi sunuldu.
Ulucanlar ve 19 Aral›k katliam›ndan sonra tutsaklar›n tiyatro malzemesi olarak kulland›¤› malzemeleri, tut-

saklar›n kendilerini gaz bombas›na
karﬂ› korumak için yapt›klar› gaz maskesini hapishanenin hevaland›rmas›nda sergileyip burjuva bas›na gerçek silahlarm›ﬂ gibi gösterip “teröristlerin
lav silahlar›, kaleﬂnikoflar›, gaz maskeleri varm›ﬂ” diye haber yapt›rd›.
Oligarﬂi 19 Aral›k katliam›ndan
önce tecritle ilgili her türlü haberi sansürleyen yasa ç›kard›. Katliamla ilgili
tüm gerçekleri ters yüz ederek verdi.
28 kiﬂinin öldürüldü¤ü katliama “Hayata Dönüﬂ Operasyonu” diyecek kadar pervas›zlaﬂt›lar.
‹srail de ayn› ﬂeyi yapt›. Gemiye
sald›rmadan önce yabanc› bas›n› katliam bölgesinden uzaklaﬂt›rd›. Kendi
kurgulad›¤› görüntülerle bütün dünyay› kand›rmak istedi.
Ayn› oligarﬂi gibi: “Ben ne dersem
odur” diyor. Gemide 10’un üzerinde
kiﬂiyi katlettiler. ‹srail’in Kamu Güvenli¤i Bakan› Yitzhak Aharonovich,
"Askerlerimize el kald›ranlar, yasa lar›m›z›n öngördü¤ü en a¤›r cezalar la cezaland›racak" dedi.
28 tutsa¤›n katledilmesinin sorumlusu Ecevit, “umar›m devletle baﬂ edilemeyece¤ini anlam›ﬂlard›r” demiﬂti.
‹srail’in katliam sald›r›s›n› duyan
çeﬂitli kesimler “ﬂoke olduk” diyor.
“Hiç bu kadar›n› beklemiyorduk”
diyor. ‹ﬂin garip olan› gemideki sald›r›ya u¤rayanlar da ayn› ﬂeyi söylüyor:
“Bu ﬂiddette bir sald›r›y› beklemiyorduk” diyor. Neden? Çünkü ‹srailli yet-

Katliam›n sorumlusu emperyalizmdir!

kililer bir kaç gün önce yapt›klar›
aç›klamayla diyalog yolununun aç›k
o l d u ¤ u n u söylemiﬂlerdi. Gemidekiler
görüﬂmeyi bekliyordu yetkililerle. 19
Aral›k’ta da oligarﬂi ayn› yalan› söyledi. Bir taraftan sorunun çözümü için
giriﬂimlerde bulunan ayd›n, sanatç› ve
çeﬂitli meslek örgütlerinden temsilcilerle görüﬂüp kitlelerde sorunu çözmek isteyen taraf görüntüsü yarat›rken, di¤er taraftan katliam haz›rl›klar›n› yap›yordu. Katliam öncesinde oligarﬂinin bu politikas›na, yalanc› ikiyüzlülü¤üne dikkat çektik. Oligarﬂinin
yalanlar›na kanmay›n, katliama haz›rlan›yor dedik.
Y›llar sonra hepsi bir bir aç›¤a ç›kt›. O günlerde çeﬂitli kesimler taraf›ndan oligarﬂinin sald›r›lar›na karﬂ› direndi¤imiz için “bizi katliama zemin

haz›rlamak”la suçlad›lar. Oysa oligarﬂi bir y›ld›r katliam için maketler üzerinde tatbikatlar yapm›ﬂt›.
10 y›l sonra Ümraniye Hapishanesi katliam davas› dosyas›ndaki “gizli”
ibareli bir yaz›dan da ﬂu gerçek aç›¤a
ç›kt›: Adalet Bakanl›¤› sorunun çözümü için katliamdan bir hafta önce 12
Aral›k’ta ayd›nlarla görüﬂmeleri sürdürürken, katliam plan›n›n çok daha
önceden haz›rland›¤› aç›¤a ç›kt›. Plan
ﬂöyleydi: Katliam sald›r›s›na meﬂruluk yarat›lmas› için b i r k a ç g a r d i y a n
g ö n ü l l ü o l a r a k k e n d i n i re h i n a l d › r a cak ve böylece tutsaklara yönelik katliam sald›r›s› baﬂlat›lacakt›.
Bu, tutsaklar› katletmek için 10 y›l
sonra aç›¤a ç›kan katliam planlar›ndan
birisidir sadece.
Katliamc›l›k ve komploculuk ko-

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kapitalist
sisteme aittir ve ona hizmet eder
A‹HM Türkiye’yi ne zaman mahkum etse bas›n yay›n kuruluﬂlar›
“A‹HM Türkiye’yi yine mahkum etti” ﬂeklinde büyük puntolarla baﬂl›klar› s›ralar. A‹HM, haks›zl›¤a u¤rayanlar›n büyük dostu ﬂeklinde tan›t›r.
Türkiye yarg›s›nda adaleti bulamayanlara alternatif seçenek olarak sunulur. Ancak mahkeme kararlar›n›
yak›ndan takip edenler bilir ki A‹HM
hiç bir zaman devletin politikalar›yla
ters düﬂecek, devletin itibar›n› sarsacak kararlar vermemiﬂtir. Yaﬂama
hakk›, iﬂkence ihlalleri gibi vakalar›
maddi tazminle gidermeyi, devletle
vatandaﬂ› “bar›ﬂt›rmay›” hedefler.
A‹HM Güler ZERE baﬂvurusunda da genel tavr›ndan vazgeçmemiﬂtir. Türkiye Cumhuriyeti devletinden Güler Zere’yi b›rak›lmas›n›
isteme yetkisine ra¤men, hiç bir iﬂlem yapmam›ﬂt›r. Güler ZERE’nin
serbest b›rak›lmas› talebini C.Savc›s›n›n red etmesinden sonra
AH‹M’e baﬂvurmuﬂ ve Güler ZERE
hakk›nda bir tedbir karar› verilmesi
istenmiﬂti. Güler ZERE’nin sa¤l›k
durumunu gösteren tüm belgeler
mahkemeye gönderilmiﬂti.
Sadece Güler ZERE’ye ait sa¤l›k
raporlar› de¤il, hapishanelerde bulu-

nan hasta tutuklular›n durumu, cezalar›n›n infaz modeli, yasa maddelerinin keyfi olarak uyguland›¤›n› gösterir belgeler ile Adli T›p Kurumu’nun
siyasi davrand›¤›n›, bilimsel ilkelere
ve t›p eti¤ine göre kararlar vermedi¤ini, bir çok raporun gerçe¤e ayk›r›
olarak düzenlendi¤ini gösterir belgeler de mahkemeye gönderildi. Tüm
bu belgelere bas›nda ç›kan tart›ﬂmalarda eklendi. Yani Güler Zere’nin
durumunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle siyasi tutsaklara tavr› resmi evraklar arac›l›¤la foto¤raflanm›ﬂt›r. A‹HM resmi evraklara
inanmam›ﬂ “Adli T›p Kurumu Güler
Zere’nin infaz› hastanede tamanlas›n
diyorsa do¤ru söylemiﬂtir” diyerek
ATK’n›n güvenilir bir kurum oldu¤unu ifade etmiﬂti.
Güler Zere yaﬂam›n› yitirtikten
sonra A‹HM tüm baﬂvurular›m›z›
reddetmemiﬂ gibi faks yoluyla bir
mektup yollad›. Mektupta Güler
ZERE’nin yaﬂam›n› yitirdi¤ini bas›ndan ö¤rendiklerini, baﬂvuruyu
devam ettirmek için yap›lmas› gerekenlerden bahsetmektedir. A‹HM
mevcut yasalar›n uygulanmas›n› isteyip Güler ZERE sa¤ iken haklar›n› koruyaca¤›na, öldükten sonra

nusunda oligarﬂiyle siyonist ‹srail aras›nda hiçbir fark yoktur. Birine bakt›¤›n›zda di¤erini görebilirsiniz.
‹srail Mavi Marmara gemisinden
tutsak ald›¤› yolcular› sorguya çekerken
“yapt›¤› eylemi savunup savunmad›¤›n›” soruyor. Yapt›¤› eylemi savundu¤unu söyleyenleri tutuklayacaklar›n›, savunmayanlar› ülkelerine göndereceklerini söylüyor. Bu da oligarﬂinin hapishanelerde devrimci tutsaklara yapt›¤›
“teslim mi olacaks›n›z, ölecek misiniz”
dayatmas›n›n bir baﬂka biçimidir, fark›
yoktur. Nitekim gemidekiler de direndikleri için katledilmiﬂlerdir.
K›sacas›, görülmesi gereken ﬂudur
ki; bugün ‹srail’in katliamlar›na karﬂ›
ç›k›yor görünen AKP iktidar›, ayn› katliamc›l›¤›n, ayn› zihniyetin ve ayn› yöntemlerin ülkemizdeki sürdürücüsüdür.

sanki yaﬂama hakk›n› koruyor insana de¤er veriyormuﬂ havas›ndaki
tavr› ile kendini aklamaya çal›ﬂ›yor.
Halklar›n gözünde devlet Güler ZERE’yi katletmiﬂtir, tarihe de kayd›
böyle düﬂülmüﬂtür. A‹HM bu a¤›r
ihlali maddi hangi rakamla tazmin
etmeyi düﬂünmektedir bilmiyoruz.
A‹HM, Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleﬂmesi’ne uymayan devletlere,
yapt›r›m uygulamak amac›yla, verece¤i mahkumiyet karar›yla devletin
hak ihlallerinden vazgeçmesini ve
yasal de¤iﬂikli¤in sa¤lanmas›n› hedeflemiﬂtir. Ne varki mahkemenin
mevcut prati¤i ve kararlar›, amac›
gerçekleﬂtirmenin çok uza¤›ndad›r.
‹hlal oluﬂaca¤›n› düﬂündü¤ü dosyada
ihlal gerçekleﬂmeden tedbir karar›
verme yetkisini istisnai durumlarda
ve baz› maddelerin ihlalinde vermektedir. Örne¤in ifade özgürlü¤ü, örgütlenme özgürlü¤ü gibi ihlallerde
prensip olarak tedbir karar› vermezken, yaﬂama hakk›n›n ihlalinin gerçekleﬂece¤i istisnai dosyalarda tedbir
karar› vermektedir. Mahkeme tedbir
karar›n› devletin itibar›n›/iktidar›n›
sarsmamak, devletlerle iliﬂkilerini
korumak ad›na bu tür kararlar vermekten kaç›nd›¤›n› söyleyebiliriz.
Diyebiliriz ki, A‹HM’im esas
iﬂlevi insanlar›n yaﬂad›¤› haks›zl›klar nedeniyle oluﬂan tepkiyi parayla yumuﬂatmaktan ibarettir.
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Amerika tüm dünyay›
savaﬂ alan› ilan etti!
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A m e r i k a deyince milyonlarca
insan›n akl›na önce; “özgürlük heykeli”, “demokr asi”, “zenginlik”
gelmiyor . Tersine, A m e r i k a deyin-ce; akla iﬂgaller, faﬂist darbeler,
komplolar, sömürü ve ya¤ma gel-mektedir.
On y›llard›r A m e r i k a, emperya-list-kapitalist sistemin dünya çap›n-daki jandarmal›¤›n› yap›yor. Ki, bu
jandarma dünyan›n dört bir yan›nda
iﬂgallerle, tezgahlad›¤› faﬂist darbe-ler ve iﬂbirlikçi iktidarlar ile ege-menli¤ini sürdürmektedir.
Amerikan emperyalizmi, zorla,
iﬂgallerle kurdu¤u imparatorlu¤un
bugün tek hakimidir. ‹ﬂte o “ha-kim”, t ü m d ü n y a y › s a v a ﬂ a l a n ›
ilan etmiﬂtir!
Emperyalist haydutlu¤un a¤ab a b a s › A m e r i k a “ s › n › r ötes i ope r a s y o n l a r › ” n › daha yayg›n olarak
sürdürme karar› alm›ﬂt›r.. Kuﬂkusuz
bu daha çok C I A operasyonu, daha
çok komplo, daha çok kan dökme
demektir.
Obama iktidar›n›n Savunma Ba-kanl›¤›; O r t a d o ¤ u , O r t a Asya ve
Do¤u A f r i k a ’ d a anti-Amerikan fa-aliyetlere karﬂ› geniﬂ çapl› gizli as-keri operasyonlar yap›lmas›na onay
verdi.
Amerikan bas›n›nda ç›kan ha-berlere göre, ABD Merkez Kuvvet-ler Komutan› taraf›ndan kontrgeril-lac›lar›n ‹ r a n , S u u d i A r a b i s t a n ,
Ye m e n , S o m a l i gibi ülkelerde
“operasyon” yapabilmelerine izin
veren bir emri imzalad›.

‹ﬂbirlikçi de¤ilse, “herkes
düﬂman”, “herkes terörist”
ABD Merkez Kuvvetler Komu-tan› David Petraeus taraf›ndan imza-lanan emir; söz konusu bölgelerde
Amerika’ya karﬂ› faaliyet yürüten
örgütlere “s›z›lmas›n›, bu örgütleri n
da¤›t›lmas›n›, bozguna u¤r at›lmas›-
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n›, yok edilmesini” öngörürken, ge-lecekteki Amerikan sald›r›lar› için de
Amerika’n›n istedi¤i bir ortam›n ya-rat›lmas›n› içeriyor.
Amerika karﬂ›s›nda kim diz çök-müyorsa, kim Amerikan emperya-lizmine karﬂ› sesini yükseltiyorsa, o
yok edilmesi gereken “bb i r d ü ﬂ m a n”d›r.
Bunun için Amerika iﬂgaller,
kontrgerilla operasyonlar› için ha-z›rlad›¤› “ Özel operasyon birliklerini” daha s›k kullanmas›n›n da
önünü aç›yordu.
Art›k bütün ülkeler Amerikan
emperyalizminin savaﬂ alan›d›r. Ve
art›k tüm ülkelerdeki kay›plardan,
iﬂkencelerden, dökülen kandan
Amerikan emperyalizmi sorumlu-dur...
Verilen karﬂ›-devrimci emir ile
ABD eski Baﬂkan› G e o r g e
Bush’un gizli kontrgerilla eylemle-ri uzun vadeli daha sistemli hale ge-tirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Kald› ki Bush döneminde; “terör tehlikesi” gerekçesiyle baﬂka bir
ülkeye veya baﬂka ülkelerdeki ör-gütlere önceden sald›rmay› öngören
“ee r k e n ö n l e m d o k t r i n i” benimsen-miﬂ ve buna uygun kontrgerilla ope-rasyonlar› yürütülmeye baﬂlanm›ﬂt›.
B u s h yönetiminde bu doktrin
çerçevesinde Savunma Bakan› Dona l d Ru ms fe l d gizli kontrgerilla
operasyonlar› için izin vermiﬂti. ‹lk
gizli kontrgerilla operasyonlar›ndan
biri P a r a g u a y’da yap›lm›ﬂt›.
Yine 2002 y›l› sonlar›nda Yem e n’de bir otonun içinde bulunan 5
kiﬂi havadan at›lan bir füze ile kat-ledilmiﬂti. Sonradan bu sald›r›n›n
CIA taraf›ndan yap›ld›¤› aç›¤a ç›kt›.
Amerikan Savunma Bakanl›¤› o
dönem orduya bir çok ülkeye sald›-r› düzenleme yetkisi vermiﬂ, özel
birlikler Suriye, Pakistan, Somali
ve Kenya’da kontrgerilla sald›r›lar›

düzenlemiﬂti.

Amerika ilk kez
k a t l e t m i y o r, ilk kez iﬂgal
etmiyor!
Amerika son y›llarda dünya
halklar›na yönelik sald›r›lar›n› art›r-d›. Irak ve Afganistan’da aç›k iﬂgal-ler gerçekleﬂtirdi. Dünyan›n bir çok
bölgesinde kontrgerilla operasyon-lar› yapt›.
Amerikan emperyalizminin tari-hi bir bak›ma, iﬂgaller, tezgahlad›k-lar› faﬂist darbeler, komplolar, iﬂ-kenceler, katliamlar tarihidir.
Bu durum kuﬂkusuz Amerika ta-rihi aç›s›ndan yeni bir ﬂey de¤ildir.
Amerikan emperyalizminin dünya
jandarmal›¤›n› üstlendi¤i 1945’ten
sonra belki de yüzlerce kez iﬂgalle-re, kontrgerilla operasyonlar›na,
baﬂvurmuﬂ, faﬂist darbelerin tezgah-lanmas›n›n içinde yer alm›ﬂt›r
Amerikan emperyalizmi, dünya-n›n neresinde emperyalizme karﬂ›
bir hareket varsa oraya müdahale
etmiﬂ, kan dökmüﬂtür.
ﬁili’de devlet baﬂkan› Salvador
Allende’yi devirmek için 1973 y›-l›nda tezgahlanan faﬂist darbeden
ülkemizdeki 1 May›s katliam›na, 12
Eylül faﬂist cuntas›ndan , Endonez-ya’daki komünist k›y›m›na kadar
onlarca faﬂist cuntan›n, karﬂ›-dev-rimci sald›r›n›n sorumlusudur...
Özellikle Latin Amerika ülkele-rinde Amerikan emperyalizminin
müdahale etmedi¤i ülke yok gibidir.
50 y›ld›r K ü b a devrimine karﬂ›
izledi¤i politika buna örnektir. K üb a devrimini bo¤mak için “domuzlar körfezi ç›karmas›”n› örgütlemiﬂ-tir. 50 y›ld›r devrimin önderi Fidel
Castro’ya karﬂ› onlarca suikast giri--
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ﬂiminde bulunulmuﬂtur.
Nikaragua’da halk düﬂman› dik-tatör Somoza’y› iktidara getirmiﬂ,
1979 y›l›ndaki Nikarugua devrimi
sonras› ise devrimci iktidara karﬂ›
kontrgerilla çetelerini örgütlemiﬂtir.
K›sacas› Vi e t n a m’daki iﬂgalden,
R o m a n y a’da Çavuﬂesku iktidar›n›n
y›k›lmas›na kadar hemen her yerde
ABD’nin, CIA’n›n parma¤› vard›.
Amerika ezilen halklara karﬂ› te-rör ihraç eden bir ülkedir. ABD'de
''adam öldürme, sabotaj, kargaﬂa
ç›karma”n›n ö¤retildi¤i, yüzlerce
kontgerilla okulu vard›r. Buralarda
geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerin asker ve
polis ﬂefleri e¤itilmekte, ölüm man-galar› dünyan›n dört bir yan›na da-¤›t›lmaktad›r.
Yine Amerikan hükümetinin
Washington'da kurdu¤u ''Uluslara-ras› Polis Akademisi'' de yeni-sö-mürge ülkelerin polis ﬂeflerini e¤it-mektedir. Diplomal› katil yetiﬂtiren
bu okullar› bitirenler, ülkelerinde
Amerikan ç›karlar›n›n bekçili¤ini
yapmaktad›r.
K›sacas› on y›llard›r Amerika bu

politikalar› dünya halklar›na karﬂ›
izlemektedir. Bu politikalar aç›k ki,
ABD Baﬂkanlar›n›n de¤iﬂmesiyle
de de¤iﬂmemektedir.
Obama, ABD B a ﬂ k a n › olduktan
sonra, dünyada ki sorunlar›n diya-logla çözülece¤ini s›k s›k söylemiﬂ-tir. Obama Amerikan halk›na ve
dünya halklar›na vaatlerde bulun-muﬂ, bir cennet vaat etmiﬂtir.

Katil ‹srail Avrupa’da
Protesto Edildi

F r a n s a’da 31 May›s günü, Blois Halk Cepheliler katliam› protesto
etmek amac›yla toplan›p bildiri da¤›tt›lar.
"‹srail'i boykot edelim" ça¤r›s›
da bulunan bildirilerden 500 tane
da¤›t›ld›. Yap›lan protestoya 24 kiﬂi
kat›ld›, "Eﬂitli¤in Dostlar›" adl›
Frans›z dernek üyeleri de destekte
bulundular.
‹ngiltere'nin baﬂkenti Londra'da,
‹srail'in yard›m filolar›na sald›r›s›
yürüyüﬂ ile protesto edildi. 31 May›s günü Palestinian Solidarity
Campaign (Filistinle Dayan›ﬂma
Kampanyas›), Stop the War Coalition (Savaﬂ› Durdur Koalisyonu),
British Muslim Initiative (Britanya
Müslüman ‹nsiyatifi), Friends of Al
Aqsa (Al Aqsa Dostlar›) taraf›ndan
yap›lan ça¤r› üzerine sabah saatlerinde Whitehall üzerindeki baﬂbakanl›k önünde toplanan kitlenin say›s› yaklaﬂ›k yedi bin kiﬂiydi. Kitle
hükümetin ‹srail'deki elçiyi geri ça-

‹srail'in yard›m gemilerine sald›rarak katliam yapmas›na karﬂ›
düzenlenen gösterilere Belçika'da
ve Hollanda'da Halk Cepheliler de
kat›ld›lar. Belçika'da insani yard›m
gemilerinde iki Belçika vatandaﬂ›n›n olmas› ve bu duruma Belçika
D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤›’n›n duyars›z
kalmas› nedeniyle, bakanl›¤›n›n
önünde baﬂlayan gösteri daha sonra
‹srail konsoloslu¤u'nun önünde devam etti. Yaklaﬂ›k 700 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde Halk Cepheliler Frans›zca "Gazze Yaﬂayacak Filistin
Kazanacak HALK CEPHES‹",
Frans›zca ve Türkçe "Katil ABD,
Katil ‹srail, Terörist ‹srail, Terörist
ABD" dövizleri ve k›z›l bayraklar›yla kat›ld›lar. Yaklaﬂ›k 4 saat süren eylemler ‹srail Konsoloslu¤u’nun önünde son buldu.

Obama’n›n vaatlerine karﬂ›n,
Amerikan emperyalizmi dünya
halklar›na yeni sald›r› planlar› yap-makta, kontrgerilla birliklerini bu
tür operasyonlarda kullanmaktad›r.
O yan›yla Obama ikiyüzlü bir
politika izlemekte, dünya halklar›n›
aldatmaktad›r. Ortada bar›ﬂ, dialog,
sorunlar›n çözümü için tart›ﬂma
yoktur. Halklara karﬂ› ilan edilmiﬂ
savaﬂ vard›r.
Yine Obama bir yandan dialog
ve bar›ﬂtan söz ederken, Afganis-tan’a y›¤›nak yaparak, Afganistan
halk›n› katletmeye devam ediyor.
Bush döneminde uygulamaya soku-lan “ee r k e n ö n l e m d o k t r i n i” geçer-lili¤ini korumaya devam ediyor...

Bush yönetimi taraf›ndan 2002
Eylül’ünde aç›klanan
“Ulusal Güvenlik Stratejisi”nde,
“ d ü ﬂ m a n d e v l e t l e re v e t e r ö r i s t
gruplara
k a r ﬂ › ö n c e d e n t e d b i r alma ve
h a re k e t e g e ç m e ” , “ A B D d › ﬂ › n d a
a s k e r i s ü p e r güç oluﬂmas›n› en gelleme”
kararlar› aç›klanm›ﬂ ve “bu sald›rganl›k politikas› nedeniyle hiçbir uluslar ar as› hukuk yapt›r›m›n›n
kabul edilmeyece¤i” ilan edilmiﬂti.
S›n›rd›ﬂ›na müdahale de yine o
zamandan alenileﬂtirilmiﬂ bir poli-tikayd›:
Ulusal Güvenlik Stratejisi belge-sinde bu politika ﬂu sözlerle ifade
ediliyordu: “ABD, kendisine yönelik
bir sald›r› gerçekleﬂmeden sald›r›ya
geçerek, meﬂru müdafaa hakk›n›
kullan abilecektir”. (Bkz. Ekmek ve
Adalet, 29 Eylül 2002, Say› 28)
Yeni aç›klad›¤› “güvenlik strate-jisi”nde bol bol “diyalogdan söz
eden Obama, asl›nda Bush’un bu
sald›rgan emperyalist politikas›n›n
daha da geliﬂtirerek devam ettiriyor.
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¤›rmas›n› ve ‹ngiltere'deki ‹srail elçili¤inin kapat›lmas›n› istedi.
K›zg›n ve öfkeli olan kitle ‹srail
elçili¤ine yürüdü. Burada barikat
kuran polislerle itiﬂme yaﬂand›.
‹srail elçi¤i önünde 3 saat süren
eylemde ‹srail bayra¤› yak›ld›
1 Haziran günü Avusturya Viyana'daki ‹srail Büyükelçili¤i'nin
önünde eylem yap›ld›. Türkiyeli ve
Arap ‹slami gruplar›n›n yo¤un
oldu¤u eyleme yaklaﬂ›k 500 kiﬂi
kat›ld›. Halk Cepheliler, üzerinde
Almanca "Katil ‹srail Filistin'den
Elini Çek" yaz›l› pankart ve k›z›l
bayraklarla eylemde yerini ald›lar.

‹NG‹LTERE
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Emperyalizmin
Gayri-meﬂru çocu¤u: ‹srail

Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

‹ s r a i l devletinin ortaya ç›k›ﬂ›ndan bugüne arkas›nda hep emperyalistler oldu. ‹ s ra i l , Ortado¤u’da
A m e r i k a’n›n jandarmas›yd›. Filis tin’i iﬂgal eden, Arap halklar›na
y›llarca sald›ran ‹srail, Ortado¤u’da
emperyalistlerin ç›karlar›n› korudu.
‹ s r a i l’in pervas›zl›¤›n›n nedeni
A m e r i k a emperyalizminin her koﬂulda deste¤idir. ‹srail’in kanl› katliam tarihinin arkas›nda A m e r i k a
emperyalizminin ve Av r u p a emperyalistlerinin deste¤i vard›r..
Nerede ilerici bir yönetim, nerede ilerici bir hareket varsa orada
sald›r› ve provokasyon için ‹srail
vard›r. Bugünde emperyalizmin ç›karlar› için ‹ran’a kuﬂatma ve tehdit
uygulayan ‹sraildir.
‹srail siyonizminin y›llard›r Filistin ve Lübnan halklar›na, Ortado¤u’daki ilerici ülkelere ve hareketlere karﬂ› sürdürdü¤ü katletme
politakalar›nda destekçileri A m e r i k a ve Av r u p a e m p e r y a l i s t l e r i d i r.
Nitekim emperyalistler, ‹srail’in
baﬂta Filistin halk›na karﬂ› sürdürdü¤ü sald›r› ve katletme politikalar›n› “‹ssra i l ’i n k e n d i ni s a v un m a
h a k k › v a r d › r”diyerek meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ ve desteklemiﬂlerdir.
Amerika ve Av r u p a emperyalistleri; ‹srail’in uygulad›¤› devlet terörünün ad›n›, “‹srail’in kendini savunma hakk›” olarak görmüﬂlerdir.
Nitekim Gazze’ye yard›m götüren gemilere sald›r›p katliam yapan
‹srail, emperyalistler taraf›ndan yine korunmuﬂtur.
Emperyalizmin gayri-meﬂru çocu¤u ‹srail’in bir devlet olarak ortaya ç›kmas›nda da emperyalistlerin
deste¤i vard›r.

K a t l e d e re k , k a n d ö k e rek,
i ﬂ g a l e d e re k d e v l e t o l d u l a r
1. Dünya Savaﬂ›’nda Osmanl›
imparatorlu¤u savaﬂtan yenik ç›k-
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m›ﬂ, ve bunun bedeleni de elindeki
topraklar› kaybederek ödemiﬂtir.
Böylece Ortado¤u ‹ngiliz ve Frans›z emperyalistleri taraf›ndan paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Filistin topraklar›nda Osmanl›’n›n sömürü ve asimilasyon politikalar›n›n yerini 1917 Aral›k’›nda
‹ngiliz emperyalizminin bask› ve
zoru al›r.
‹ngiliz iﬂgal birlikleriyle birlikte
Yahudiler de Filistin’e girerler. Yahudiler Filistin’e yerleﬂerek, buray›
ele geçirmek için türlü planlar yapmaya baﬂlarlar. Bu konudaki en büyük desteçileri yine emperyalistler
olacakt›r.
1897 y›l›nda ‹sviçre'nin Bassel
kentinde toplanan ilk Siyonist Kongre'de “Siyonizmin hedefi kanunla
korunan bir Yahudi devletini Filistin topraklar›nda kurmak" olarak
belirlenir.
Yahudiler Filistin’de bir ‹srail
devleti kurmak için önce Osmanl›
nezdinde giriﬂimlerde bulunur ama
sonuç alamazlar. Bu kez ‹ngiltere’ye baﬂvururlar.
‹ngiliz emperyalizmi Yahudilere
böyle bir destek için kollar› hemen
s›var. Emperyalist ‹ngiltere Filistin’i Ortado¤u’da bir askeri üs olarak kullanmaya çal›ﬂt›¤› için ‹srail
devletinin kurulmas›na yard›m eder.
Kendi denetiminde iﬂbirlikçi bir ‹srail devletini kullanmas›n›n Ortado¤u’da say›s›z yarar› olacakt›r.
Ortado¤u hem stratejik bir bölge olmas› hem zengin petrol yataklar› yan›yla emperyalistlerin iﬂtah›n› kabartmaktayd›. ‹ngiliz emperyalizmi ç›karlar› için ‹srail devletinin kurulmas›n› desteklemiﬂ, Yahudilerin Filistin’e yerleﬂmesi konusunda yard›mc› olmuﬂtur.
‹srail devletinin kurulmas› için
‹ngilizlerin deste¤ine ABD ve
Frans›z emperyalistleri de destek
verecektir.

Emeryalizmin deste¤i ile
devlet oldular
Emperyalistlerin deste¤i ile Filistin’e Yahudi göçü baﬂlam›ﬂt›r.
Yahudi göçü k›sa sürede süreklileﬂir. Filistin’e Yahudi göçü Filistin
ve Arap halk› da rahats›z etmeye
baﬂlam›ﬂt›r.
1920 y›l›n›n Mart ay›nda Müslüman halk Kudüs’te dini amaçl›
bir tören düzenler. Törende siyonizmi lanetleyen, ba¤›ms›zl›k için sloganlar at›l›r.
‹ngiliz iﬂgal güçleri, Yahudiler
ile birlikte halka sald›r›r. Filistin
halk› sald›r› üzerine ayaklanarak,
bu sald›r›ya karﬂ› koyar.. Sokak çat›ﬂmalar› bir süre devam eder.
‹ﬂgalci güçler sonunda ayaklanmay› bast›rarak, ayaklanman›n önderlerinin de oldu¤u 25 Filistinliyi
idam ettiler.
Önderleri idam edilen Filistinliler, bir süre sonra Yahudilerin sistemli sald›r›lar› karﬂ›s›nda gerilemeye, topraklar›n› terketmeye baﬂlarlar. Yahudiler bir yandan sald›r›
ve katliamlarla, bir yandan para ile
Filistin topraklar›n› sat›n alarak, Filistin topraklar›n› ellerine geçirirler.
Filistin halk›na zorla dayat›lan
göçler ve katliamlar ile birçok yer
Yahudilerin eline geçer. Tüm bunlar
yaﬂan›rken Filistinliler de toparlanmaya bu sald›r›lara koymaya çal›ﬂ›r.
O zamanda karﬂ›lar›na ‹ngiliz
emperyalistleri ve siyonistler ç›kar.
Emperyalistlerin deste¤i ile ‹srail
devleti kurulma aﬂamas›na gelir.
2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sonras›nda Ortado¤u’yu da denetimine alan Amerikan emperyalistleri Siyonistlere hemen her konuda
tam destek verdi.
1947 y›l›nda Birleﬂmiﬂ Milletler'de Filistin topraklar› üzerinde
iki ayr› devlet kurulmas› karar›
al›nd›. Böylece emperyalistlerin
deste¤i ve onay› ile 14 May›s 1948
tarihinde ‹ s r a i l devleti kuruldu.
‹srail devleti o n y › l l a r d › r emperyalizmin vurucu gücü böyle oldu.
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Engin Çeber Davas›’nda ‹ﬂkencecilere Müebbet!

Bu cezalar, iﬂte bu
sahiplenmenin sonucudur

Bu Dava Henüz Bitmemiﬂtir!
Çünkü: 1) ‹ﬂkencenin sorumlular› yarg›lanmad›
2) Her Yolla ‹ﬂkencecileri Bu Cezalardan Da
Kurtarmaya Çal›ﬂacaklar!

Adalet ‹çin Mücadele Devam Edecek!
1,5 y›l süren Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi davas›, 14 celsede karara ba¤land›.
Davan›n san›klar› aras›nda daha
baﬂ›ndan itibaren Adalet Bakanl›¤›’ndan baﬂlayarak as›l sorumlular
yoktu. Bu nedenle karar ne olursa
olsun, iﬂkencenin tüm sorumlular›n›n cezaland›r›lmayaca¤› belliydi.
Davan›n her duruﬂmas›, bir mücadele halinde geçti. ‹ﬂkencecileri
korumak isteyenlerle adalet isteyenlerin mücadelesiydi bu.

Geçen 1,5 y›l›n ard›ndan 31
May›s günü Engin Çeber’in iﬂkencecilerinin yarg›land›¤› davan›n
karar mahkemesi baﬂlad›.
Bak›rköy Adliyesi 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde dava görülürken
bütün duruﬂmalarda oldu¤u gibi
yine Halk Cepheliler adalet talebiyle adliye önündeki yerlerini ald›lar.
“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n, Adalet ‹stiyoruz” yazan pankart açan ve Engin’in Ferhat’›n resmini taﬂ›d›¤› dövizleri taﬂ›yan Halk Cepheliler; “‹ﬂkence Yapmak ﬁerefsizliktir, Özür
De¤il Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›n›n yan›s›ra Filistin halk›na yard›m
götüren gemilere yönelik ‹srail vahﬂetini protesto etmek için; “Filistin
Halk› Yaln›z De¤ildir” sloganlar›n›
att›lar. Eylemde Sibel K›rlang›ç bir
aç›klama yaparak Engin’in iﬂkencede katledilmesi ve o zamandan bu
yana adelet istedikleri süreci hat›rlatt›.
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K›rlang›ç “‹ﬂkence yapanlar da,
yapt›ranlar da koruyup kollanacaklar›n›n bilincindeler” dedi ve mahkemeden ç›kacak karar›n adalet
beklentilerini karﬂ›lamayaca¤›n› belirtti.
Eylemin ard›ndan Halk Cepheliler türküleri, marﬂlar›, halaylar› ve
ﬂiirleriyle duruﬂman›n bitmesini
beklediler.
‹ﬂkencecilerin avukatlar›n›n savunma yapt›¤› duruﬂma; avukatlar›n
süre talebi üzerine 1 Haziran gününe ertelendi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ad›na bir aç›klama yapan Av. Taylan Tanay davan›n
sonuna gelindi¤ini belirtti.

E n g i n Ç e b e r ’e ‹ﬂkence
Davas›nda Karar
1 Haziran günü sabah saatlerinde baﬂlayacak olan duruﬂma için
Halk Cepheliler yine pankartlar›,

Emperyalizme Karﬂ› Birleﬂelim Savaﬂal›m

17

Türkiye gerçe¤ini tan›mayanlara!

Say›: 219
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sloganlar› ve Engin’in resmi olan
maket ve dövizlerle adliye önünde
davan›n sonuçlanmas›n› beklediler.
Bekleme s›ras›nda ne oldu¤unu
merak ederek sormaya gelenlere
Engin’in iﬂkenceyle katledildi¤i ve
iﬂkencecilerin yarg›land›¤› anlat›ld›.
Duruﬂmada önce iﬂkencilerin
avukatlar›ndan birinin yetiﬂemeyip
duruﬂman›n bekletilmesini talep etti¤i için 2 saat ara verildi. Daha sonra
karar›n aç›klamas› için ara verildi.
Aralarla birlikte sekiz buçuk saat süren duruﬂman›n ard›ndan Engin’in ailesi, beraber tutukland›¤›
arkadaﬂlar› ve avukatlar; “‹nsanl›k
Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek, Engin
Çeber Ölümsüzdür” sloganlar›yla
adliyeden d›ﬂar› ç›kt›. Adliye önünde bekleyen Halk Cepheliler de gelenleri “‹ﬂkence Yapmak ﬁerefsizliktir” sloganlar›yla karﬂ›lad›.
Ard›ndan ÇHD ‹stanbul ﬁubesi
Baﬂkan› Avukat Taylan Tanay bir
aç›klama yaparak iﬂkence davas›n›n
sonuca ba¤land›¤›n› söyledi.
Tanay aç›klamas›nda Engin Çeber’e iﬂkence yapmaktan üç baﬂgardiyan (Selahattin Apayd›n, Nihat
K›z›lkaya, Sami Ergazi) ve bir 2.
müdür (Fuat Karaosmano¤lu) hakk›nda müebbet hapis cezas› verildi¤ini, iki baﬂgardiyan Yavuz Uzun ve
Murat Çise’ye hapis cezas› verildi¤ini ancak yatt›klar› süre göz önünde bulundurularak tahliye
karar› verildi¤ini söyledi. Bu dava kapsam›nda
yarg›lanan 13 polisten
3’ü hakk›nda kolluk
aﬂamas›nda iﬂkence yapmaktan
ceza verilerek
bunun mahkeme kay›tlar›na
geçti¤ini belirten
Tanay; polis memurlar› Mehmet
Pek ve Abdülmuttalip Bozyel için
üçer kez 2 y›l 6 ay
hapis cezas›, Aliye
Uçak için 2 y›l 6
ay hapis cezas› verildi¤ini söyledi.

Bir iﬂkence
olay›nda ilk
kez “özür”
dilenmiﬂti
Engin Çeber’in katledilmesinde...
Ve bugün gelinen noktada da bir iﬂkence davas›nda, ilk kez böyle a¤›r
cezalar ç›k›yor.
2 Haziran tarihli Hürriyet buna
iﬂaret ediyordu: “‹ﬂ ken ce dav as ›n a
ceza ya¤d›”
Vatan gazetesi ise, “ ‹ﬂ ke n c e de n
ölüm cezas›z kalmad›”, Sabah ise,
“‹ﬂkenceye tarihi ceza” baﬂl›¤›n›
atm›ﬂlard›.
Bu baﬂl›klar, acele at›lm›ﬂ baﬂl›klard›r. Türkiye gerçe¤ini tan›mayan baﬂl›klard›r. Ve bir di¤er ihtimal, “demokratikleﬂme” demagojilerini fazla ciddiye alan kafalar›n
ürünüdür.
Ruﬂen Çak›r, 2 Haziran’da NTV
ekran›nda yapt›¤› yorumda ﬂöyle
diyordu:
“Bu tür ﬂeylere –iﬂkenceye– meyilli olan insanlarda, art›k nas›l olsa bize bir ﬂey olmaz duygusu olmayacak... herkese çok iyi bir ders
olacak.”
Bu yorum da, Türkiye gerçe¤inden habersiz olman›n ya da bildi¤i
gerçe¤i bilmezden gelmenin çarp›c›
bir ifadesidir.
‹ki aç›dan yanl›ﬂ var bu sözlerde: Birincisi, sanki iﬂkence, gardiyanlar›n, polislerin, jandarmalar›n
“bu tür ﬂeylere meyilli olmas›”ndan
kaynaklan›yormuﬂ gibi bir düﬂünce
var ki, pespaye burjuva politikac›lar› ve sosyologlar› bile bunu bu kadar pervas›z savunamazlar.
Oligarﬂinin vermek zorunda kald›¤› bu cezalardan hareketle, art›k
herkesin korkaca¤›n› öngörmek de
temelsizdir. Binlerce iﬂkence, infaz
davas›ndan birinde bir ceza ç›kt› ortaya; ya ötekiler? Onlar›n iﬂkencecilere nas›l cesaret verdi¤ini görmezden geliyor bu sözün sahipleri.

Bu sonuç kolay al›nmad› elbette. 1,5 y›l boyunca Bak›rköy Adalet
Saray› önündeydik. Belki yukar›daki baﬂl›klar› atanlar bilmezden geliyor, a m a h e r h a f t a , ‹stanbul’un
yoksul semtlerinde Engin’i katledenlerin, Ferhat’› vuranlar›n cezaland›r›lmas› için, b › k m a d a n , u s a nm a d a n eylemdeydi.
Ört bas edeceklerdi her zamanki
gibi. Ettirmedik.
Davada her türlü hileye baﬂvurdular, izin vermedik.
Birtan Alt›nbaﬂ Davas›nda da,
kaç y›l boyunca o mahkemenin
önünde nöbet tuttuk biz.
Gazi Davas›’n› kaç y›l boyunca,
kar k›ﬂ demeden izledik.
Gerçek sorumlular yarg›lanmad›, ama iﬂkencede ölümleri, katliamlar› örtbas da edemediler.
Birkaç iﬂkenceciye, katile ceza
vermek zorunda kald›lar.
Ama hemen bu cezalar sonras›nda da oligarﬂik düzen yine onlar›
kurtarmak için o l a ¤ a n ü s t ü b i r se f e r b e r l i k içine girdi. Yine öyle olacakt›r.
Herkes bilmeli ki; bu dava henüz bitmemiﬂtir. ‹ﬂkencecilere bu
cezalar› çektirmemek için yasal ve
yasad›ﬂ› her yolu, yöntemi deneyeceklerdir. Önceki tecrübelerimizden biliyoruz bunu.
Yasalarda yap›lan düzenlemelerin hiçbir hükmü yoktur.
Televizyon ekranlar›nda yap›lan
yorumlarda medyan›n sahip ç›kmas›n›n da bu cezada önemli etkisi oldu¤u belirtiliyordu. Burjuva medya
e¤er bu cezan›n verilmesinde “bizim de pay›m›z var” diyorsa, her
aﬂamas›n› yazmaya, takip etmeye
devam etmelidir. Çünkü biliyoruz
ki, burjuva medyan›n yazmas›n›n
nedeni de yine Halk Cephesi’nin bu
davay› sahiplenmesi ve mücadelesidir.
Bu mücadele sona ermedi!
Herkes yaﬂayarak görecek ki, iﬂkencecileri kurtarmak isteyecekler!
Buna izin vermeyelim!

Katliam›n sorumlusu emperyalizmdir!

Dava boyunca, iﬂkencecileri
korumak i çin h er yola b aﬂvuruldu
1) Dava soruﬂturma aﬂamas›nda
iken M e t r i s H a p i s h a n e s i ’ ndeki
kamera sistemine elle müdahale
edildi¤i, kimi kay›tlar›n silindi¤i
kalanlar›n ise son anda kurtar›ld›¤›
aç›¤a ç›km›ﬂt›.
‹ﬂkence kay›tlar› silinerek, iﬂkencecilerin ceza almas› engellenmeye çal›ﬂ›ld›.
2) 22 Temmuz 2009’daki duruﬂmada da ise M u h s i n B o d u r Po lis Merkezi’ne ait görüntü kay›tlar›n›n orijinal haliyle de¤il, silinerek
gönderildi¤i görüldü.
Burada yap›lm›ﬂ olan iﬂkencenin kan›tlar› silinerek, iﬂkenceyi ve
suçlular› gizlemeye çal›ﬂt›lar.
3) 22 Temmuz 2009 tarihindeki
duruﬂmada tan›klar dinlenmiﬂ ve
Engin Çeber’in iﬂkence ile katledilmesine dair tan›klar›n so-

mut anlat›mlar› olmuﬂtu.
Yine o duruﬂmada teﬂhisler yap›lm›ﬂt›. Bu duruﬂman›n üzerinden
bir süre geçtikten sonra, ses kay›tlar› “ b i l i n m e y e n b i r n e d e n l e ”
kaybolmuﬂtu.
Duruﬂmada ses kay›tlar›nda teknik aksakl›k olmad›¤› belliydi.
Mahkemede dinlenen tan›klar›n ses
kay›tlar› da nas›l oldu¤u belirsiz bir
ﬂekilde “silinmiﬂti”
Silinen mahkeme kay›tlar›nda
tan›klar›n, hapishane idaresi taraf›ndan Engin’e nas›l iﬂkence yapt›¤›na, hapishane müdürü Fuat Karaosmano¤lu’nun “kurallara uymayanlar bundan sonra böyle cezaland›r›l›r” dedi¤ine dair ifadeleri
vard›. Aç›kça davaya müdahalede

bulunup, delilleri karart›p,
tan›klara gözda¤› verip, katilleri korumak istemiﬂlerdi.
4) Yine iﬂkence emrini veren h a p i s h a n e i k i n c i m ü d ü r ü n ü
kurtarmak için M e t r i s i d a resi sahte belge bile düzenledi.
5) Birinci ve ikinci m ü d ü r l e r i n de aralar›nda bulundu¤u 30’a
yak›n personel, aç›¤a al›nmak yerine Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan baﬂka hapishanelere atand›lar.
Böylelikle, iﬂkencecilerin görev
yerleri de¤iﬂtirilerek, yarg›lamay›
sürüncemede b›rakacak bir ad›m
at›lm›ﬂ oldu. Da¤›t›m› yap›lan personelin gönderildikleri yerler de
gizli tutuluyordu.
Bu yöntemle davan›n uzat›lmas›
ve zaman aﬂ›m›na girerek, düﬂmesi
amaçlan›yordu. ‹fade vermesi gereken personel, ifade vermeyerek,
mahkeme ise bulup getirmeyerek davay› uzatmaktayd›.
Say›: 219

Baz› iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas›nda eksikliklerin oldu¤unu söyleyen Tanay; “Kamera kay›tlar›yla iﬂkence yap›ld›¤› belli
oldu¤u halde jandarmalar hakk›nda beraat verildi. Abdülkadir
Öztekin adl› astsubay baﬂçavuﬂ
hakk›nda yaralamadan 5 ay hapis
cezas› verildi. Nevzat Kay›m,
Mehmet Polat, Erdo¤an Coﬂardereli, Nuri Atalay, Yusuf Gay›r,
Cuma Kaçar, Turan Günayd›n ve
Nuri Atalay isimli gardiyanlar hakk›nda 5’er ay hapis cezas› verildi ve
bu cezalar ertelendi. Ertelemelere itiraz, beraat kararlar›na temyiz hakk›m›z› kullanaca¤›z” dedi.
Dava kapsam›nda sahte belge
haz›rlamaktan yarg›lanan bir doktorun (Yemliha Söylemez) da 3 y›l 9
ay hapis cezas› ald›¤›n› söyleyen
Tanay, son olarak; “Bu kararlarla
Muhsin Bodur Karakolu ve Metris
Hapishanesi’nde iﬂkence yap›ld›¤›
belgelenmiﬂtir. Baki Erdo¤an ve
Birtan Altunbaﬂ gibi örneklerde yarg›n›n iﬂkencenin aklay›c›s› oldu¤unu gördük. Umar›z Türkiye yarg›s›n›n bu kaderi de de¤iﬂir” dedi.
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Bir tan›k daha
Yoldan arabas›yla geçen bir taksi ﬂoförü önce Halk Cepheliler’i korna ve zafer iﬂaretiyle
selamlad›. Ard›ndan yine gelen taksi ﬂoförü Muammer Salha, Engin katledildi¤i s›rada Metris’te oldu¤unu ve Engin’e yap›lan iﬂkencenin seslerini duydu¤unu söyledi. Konuﬂmak istedi¤ini söyleyen Salha son günde yap›lan iﬂkenceden bahsederek “Gece 3’e kadar inim inim inlettiler çocu¤u.
Enginler gelmeden öncede adli tutuklular› dövüyorlard›. Kamera sistemi
oldu¤u için kameran›n olmad›¤› yerlerde falakaya yat›r›yorlard›. 8-10 kiﬂi
bir anda çullan›yordu. Engin’in olay› olduktan sonra çok farkl› oldu. Gardiyanlar bir anda yumuﬂad›. Önceden ziyarete ç›karken bile asker gibi uygun ad›mda yürütüyorlard›. Hatta bir gardiyanla tart›ﬂt›ktan sonra bana
‘Siz Engin Çeber’e dua edin’ dedi” diyerek Metris’te yaﬂad›klar›n› anlatt›.
Tanay’›n ard›ndan Engin Çeber’in babas› Ali Tekin bir aç›klama
yapt›. Cezalar›n yetersiz olsa da iﬂkenceye ceza verilmesi aç›s›ndan
olumlu oldu¤unu söyleyen Tekin;

“Mahkemelerin kör olmamas› gerekli. ‹nsanlar›n coplanarak, iﬂkencelerle gözalt›na al›nd›¤›n› televizyonlardan hepimiz görüyoruz” dedi ve
cezalar› yetersiz buldu¤unu belirtti.

Emperyalizme Karﬂ› Birleﬂelim Savaﬂal›m
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Halk Cepheliler Yorum’un 25. Y›l Konseri
Çal›ﬂmalar›na Devam Ediyor
25 y›ld›r ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm kavgas› içerisindeler.
Halk›n sorunlar›n›, ac›lar›n›, özlemlerini yapt›klar› müzi¤e taﬂ›y›p, müzikleriyle sadece sorunlar› de¤il çözümleri de gösteriyorlar.
Bu yüzden 25 y›ld›r iktidarlar›n
sald›r›lar›n›n hedefi oldular. Gözalt›lar, iﬂkenceler, tutuklamalar hiçbir
zaman eksik olmad›.
Grup Yorum bütün bu sald›r›lara
ra¤men 25 y›ld›r tutuklu ve sürgündeki elemanlar›yla dimdik ayakta.
Beﬂiktaﬂ ‹nönü Stadyumu’nda 12
Haziran’da yapacaklar› 25. y›l konserinin haz›rl›klar›n› yap›yorlar.
‹stanbul ve Anadolu’nun birçok
ﬂehrinde de bu konserin çal›ﬂmalar›n›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesideki kavga arkadaﬂlar› Halk Cepheliler sürdüyor.

Say›: 219
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‹s t a n b u l’da; O k m e y d a n › sokaklar›nda 30 May›s günü 50 kiﬂiyle bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Sultanbeyli ‹lçesi’nde konserin
afiﬂleri yap›ld›.
Ba¤c› l a r'da 24 May›s günü Kirazl›, Güneﬂli ve Barboros Geliﬂim
Hastanesi’nin önüne konser afiﬂleri
yap›ld›. Kirazl›'da pankart as›ld›.
25 May›s günü ise Ateﬂtu¤la'da
afiﬂ ve pankart as›ld›.
K ü ç ü k a r m u t l u’da; Armutlu pazar›nda ve evler kap› kap› dolaﬂ›larak 3 bin el ilan› da¤›t›ld›. Konsere
ça¤r› yapan 7 adet pankart merkezi
yerlere as›ld›. Haftan›n iki günü Armutlu Meydanda stand aç›larak el
ilan› da¤›t›ld›, konsere ça¤r› yap›ld›.
K a r t a l Meydan’da çay bahçelerinin yan›na aç›lan standda gün bo-

yu el ilan› da¤›t›m› yap›larak tüm
Kartal halk›na konsere kat›l›m ça¤r›s› yap›l›yor. Kartal Merkez, Karl›ktepe, Esentepe, Rahmanlar ayr›ca
Tuzla'n›n belli baﬂl› mahallelerine
de yap›lan yüzlerce afiﬂ ve as›lan
pankartlarla tüm halka konsere kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. Stant 12 Haziran’a kadar aç›k kalacak.
27 May›s günü M e ci d i ye köy
Metrobüs önünde masa aç›l›p,
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer”
önlükleri giyilerek el ilanlar› da¤›t›ld›.
ﬁiﬂli – Taksim güzergah›nda dört
yere Grup Yorum'un konser pankartlar› as›ld›.
G ü l suyu’da yaklaﬂ›k 500 afiﬂin
as›l›p, binlerce el ilan› da¤›t›ld›.
Fatma Han›m pazar giriﬂine aç›lan
standla tüm halk›m›z konsere davet
edildi.
Maltepe Beﬂçeﬂmeler’de stand
aç›ld›. 4 adet pankart›n aç›ld›¤› mahallede önlüklerle el ilanlar› da¤›t›ld›.
1 M a y›s Ma h a l le si'nde, Mand›ra bölgesi denilen yere ve çevresine
onlarca afiﬂ as›ld›.
25 May›s günü K a d› köy'ün R›ht›m Caddesi çevresi, Moda, Bahariye Caddesi çevresinin büyük bölümüne 100'ü aﬂk›n afiﬂ as›ld›. Ayr›ca
R›ht›m Caddesi'nde otobüs ve minibüs duraklar›n›n karﬂ› korkuluklar›na 2 adet pankart as›ld›.
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, 23 May›s günü Be ﬂ i k t a ﬂ 'ta Grup Yorum'un konser tan›t›m bildirilerini
da¤›tt›. 1.5 saat süren da¤›t›mda
1500 bildiri da¤›t›ld›.
30 May›s günü Bahçelievler Zafer Mahallesi Pazar Pazar› Caddesi’nde masa aç›ld›. 4 saat aç›k kalan
masada 2500 bildiri da¤›t›ld›.

K › r k lar eli Bab a es ki’de 4
Haziran günü belediyenin yan›na
aç›lan masada 200 tan›t›m broﬂürü
halka ulaﬂt›r›ld›.
BURSA
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30 May›s günü ‹ z m i r Basmane’de Grup Yorum konseri afiﬂlerini

‹STANBUL

asan 3 Halk Cepheli polis taraf›ndan yerlerde sürüklenerek gözalt›na
al›nd›lar. Gözalt›na al›nan ‹smail
Hakverdi, Ahmet Alp Özel ve Ferit
Mutlu’ya götürüldükleri Basmane
Polis Karakolu’nda kiﬂi baﬂ›na 525
Lira para cezas› kesildi.
Ayn› gün ﬁirinyer Tansaﬂ ve
Sevgi yolunda el ilan› da¤›t›ld›.

K o c a e li’ d e 29 May›s günü
Kocaeli Gençlik Derne¤i üyeleri ‹nsan Haklar› Park›’nda masa aç›p
Grup Yorum ﬂark›lar› çald›lar. Masada yüzlerce el ilan› da¤›t›ld›.
Ant a lya’da K›ﬂlahan Meydan›’nda haftan›n 4 günü masa aç›l›yor. 26 May›s günü emekçilerin iﬂ
b›rakma eyleminin bitimine do¤ru
Antalya'dan Konsere düzenlenen
gezi program›n›n da anlat›ld›¤› ça¤r› ilanlar› da¤›t›ld›.
1 ve 2 Haziran günlerinde M al a tya'da Emeksiz ve Yeﬂilyurt caddelerinde çok say›da afiﬂ as›ld› ve
el ilan› da¤›t›ld›.

B u r s a'da üzerinde Grup Yorum'un amblemi ve konser bilgilerinin yer ald›¤› önlüklerle yap›lan çal›ﬂmalarda, çok say›da el ilan› da¤›t›ld› ve afiﬂ as›ld›. 26 May›s günü,
Ortaba¤lar ile Kestel bölgeleri ve
Ankara yolu üzerinde, 28 May›s günü ise yine Ankara Yolu üzeri ve
Y›ld›r›m ile Panay›r bölgelerinde
çok say›da afiﬂ as›ld›. 30 May›s günü ise; Teleferik, Zümrütevler ve
Mesken bölgelerinde afiﬂ yap›l›p,
Ortaba¤lar ve Teleferik'te el ilan›
da¤›t›ld›.
M e rsin’de 29 May›s günü Hastaneler Caddesi’nde masa aç›larak
"Türküler Susmaz Halaylar Sürer”
önlü¤ü giyilerek el ilanlar› da¤›t›ld›.
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‹nönü’deyiz! Grup Yorumlay›z!
En büyük devrimci koroda
Kavgan›n büyük halay›nday›z!
12 Haziran’da ‹stanbul’da
‹nönü Stadyumu’nday›z!
Bir anne Grup Yorum ile ilgili
G r u p Yo r u m ’ u d i n l e bir soruya; “G
yince duygulan›yorum. Kendi ço c u k l a r › m › G r u p Yo r u m ’ u n t ü r k ül e r i y l e b üy üt t ü m. ” diyerek cevap
veriyordu.
Bir anne için G r u p Yo r u m , kendisine böylesine yak›n, yaﬂamlar›n›n bir parças›yd›. Çocuklar›n› türküleriyle büyüttü¤ü G r u p Yo r u m,
iﬂte böylesine evlerimizin, yaﬂam›m›z›n içinde “bb i z de n bi r i”ydi.
Kuﬂkusuz bunlar› söyleyen anne
yaln›z de¤ildi. Böyle kimbilir kaç
anne G r u p Yo r u m’un parçalar›n›
söyleyerek büyüttü çocuklar›n›.
Yo r u m’un türküleri ile büyüyen
o çocuklar, ﬂimdi Yo r u m türkülerini söylüyorlar. Onlar, anneleri, babalar›, arkadaﬂlar›yla 12 Haziran’da
‹ n ö n ü’de olacaklar!
Anneleri, babalar›, çocuklar›,
yaﬂl›lar› ve gençleri, birlikte ‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!..

Kürt halk›n›n
yan›ndayd›lar!
...gecede sahneye ç›kan Yor u m, beﬂ bin Kürt'ün Halepçe’de
katledilmesini protesto ediyor ve
Kürt halk›n›n ac›lar›n› paylaﬂ›yordu.
Katliam› protesto eden Yor u m Kürtçe bir parça söylüyordu.
Kürtçe sözlü müzi¤e o güne de¤in tedirgin yaklaﬂ›yor di¤er sanatç›lar. Bunu, ‹ s t a n b u l 'da ilk
kez gerçeklestiren Yo r u m, öncelikle geceyi düzenleyenlerin engellemeleriyle karﬂ›laﬂ›yor. Ard›ndan da, Savc›l›k soruﬂturma
aç›yordu.

12 Haziran’da ‹nönü’deyiz!
Grup Yorum için bir emekçi ﬂunG r u p Yo r u m s a lar› söylüyordu; “G
dece müzik de¤il yoksul anadolu
halklar›n›n umutlar›n›, ac›lar›n›
sevinçlerini anlatan devrimci san a t ç › l a r. G r u p Yo r u m d e y i n c e
kavga özlem umut ve gelecek gü z e l g ü n l e r geliyor a k l › m a . . . ”
Binlerce emekçi için Grup Yorum, yoksul Anadolu haklar›n›n
umutlar›n›, ac›lar›n›, sevinçlerini
anlatmakt›. Onlar›n sevinçlerine,
ac›lar›na ortak olmakt›.
Anadolu halklar›n›n bin y›ll›k ac›lar›n›, bin y›ll›k özlemlerini dile getirip, gelecek güzel günleri anlatmakt›.
12 Haziran’da A n a d o l u ’nun
dört bir yan›ndan; iﬂçisi, emekçisi,
köylüsü, ö¤rencisi, ›rgat›, çoban›,
ev kad›n›yla Anadolu’yu, ‹nönü’ye
ça¤›r›yoruz!
12 Haziran’da A n a d o l u ’nun
dört bir yan›ndan; Türkü, Kürdü,
Arab›, Çerkezi, Boﬂnak›, Terekemesi, Laz›, Gürcüsü, Alevisi-Sünnisi
ile her milliyetten, her inançtan
insanlar›m›z› ‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!
Anadolu’nun yoksul halklar›n›,
kad›nlar›n›, erkeklerini, gençlerini,
yaﬂl›lar›n› ‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!..
Halktan, emekten yana herkesi,
tüm ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm savunucular›n›, yüre¤i kavgaya sevdal› olanlar›, umudu bilenleri, gençleri ve yaﬂl›lar›, kad›nlar› ve
erkekleri, her milliyetten, her renkten ayn› türkülere gönül verenleri,
‹nönü’ye ça¤›r›yoruz...

12 Haziran’da ‹nönü’deyiz!
16 yaﬂ›nda, genç bir iﬂssiz,
G r u p Yo r u m için ﬂunlar› söylüyorG r u p Yo r u m ’ u t a n › y o r u m ,
du; “G
s e v e re k d i n l i y o r u m . H a l k › n y o k -

sul kesimini savunuyor. B a s k› l a r a
karﬂ› hala dimdik ayakta, konserlerine devam ediyor.”
Milyonlarca insan›n duygular›n›
dile getiriyor bu cümleler.
Binlercemiz gibi!.. Tan›yorduk
onlar›... Tan›yoruz... Onlar›n ﬂark›lar› ile öfkemizi dile getirdik. Onlar›n ﬂark›lar› ile haks›zl›klara, zulme
karﬂ› ç›kt›k.
Onlar›n ﬂark›lar› ile grev halaylar›na durduk. Onlar›n ﬂark›lar› ile
boykotlar yapt›k. Onlar›n ﬂark›lar›
ile yürüdük.

Grevlerde onlar vard›!
...tutuklu ailelerinin sürdürdü¤ü açl›k grevine Yo r u m c u l a r da
kat›l›yor. Üç günlük açl›k grevinden sonra Yo r u m, grevdeki M ‹ GROS isçilerine, Eminönü M ‹ GR O S'ta destek konseri veriyor.
Devrimci eylemlere kat›lan Yor u m c u l a r, sanatç›n›n yerinin sadece sahne olmad›¤›n› biliyorlar.
Yaﬂam›n, kavgan›n ve insanlarin içinde olman›n gerekti¤ini
biliyorlar.

Say›: 219
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Ve ﬂimdi, binlercemiz, hepimiz
‹nönü’de olaca¤›z. Bir kez daha o
büyük devrim korosu ile ﬂark›lar›m›z› söyleyecek, o ﬂark›larla büyük
halaylar kuraca¤›z...
12 Haziran’da onlar› “tan›yan”
herkesi, kad›n,erkek, genç, yaﬂl›
‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!..
Öfkemizi, ac›lar›m›z›, sevdalar›m›z›, umudumuzu G r u p Yo r u m
ﬂark›lar›yla birlikte dile getirmek
için 12 Haziran’da ‹nönü’de olal›m.
Onlar bu kez bize oradan, ‹nönü’den seslenecekler. Onlarla bir-
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Kuﬂatmalarda onlar›n
ﬂark›lar› vard›
Çaytaﬂ› Dersim'de küçük bir
mezrad›r. 6 Aral›k 94'de de art›k
baﬂe¤mez Parti-Cephe direniﬂinin
ad› oldu.
Kemal Askeri’nin komutas›nda 9 gerillan›n içinde bulunduklar› köy evi askerlerce sar›lm›ﬂt›.
Gerillalar bayraklar›n› cama asm›ﬂ, "teslim olun" ça¤r›lar›na
sloganlarla, marﬂlarla cevap veriyorlard›.
Kurﬂun ve bomba sesleri aras›nda gerillalar›n söyledikleri
marﬂlar yükseliyordu...
O kuﬂatma s›ras›nda gerillalar›n dilinde Grup Yorum’un marﬂlar› vard›...
likte olacak, Anadolu’yu kar›ﬂ kar›ﬂ
gezece¤iz...
Say›: 219

Yürüyüﬂ
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12 Haziran’da ‹nönü’deyiz!
60 yaﬂ›nda bir esnaf Grup Yorum’a dair ﬂunlar› söylüyordu;
Bence halk› ayd›nlatan, düﬂün“B
d ü re n , t ü r k ü l e r i y l e , d u y g u l a r › y l a ,
davran›ﬂ ve düﬂünceleriyle halkla
bütünleﬂmiﬂ, halk›n sanatç›lar›d › r. Kiﬂili¤i, duruﬂlar›yla halklar›
kardeﬂli¤e, özgürlü¤e sevkeden
a y d › n l a r d › r. Ve bu ayd›n-sanatç› l a r halk›m›z›n 25 y›ld›r y a n › n d a l a r.”
Onlar her zaman halk›n sanatç›lar› oldular. Halk› “ayd›nlatan, düﬂündüren, e¤iten ve halktan ö¤renen” oldular.
Nerede bir direniﬂ varsa onlar
türküleri, baﬂe¤emez ﬂark›lar› ile
halk›n yan›ndayd›lar. Zulme karﬂ›
baﬂe¤emeyenlerin yan›nda oldular.
12 Haz›ran’de, zulme karﬂ› baﬂe¤meyenler, haklar› için direnenler, sömürünün olmad›¤› bir ülke
için mücadele edenler, ‹nönü’de
olacaklar.
Grup Yorum’un ﬂark›lar› ile direnen gecekondu emekçilerini, iﬂten
at›lan emekçileri, iﬂsizleri, tüm halk› ‹nönü’ye o büyük halaya ça¤›r›yoruz!..

‹nönü Stadyumu’nda 12 Hazi r a n’da yaﬂanacak ﬂey, sadece bir
konser de¤ildir.
Türkiye’nin en büyük devrimci
korosu kurulacak ‹nönü’de. Binlerce insan, kad›n›, erke¤i, genci yaﬂl›s›yla o gece binler olup, devrimin,
kavgan›n ﬂark›lar›n› söyleyecek.
Ba¤›ms›zl›k ﬂiarlar›n›, en kalabal›k vatanseverler korosu hayk›racak. ‹ﬂçisi, köylüsü, emekçisi, gecekondulusu, ö¤rencisi, kamu emekçisi binler olup, “Amerika Defol!”
diyecek.

12 Haziran’da ‹nönü’deyiz!
Grup Yorum’un y›llarca ﬂark›lar›n›, konserlerini, kasetlerini yasaklad›lar. Halkla ba¤›n› kesmek için
her tür bask› ve yasa¤› uygulamaktan kaç›nmad›lar.
Bir bak›ma Grup Yorum’un 25
y›ll›k tarihi bu bask›lara, yasaklara
karﬂ› bir mücadele tarihidir.
‹nönü’de onbinler olup, y›llard›r
Grup Yorum’a uygulad›klar› bask›n›n , yasaklar›n bir iﬂe yaramad›¤›n›
bir kez daha gösterece¤iz.
12 Haziran’da, bask›lar›n, yasaklar›n mücadelemizi engellemedi¤ini mücadeleleri ile gösteren,
7’den 70’e herkesi ‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!..
‹nönü’de Grup Yorum ile birlikte bir kez daha ﬂark›lar›m›z, halaylar›m›z ile halk›n mücadelesini hiçbir gücün engelleyemeyece¤ini gösterece¤iz.
Bu ayn› zamanda, halk›n kendi
sanatç›lar›n›, devrimci sanatç›lar›
sahiplendi¤i, bunu bir kez daha ilan
etti¤i bir konser olacak!
Onun için o gece ‹nönü’de olmak, zorunluluktan öte bir gerekliliktir. O gece ‹nönü’de olmal›, halaylara, o büyük koroya güç vermeliyiz.

12 Haziran’da ‹nönü’deyiz!
‹nönü’deyiz!.. Çünkü, bizim
olan ﬂark›lar›, kavgan›n ﬂark›lar›n›
söyleyece¤iz. Maden kazas› deyip,
daha fazla kâr için halk› dipsiz kuyulara gömenleri ‹nönü’de “Maden-

ci” ﬂark›s›n› söyleyerek, bir kez daha lanetleyece¤iz.Mücadelemizin
hakl›l›¤›n› vurgulamak için, 1 May›s 2010’da 300 bin emekçi olup
Taksim’e yürdü¤ümüz o büyük
kavga ad›na “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ›n› söyleyece¤iz.
‹ﬂte tüm bunlar için, Taksim’e
ç›kan emekçileri, binleri ‹nönü’ye
ça¤›r›yoruz!..
Biliyoruz ki, ‹nönü konseri sadece bir konser de¤il, 25 y›ll›k mücadele tarihimizin anlat›ld›¤›, bizim
anlat›ld›¤›m›z bir gece olacakt›r.
Bu tarihi yaﬂayan herkesi, bu tarihe tan›k olan herkesi, bu tarihi kitaplardan okuyan herkesi 12 haziran’da ‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!..

12 Haziran’da ‹nönü’de
ol a c a ¤› z !. .
Grup Yorum, “bizimdir”, Grup
Yorum “halk›nd›r” diyen herkesi
‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!.

Yoksul halk›n yan›nda
DYP-SHP hükümetinin, önce
I M F'ye sundu¤u, sonra da, 5 Nisan 1994’te uygulamaya koydugu "5 Nisan Ekonomik Istikrar
Paketi"; bir karabasan gibi girdi
halk›n yaﬂam›na.
"Açl›¤a ve Zulme Karﬂ› Aya¤a
Kalk!" ad›yla, devrimcilerin
sürdürdü¤ü bu kampanyaya
G r u p Yo r u m’da kat›ld› bu süreçte. Anadolu'da da birçok konser verdi Yo r u m. Band›rma, Sivas, Mu¤la, Amasya-Gümüﬂhac›köy’de binlerce kiﬂiye konserler
verdi Yo r u m.
Kampanya boyunca halk›n
yan›nda oldu Yo r u m . . .
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"Devaml› yasaklar, tutuklamalar, iﬂkenceler yaﬂayan bir müzik
grubu düﬂünün! ‹nsan, onlarla ilgili haberleri okuyunca ﬂaﬂk›na dönerdi. Bir ' ﬂ a r k › ' nas›l oluyor da
potansiyel bir tehlike ya da suç unsuru olabilirdi? ‹lginç olan yaﬂanan tüm bask›lara ra¤men, grubun
geçen uzun y›llara ra¤men ›srarla
da¤›lmamas›, direnmesiydi. ‹ﬂ bununla da kalm›yor, bask›lara nispet
yaparcas›na, devaml› ﬂark›lar yaz›yorlar, albümler haz›rl›yorlard›."
Orhan Kahyao¤lu Grup Yorum’un
tarihini yazd›¤› “S›yr›l›p Gelen” kitab›nda ﬂaﬂk›nl›¤›n› böyle ifade
ediyor.
Dizimizin geçen haftaki bölümünde, “Tarihe mühür vurulur mu”
diyerek Yorum’un susturulmas›
için yap›lan bask›lar› anlatm›ﬂt›k.
25 y›ll›k tarih sonunda art›k oligarﬂinin de kabul etti¤i bir gerçektir. Grup Yorum; bask›larla, sald›r›larla, yasaklarla SUSTURULAMAZ!
Çünkü Grup Yorum’un müzi¤i
ülkemiz ve halk gerçe¤ine dayanarak yaﬂam›n ve hayat›n içinde yaz›lmaktad›r. Ülkemiz tablosu ne ise
Yorum’un 25 y›ll›k tarihi, müzi¤iyle de, prati¤iyle de direnenlerin
cephesinden onu yans›t›r.
Mesela Grup
Yorum
konserleri hiçbir
zaman insanlar
“hoﬂ va k i t ” geçirsin diye yap›lmam›ﬂt›r.
Oligarﬂiye,
faﬂizme, em-

peryalizme karﬂ› süren ekonomik,
demokratik, politik mücadelenin
bir parças› olmuﬂtur. Grup Yorum’un kampanya konserleri bunun en somut örne¤idir.

ﬂan 45 kiﬂilik bir ekip kat›ld›.
Bu konserler içinde yasaklanan
olmad› ancak, konser yap›lacak salon sahipleri tehdit edilerek yine
konserler engellenmeye çal›ﬂ›ld›.

"Açl›¤a ve Zulme Karﬂ›
Aya¤a K alk" k onserleri

“Amerika Defol Bu Vatan
Bizim”

5 Nisan 1994’deki ekonomik
krizde oligarﬂinin krizinin faturas›n›
halk›n üzerine y›kmak için ald›¤› 5
Nisan kararlar›na karﬂ› Devrimci
Hareket "Açl›¤a ve Zulme Karﬂ›
Aya¤a Kalk" ça¤r›s›yla kampanya
baﬂlatt›. Grup Yorum bu süreçte,
Band›rma, Sivas, Mu¤la, AmasyaGümüﬂhac›köy, Adana-Yenice, Gaziantep, ‹zmir, Denizli ve Antalya
olmak üzere Anadolu’nun birçok
ilinde verdi¤i konserlerle kampanyan›n taleplerini halka ulaﬂt›rd›. Bu
kampanya çerçevesinde düzenlenecek olan ‹stanbul ve Adana konserleri yasakland›. Denizli’de ise konser sonras› savc›l›¤›n açt›¤› dava ile
2002 y›l›na kadar bu ﬂehirde Grup
Yorum’un konser vermesi yasakland›.

Halk Cephesi’nin 2009 Ekim
ay›nda baﬂlayan ve 2010 Mart ay›na
kadar süren “Amerika Defol Bu
Va t a n B i z i m ” kampanyas›na,
G r u p Yo r u m , S u a v i , E r d a l B a y r a k o ¤ l u , T i y a t r o S i m u r g v e ‹ d i l T iy a t ro Atölyesi de ‹stanbul, Kars,
Samsun, Malatya, Antalya, ‹zmir,
Adana, Antakya’da birlikte düzenledikleri konserlerle kat›ld›lar.

“Ortak D üﬂman
Amerika’d›r” k onserleri
Halk Cephesi 2008 y›l› Ocak
ay›nda dünya halklar›n›n düﬂman›
Amerika’ya karﬂ› “ O r t a k D ü ﬂ m a n
A m e r i k a ’ d › r ” kampanyas›n› baﬂlatt›.
Haziran ay›na kadar süren bu
kampanyan›n en önemli etkinliklerinden birisi de ‹dil Kültür Merkezi
taraf›ndan ülke çap›nda düzenlenen
konserlerdi. ‹ s t a n b u l , ‹ z m i r, Antalya, A n k a r a , B u r s a , S a m s u n ,
M a l a t y a , D i y a r b a k › r, Ç a n a k k a l e ,
ve Edirne’de yap›lan bu konserlere
Grup Yorum’un yan›s›ra S u a v i , Erd a l B a y r a k o ¤ l u , T i y a t ro S i m u r g
ve ‹dil T i y a t ro Atölyesi’nden olu-

‹stanbul’da 12 y›l süren
yasak!
Grup Yorum, 25 y›ll›k tarihinde
yüzlerce konser yapt›¤› gibi, konserlerinin yüzlercesi de yasakland›.
Baz› illerde bu yasak y›llarca sürdü.
‹stanbul da yasakl› illerden birisiydi. ‹stanbul Valili¤i tam 12 y›l boyunca Yorum’a konser yapmay› yasaklad›.
12 y›l sonra 9 Eylül 2001’de yeniden konser verecek olan Grup Yorum üyeleri o günü ﬂöyle anlat›yorlar: “ Harbiye Cemil Topuzlu Aç›k
Hava Tiyatrosu, en kalabal›k akﬂamlar›ndan birini yaﬂ›yor. Alt› bini aﬂk›n dinleyici, alk›ﬂlarla Yorum'u ça¤›r›yor. Önce, orkestra yerini al›yor.
‹lk ﬂark›n›n aç›l›ﬂ›n› meyle yapacak
olan Ertan Tekin, Yorumcular'dan
gelecek iﬂareti bekliyor. Yorumcular, bir türlü o iﬂareti vermiyor.
Çünkü, heyecandan titriyorlar. ‹lginç olan; herkesin, birbirini heyecanlanmamas› için uyarmas›... Nihayet, baﬂlamak gerekti¤ine karar
veriyorlar, iﬂareti alan mey, giriyor;
a rd›ndan kemanlar... ard›ndan...
tüm Yorumcular tek tek ç›k›yorlar
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Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
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sahneye. ... Bizi böylesine titreten,
bunca y›l›n özlemiydi."
Bu konserle birlikte Yorum’un
Harbiye Konserleri adeta 1 y›ll›k faliyetlerinin müzik, tiyatro ve halk
oyunlar›yla sergilendi¤i bir gösteriye dönüﬂtü.
Grup Yorum’un gelenekselleﬂen
Harbiye Konserleri’nde, 17 A¤ustos

Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

2003’de özel bir konu¤u vard›. Grup
Yorum o gün sahneye, 1966’da kurulan ﬁili’li müzik grubu ‹nti-illimani ve
1968’lerden bu yana çizgisini koruyan
Mo¤ollar’la birlikte ç›kt›. Latin topraklar›n›n isyanc› gelene¤i ile isyanlar
topra¤› Anadolu’nun baﬂkald›r›s› türkülerde birleﬂti.

Harbiye’de b ir masal
gecesi
Grup Yorum, 2004 May›s’›nda
düzenledi¤i Harbiye konserinde ise
bir ilke daha imza att›.
Masallar›n, destanlar›n kahramanlar›n› ve gerçek yaﬂam›n kahramanlar›n› müzikten ﬂiire, tiyatrodan dansa
kadar sanat›n birçok dal›n› bir arada
kullanarak anlatt›¤› müzikal bir gösteri sergiledi. ‹lkça¤lardan bugüne insanl›k tarihini ve mücadelesini, zalimleri ve ezilenleri, yenilmez say›lan
imparatorluklar›, açl›klar›, savaﬂlar›,
hastal›klar› anlatt›.
Bu gece, oligarﬂinin 1 Nisan
komplosuyla devrimci harekete tüm
alanlarda sald›rd›¤› bir süreçten hemen sonra yap›lm›ﬂt›. 1 Nisan Komplosundan Grup Yorum da pay›na düﬂeni ald›. ‹hsan Cibelik, Muharrem
Cengiz ve Ali Arac› tutukland›. Ancak geceye gönderdikleri mesajla onlar da tecrit duvarlar›n› aﬂarak gecedeki yerini ald›lar.
Geceye gönderdikleri mesajda
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ﬂöyle diyorlard› tutsak Yorum üyeleri:
“Masallar, gerçe¤i de¤iﬂtirme arzusundan do¤arlar. Onlar› gerçe¤e dönüﬂtürmek yaﬂam çizgimizin ta kendisidir. (...) Bu masal hepimizin. Bu masal, ba¤›ms›z, demokratik, özgür bir
ülke ve insana yaraﬂ›r bir dünya özlemidir. Ödedi¤imiz bedeller bunun
için. Ayn› masal› gerçek k›lman›n sevdal›s› binlerce yürek, merhaba”
(Grup üyelerinden Muharrem Cengiz
halen Trabzon’da tutukludur.)
Komplolara, sald›r›lara, tutuklamalara ra¤men halk Grup Yorum’u
yaln›z b›rakmad›. Marﬂlar›n, türkülerin tek bir a¤›zdan söylendi¤i, omuz
omuza coﬂkulu halaylar›n çekildi¤i 5
bin kiﬂilik büyük bir koroyla Yorum,
ilklerden birini daha tarihine yazd›.

Bombalar alt›nda 68 gün
2003'te baﬂlayan Amerikan iﬂgaline karﬂ›, Irak halk›yla dayan›ﬂmak
için Ba ¤d at ’ t ay d› Yo r u m .
“Biz var›z” hayk›r›ﬂ›yla direnen
tüm halklar›n Amerikan imparatorlu¤una karﬂ› görkemli gücünü dile getirirken, bu süreçte, Irak'a " C a n l › K a lk a n " olarak giden Yorum üyesi Cihan
Keﬂkek de, tam 68 gün boyunca Ba¤datl›lar’la beraber direniﬂ türküleri
söyledi. Direniﬂ türkülerini, direniﬂlerin içinde yer alarak söylemek, bir Yorum gelene¤iydi. Irak’›n iﬂgalinin sürdü¤ü dönemde, Biz Va r › z albümünü
ç›kard›. Biz Var›z isimli marﬂ› ve Ba¤dat ﬂiirini direnenlere, Anadolu'nun
dört bir yan›nda iﬂgale karﬂ› cephe
oluﬂturan kitlelere duyurmaya çal›ﬂt›.
Cihan, Irak’›n iﬂgali tamamlanana
kadar Ba¤dat’dayd›. Bombard›man›n
ilk gecesi Cihan not defterine ﬂunlar›
yazm›ﬂt›;
“Adeta bütün gökyüzü
ayd›nland›.
Amerika,
bombalarla,
belli ki tüm
dünyaya
mesaj veriyor. Alev
alev mes a j l a r.
Va h ﬂ e t
vahﬂet
mesaj-

lar ya¤›yor gökyüzünden. Bombalar
çok a¤›r dövüyor her yan› ... Camlar
sars›l›yor. Sanki yerin yüre¤ine kurﬂun s›k›l›yor. Toprak ac›yla hayk›r›yor... Ve at›lan her bomba öfkeyi, kini,
ayn› zamanda umudu biriktiriyordu,
bir kere de Amerika'n›n üstünde patlamak üzere... Halklar... Yaﬂamak zorundalar, doymak zorundalar, adalete
kavuﬂmak zorundalar... Ve bunun için
direnmek zorundalar. Halklar bu gerçe¤i gördükçe, bu düﬂen bombalar›n
etkileri de silinip gidecek. Amerika
tüm dünyay› yok edemez ya, hepimizi
öldüremez ya!...”
Yedi y›ll›k iﬂgal sürecinde Amerika Irak’ta bir milyonun üzerinde insan› katletti ve halen katletmeye devam
ediyor. Ancak tüketemediler Irak halk›n›... Irakl›lar direniyor. Bugün
Irak’ta iﬂgalcilerin beyninde patlayan
bombalar de¤il, halk›n öfkesidir. Yorum, bu öfkeye tan›k oldu, o öfkeyi
duydu benli¤inde ve emperyalizme
karﬂ› duydu¤u bu öfkeyi türkülere,
marﬂlara yans›tt›.

Halk›n, kavgan›n sesi
Grup Yorum
Dizimizin son bölümünde Grup
Yorum’un müzi¤ine de k›saca de¤inmek istiyoruz. Yorum’un müzi¤i için
çok ﬂey söylendi. “Özgün müzik”,
“ça¤daﬂ halk müzi¤i”, “Anadolu
pop”, Akdeniz ve Latin müziklerinden esinlenen yeni ﬂark› ak›m› denildi müzi¤i için. Tüm bu de¤erlendirmeleri nas›l bir anda bir yana atmak
do¤ru de¤ilse, hiçbiri de tek baﬂ›na
Yorum’u anlatmaz. Bu nedenle Yorum daha önce kulland›¤› “ ç a ¤ d a ﬂ
halk müzi¤i”ni kullanm›yor art›k.
Yorum müzi¤i hiçbir kal›ba sokulamaz. Halka coﬂku, moral verecek,
kavgaya davet olacak, ac›s›n› notalarda ve sözlerde duymas›n›
sa¤layacak, isyan›n› ezgilerin hayk›r›ﬂ›yla ifade edecek, hangi müzikte, ak›mda
ne kadar olumlu yan varsa
al›r. Halk müzi¤inin Anadolu
halk›n›n ac›lar›n› ve kavgalar›n›, da¤lara tutkun isyanlar›n›
anlatan ezgileri süzülüp gelir,
dünya halklar›n›n devrimci kavgalar›ndan. Halklara ait güzel
olan, kavgaya dair ne varsa Yo-
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rum’un müzi¤inde bütünleﬂir. Bir
isim vermek gerekirse ona; d e v r i m i n
m ü z i ¤ i d i r. Yorum, devrimci müzi¤in
bugünkü Türkiye’de öncüsü ve temel
yap›taﬂ›d›r. Sürekli yenilenmesi, geliﬂmesi, güçlenip ve kitleler içinde
daha fazla yer etmesi de bundand›r.

Grup Yorum s adece
müzi¤in de¤il, “yeni”yi
ü retmenin o kuludur
Yorum’un tart›ﬂ›lan en önemli
özelliklerinden birisi de, bunca bask›ya, yasa¤a ve birçok eleman›n›n bilinen nedenlerle grubun d›ﬂ›na düﬂmesine ra¤men, hala yürüyüﬂünü kararl›l›kla nas›l sürdürdü¤üdür.
Bu sorunun ilk cevab› elbette ö r g ü t l ü s a n a t ç › l › k anlay›ﬂ›d›r, halkla
içiçe olmas›, oradan beslenmesi, ko-

lektif bir çal›ﬂmay› hayata geçiriyor
oluﬂudur. Buna ba¤l› olarak ikinci bir
cevap ise, Grup Yorum’un kolektif çal›ﬂma anlay›ﬂ›n›n ayn› zamanda bir
okul olmas› iﬂlevini de beraberinde
getirmesidir. “Okul” olma iﬂlevi bugün kurumsallaﬂm›ﬂ, Yorum’un çizgisini bütünleyen bir tarza dönüﬂmüﬂtür.
Elemanlar›n› kendisi yetiﬂtiriyor.
Grubun tecrübelileri, yenilere tüm birikimlerini aktararak onlar› geliﬂtiriyor. Kolektivizm, yeni eski tüm grup
üyelerini sar›p sarmal›yor, herkes bir
alanda yetiﬂiyor, yetkinleﬂiyor. Bu e¤itim anlay›ﬂ› yaln›zca grup içiyle de s›n›rl› de¤il. Grup Yorum’dan etkilenerek Anadolu'nun çeﬂitli illerinde kurulan amatör müzik gruplar›yla da iliﬂki
kuran Yorum, çok daha geniﬂ bir co¤rafyada okul iﬂlevini sürdürüyor.
Grupta birikimlerini, tecrübelerini
yeni gelenlerle paylaﬂmak, onlar› hem
teknik, hem politik bir çal›ﬂma progra-

“Yorum Bizim Sesimiz”
S e m i h K o r k m a z : (Tekstil iﬂçisi - 20)
Grup Yorum özgürlüklerin grubu,
yoldaﬂlara, kardeﬂlerimize destek olan bir
grup. Yörelerimizi de¤iﬂtirmeden halk›n
türkülerini söylüyor.
Ya s i n Ö z d e m i r : (Tekstil
iﬂçisi -18)
Yaﬂamdaki mücadeleyi yazd›¤›
ﬂark›larla anlatan müzik grubu.
Mücadeleyi en do¤ru ﬂekilde anlat›yor.
Es e n P o yra z: (Tekstil iﬂçisi-iﬂsiz - 30)
Grup Yorum benim için kendimi ifade ediyor.
Sonuçta ezilen, sömürülen halk›n içinde. Onu
dinledi¤im zaman içim k›p›r k›p›r oluyor.
Zeki Alaca: (Esnaf - 37)
Yorum devrimci, vatansever bir grup.
Herkesin sevdi¤i bir grup. Ben sabah, akﬂam
dinlerim. Halk›n, yoksulun dilinden anlayan
bir grup. Gelece¤e taﬂ›nan bir meﬂaledir.
‹ b r a h i m Ç › n a r : (Serbest meslek - 31)
Protest müzi¤in Türkiye’deki ilk gruplar›ndan biri. Y›llard›r kadrosu de¤iﬂse de
müzik tarz›ndan ödün vermeyen ve
müzi¤inden ziyade yapm›ﬂ oldu¤u eylemlerle, iﬂgallerle halk›n tan›d›¤› bir gruptur.
Sisteme boyun e¤miyor ve sistemin önünde

m›na tabi tutmak, kolektif çal›ﬂma içine dahil ederek üretimin içine katmak
Yorum'un tarz›d›r. Bir ço¤u enstrümanlar›, enstrümanlar›n uyumunu,
beste yapmay›, ﬂark› düzenlemeyi, söz
yazmay› hep bu süreçlerden geçerek,
prati¤in içinde yaﬂayarak ö¤reniyorlar.
Ö¤retmenli¤ini Grup Yorum elemanlar›n›n yapt›¤› G r u p Yo r u m K o r osu, bu konuda önemli bir örnektir.
Her sene kay›tlar› yenilenen koro
Grup Yorum'u dinleyen, müzikle ilgilenen gençlerden oluﬂuyor. Koro dersleri içinde, müzik e¤itiminin yan›s›ra
Grup Yorum'un müzi¤e bak›ﬂ›na kadar
birçok ders iﬂleniyor. Grup Yorum korosu da, y›llard›r Yorum'u besliyor. ‹ﬂte bunun için her ﬂeye ra¤men Grup
Yorum tüketilemiyor. Bunun için türküler susturulam›yor. Halaylar Sürüyor.

Halkın
Aydınların
gözüyle
Grup Yorum

-Bittiher zaman asil bir duruﬂ
sergiliyorlar.
Erkan
Koçak:
(Tekstilci - 28)
Grup Yorum
halk› temsil ediyor. Halktan biri-

si, halk›n sesi.
C i h a n A k d a ¤ : (26)
Emek-sermaye çeliﬂkisinde ﬂark›lar›yla,
marﬂlar›yla bizi bu kavgaya Yorum sürükledi. 25 y›ll›k tarihinde hiçbir zaman devrimci
duruﬂunu bir kenara koymad›. Para kazanmay› hiçbir zaman hesaba katmam›ﬂt›r. ‹ﬂin
maddi boyutunu hiç düﬂünmedi.
E s r a G ü l k a n a t : (Ö¤renci - 19)
Ben Yorum’un ﬂark›lar›yla büyüdüm. Onlar› çok
seviyorum. Sonuçta bizleri savunuyorlar, destekliyorlar.
Yorum gibi bir grup bulunmaz.
G ü l t e n Y›ld›z: (29)
Yorum biz, biz Yorum’uz. Yorum’u dinledi¤im
zaman sanki bir yak›n›m›, bizden birini dinliyorum.
Bizim içimizdeki sorunlar› melodilere vuruyor. En
mant›kl› söz: Yorum Bizim Sesimiz. Yorum bir okuldur.
F › r a t H a l i s : (Serbest - 22)
Hayat›, insanl›¤› güzel yorumlayan bir grup.
Yaﬂad›¤›m›z olaylar› ﬂark›lar›yla gündeme getiriyor.
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“Sözleri bizler için
kesinlikle güvenilirdir”
Ya s e m i n
Göksu ile
G r u p Yorum’un 25.
Y›l› üzerine
görüﬂtük.

Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

Yürüyüﬂ: Grup Yorum deyince akl›n›za ne geliyor? Grup Yorumla ilgili düﬂüncenizi sormak istiyoruz
Ya s e m i n G ö k s u : Do¤rusu Grup
Yorum'la ilgili duygu ve düﬂüncelerimde tarafs›z olmaya çal›ﬂaca¤›m.
Kendilerinin son 13 y›l›n›n tan›¤› olarak elbette onlarla duygusal
bir ba¤›m var. Zaman zaman kollektif konserlerde, yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda çeﬂitli turnelerde, eylemlerde
ve Feda Albümü'nde iki ﬂark› ile, bir
yol arkadaﬂl›¤›n› sürdürerek, hep
birlikte uzun bir süreci geride b›rakt›k. Politik olarak her zaman uyuﬂmasak da, birbirimizle ilgili eleﬂtirilerimizi çok medenice paylaﬂt›k ve
hep yanyana durabilmeyi de baﬂard›k. Benim için çok k›ymetliler.
Yürüyüﬂ: Grup Yorumun sanatç›lar
üzerinde nas›l bir etkisi var?
G ö k s u : Herkesin ad›na genellemeler yapmak do¤ru olmaz. Ama ﬂunu
söyleyebilirim ki, ço¤unlukla sayg›n bir intiba b›rakm›ﬂlard›r. Benim
gibi zaman zaman söylem ve eylemlerde onlardan farkl› düﬂünen
arkadaﬂlar›m›n, Grup Yorum söz
konusu oldu¤unda, g›yaben ya da
fiziksel olarak onlardan taraf olma,
o n l a r › n y a n › n d a olma hallerine çok
rastlam›ﬂ›md›r. Bir kere sözleri bizler için kesinlikle güvenilirdir.
Yürüyüﬂ: Grup Yorum' un karﬂ›laﬂt›¤› bask›lar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
G ö k s u : Grup Yorum y›llarca çile
çekti. Bir çok sanatç› için daha kolay olan ﬂeyler onlar için hep daha
zor oldu. Elbette ki, ﬂark›lar›n, kon-
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serlerin, albümlerin yasaklanmas›,
müzisyenlerin nezarethanelerde,
hapishanelerde zulüm görmesi, bu
ülkede yaﬂayan herkes, hepimiz için
utanç verici. Sistemin temel yap›
taﬂlar›na yönelen her türlü tehdit, o
sistem taraf›ndan en ac›mas›z, en
gaddar yöntemlerle bast›r›lmaya çal›ﬂ›l›r. Grup yorum da binlerce kiﬂi
üzerindeki etkisi, gücü nedeniyle,
devlet taraf›ndan hep tehdit olarak
alg›land›. Büyük bedeller ödedi.
Ama ﬂunu da söylemezsem olmaz.
Grup Yorumun sorunu sadece devletle olmad›. Onlar› konserlere, festivallere ça¤›ran, kurumlar, kiﬂiler
de çok sömürdüler. Ayn› konsere,
festivale giden baﬂka sanatç›lara
uçak biletleri al›n›rken, onlar otobüslerle getirilmiﬂlerdir. Birçok sanatç› otel odas›nda yat›r›l›rken, onlara okul derslikleri, kötü misafirhaneler reva görülmüﬂtür. (...) Genelde demokrat kesim bizlere, bizim
k›z, bizim o¤lan muamelesi yapar.
Hep ve en çok ihmal etti¤i ama en
çok destek ve dayan›ﬂma bekledi¤i
de bizler oluruz.

Yürüyüﬂ: Grup Yorum 25. y›l›n›
kutluyor. 25 yaﬂ›nda olan Grup Yorum için ne söylemek istersiniz?
G ö k s u : Birebir tan›ﬂt›¤›m›z gün-

Halkın
Aydınların
gözüyle
Grup Yorum
Onlar benim ailem,
kardeﬂlerim... Hiç
düﬂünmeden arkam›
dönebilece¤im dostlar›m.
Gerçekten dürüst, ahlâkl›,
güvenilir, az bulunur
insanlar. Gerçek birer
yurtsever, cesur devrimciler.

den bu yana, benim onlara iliﬂkin
eleﬂtirilerimin baﬂ›nda, özellikle
sahnedeki sert ve
keskin duruﬂlar› gelmiﬂtir. Devrimci
olman›n neﬂeli, duygusal, hareketli
olmay› engellemedi¤ini, aksine
duygular›n› göstermenin insanlarla
yak›nlaﬂmakta çok önemli bir faktör
oldu¤unu savunmuﬂumdur hep.
Marﬂlar›n militarist bir müzikal format oldu¤unu, repertuarlar›na daha
fazla türkü katmalar› gerekti¤ini,
sahnedeki performanslar›n› biraz
daha estetik ögelerle, örne¤in biraz
dansla zenginleﬂtirmelerinin yararl›
olaca¤›n›, sahne üzerinde haz›rolda
durman›n fazlaca bir anlam› olmad›¤›n› söylemiﬂ durmuﬂumdur. Hiç
unutmam, ‹nti ‹limani ilk geldi¤inde, grup elemanlar›yla birlikte kulisten onlar› seyrediyorduk ve onlar›n sürekli dans ederek, çok hareketli ve enerjik ﬂark›lar›yla tüm aç›k
havay› coﬂturmalar› hepimizi etkilemiﬂti. Çocuklara (Grup Yoruma)
dönüp, "baksan›za ﬂunlara, onlar
sizden daha m› az devrimci" demiﬂtim. ﬁimdilerde onlarda böyle de¤iﬂiklikler görüyorum ve çok mutlu
oluyorum. Ama ﬂark›lar›nda kulland›klar› ve bana göre bazan fazla
ulusalc› olan ögeleri, daha tarafs›z
ve daha enternasyonalist bir bak›ﬂ
aç›s›yla de¤erlendirmeleri gere¤ini
zaruri gördü¤ümü söylemeden edemeyece¤im...

Yürüyüﬂ: Grup Yorum için bunlar›n
d›ﬂ›nda eklemek istedi¤iniz bir ﬂey
var m›?
G ö k s u : Onlar benim ailem, kardeﬂlerim... Her biri çok de¤erli, çok
k›ymetli. Hiç düﬂünmeden arkam›
dönebilece¤im dostlar›m. Gerçekten dürüst, ahlâkl›, güvenilir, az bulunur insanlar. Gerçek birer yurtsever, cesur devrimciler. Onlar› sahnede her seyretti¤imde, fazlas›yla
heyecanlan›yor ve çok duygulan›yorum. Onlar› seviyorum... bunun
bir önemi var m› bilmiyorum ama
ömrüm oldukça yanlar›nda olaca¤›m.
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Yü r ü yü ﬂt e

Tek Yol

Düzenden, CHP’den Bekleyece¤imiz
Bir ﬁey Yoktur
K e m a l K › l › ç d a ro¤lu’nun CHP
Genel Baﬂkan› olmas› ile birlikte,
sanki çok ﬂey de¤iﬂecek, CHP “yeni”
bir parti olacakm›ﬂ gibi umut besleyenler oldu.
Oysa ne K e m a l K › l › ç d a ro¤lu
“yeni” birﬂeyler söylemiﬂti, ne de
C H P eski politikalar›n› terketti¤ine
dair bir aç›klama yapm›ﬂt›. Ortada
“yeni” diyebilece¤imiz tek cümle
yoktur.
K›sacas› düzenin solunda “yeni”
say›labilecek bir geliﬂme, “de¤iﬂim”
yoktur. Hele “umut”lanmak için hiçbir neden yoktur. Çünkü, C H P ’de
de¤iﬂen birﬂey yoktur.
Kald› ki, K e m a l K › l › ç d a r o¤ lu’ndan bir “lider” yaratmak isteyenler, C H P’yi düzenin solunda bir
“umut” olarak haz›rlayanlar iﬂbirlik-

çi tekelci sermayenin bir kesimiydi.
Ancak tüm bu gerçeklere karﬂ›n,
T K P’den, gazeteci yazar Ece Tem e l k u r a n’a, gazeteci Do ¤a n T › l›ç’tan kimi ayd›nlara kadar, bir çok
kesim C H P’yi tekrar bir umut olarak
görmeye baﬂlad›.
“ ‘Gandi Kemal’ ismiyle yarat›lan sinerji, bir yandan AKP’den
umut kesmiﬂ ama CHP’de arad›¤› s›cakl›¤› bulamayan yoksullar›n do¤al
deste¤ini sa¤larken, öte yandan
CHP örgütlerine aﬂ›lad›¤› umutla tabanda daha dinamik ve güçlü bir
kampanya yürütülmesine hizmet
edecek.”(L.Do¤an T›l›ç, Birgün, 20
May›s 2010)
Bu sat›rlar› yazan gazeteci Do¤an
T›l›ç, sosyalist oldu¤unu söyleyerek
yazmaktad›r bu sat›rlar›. Öncelikle

CHP gibi bir düzen partisinin Genel
Baﬂkan›’n›n kim olaca¤›, bir “sosyalist” in sorunu de¤ildir.. Onun için
ortada “sevinilecek” ya da “keyf” al›nacak bir durum yoktur.
Yine bir sosyalist olarak, CHP’nin
“örgütlenmesi” için temennilerde bulunmak, ne zamandan beri sosyalistlerin iﬂi olmuﬂtur? Tersine sosyalistler, düzenin solunun halk kitlelerini
aldatmas›n›n önüne geçmeye çal›ﬂ›rlar. Bunun için düzenin solunun halk
düﬂman› politikalar›n› teﬂhir eder, halk› uyar›rlar. Aksi halde y›llar önce
Ecevit’in milyonlarca insan› aldatmas› örne¤i tekrar yaﬂanacakt›r.
K › l › ç d a r o¤lu ’nun seçilmesine
de, kimin seçtirdi¤ine de, C H P’ye
de s›n›fsal bakmal›y›z. S›n›fsal bakt›¤›m›zda demokrasi mücadelesinde
düzenden, düzenin solundan, düzenin kurumlar›ndan, CHP’den bekleyece¤imiz hiçbir ﬂey yoktur.
Demokrasi mücadelesi; C H P ve
K e m a l K › l › ç d a ro¤lu ile sürdürülemez. Demokrasi mücadelesini, iﬂbirSay›: 219
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K›l›çdaro¤lu’nun ‘onur’ duydu¤u
lider, onursuz, katliamc› Ecevit’tir
Oligarﬂinin bir kesimi, Kemal
K›l›çdaro¤lu’ndan bir “lider” yaratmaya çal›ﬂ›yor. Burjuva siyasetinde
alternatifsiz kalan AKP’ye karﬂ›
halka, “umut” olarak sunuluyor. Cilalan›yor, parlat›l›yor. Bir “Gandi
Kemal” oluyor, bir “Karao¤lan.”
K›l›çdaro¤lu nas›l bir politikac›
olaca¤›n›, halka ne kadar umut olup
olamayaca¤›n› kurultay salonunda
gösterdi. K›l›çdaro¤lu, Ec e v i t ’e
benzetilmekten “ o n u r d u y a r › m ”
diyor. Hareketleriyle, tav›rlar›yla,
söylemleriyle ona özeniyor.

K i m d i r Ecevit?
Ecevit, Amerikan iﬂbirlikçisi eli

kanl› katildir. Efendilerine yaranmak için 1999’da Amerika’ya giderken Ulucanlar Hapishanesi’nde
dört duvar aras›ndaki 10 devrimci
tutsa¤›n vahﬂice katledilmesi emrini
veren baﬂbakand›r. Devrimcileri
katlederken Amerikan Baﬂkan›’n›n
karﬂ›s›nda elpençe duran uﬂakt›r.
Sadece Ulucanlar Hapishanesi’nde de de¤il, F tipi tecrit politikas›n› gündeme getiren, bunun için
19-22 Aral›k 2000’de 20 hapishaneye operasyon yapt›rarak 28 tutsa¤›
katleden, F tipleri aç›ld›ktan sonra
122 kiﬂinin büyük ço¤unlu¤unun
katledilmesinden do¤rudan sorumlu
olan dönemin baﬂbakan›d›r.
Oligarﬂi ‘70’li y›llarda Ecevit’i de
umut diye sundu halka. Devrimci mücadelenin geliﬂti¤i bu süreçte halk›n

yan›ndaym›ﬂ gibi görünerek, halkç›
sloganlar atarak halka en büyük zulmü yapanlardan birisidir. Geliﬂen
devrimci mücadeleyi düzene çekmeye çal›ﬂt›. Halk› kand›rd›. Ecevit, hiç
bir zaman halk›n yan›nda olmad›. ‹ktidarda oldu¤u her dönem halk›n,
devrimcilerin kan›n› ak›tm›ﬂt›r.
19 Aral›k katliam›ndan sonra
“art›k IMF politikalar›n› hayata geçirebiliriz” diyen, K›l›çdaro¤lu’nun
örnek ald›¤›, benzetilmekten “onur”
duydu¤u Ecevit’tir. Onlarca devrimcinin katledilmesinden sorumlu
eli kanl› bir katildir. Halkç› de¤il
halk düﬂman›d›r.
Yar›n
iktidara
geldi¤inde
K›l›çdaro¤lu’nun da halk için ne yap›p yapmayaca¤› kendine örnek ald›¤› kiﬂiden bellidir.
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Demokrasi mücadelesi kimlerle, nas›l verilir?

Solun ittifaklar› içinde kimler olmal›d›r?
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27 May›s 1960 hareketinin 50.
Sivil Dayan›ﬂma
y›l dönümünde “S
P l a t f o r m u” ve “ D a r b e y e K a r ﬂ › 7 0
Milyon Ad›m Koalisyonu” taraf›ndan “demokrasiyi savunmak” ad›na
bir yürüyüﬂ düzenlendi.
27 May›s günü ‹ s t a n b u l’da Tünel-Taksim aras›nda yap›lan yürüyüﬂle “Darbeciler yarg›lans›n” slogan› at›l›rken, son derece ilginç bir
de pankart taﬂ›n›yordu.
B i r d a h a a s l a !” slogan›n›n ya“B
z›l› oldu¤u pankartta; bir Amerikan
iﬂbirlikçisi olan eski baﬂbakanlardan A d n a n M e n d e res, devrimci
önderlerden Deniz Gezmiﬂ ve 12
Eylül faﬂist cuntas› döneminde
idam edilen E r d a l E ren’in resimleri yan yana koyulmuﬂtu.
Bu pankart, yürüyüﬂü düzenleyenlerin mant›¤›n›n, nas›l bir anlay›ﬂa ve ahlaka sahip olduklar›n›n ip
uçlar›n› da vermektedir.
Bir iﬂbirlikçi olan M e n d e res ile
emperyalizme karﬂ› mücadele eden
Deniz Gezmiﬂ, anti-faﬂist olan ve
idealleri için idam sehpas›na ç›kan
E r d a l E ren’i ayn› pankartta bir araya getirmek, Denizler’in, E r d a l l a r’›n temsil etti¤i de¤erlere sald›r›d›r öncelikle.

De mo kra s i m üc ad el e s i ve s ol
12 Eylül faﬂist cuntas›, ülkemizi bir uçtan bir uca aç›k bir hapishane haline getirirken, idamlar, iﬂkenceler ve sald›r›lar ile devrimcileri ve
halk› teslim almaya çal›ﬂt›.
Fiziki sald›r›lar›n›, ideolojik sald›r›lar ile bütünleﬂtirerek, devrimci
harekete ideolojik bir yenilgi yaﬂatmaya çal›ﬂt›. Örgüt düﬂüncesine, s›n›f mücadelesine, iktidar› hedef
alan devrimci perspektife sald›rd›
öncelikle.
Bu sald›r›lar solda de¤iﬂik biçimlerde etkili oldu. En temel etki,
iktidar perspektifli mücadele anlay›ﬂ›ndan uzaklaﬂmak oldu. Buna
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paralel olarak da söylemler de¤iﬂti,
ittifaklar de¤iﬂti. Bu de¤iﬂim, demokrasi mücadelesini ve anlay›ﬂ›n›
da etkiledi.
Marksist-Leninistler olarak y›llard›r söyleyegeldi¤imiz bir gerçek
vard›: Bizim gibi ülkelerde demokrasi, bir devrim sorunudur. Faﬂizmin
y›k›lmas›, bir devrim sorunudur.
Ama soldaki savrulma sonras›nda bu gerçek reddedildi. Devrimi
d›ﬂlayan bir demokrasi mücadelesi
anlay›ﬂ› geliﬂti. Asl›nda bu burjuva
demokrasisi mücadelesiydi. Bu ﬂekilleniﬂ içinde demokrasi mücadelesi de s›n›fsall›¤›ndan kopar›larak ele
al›nmaya baﬂland›.
Demokrasiden ne anlaﬂ›ld›¤› de¤iﬂince, mücadelenin hedefleri ve
ittifaklar politikas› da buna ba¤l›
olarak de¤iﬂtirildi. Reformizm, demokrasi mücadelesinde kendisine
halk güçlerinden, devrimcilerden
de¤il, düzen içi güçlerden ittifaklar
aramaya baﬂlad›. Demirel’in ilericili¤i, TÜS‹AD’›n ilericili¤i keﬂfedildi. Sonra demokrasi için b a ﬂ i t t i fa k
Avrupa Birli¤i oldu. AB’ye evet
çizgisi, Avrupa emperyalizmini demokrasi mücadelesinde ittifak olarak görmenin sonucuydu.
Reformizmin demokrasi mücadelesindeki son ittifak› ise, AKP iktidar› oldu. Önce “AB s ü recini sürd ü r d ü ¤ ü s ü rece A K P desteklen -

Demokrasiden ne anlaﬂ›ld›¤›
de¤iﬂince, mücadelenin hedefleri ve
ittifaklar politikas› da buna ba¤l›
olarak de¤iﬂtirildi. Reformizm,
demokrasi mücadelesinde kendisine halk güçlerinden, devrimcilerden
de¤il, düzen içi güçlerden ittifaklar
aramaya baﬂlad›. Demirel’in ilericili¤i, TÜS‹AD’›n ilericili¤i keﬂfedildi.
Sonra demokrasi için baﬂ ittifak
Avrupa Birli¤i oldu. AB’ye evet
çizgisi, Avrupa emperyalizmini
demokrasi mücadelesinde ittifak
olarak görmenin sonucuydu.

m e l i d i r ” denildi. Sonra AKP’nin oligarﬂi içi çat›ﬂmada kendini güçlendirmek için
baﬂlatt›¤› “Ergenekon operasyonlar›!” demokrasi mücadelesi olarak
görülmeye baﬂland› ve buna yedeklenildi.
Genç Sivillerle, Darbeye Karﬂ›
70 Milyon Ad›mlarla ittifaklar,
AKP’nin halk› aldatmaya yönelik
“aç›l›mlar›na”, demokrasi ad›na
destek vermeler, iﬂte bu savruluﬂun
sonuçlar› olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu do¤rultuda kurulan birlikler
ve yap›lan eylemlerde yeralan reformist sol ve ayd›nlar, “demokrasiyi geliﬂtirme” ad›na girdikleri bu
yolda, oligarﬂi içi iktidar mücadelesinde kul l an› l an güçl e r haline gelmiﬂlerdir.
27 May›s’›n y›ldönümünde, protesto gösterileri yapanlar bundan
önce de benzer eylemler yapm›ﬂlard›. Örne¤in, 21 Haziran 2008’de;
“Darbeye Karﬂ› 70 Milyon Ad›m”
ad›yla ‹stanbul Beyo¤lu’nda düzenledikleri yürüyüﬂe kat›lanlar›n
baz›lar› ﬂunlard›: Genç Siviller, Küresel Eylem Grubu, Mazlum-Der,
DTP, Irkç›l›¤a ve Milliyetçili¤e Dur
De Giriﬂimi, DS‹P, Türkiye Gönüllü
Teﬂebbüsler Vakf›, SDP, Sosyalist
Parti Giriﬂimi, Siyasal Ufuk Hareketi, Bar›ﬂ Meclisi, Lambda, Su Hareketi Üyeleri, Türkiye Bar›ﬂ Meclisi, EHP...
Aralar›nda az›msanmayacak say›da sol grup, AKP’yle saf tutan islamc› gruplar ve AKP çizgisindeki
di¤er düzen örgütlenmeleriyle bir
araya gelerek, “darbeye karﬂ›” eylem örgütlüyordu.
Soldan AKP çizgisindeki islamc› gruplara kadar uzanan bu yelpaze
nas›l bir araya gelmiﬂti? Ortak noktalar› ne olabilirdi?
Elbette anti-emperyalist ve antifaﬂist ilkeler temelinde, sald›r›lara,
faﬂist bask›lara, gerici dayatmalara

1 2 H a z i r a n ’ d a ‹ n ö n ü ’ d e G r u p Yo r u m l a y › z !

karﬂ› islamc›larla da birliktelikler
yap›labilir.
Nitekim Irak’›n Amerikan emperyalistleri taraf›ndan iﬂgalinden
önce “Irak’ta Savaﬂa Hay›r Koordinasyonu” içinde islamc›lar da vard›.
Bu birlik ile emperyalizme karﬂ› çeﬂitli eylemler örgütlendi. Ayn› zamanda bu birlik ile emperyalizme
karﬂ› geniﬂ bir kesimin seferber edilebilece¤i de görüldü.
Ancak 2 1 H a z i r a n’da ve 27
May›s’ta bir araya gelenler, getirilenler, demokrasi mücadelesini geliﬂtirmek için bir araya gelmediler.
2 1 H a z i r a n’da yürüyüﬂün organizatörü olan “ G e n ç S i v i l l e r ” ,
Genç Siviller R a h a t s › z” slogan›n›
“G
çok seviyorlar. Ama bu grubun, ülkemizin emperyalizme ba¤›ml› olmas›ndan, halka karﬂ› sürdürülen
faﬂist sald›r›lardan, hapishanelerde
tecrit alt›nda tutsaklar›n tutulmas›ndan “rahats›z” olduklar› bugüne kadar görülmedi pek...
Bu grubun tüm eylemleri, genelkurmaya karﬂ› ve AKP çizgisindedir.
‹ktidar kavgas›n›n bir taraf›nda yer
alan bu kesim ayn› zamanda AKP’nin
“haz›r k›talar›” durumundad›r.
Peki yukar›da adlar› s›ralanan
sol gruplar, “Genç Siviller!”le ne
ad›na, nas›l bir araya geliyor?
AKP’nin halka, devrimcilere karﬂ›
uygulad›¤› faﬂist terörü, Kürt halk›na ve yurtsever güçlerine karﬂ› uygulad›¤› katliamlar› bir kez olsun
eleﬂtirmeyen islamc› kesimlerle ne
ad›na bir araya geliniyor?
Bu durum elbette demokrasi mücadelesi ile aç›klanamaz. Birincisi;
AKP paralelindeki islamc› güçlerle
ve salt “darbe karﬂ›t›” sloganlarla
demokrasi mücadelesi verilemez.
‹kincisi; Oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›nda taraf olarak ilerici ad›mlar
at›lamaz, demokrasi mücadelesi
sürdürülemez. Olsa olsa ancak kullan›lan bir güç haline gelinir. Üçüncüsü; A d n a n M e n d e res ile Deniz
Gezmiﬂ’i,, 27 May›s hareketi ile 12
Eylül faﬂist cuntas›n› ayn› kefeye
koyarak sürdürülecek mücadele daha baﬂtan çarp›t›lm›ﬂ, yanl›ﬂ zemine
oturtulmuﬂ ve yanl›ﬂ güzergahta gi-

Adnan
Menderes’in
yeri Denizler’in
yan› de¤il,
tarihin
çöplü¤üdür...
Halk düﬂman› A d n a n M e n d e r es’le Deniz Gezmiﬂ’i yanyana
getiren o anlay›ﬂ; ilerici, demokrat
bir anlay›ﬂ olamaz...
A d n a n M e n d e res tarihe bir
Amerikan iﬂbirlikçisi, bir halk düﬂman› olarak geçmiﬂtir. Ülkemizin
kap›lar›n› Amerikan emperyalizmine açan bir iﬂbirlikçidir.
Ülkemize CIA’y› ve ajanlar›n›
sokan, kontrgerilla örgütlenmesinin ilk ad›m› olan Ö z e l H a r p D a i resi’nin oluﬂturulmas› için her tür
olana¤› sunan toprak a¤as› bir halk
düﬂman›d›r.
‹ktidarda oldu¤u y›llarda yeni
zenginler yaratan, yoksul halk› daha çok ezen bir karﬂ›-devrimcidir.
Amerika’ya öylesine hayrand›r ki,
Türkiye’yi “ k ü ç ü k A m e r i k a ”
yapmakla övünmüﬂtür.
den bir mücadeledir.

Kiminle ittifak yapmal›y›z?
Sol, tarih sahnesine ç›kt›¤› günden baﬂlayarak, hep milyonlar›n
önünü ileriye do¤ru açan, daha ileriyi temsil eden, tarihsel bir ayr›m›n
ifadesi olarak, sömürüye karﬂ› tarihsel bir tav›r al›ﬂ›n ad›d›r.
Nitekim sol, bulundu¤u her ülkede, her zaman adaletsizli¤e, eﬂitsizli¤e, emperyalizme ve faﬂizme
karﬂ› mücadelenin ad›, bayra¤› olmuﬂtur.
O nedenle sol, ancak, s›n›flar
mücadelesinde kendi kimli¤iyle,
de¤erleriyle varoldu¤u sürece bir
alternatif olabilir. Sol ba¤›ms›zl›¤›n› yitirdi¤inde, kendi program›n› ve
taleplerini bir kenara b›rakt›¤›nda

Kendisine ilericiyim, demokrat›m, devrimciyim diyen bir grubun
nedeni ne olursa olsun bir halk
düﬂman› olan Adnan Menderes’i
savunmak durumunda kalmas› ac›d›r.
Deniz Gezmiﬂ, emperyalizme
ve faﬂizme karﬂ› mücadele eden bir
kurtuluﬂ savaﬂç›s›d›r. Bütün ömrünü hiç tereddütsüz halklar›n kurtuluﬂu için feda etmiﬂtir.
Dara¤ac›na yürüdü¤ü o son anlarda bile son sözleri Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂuna dair olmuﬂtur.
Emperyalizmin kuklas› bir iﬂbirlikçi ile bir halk savaﬂç›s›n›, bir
mücadele önderini yanyana getirmek tek kelimeyle devrim mücadelesine ve ﬂehitlere ihanet ve asla
affedilemeyecek bir sayg›s›zl›kt›r.
Onlar›n an›s›n› ve mücadelesini hiç kimse kirletemez!..
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ise bir güç olmaktan ç›kar.
‹ﬂte o nedenle AKP paralelindeki
islamc› güçlerle, iktidar çat›ﬂmas›nda taraf olanlarla kurulan bu ittifak,
demokrasi mücadelesini geliﬂtirmez,
haklar ve özgürlükleri geliﬂtirmez.
Demokrasi mücadelesinde devrimcilerden uzak duran reformizmin, iktidar çizgisindeki güçlerle ittifak yapmas›, ‹CAZETÇ‹L‹⁄‹N‹N
aç›k bir tezahürüdür. Ama buradaki
çarp›kl›k ﬂudur;
Emperyalizmle birlikte emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelesi verilmesi ne kadar imkans›zsa,
faﬂizmle birlikte faﬂizme karﬂ› mücadele verilmesi ne kadar imkans›zsa, AKP’yle ve AKP yandaﬂ› kesimlerle birlikte demokrasi mücadelesi
vermek de o k a d a r i m k a n s › z d › r !
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Karadeniz’den devrimcileri söküp atamayacaks›n›z!
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Samsun polisi, 25 May›s sabah›
saat 07:00 civar›nda, “ b ü y ü k b i r
op e r a s y on” (!) baﬂlatt›. Onlarca polis ellerinde uzun namlulu silahlar›
ile bir eﬂkiya gibi evleri basarak, evde bulunanlar› zorla yere yat›r›p, ellerini arkadan kelepçeledi.
24 saat boyunca takip etti¤i K a r a d e n i z Ö z g ü r l ü k l e r Derne¤i üyeleri Çi¤dem ﬁenyi¤it ve Hüseyin
Aktaﬂ’› “ar›yordu”...
Bu operasyon Samsun polisinin
devrimcilere yönelik ilk sald›r›s› de¤ildi. Samsun polisi neredeyse son
bir y›ld›r Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i ve üyelerine karﬂ› sürekli
sald›r› halinde. 9 Nisan günü K a r adeniz
Özgürlükler
Derne¤i,
AKP’nin polisi taraf›ndan bas›lm›ﬂ,
dernekte bulunan Orhan Cibelik ve
Çi¤dem ﬁenyi¤it ve yine emniyete
ça¤r›lan K a r a d e n i z Ö z g ü r l ü k l e r
Derne¤i Baﬂkan› Gamze Cibelik
M u c u k da gözalt›na al›nm›ﬂlard›.
AKP’nin polisi 1 2 M a y › s
2009’da K a r a d e n i z Ö z g ü r l ü k l e r
Derne¤i ve evlere bask›nlar düzenleyerek 8 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Polis
talimatlar›yla hareket eden mahkeme, gözalt›na al›nanlardan 5 kiﬂiyi
tutuklayarak, polisin komplosunu
tamamlad›. O zaman tutuklanan
Günay Özarslan, Hayriye Günd üz , Ali Kemal A ﬂ › k , ‹ h s a n Ö z d i l ,
M u h a m m e d Ayvaz B‹R YILDIR
HALA TUTUKLULAR.
Amaç komplolar ve sald›r›lar ile
devrimcileri tutuklatarak, devrimci
mücadeleyi geriletmekti.
Amaç S a m s u n’da devrimcilere
çal›ﬂma yapt›rmamakt›. Amaç, tutuklamalarla, bask›larla, sald›r›larla
devrimcileri K a r a d e n i z’de mücadele edemez duruma düﬂürmekti.

Oligarﬂi Karadeniz’i bir
kontrgerilla üssü olarak
kullanmak istiyor
Samsun’da sald›r›lar, oligarﬂinin
Karadeniz’de devrimcilere yönelik
sald›r›lar›n›n bir parças›d›r.
Oligarﬂinin Karadeniz stratejisinde devrimcilere yer yoktur. Bu
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strateji, devrimcilerin komplolarla,
tutuklamalar ile susturulmas›, y›ld›r›lmas›, demokratik kitle örgütlerinin kendi binalar›na hapsedilmesi,
meydan›n gericilere, tarikatlara, sivil faﬂistlere b›rak›lmas› üzerine kurulmuﬂtur.
Bu stratejide, ilericilere, devrimci ve demokratlara yasal, demokratik haklar›n› kullanma hakk› bile tan›nmayacakt›r; nitekim, s›radan bas›n aç›klamalar›, bölgede defalarca
ya polisin ya linç güruhunun sald›r›lar›yla engellenmiﬂtir. Demokratik
kitle örgütleri kuﬂat›l›p, bask› ve terör alt›nda tutulmuﬂtur.
Trabzon’da TAYAD’l›lara yönelik gerçekleﬂtirilen linç sald›r›lar›,
oligarﬂinin bu politikas›n›n bir ifadesiydi. Orada da sald›r›n›n amac›
ayn›yd›. Devrimcileri linç sald›r›lar› ile susturmak, halka gözda¤› vererek, devrimcilerin halk deste¤ini
zaafa u¤ratmakt›.
Oligarﬂinin devrimci mücadeleyi gayri-meﬂru hale getirmek, kitlelerden tecrit etmek istemesi elbette
sadece Karadeniz’e özgü de¤ildir.
Ancak bölgede ﬂovenizmin oldukça
güçlü olmas›, bunun karﬂ›s›nda halk›n mücadelesinin ise zay›f olmas›
sonucunda, oligarﬂi devrimci faaliyetleri engelleme politikas› aç›s›ndan Karadeniz’i bir “pilot” bölge
gibi görmüﬂtür. Linç sald›r›lar›n›n
ilk olarak ve en uç boyutta burada
gündeme getirilmiﬂ olmas› da bunun ifadesidir.
Karadeniz oligarﬂi aç›s›ndan hep
önemli olmuﬂtur. O nedenle Karadeniz’e hep de¤me iﬂkenceciler,
kontrgerilla ﬂefleri gönderilmiﬂ, kilit görevler onlara verilmiﬂtir. Bu

Oligarﬂinin Karadeniz
stratejisinde devrimcilere yer
yoktur. Bu strateji, devrimcilerin
komplolarla, tutuklamalar ile
susturulmas›, y›ld›r›lmas›,
demokratik kitle örgütlerinin kendi
binalar›na hapsedilmesi, meydan›n
gericilere, tarikatlara, sivil
faﬂistlere b›rak›lmas› üzerine
kurulmuﬂtur.

kontrgerillac›lar›n da ilk iﬂi halk›
devrimcilere karﬂ› k›ﬂk›rtmak ve bu
temelde örgütlemek olmuﬂtur.
Özellikle Karadeniz’in gerilla
savaﬂ› vermeye uygun bir co¤rafyaya sahip olmas›, mücadeleye kat›lacak halk›n varl›¤› Karadeniz’in önemini art›rm›ﬂt›r.
Oligarﬂi bu nedenle Karadeniz’e
yönelik özel politikalar da geliﬂtirdi. Polis ve J‹TEM bu bölgelerde
adeta at oynatt›. Halk› ajanlaﬂt›rmak, bölgedeki muhbir a¤›n› geniﬂletmek için her tür yöntemi kulland›lar. Mafyac› çetelerin önü aç›ld›,
tarikatlara örgütlenme zemini yarat›ld›. Bu arada fuhuﬂ, futbol gibi
halk› yozlaﬂt›rmaya ve uyuﬂturmaya
yönelik tüm araçlar da yayg›n biçimde kullan›ld› Karadeniz’de.
Gençli¤i adeta statlara kapatt›lar.
Tokat gibi yerlerde Sünni inan›ﬂtaki
halk› yedekleyip, Alevi inançta olan
halk› bask› alt›nda tuttular.

D e v r i m c i l e r i h i ç b i r güç
Karadeniz’den “söküp
atamaz”
Karadeniz’de yüzlerce fuhuﬂ ve
uyuﬂturucu bata¤› dururken, fuhuﬂ
aleni bir biçimde en merkezi yerlerde yap›l›rken polisin k›l› k›p›rdamamaktad›r. Ama fuhuﬂa, yozlaﬂmaya
ses ç›karmayanlar, bütün mesailerini, halka ve devrimcilere karﬂ› gerçekleﬂtirdikleri operasyonlara ay›rmaktad›rlar. Sald›r›yorlar, çünkü biz
yar›n› ve gelece¤i temsil ediyoruz.
Korumaya çal›ﬂt›klar› bu çürümüﬂ
düzeni, yoz kültürü, biz devrimciler
ortadan kald›raca¤›z.
Karadeniz, kontrgerillan›n, Ogün Samastlar’›n, Yasin Hayaller’in
örgütlendi¤i, fuhuﬂ ve yozlaﬂma ile
kuﬂat›l›p, çürütülen bir yer olsun istiyorlar. Ne yaparlarsa yaps›nlar,
Karadeniz’de var olmaya, Karadeniz halk›n› örgütlemeye devam edece¤iz.
Bunun için bugüne kadar büyük
bedeller ödedik. Gerekirse yine
ödeyece¤iz, ama Karadeniz’de devrim hep var olacak!
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Adalet!

Adaletin çarklar›n›n baﬂ›nda
ﬂantajc› polis varsa...

Emin Arslan bir polis ﬂefiydi.
Emniyet Genel Müdür Yard›mc›s›
iken, “son y›llar›n en büyük uyuﬂturucu operasyonu” yaygaras›yla tutuklanm›ﬂt›.
Mafyaya, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa,
yolsuzluklara bulaﬂmam›ﬂ polis ﬂefi
mi vard› ki? E¤er bir polis ﬂefi bu
gerekçelerle tutuklan›yorsa, ﬂu kesindi ki, orada kendi aralar›nda bir
çat›ﬂma, bir paylaﬂma veya kadrolaﬂma kavgas› vard›r.
Emin Arslan, 28 May›s’ta yap›lan duruﬂmada tahliye edildi.
Arslan, tahliye edilir edilmez
verdi¤i demeçte, “ben Hrant Dink
meselesini çözecektim, onun için tutuklad›lar” dedi...
Hepsi birbirinin aç›¤›n› biliyor,
hepsi birbirinin kontrgerillac›l›k iﬂlerini biliyor, ﬂimdi birbirlerine ﬂ a nt a j yap›yorlar..
Böyle birine ne söylenebilir?
Ne biliyorsan aç›kla!
Biliyorsan da aç›klam›yorsan,
sen de Hrant Dink’e teti¤i s›kanlar

kadar alçaks›n.
Bunun ötesinde sergiledikleri
tablo ilginçtir.
Ellerindeki bilgileri, “yasal” olarak de¤erlendirmesi gereken polis
yetkililerinin bunu ﬂantaj amaçl›
kulland›¤› bir ülkede, o polis, adaleti yerine getirecek kurumlardan biri
olabilir mi?
Sistemin mekanizmas›nda adaletin baﬂlama noktas›, polistir. Delilleri ilk o toplar, ilk sorgular› o yapar.
Ülkemizdeki adalet sistem öne göre
asl›nda, belirleyici olan da polistir.
Çünkü savc›lar ve yarg›çlar›n ayr›
bir soruﬂturma, delil toplama mekanizmalar› yoktur. Tüm o ayr›nt›l›,
bürokratik dava süreçlerine ra¤men
iﬂin özü ﬂudur: Savc› iddianamesini
polisin kendisine verdi¤i bilgiler ve
kan›tlar çerçevesinde haz›rlar, yarg›
da karar›n› bunlara göre verir.
‹ﬂte bu mekanizma içinde polisin
bu kadar belirleyici bir yer tuttu¤u
da gözönüne al›nd›¤›nda, polisin
elindeki bilgileri, belgeleri, adaletin
hizmetinde de¤il de, oligarﬂi içi it

dalaﬂ›n›n hizmetinde
kullanmas›n›n, birbirlerine karﬂ› ﬂantaj malzemesi yapmas›n›n vehameti
daha aç›k görülür.
Baﬂl›kta sordu¤umuz soruya dönersek: Adaletin çarklar›n›n
baﬂ›nda böyle bir polis varsa, o çarklardan nas›l adalet ç›kacak? O çarklar, olsa olsa, hukuku ve adaleti yok
etmek için döner.
Düﬂünün, Susurluk ba¤lant›l›
tüm kirli, kanl› iﬂler öyle de¤il miydi? Hemen tüm polis ﬂeflerinin elinde birbirlerinin kontra faaliyetlerine
dair bilgiler var ve kimse bunlar› yasal yerlere bildirmiyor; herkes kontrgerilla faaliyetlerini sürdürüyor...
Durum hala öyledir.
Adale t on lar› n u mu ru nd a de¤ i l d i r ! ‹ﬂkenceci, infazc› ﬂeflere
son diyece¤imiz ﬂudur b u n o k t a d a : Yi y i n b i r bi r i n i z i , l a k i n , H r a n t
Dink’i aran›zdaki it dalaﬂ›na alet
etmeyin!
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Tutuklatmakla Bizi Bitiremezsiniz! Adana’da
Çi¤dem ﬁenyi¤it Serbest B›rak›ls›n! Kay›plar
Samsun polisinin Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
üyelerine yönelik bask›lar›
devam ediyor.
Samsun polisi ve Ankara
özel yetkili savc›lar›ndan
Hakan YÜKSEL’in çabalar›
ile yeni bir komplo daha örgütlendi.
25 May›s Sal› sabah›
Samsun’da Çi¤dem ﬁenyi¤it, Hüseyin Aktaﬂ ve Berat
Emin ad›nda bir lise ö¤rencisinin evini basan Samsun
polisi arama ad›na terör estirdi.
26 May›s’ta Ankara’da

Savc›’ya ç›kar›lan 3 kiﬂiden
Çi¤dem ﬁenyi¤it “Amerika
defol bu vatan bizim” afiﬂlerini ast›¤›, “‹ncirlik Üssünün
kapat›lmas›” için imza top-

lad›¤› gerekçesiyle tutukland›.
Çi¤dem ﬁenyi¤it’in
tutuklanmas›n› protesto
eden Karadeniz Özgürlükler Derne¤i, 31
May›s günü bir aç›klama yapt›.
Aç›klamada; tutuklanan dernek üyeleri
Çi¤dem ﬁENY‹⁄‹T’in
serbest b›rak›lmas›n›,
y›ld›rma politikalar›ndan
vazgeçilmesini isteyerek,
“Çünkü biz sloganlar›m›z›
hayk›rmaya devam ediyoruz” diye belirtildi.

‹çin Eylem
Dünya Kay›plar Haftas› nedeni
ile 31 May›s günü
demokratik kitle
örgütleri Adana’da bir eylem yapt›lar.
‹nönü Park›’nda yap›lan eyleme
H a l k C e phe si de
destek verdi. 84
kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde; “Kay›plar Bulunsun Hesap
Sorulsun!”
pankart› aç›ld›.

E n B ü y ü k H a l k K o ro s u n a S i z D e K a t › l › n !
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DEVR‹M ‹ çin

DEVR‹MC‹ O KUL

Ders:Düzen

durumda, halk›n
düzen partilerinin
gerçek yüzlerini
tam olarak gördüklerini, parlamenter çözümleri
reddedecek düzeyde bilinçlenmiﬂ ve
politikleﬂmiﬂ olduklar›n› söylemek
mümkün de¤ildir. Bu, varolan
memnuniyetsizli¤i abartmak olur.
Halk kitlelerinin bilinç düzeyi parlamentoyu ve düzen partilerini aﬂm›ﬂ ve art›k parlamentonun geçersizli¤ine inan›yorsa, o durumda s›n›f mücadelesinin ﬂekilleniﬂi bir çok

Partileri ve Kitleler
Sevgili arkadaﬂlar merhaba!
Bu haftaki dersimizin konusu
“ D ü z e n P a r t i l e r i n i n Ta b a n › n a
Nas›l Bakmal›y›z?” Asl›nda hep,
karﬂ›m›zda, gündemimizde olan bir
konu bu. Çünkü devrimci çal›ﬂma
yürüttü¤ümüz her alanda, a¤›rl›kl›
olarak karﬂ›m›zda düzen partilerine
oy vermiﬂ kitleler vard›r. Onlara nas›l yaklaﬂaca¤›m›z kitle çal›ﬂmas›n›n en önemli yanlar›ndan biridir. ‹ﬂte bu nedenle,
“Düzen Partilerinin Kitlesi” baﬂl›¤› alt›nda düzen partilerinin tabanlar›n›n niteli¤i
ve düzen partilerinin taban›na nas›l yaklaﬂaca¤›m›z sorusunu ele alaca¤›z.
Day›’n›n bir sözünü aktaral›m dersimizin baﬂ›nda:
“‹ster iktidarda olsun isterse muhalefette devrimciler halktan, kitlelerden koptu¤unda bir çocuk kadar
güçsüzdürler. ”
Yani, kitleleri örgütlemek, devrimci mücadelenin ve çal›ﬂman›n
temelidir. Bir kere bunu hepimiz
beynimize kaz›mal›y›z.

lanamad›¤› sürece kitleler ﬂu ya da
bu ölçüde, gönüllü ya da gönülsüz
düzen partilerinden tümüyle kopmayacaklard›r.

– Düzen partilerinin taban›
dost mu düﬂman m›?
CHP taban›na nas›l bakmal›y›z?
MHP, AKP, SP, DP gibi faﬂist, islamc›, gerici partilerin taban›na nas›l bakmal›y›z?
Devrimin dostlar›, düﬂmanlar›
kimdir sorusunu sordu¤umuzda,
düzen partilerine oy veren halk kesimlerini “düﬂman” kategorisine
koymay›z. Daha önceki bir yaz›m›zda belirtilen ﬂu formülü
tekrar edebiliriz: “ Halk, devrimin gücüdür. Belli kesimlerin düﬂman saflar›nda yeral› ﬂ› geçicidir.”
En temelde böyle bakmal›y›z. Geçicilik ne kadar geçicidir? Bu da bize ba¤l›. Halk›n
önemli bir bölümü, üye olma
veya oy verme biçiminde, düzen partilerine kat›lm›ﬂ, yedeklenmiﬂ, onlara tabi olmuﬂ durumdad›r. Ancak bunlar› düﬂman›m›z sayamay›z.
Keza, üye olman›n, oy vermenin
ötesinde, düzen partilerinde delege
olan, ilçe, bucak, semt örgütlenmelerinde yönetici olan halktan insanlar da vard›r. Bunlar› da düﬂmanlar›m›z sayamay›z.
Oligarﬂiyle do¤rudan ç›kar ortakl›¤› içinde olan parti üst yönetimleri d›ﬂ›nda bulunan kesimler
kestirmeden "düﬂman" kategorisinde de¤erlendirilemeyecek, ulaﬂ›lmas› ve kazan›lmas› gereken kesimlerdir.
Öncelikle ﬂu gerçe¤i görmek durumunday›z: Kitlenin önemli bir
kesimi ﬂu veya bu düzen partisine
oy veriyordur. Hayat›n›n belli bir
döneminde vermiﬂtir veya vermeyi
düﬂünüyordur. Onlar›n k›smen de
olsa bir ﬂeyler yapabilece¤i, baz› sorunlar› çözebilece¤i kan›s›ndad›r.
E¤er bunlar› d›ﬂta b›rak›rsak, kim
kalacak örgütleyece¤imiz? Bu konuda d›ﬂlay›c› her tutum, asl›nda bi-

Düzen partileri
halk için geçici
bir u¤rakt›r!
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– Halk niye düzen
partilerine oy veriyor?
Kitleler, önlerinde maddi bir güce ulaﬂm›ﬂ devrimci bir alternatif
bulamad›klar› ve düzen partilerinin
ve parlamentonun niteli¤ini tam
olarak göremedikleri koﬂullarda,
ehven-i ﬂer mant›¤›yla hareket ederek, oylar›n› kendisi için önemli
olan ekonomik, ulusal, kültürel konularda bir ﬂey yapaca¤›n› bekledi¤i partilere vermeye devam edecektir.
Halk›n hiç küçümsenmeyecek
kesiminde düzen partilerine iliﬂkin
“bunlar›n hepsi ayn›”, “bunlar›n
hepsi yiyici” gibi söylemler duyabiliriz. Ancak yine de bugün mevcut
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aç›dan farkl› olacakt›r. Seçim tavr›ndan, askeri mücadelenin niteli¤ine, propaganda ve ajitasyonun ﬂekilleniﬂine kadar devrimci politika
ve taktikler ona göre ﬂekillenir.
Ama bugün mevcut durum nedir? Mevcut durum, kitlelerin hala
ﬂu veya bu düzeyde düzen partilerine yöneldikleri, onlardan beklentilerinin çeﬂitli biçimlerde ve düzeylerde sürdü¤üdür.
Sorunun öncelikle ﬂu yan›n› görmeliyiz. Halk›n düzen partilerine
üye olmas›, oy vermesi, kiﬂisel ve
toplumsal sorunlar›, talepleri nedeniyledir. Kimisi, yaﬂad›¤› ekonomik
sorunlara k›smi de olsa bir çözüm
bekler, kimisi haklar ve özgürlükler
temelinde beklentileri olur veya çok
daha somut ve kiﬂisel olarak, bir
partiye girerek daha kolay iﬂ sahibi
olma hesab› yapar. Geçim derdi, elbette kitleler için hayatidir ve çeﬂitli konulardaki politik tav›r ve tercihlerini de bu belirler.
Dolay›s›yla talepleri, sorunlar›
devrimci bir parti taraf›ndan kucak-
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Düzen soluna yak›n duran kitlelerin önemli
bir bölümü, “düzene eleﬂtirileri olan”
kesimlerdir. Siyasal bask›lar›n hedefi olan
özellikle iﬂçiler, ayd›nlar, aleviler,
düzen soluna yönelmiﬂlerdir. Dolay›s›yla bu
partilerin kitlesi içinde kayda de¤er bir
“anti-faﬂist” yan vard›r, belli ölçülerde
ba¤›ms›zl›kç› bir yan vard›r. Bu anlamda elbette
bunlar kitleleri örgütlemekte de¤erlendirmemiz
gereken yanlard›r.

zim iddias›zl›¤›m›z olur.
Tam tersine, biz 71 milyon halk›m›z› örgütleme
iddias›nda olmal›y›z. Onlar› örgütleme iddias›nda
olmal›y›z.
Tüm düzen partilerinin tabanlar›na bu iddiayla yaklaﬂmal›y›z. Bunu
böylece belirttikten sonra, ﬂimdi partilerin tabanlar›n› ayr›
ayr› ele alabiliriz.
CHP gibi düzenin “sol” olarak
lanse etti¤i ve kendine bu temelde
bir söylem ve taban oluﬂturan partilerin tabanlar› elbette devrimci mücadele ve örgütlenme aç›s›ndan di¤erlerinden belli bir fark içerir.
Bu partilerin belli yönetici kesimleri d›ﬂ›ndaki taban›, devrimcilerin ve devrimin potansiyelidir. Bu
kesim, bir çok yerde, devrimin daha
kolay kazanabilece¤i kesimlerdir.
Düzen soluna yak›n duran kitlelerin önemli bir bölümü, “düzene
eleﬂtirileri olan” kesimlerdir. Siyasal bask›lar›n hedefi olan özellikle
iﬂçiler, ayd›nlar, aleviler, düzen soluna yönelmiﬂlerdir. Dolay›s›yla bu
partilerin kitlesi içinde kayda de¤er
bir “anti-faﬂist” yan vard›r, belli ölçülerde ba¤›ms›zl›kç› bir yan vard›r.
Bu anlamda elbette bunlar kitleleri
örgütlemekte de¤erlendirmemiz gereken yanlard›r.
Bu CHP, SHP, DSP gibi “düzen
solu” olarak adland›r›lan partilerin
tabanlar› için de, AKP, DP, SP gibi
partilerin, hatta MHP gibi faﬂist partilerin tabanlar› için de geçerlidir.
MHP gibi, do¤rudan karﬂ›-devrimci
örgütlenmelerde bile, halka, devrime karﬂ› özel bir faaliyetleri, mücadelenin önüne engel durumlar› yoksa, düﬂman olarak görmemeliyiz.
Düzen partilerinin etkisi alt›ndaki bu kitleler bizim örgütleyebilece¤imiz kitlelerdir.
Bak›n mesela; sadece düzen solu
de¤il, tüm partiler, gerçekte kitlelerin taleplerine seslenirken, sol sloganlar kullan›yorlar.
Saadet Partisi’nde, AKP’de bu
çok somuttur. Ama bu onlarla da s›-

n›rl› de¤ildir. DYP, ANAP gibi düzenin kendi ölçüleri içinde de “sa¤”
olarak tan›mlanan partiler bile, kitlelerin oylar›n› alabilmek için demokrasi, özgürlük vaatlerinde bulunmakta, konuﬂan Türkiye, ﬂeffaf karakol
gibi, özgürlükler gelecek gibi, sloganlar› öne ç›karmaktad›rlar.
Düﬂünün, düzen partileri bizim
söylemlerimizle seslenerek örgütlüyorlar kitleleri. Demek ki o kitleler,
yukar›daki sloganlar›n as›l sahipleri
taraf›ndan do¤all›kla örgütlenebilirler.

– Düzen partileri kitleleri
ne kadar aldatabilir?
Asl›nda görünürdeki tabloya bakarak bu soruya “ony›llard›r aldat›yorlar” diye cevap verilebilir, ama
gerçek tam da öyle de¤ildir. Kitleler,
belli partilere yöneliyorlar, ancak bir
süre sonra onun kendi sorunlar›n›
göremedi¤ini görüp, baﬂka aray›ﬂlara
giriyorlar. Devrimci bir alternatif olmad›¤› için de yine baﬂka bir düzen
partisine yöneliyorlar. Bir partinin
bir seçimde yüzde 21 al›p, bir sonrakinde yüzde 2’ye düﬂmesi gibi örnekler, iﬂte bu nedenle ortaya ç›k›yor. ANAP’›n, DSP’nin, MHP’nin,
RP’nin (SP’nin) oylar›ndaki büyük
alçal›ﬂ ve düﬂüﬂleri düﬂünün.
Ülkemizde sorunlar öylesine
köklü, çeliﬂkiler öylesine derin ve
buna paralel olarak da kitlelerin ekonomik-demokratik talepleri öylesine acil ve hayatidir ki, bu çeliﬂkiler, kitleler, bugün üyesi olduklar›
veya oy verdikleri partilerle, bir anda karﬂ› karﬂ›ya gelebilmektedirler.
Oy verdikleri umut ba¤lad›klar›
parti, onlar› aç, iﬂsiz b›rakmakta, oy
verdikleri parti onlar› coplamakta,
oy verdikleri parti onlar› aﬂa¤›la-

maktad›r... Bu yaln›z
AKP için geçerli de¤ildir.
Bugün “eli m k›r›l sayd› da AKP’ye oy vermeseydim” diyenler kadar, dün de ayn› ﬂeyi
DSP için, MHP için diyenler vard›, öncesinde
DYP için, ANAP için
söylendi ayn› ﬂeyler...
Devrimci mücadele içinde yer
alan ve kitleleri devrim için örgütlemeyi hedefleyen bir devrimci, özellikle de ﬂunu hep gözönünde bulundurmal›: Dün düzen partilerine oy
veren kesimler, kendi somut talepleri çerçevesinde pekala o partinin
iktidar›na karﬂ› direniﬂler, eylemler
içine girebilmektedirler.
Seka direniﬂi, Aydos gibi gecekondu semtlerindeki y›k›mlara karﬂ› direniﬂler, f›nd›k üreticilerinin eylemleri, Tekel iﬂçilerinin direniﬂleri,
bunlar hep, iktidardaki partiye oy
veren insanlar›n da o iktidara karﬂ›
mücadeleye girdi¤i direniﬂlerdir...
Düzen partilerine oy vermiﬂ kitlelerin mücadele aç›s›ndan “ k a y b e d i l miﬂ ki t l e l e r ” olmad›¤›n› çok çarp›c› gösteren örneklerdir bunlar.
Düzen partileriyle kitleler aras›ndaki ba¤lar, esas olarak son derece güçsüz, dönemsel, belli ç›karlara
ve beklentilere ba¤l› ince ba¤lard›r
ve bu anlamda da her an kopabilecek ba¤lard›r.
Day› Kongre Raporu’nda kitlelerin bu durumunu ﬂöyle de¤erlendirmiﬂti: “Kime hizmet etti¤inin, kim
için çal›ﬂt›¤›n›n gerçek anlamda bilincinde olmayan geniﬂ halk y›¤›nlar›, emperyalist iﬂbirlikçilerin demagojik vaatlerine kanarak, istikrar ve
ekonomik refah aray›ﬂ› içinde, bu
burjuva partilerinin peﬂinden sürüklenmektedirler. Bu sürüklenmeye
ra¤men, yo¤un sömürünün getirdi¤i
yoksulluk ve bask› politikalar›yla peﬂinden gitti¤i partinin kurtuluﬂunu
sa¤layaca¤›na inanmamaktad›r. ”
(Kongre Raporu, s.128)
Gerçekten, eski dönemler -1980
öncesi- hat›rland›¤›nda, düzen partilerinin taraftarlar›n›n kendi parti-
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olgu kendi ölçüleri içinde önemlidir.
de veya semtler, ﬂehirler özelinde)
lerine daha ba¤l› oldu¤u, her partidüzen partilerinin ne yap›p ettikleri
nin daha militan bir taban›, kadrosu
Seçime kat›lmayanlar›n bir k›syak›ndan takip edilmelidir.
oldu¤u görülür. Bugünse böyle
m› apolitikleﬂmenin, duyars›zlaﬂ“inançl›” bir tabanlar› yoktur deniman›n sonucu kat›lmam›ﬂt›r. Bir
Büyük ﬂehirler d›ﬂ›nda, tüm ﬂelebilir. hemen hemen kalmam›ﬂt›r.
k›sm› da düzenden ve düzen partilehirlerde o ﬂehirlerin milletvekilleririnden bir beklentisi kalmayan kenin ne yapt›¤›, yapmad›¤›, ne söyleDurum buyken, düzen partilerinin
simlerdir. Bunlar bizim için önemlidi¤i yak›ndan izlenmeli ve o alankitlelerine “karﬂ›-devrimci” gözüyle
dir. Bunun oran›n› rakamsal olarak
daki çal›ﬂmalarda teﬂhir malzemesi
bakmak, "düﬂman" görmek, onlar› o
tespit edemeyiz, ama biz kitle çal›ﬂolarak de¤erlendirilmelidir.
düzen partilerine ve düzene yak›nlaﬂmam›zda, progapandam›zda düzen
t›rmaktan baﬂka bir iﬂe yaramaz. TerAyr›ca, o ﬂehirde düzen partilerisine olarak bu noktada, onnin hangi örgütlenme yönlar›n düzen partileriyle olan
temlerini izledikleri, hangi
zay›f ince ba¤lar›n› iyice
kesimlere yönelik çal›ﬂma
Ülkemizde sorunlar öylesine köklü,
zay›flat›p kopartmay› heyapt›klar›, devrimcilere karçeliﬂkiler öylesine derin ve buna paralel
deflemeliyiz.
ﬂ› özel bir söylem geliﬂtirip
olarak da kitlelerin ekonomik-demokratik
geliﬂtirmedikleri yak›ndan
talepleri öylesine acil ve hayatidir ki, bu
– Düzen
izlenmelidir.
çeliﬂkiler, kitleler, bugün üyesi olduklar› veya
partilerinden kopan
ﬁehirlerde, büyükﬂehirleoy verdikleri partilerle, bir anda karﬂ› karﬂ›ya
re ba¤l› ilçelerde düzen partik i t l e l e re u l a ﬂ m a l › y › z
lerinin yöneticileri, “merkezi
gelebilmektedirler. Oy verdikleri umut
Nesnel gerçeklik ﬂuolarak” yap›lan soygunlar›,
ba¤lad›klar›
parti,
onlar›
aç,
iﬂsiz
b›rakmakta,
dur:
yolsuzluklar›, bask›lar› eleﬂoy verdikleri parti onlar› coplamakta, oy
Geniﬂ halk kitleleri,
tirip sureti haktan görünerek,
verdikleri parti onlar› aﬂa¤›lamaktad›r...
hiçbir demagojinin örtekendilerinin “farkl›” oldu¤u
meyece¤i, hiçbir düzen
Bu yaln›z AKP için
imaj›n› verirler sürekli. Bu
partisinin çözemeyece¤i
geçerli de¤ildir.
tür demagojileri de yerle bir
büyük bir yoksulluk, hiçetmeliyiz.
birinin yokedemeyece¤i
Diyelim ki Edirne’de linç
ac›lar, öfkeler ve hoﬂnutsald›r›s›
oldu.
Edirne milletvekilleri
partilerinden umudunu kesen kitlesuzluklar içindedir.
ne
diyordu
mesela
sald›r›ya iliﬂkin?
lere seslendi¤imizde, zaten onlara
Bu nedenle de düzen partileri,
Edirne’deki
düzen
partilerinin tavr›
ulaﬂmak için ad›m atm›ﬂ oluruz.
üyeleri yapt›klar› veya oylar›n› alneydi?
Edirne
ﬂehri
özelinde yap›lan
Bu olgu, kitle çal›ﬂmas› aç›s›nd›klar› kitleleri, sonuna kadar kendi
bir
kitle
çal›ﬂmas›nda,
bunlar ele al›ndan önemli bir durumdur. Bir semtpartilerinde tutam›yor, kitlelerin
mal›
ve
teﬂhir
malzemesi
yap›labilte, seçimlere en yüksek kat›lmama
baﬂka düzen partilerine yönelmesini
melidir.
Ayn›
ﬂey,
Anadolu’nun
birçok
oran›n›n hangi mahallede, hangi soveya düzen partilerinden tümden
ﬂehri
için
geçerlidir.
Veya
diyelim
ki
kakta oldu¤unu bilmek, önceliklerikopmas›n› engelleyemiyorlar.
Gazi
semtinde
halka
karﬂ›
bir
polis
temizi belirlemek aç›s›ndan önemli
Seçimlere kat›lmama oranlar›
rörü var? Gaziosmanpaﬂa CHP ne dibir bilgidir. Veya bir grup insan› örda, kitlelerin düzen partilerine yakyor bu teröre? AKP ne diyor? Bunlar,
gütlemeye çal›ﬂ›rken, onlar›n son
laﬂ›m› aç›s›ndan önemli göstergepekala orada, bu partilerin etkisi alt›nseçimlerdeki tavr›n› bilmek, (kat›llerdir. Kat›lmama oran›n›n yüksekdaki kitlelere yönelik teﬂhir faaliyetlem›ﬂ m›, kat›lmam›ﬂ m›, kimseye oy
li¤i, mutlak olmamakla birlikte, kitrinin konusu olabilmeli.
vermediyse niye vermemiﬂ, verdiylelerin düzen partilerinin hiçbirinYereldeki düzen partilerinin yöse hangi duygularla hareket etden umudu kalmad›¤›n›n ifadesidir.
neticilerinin, kadrolar›n›n yolsuzmiﬂ...) bizim o insanlara yönelik
Ülkemizdeki seçimlerde ciddi
luklar›, h›rs›zl›klar›, ahlaks›zl›klar›,
hangi zeminde yaklaﬂaca¤›m›z›
bir kat›lmama oran› vard›r. Bu oran
sömürücülükleri, polis iﬂbirlikçilikdo¤ru bir biçimde tespit edebilmeyüzde 20-25’lerden yüzde 35-40’laleri, herﬂey bu teﬂhirin konusu olamiz aç›s›ndan önemlidir.
ra kadar ç›kabilmektedir.
bilmeli... Bu malzeme, bölgesel gazete ve televizyonlarda, bolca yer
Biz bu durumu nas›l de¤erlendi– Düzen partilerine karﬂ›
almaktad›r. Bujuva partilerin kendi
rece¤iz? Oportünizm gibi, bundan
y e re l m ü c a d e l e n e l e r i
içlerindeki iktidar dalaﬂ›nda birbirkitlelerin düzenden umudunu tamaiçermeli?
lerinin bir çok pisli¤ini dökebilmekmen kesti¤i sonucunu ç›karamay›z,
tedirler. Bulundu¤umuz alanda kitveya bu durumun devrimcilerin
En baﬂta ﬂunu belirtelim: Tüm
leleri düzen partilerinden koparma“boykot” ça¤r›s›n›n sonucu oldu¤u
birim ve alanlarda, (iﬂçi, memur,
y› hedefliyorsak, bunlar› de¤erlenda ileri sürülemez. Ama söz konusu
gençlik gibi çal›ﬂma alanlar› özelin-
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dirmeliyiz elbette.
ﬁimdi baz› arkadaﬂlar›m›z ﬂöyle
de düﬂünebilir; “o kadar örgütsüz
insan var, düzen partilerinin d›ﬂ›nda
o kadar insan var, onlar› örgütlesek
yeter”. Elbette onlar› da örgütleyece¤iz. Ama bunlar birbirinin alternatifi de¤ildir. Düzen partilerine
karﬂ› ideolojik mücadele, mücadelemizin her zaman içermesi gereken
bir yand›r. Bazen bizim en yak›n›m›zdakilerin, hatta örgütlü iliﬂkilerimiz içindeki insanlar›n mesela
CHP etkisinde oldu¤una tan›k olabiliyoruz, veya yine yak›n›m›zdaki
bir insan›n AKP’nin yapt›klar› konusunda çevrenin etkisi alt›nda kalabildi¤ini görüyoruz. O halde bu
yan›yla da düzen partilerine karﬂ›
ideolojik mücadelemiz süreklilik
arzetmelidir. Ama di¤er yan›yla da,
yani düzen partilerinin etkisi alt›ndaki milyonlar› oradan kopar›p devrim saflar›na çekme iddiam›z› hep
sürdürmeliyiz.

– Kitleler k a r ﬂ › s › n d a k i m
daha güçlü? Burjuvazi mi,
biz mi?
Halk› örgütleme düﬂüncesi ve
gelene¤i, solda belli ölçülerde zay›flad›¤› için, kitleler bir bak›ma
düzen partilerine terkedilmiﬂtir.
Oysa, kitleleri örgütleme faaliyetinin kendisi, düzenle, karﬂ›-devrimle sürdürdü¤ümüz savaﬂtan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Biz çal›ﬂma yapt›¤›m›z yerde, düzen partisinin etkisi alt›nda kitleler olmas›n› kabul etmemeli, hazmetmemeliyiz asla.
Nas›l olur da biz örgütleyemeyiz
de onlar örgütleyebilir?
ﬁimdi bakal›m: Burjuva politikac›lar, özünde sömürüyü savunurlar.
Emperyalizme uﬂakl›¤› savunlar.
Bunu gizlemek için de sürekli yalana
baﬂvururlar. Dini, ulusal duygular›
istismar ederler. Demagoji yaparlar.
Bol bol vaatlerde bulunurlar.
Fakat sonuçta yalanlar› aç›¤a ç›kar. Söylediklerinin tersine bir çok
ﬂey olur. Bu nedenle de istisnalar d›ﬂ›nda, burjuva politikac›, seçilmesinin üzerinden belli bir süre geçtik-

ten sonra, arac›s›z, güvenliksiz, korumas›z, halk›n karﬂ›s›na ç›kmaz
genellikle. Özel düzenlenmiﬂ, ayarlanm›ﬂ toplant›larla kendini halk
içinde gibi gösterir ama do¤rudan
halkla yüzyüze gelmemeye de özen
gösterir. ‹lk seçildi¤inde seçim bölgelerine daha s›k giden milletvekillerinin bölgelerine gitme s›kl›¤› zaman geçtikçe azal›r. Kitlelerden
kaçmaya baﬂlarlar.
Düzen partilerinin yerel yöneticileri, her gün daha fazla yalan söylemek zorundad›rlar halk karﬂ›s›nda. Oysa biz, sadece ve sadece gerçeklerle gidece¤iz kitlelerin karﬂ›s›na. Onlar›n yalanlarla örgütlendi¤i
yerde, biz gerçekle örgütlenece¤iz.
O halde, “ﬂunlar CHP’li, bunlar
AKP’li” deyip onlar› örgütleyebilece¤imiz konusunda umutsuz, güvensiz olmak, yanl›ﬂt›r.
‹kincisi; düzen partilerinin ve
devrimcilerin kitleleri örgütlemesinde AMAÇ VE MUHTEVA bak›m›ndan TEMEL bir farkl›l›k vard›r. Onlar kitleleri sadece “oy” için örgütlerler. Kitlelere verdikleri “de¤er” de asl›nda o kadard›r. Onlar›n gözünde
“bir oyluk” de¤eri vard›r halk›n.
Peki biz ne için örgütlüyoruz?
‹ﬂte temel fark burada ç›k›yor.
Biz kitleleri, s›radan bir oy için
de¤il, bize s›radan biçimlerde destek versinler diye de¤il, devrim için
örgütlüyoruz. Kendileri, KEND‹
‹KT‹DARLARINI kurabilsinler diye örgütlüyoruz. Bu yaklaﬂ›m, kitlelere tarih içinde verilen en yüksek
de¤erdir.
Bu fark› anlatmak bile ço¤u kez,
kitlelere düzen partileriyle bizim
fark›m›z› göstermeye yeter. Düzen
partileri, kitleleri oy verecek ve
onun d›ﬂ›nda da yönetilecek, güdülecek bir kesim olarak görüyor. Bu
yüzden de seçimler d›ﬂ›nda, kitlelere ne sözünü soruyor, ne kararlar›na
onu ortak ediyor. Oysa biz, b›rak›n
halk›n ne dedi¤ine kulak vermeyi,
yöneten bizzat halk olsun diyoruz.
Devrimciler için halk, devrimin
destek gücü de¤il, asli unsurudur.
Bu anlamdad›r ki, halk› sadece

“dergi alan, arada bir eyleme kat›lan, kimi olanaklar›n› açan, maddi
yard›mda bulunan, gecelere, pikniklere kat›lan s›radan destekçiler olarak” gören anlay›ﬂ devrimci de¤ildir. Bu düzenin bak›ﬂ aç›s›d›r. Bu,
devrimi d›ﬂlayan legal particili¤in,
reformizmin halka bak›ﬂ aç›s›d›r.
Yak›n zamandaki bir dersimizde
ﬂöyle demiﬂtik hat›rlarsan›z:
“Her kap›y› çalabilir, 71 milyonu örgütl eyebil iriz .”
‹ﬂte bu iddiayla bakmal›y›z. Düzen partilerinin örgütleyebildi¤i insanlar› biz de örgütleyebiliriz.
ﬁunu unutmayal›m; düzen partileri, ekonomik imkanlar›na, bas›n
yay›n ve di¤er iletiﬂim imkanlar›na
ra¤men, halk›n deste¤ini almak
için, örgütlenmeler kuruyor, yeni
yöntemler geliﬂtiriyor, do¤ru yanl›ﬂ
yeni araçlar buluyor, durmadan çal›ﬂ›yorlar.
Düzen partilerinin her hafta
TBMM gruplar›nda yap›lan konuﬂmalara bak›n; her biri kendi cephelerinden kitleleri etkilemeye yönelik, her birinde halk›n mücadelesini,
direniﬂlerini mahkum eden ideolojik sald›r›lar içeren, üzerinde düﬂünülmüﬂ çal›ﬂ›lm›ﬂ konuﬂmalard›r.
Düzenin kitleleri etkilemeyi, örgütlemeyi böyle ciddiye ald›¤› yerde,
biz de bu görevi en az onlar kadar
ciddiye almak, üzerinde yo¤unlaﬂmak ve iddial› olmak zorunday›z.
Day›’n›n bir sözüyle baﬂlam›ﬂt›k
çal›ﬂmam›za. Mao’nun bir sözüyle
de noktay› koyal›m. “Y›k›lmaz olan
nedir?” diye sorup ﬂöyle cevapl›yor
Mao: “Gerçekten y›k›lmaz olan ka le nedir. Kitlelerdir, devrimi gerçekten ve içtenlikle destekleyen ve
milyonlarca halkt›r.”
O milyonlarca halk›n içinde, bugün ﬂu veya bu düzen partisine oy
veren, ama yar›n umudun bayra¤›
alt›nda emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› mücadele edecek olan kesimler de var.
Sevgili arkadaﬂlar, bu haftaki
dersimizi burada sonland›r›yoruz.
Haftaya tekrar buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Halklar için kendili¤inden
refah ve özgürlük yoktur
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Avrupa’n›n “refah” toplumu
yoksullaﬂ›yor. Tekellerin son krizi
de bahane edilerek al›nan “ekonomik tedbir kararlar›” bu yoksullaﬂmay› daha da büyütüyor. Avrupa’daki bütün emperyalist ülkelerde
durum ayn›.
‹ngiltere, Almanya, ‹spanya,
Portekiz, Fransa, ‹talya, ‹rlanda, Yunanistan gibi AB ülkelerinde tekellerin iste¤i do¤rultusunda e¤itim,
sa¤l›k ve bar›nma gibi hizmetlerde
bütçeden ayr›lan pay önemli oranda
düﬂürülecek. ‹ﬂçilerin, memurlar›n,
emeklilerin maaﬂlar› kimi ülkelerde
dondurulurken kiminde de yüzde
beﬂi bulan oranlarda düﬂürülecek.
Halk›n tüketti¤i tüm ürünlerde katma de¤er vergileri art›r›lacak. Çocuk yard›mlar› baz› ülkelerde düﬂürülürken baz›s›nda tamamen kald›r›l›yor. Almanya’da emeklilik yaﬂ›
65’den 67’ye ç›kart›lacak. Bunlar
gibi emekçi halk› yoksullaﬂt›ran,
kazan›lm›ﬂ haklar›n› yok eden bir
dizi kararlar al›nd›.
Avrupa emperyalist ülkeleri
dünyada refah›n simgesi olarak kabul edilen ülkelerdir. Yaklaﬂ›k bir
as›rd›r böyle kabul edilir. Dünya
halklar›, kitleler, refah›n “ d e m o k r a s i ” sayesinde sa¤land›¤›na inand›r›lm›ﬂt›r. Burjuva demokrasisiyle
refah aras›nda gerçek olmayan bir
ba¤lant› kurulmuﬂtur; oysa gerçek
böyle de¤ildir.

Refah›n kayna¤›,
Avrupa’n›n e mperyalist
niteli¤idir
Do¤rudur; Avrupa ülkelerinde
yaﬂayan toplumun “refah” düzeyi
Asya, Afrika, Latin Amerika gibi
bölgelerde yaﬂayan ülke halklar›n›n
refah düzeyinden daha yüksektir.
Ancak bunun nedeni “her derde deva” olarak gösterilen burjuva demokrasisi de¤ildir.
Avrupa devletleri i l k e mpe r ya list ülkelerdir. Zenginliklerinin te-
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meli kapitalist sömürgecili¤e ve sömürüye dayan›r. Bu zenginli¤i bi rincisi, kendi ülke halklar›n›n eme¤ini sömürerek elde etmiﬂlerdir.
‹kincisi, Asya’dan, Amerika k›tas›na, Afrika’dan Avustralya’ya kadar
dünyan›n dört bir yan›nda ayak bast›klar› her yerin yeralt› ve yerüstü
kaynaklar›n› sömürerek elde etmiﬂlerdir. Sahip olduklar› zenginliklerini bu sömürüye ve sömürgecili¤e
borçludurlar.
Cezayirli devrimci Fanon, Avrupa emperyalistlerinin bu zenginli¤i
nas›l elde etti¤ini ﬂöyle anlat›yor:
“ B u Avrupa, zenginli¤i , kölelik
üzerine kuruldu¤u, kölelerin ka n›yla be sle ndi¤i ve do¤ ruda n do ¤ ruya a zgeli ﬂmiﬂ dünyan›n topra ¤›ndan ve topra¤›n›n alt›ndan gel di¤i için gerçekten rezil bir k›tad›r.
Avrupa'n›n refah› ve ilerlemesi.
Ze ncilerin, A r a p l a r › n , H i n t l i l e r i n
ve s ar › ›r kl ar ›n te r le ri ve ce se tl er i
üzerine bas›larak inﬂa edilmiﬂtir.”
(Frantz Fanon, aktaran Mumia Ebu
Cemal, Biz Özgürlük ‹stiyoruz, syf. 5)

Avrupa’da k endili¤inden
verilen bir refah, hak ve
özgürlük y oktur
Avrupa’da sanayinin geliﬂmesiyle halk›n refah düzeyinin artmas›
ayn› do¤rultuda olmam›ﬂt›r. Tam
tersine burjuvalar büyüdükçe halk
yoksullaﬂm›ﬂt›r. Kapitalizmin kural›
da budur zaten: Birilerinin zengin
olmas› di¤er milyonlar›n yoksullaﬂmas›na ba¤l›d›r. Avrupa’da kapitalizmin geliﬂmesiyle birlikte iﬂçi s›n›f› da geliﬂmiﬂtir. Emekçilerin azg›nca sömürüsü iﬂçi s›n›f›n›n örgütlenmesini ve mücadelesini getirmiﬂtir. Bu yan›yla Avrupa iﬂçi s›n›f› yüz
y›l› aﬂk›n bir örgütlenme ve mücadele birikimine sahiptir. Avrupa’da
toplumun refah›n›n ve sosyal haklar›n geliﬂmiﬂ olmas›n›n bir di¤er
yan›nda da iﬂçi s›n›f›n›n bu mücadelesi vard›r. Bundan da önemlisi somut devrim korkusu vard›r.

Avrupa emperyalist devletleri,
Rusya’da, Do¤u Avrupa’da, Çin’de
sosyalist devrimlerin gerçekleﬂmesinin yaratt›¤› korkuyla kendi ülkelerindeki iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinin devrime yönelmesini engellemek için sömürüden elde ettikleri
karlar›n bir k›sm›n› toplumun refah
düzeyini yükseltmek için kullanmak zorunda kalm›ﬂt›r. Avrupa toplumundaki refah›n bir di¤er nedeni
budur.
Özetlersek, b i r i n c i s i Avrupa
devletlerinin emperyalist niteli¤inden dolay› kendi ülke halk›na “sus
pay›” verebilecek durumda olmas›.
‹kincisi; Avrupa iﬂçi s›n›f›n›n örgütlü mücadelesi, ü ç ü n c ü s ü ; sosyalizm korkusu sonucunda, ortaya
emperyalistlerin o çok övündükleri
refah tablosu ç›km›ﬂt›r.
Ama art›k o refah düﬂüyor. Burada soru ﬂudur; Avrupa sömürgecilikten vazgeçti de halka “sus pay›”
veremez duruma m› geldi? E¤er
böyle de¤ilse, b u ü l k e l e r e m p e r y a list olmaya devam ettikleri halde
t o p l u m u n refah seviyesi neden
düﬂmektedir?

Emperyalizm
de¤iﬂmemiﬂtir, s ömürü
dizginsizleﬂmiﬂtir
Avrupa emperyalizmi de¤iﬂmemiﬂtir. Yine eski sömürgeci emperyalist Avrupa’d›r. Yine dünya halklar›n› azg›nca sömürmektedir.
De¤iﬂen halklar›n durumudur.
Halklar›n örgütlü gücü, mücadelesi
zay›flam›ﬂt›r. 1990’lar›n baﬂ›nda
Sovyetler Birli¤i baﬂta olmak üzere
Do¤u Avrupa’da halk iktidarlar›n›n
y›k›lmas›yla birlikte dünya halklar›
emperyalizm karﬂ›s›nda güçsüzleﬂti. Emperyalistler dünya halklar›

1 2 H a z i r a n ’ d a ‹ n ö n ü ’ d e G r u p Yo r u m l a y › z !

karﬂ›s›nda kesin zaferini ilan ederek
sömürüyü dizginsizleﬂtirdi. Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla birlikte
emperyalist sömürünün önündeki
engeller de büyük ölçüde kalkm›ﬂ
oldu.
Bu süreçte halklar›n emperyalizme karﬂ› mücadelesi en geri noktaya düﬂtü. Dünyan›n bir çok ülkesinde ulusal kurtuluﬂ savaﬂ› veren, sosyalizm mücadelesi veren hareketler,
emperyalizmle uzlaﬂma noktas›na
girdi.
‘90’l› y›llardan bu güne emperyalistler, dünyan›n dört bir yan›nda
adeta at koﬂturdular. “ K ü reselleﬂ me”, “globalleﬂme” diyerek dünyay› yeniden ﬂekillendirmeye kalkt›lar. Sömürünün dizginsizleﬂti¤i bu
düzenin ad›na “Yeni Dünya Düze n i ” dediler. Bu düzende halklar›n
mücadele etmesine gerek yoktu.
Tüm dünya halklar› bu düzende refaha da, demokrasiye de kavuﬂacaklard›.
Ancak öyle olmad›. ‘90’l› y›llardan 2000’lere gelindi¤inde “Yeni
Dünya Düzeni”nde dünya halklar›n›n gördü¤ü ne demokrasi, ne de refaht›. Açl›k, yoksulluk, sömürü ve
zulümden baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Bu süreç, Avrupa ülkelerinde de
farkl› geliﬂmedi. Sosyalizmin bask›s›ndan kurtulan emperyalistler sosyal refah›, demokratik haklar› art›k
fazladan görmeye baﬂlad›. ‘90’lar›n
baﬂ›ndan itibaren emekçilerin büyük mücadelelerle kazand›¤› haklar
bir bir gasp edildi. Bunun için önce
emekçilerin örgütlülüklerini zay›flatt›. Sendikalar› etkisizleﬂtirdi. Bunu baﬂard›¤› oranda da hak gasplar›-

na gitti.
Bugün için emekçilerin sahip oldu¤u haklara, refah düzeyine bakt›¤›m›zda ‘90’l› y›llarla k›yaslanmayacak kadar geriye gitmiﬂtir. Birçok
Avrupa ülkesinde çal›ﬂma süreleri
uzat›lm›ﬂ, emeklilik yaﬂ› kimi ülkelerde 67’ye kadar ç›kart›lm›ﬂ, sosyal haklar budanm›ﬂt›r. Bunlar›n yan›s›ra maaﬂlardan çeﬂitli vergiler ad›
alt›nda kesintiler art›r›lm›ﬂt›r.
Sadece son bir kaç y›l içinde
“kriz” bahane edilerek emekçilerin
ony›llar› bulan mücadelelerinin sonucunda kazand›klar› haklar› gasp
edilmiﬂtir.

rin örgütsüzlü¤üdür. Güçlü örgütlülüklere sahip olmamas›d›r.
Kimi akl›evveller ise kriz döneminde burjuvaziye “ a k › l ” veriyor.
Çözüm önerilerinde bulunuyor.
Burjuvazi ne yapaca¤›n› bilmedi¤inden yapm›yor bunlar›. “ E k o n om i k t e d b i r ” halk› soygun kararlar›d›r. “Kriz” bunun için en elveriﬂli
ortamd›r.
Tekeller yüzy›l›n deneyimine sahiptir. Halklar›n en fazla nas›l sömürülece¤ini bilir.
Bugün Avrupa emparyalist ülkelerinde iﬂsizlik h›zla büyümektedir.
Bunun nedeni de yine emperyalizmin temel niteli¤idir.

Emperyalizmin
pervas›zl›¤›, emekçilerin
örgütsüzlü¤ündendir

Emperyalist t ekeller için
temel olan KAR’d›r

Avrupa emperyalist devletlerinin
ald›¤› “ekonomik tedbir kararlar›”n›n bahsedildi¤i gibi “kriz”le bir
ilgisi yoktur. Kald› ki, kriz, tekellerin krizidir. Krizin sorumlusu emekçiler de¤ildir. Fakat tekeller krizi
bahane ederek birincisi; çok daha
pervas›zlaﬂarak emekçilerin kazan›lm›ﬂ haklar›n› bir ç›rp›da gasp etmek istiyor. ‹kincisi; kendi krizlerini emekçilerin s›rt›na yükleyerek atlatmak istiyor. Sonuçta, kriz dönemlerinde de tekellerin karlar›
azalm›yor art›yor. Ancak emekçilerin yoksullaﬂmas› katmerleﬂirken
kazan›lm›ﬂ haklar› da gasp ediliyor.
Bunun nedeni emekçilerin örgütsüzlü¤üdür. Sald›r›lar karﬂ›s›nda
emekçilerin tekellerin krizini daha
da derinleﬂtirecek tarzda güçlü, sonuç al›c› eylemler yapamamas›d›r.
Elbette bunun nedeni de emekçile-

Yunanistan’a verilen krediler “kriz”den ç›kmak
için miydi, silah sat›n almak için mi?
Emperyalistler yeni-sömürgeleri Yunanistan’› önce borç bata¤›n›n
içine çektiler. Borç krizi getirdi.
Krizi çözmek için tekrar borç verdiler ve borçlar›n ödenebilmesi için
de, Yunanistan hükümetine halk›
açl›k ve sefalete götürecek ekonomik kararlar› almay› dayatt›lar.

Bu kararlarla emekçilerin kazan›lm›ﬂ haklar› gasp edildi, ücretler
düﬂürüldü. Çal›ﬂma saatleri art›r›ld›. Halk tasarruf ad›na açl›¤a mahkum edilirken, tekeller Yunanistan’›n askeri harcamalara milyarlarca Euro ay›rmas›na karﬂ› ç›km›yor. Yunanistan’a verilen krediler

Tekeller daha çok kar elde etmek
için Avrupa’daki fabrikalar›n› iﬂçili¤in en ucuz oldu¤u Do¤u Avrupa,
Çin, Hindistan ve Türkiye gibi
emek gücünün ucuz oldu¤u ülkelelere kayd›rm›ﬂt›r. Bunun sonucu
olarak Avrupa ülkelerindeki iﬂsizlik
h›zla büyümüﬂtür. Emperyalist tekeller büyüyen iﬂsizli¤i ucuz iﬂ gücü yaratmak için kullanmaktad›r.
Yine büyüyen iﬂsizli¤in sorumlusu olarak göçmen iﬂçiler gösterilerek ülke halk›n›n sisteme olan öfkesi göçmenlere yöneltilmektedir.
Halktan, emekten yana olan hiç
kimsenin, devrimcilerin görevi tekellere ak›l vermek, onlar›n krizden
kurtulmalar› için öneride bulunmak
olamaz. Emekten, halktan yana
olanlar›n görevi tekellerin krizini
daha da derinleﬂtirmek için emekçileri örgütlemek ve mücadele etmek
olmal›d›r.

Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

tart›ﬂ›l›rken, Fransa ve Almanya’n›n Yunanistan’a f›rkateyn, helikopter, savaﬂ uça¤› ve denizalt› satmak için birbirleriyle k›yas›ya rekabet ettikleri aç›¤a ç›kt›.
Aç›¤a ç›kan bilgilere göre
“ F r a n s a v e Al manya l ider le ri yar d›m konusunda anlaﬂmadan önce
Yunanistan’›n kendi ülkelerinden
silah al›m› için görüﬂmeleri sür dürme karar› almaya zorlad›.”
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Devrimcilik; kahramanl›klar, direniﬂ destanlar› yaratarak egemenlerin korkulu rüyas› olmakt›r.
Devrimcilik; devrim ve sosyalizm
bayra¤›n› yükseklerde dalgaland›rarak,
savaﬂarak emperyalizm ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› zaferler kazanmakt›r.
Genç veya yaﬂl›, belki çocuk olmakt›r.
Her yaﬂtan vard›r içlerinde.
Kad›n, erkek birliktedirler.
Alevi, Sünni her mezhepten ve
dinden, Türk, Kürt, Laz, Çerkez,
Arap... her ulustan halkt›lar.
Devrimcidirler.
Savaﬂ›rken veya ﬂehit olduklar›nda 16’s›nda, 20'sinde, 30'unda,
40'›ndad›rlar.
Cephe içerisinde;
her yaﬂtan, her ulustan
bir arada, büyük bir ailenin içerisindedirler.
Bir ömür boyu sürer
kavgalar›.
Bir ömür boyu devrimci kalmakt›r devrimcilik.
Devrimcilik, ﬂehit
düﬂenler mutlu ve huzurlu olarak topra¤a düﬂerken bu büyük aile içinde
olanlar ve her gün cephe
saflar›na kat›lanlarla yaﬂamak ve yaﬂatmak için
kavgaya devam etmektir.
Onlar; halk›n kurtuluﬂu ve özgürlü¤ü u¤runa yürütülen savaﬂta, destanlar yaz›larak, kahramanl›klar yarat›larak oluﬂturulan tarihin içindedirler.
Devrimcilik; anlaml› bir hayat›n,
güzelliklerin içinde olmakt›r.
Devrimcilerin kavgalar›, yaﬂamlar›, dünyan›n en güzel, en onurlu, en
namuslu güzellikleriyle doludur.
Devrimcilik; halk›n çekti¤i ac›lar›, yaﬂad›¤› sefaleti, gördü¤ü zulmü
her zaman yüreklerinde ve beyinlerinde hissetmektir.

Devrimcilik; hissettiklerinin
gere¤ini yapmakt›r.
Bunu yapmak mücadelenin
ihtiyac›n› karﬂ›lamakt›r.
Bunun için emek harcayarak,
iﬂlerine yo¤unlaﬂmakt›r.
Zaferler kazanmakt›r devrimcilik.
Devrimcilik; bilinç olarak, inanç
olarak kendilerini ve örgütlerini büyüterek, halk› örgütlemek, savaﬂmak
ve savaﬂt›rmakt›r.
Faﬂizme ve kapitalizme karﬂ›
sürdürdü¤ümüz bu savaﬂ, tüm halk
güçlerinin birli¤iyle, mücadelesiyle
zafere ulaﬂacak. Devrimcilik, savaﬂ
kesintisiz sürdürmektir.
Savaﬂ›m›z; faﬂizme karﬂ› demokrasi, emperyalizme karﬂ› sosyalizm
içindir. Topra¤› iﬂleyen, fabrikada üreten ve eme¤iyle, al›n teriyle yaﬂayanlar
üretmedi¤inde, burjuvazi için hiçbir
ﬂeyin anlam› yoktur. Onlar sömürülerini ancak emekçilerin, halk›n yaratt›¤›

ﬂürerek ve birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtarak
yok etmek istedi.
Ancak bu mücadeleyi durduramad›.
Tekrar tekrar halk›n mücadelesi
bu topraklarda güçlenerek boy verdi.
Halk›n ve devrimcilerin mücadelesi emek, onur ve namus mücadelesidir.
Bu mücadele faﬂist devlete ve kapitalizme karﬂ›d›r.
‹ﬂçilerin, köylülerin, esnaf›n, ö¤rencilerin, tüm halk güçlerinin saf›
devlet karﬂ›s›nda olmak ve ona karﬂ›
mücadele etmektir.
Emperyalizme ve faﬂizme karﬂ›
mücadele; devlete, sömürü ve zulme
karﬂ› mücadele etmektir.
Savaﬂ›m›z, sömürüye karﬂ› sosyalizm kavgas›d›r.
Eme¤iyle insanca yaﬂamak, onuruna ve namusuna sahip ç›kmak, sömürüye izin vermemek ve kapitalizme
karﬂ› mücadele etmektir.
Bu mücadele; her
gün iﬂinden, ekme¤inden
olan, açl›kla bo¤uﬂan, sefalet içinde yaﬂayan halk›n, açl›¤› yaratan sömürücülere karﬂ› yürüttü¤ü
mücadeledir.
Sömürüyü, sefaleti,
açl›¤› yaratan kapitalizmin yok edilmesi, sosyalizmin kurulmas›yla sömürü ortadan kalkacakt›r.
Savaﬂ›m›z, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k
savaﬂ›d›r.
Ülkemiz, ekonomisinden politikas›na, kültürüne kadar her ﬂeyiyle IMF ve NATO gibi emperyalist kurum ve kuruluﬂlar›yla emperyalizme ba¤›ml› bir
ülkedir.
Vatan›m›z›n özgürlü¤ü için mücadele, emperyalizmin ülkemizdeki
varl›¤›na son vermek ekonomik, siyasi, askeri, kültürel olarak kurulan
aç›k-gizli tüm iliﬂkileri bitirmektir.
Bu mücadele, emperyalizme karﬂ›
devrimcilerin, vatanseverlerin, halk›n ba¤›ms›zl›k mücadelesidir. Savaﬂ›m›z adalet, özgürlük ve demokrasi
savaﬂ›d›r.

HALKIN VE DEVR‹MC‹LER‹N
MÜCADELES‹ EMEK, ONUR VE
NAMUS MÜCADELES‹D‹R.
DEVR‹MC‹L‹K YAPMAK
BÜYÜK B‹R ONUR VE BÜYÜK
B‹R HAYATTIR.
de¤erlerle kazanabilirler.
Her türlü de¤eri üreten emekçiler, aya¤a kalkt›¤›nda, isyan bayra¤›n› kald›rd›¤›nda faﬂist devlet ve tüm
kapitalistler, tanklar›yla, panzerleriyle, polis ve jandarmas›yla, tüm güçleriyle halk›n karﬂ›s›na ç›karlar.
Ancak bu mücadeleyi durduramazlar.
Her aya¤a kalk›ﬂ, her isyan, yeni büyük mücadelelerin önünü açar.
Devlet bugüne kadar halk›n mücadelesini, devrim mücadelesini kanla bo¤arak, halk› bölerek, güçten dü-
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Ülkemizde her ﬂeyiyle tam bir
hukuksuzluk ve adaletsizlik vard›r.
Kay›plar, katliamlar, infazlar, iﬂkenceler devletin politikas›d›r.
Sokakta, mahallede, okulda, iﬂyerinde, fabrikada, k›rda ve ﬂehirde
katliamlar, infazlar yap›lmakta, iﬂkence sürmektedir.
Ülkemiz hiçbir demokratik hakk›n, en temel özgürlüklerin bile olmad›¤› faﬂist bir iktidarla yönetiliyor.
Halk›n hiçbir kesiminin düﬂündü¤ünü söyleme, hak arama, örgütlenme özgürlü¤ü yoktur.
Her ﬂeyi belirleyen emperyalistler ve iﬂbirlikçi tekellerdir.
Demokratik haklar ve özgürlükler için mücadele eden herkesin karﬂ›s›na faﬂist devletin anayasas›, yasalar›, polis copu, iﬂkenceler ve hapishaneleri ç›kar.
Halk›n hak ve özgürlük talepleri için mücadelesi, özgürlük ve adalet için mücadele, sömürücülerin ve
zalimlerin faﬂist devletine karﬂ› mücadeledir. Bu mücadele halk›n demokrasi için mücadelesi, halk demokrasisi için mücadeledir. ‹nsanca,
onuruyla ve namusuyla yaﬂamak,
ba¤›ms›zl›k ve özgürlük, sömürüye
karﬂ› savaﬂmakt›r.
Özgür, onurlu ve namuslu yaﬂam ancak ba¤›ms›z, özgür ve sömürünün olmad›¤› bir ülke için verilen bir mücadeleyle mümkündür.
Bu kavgada dost olanlar, saf tutanlar halk ve devrimcilerdir.
Düﬂman ise bir avuç sömürücü
asalak, zorbad›r. Halk›n kurtuluﬂu, faﬂist devletin y›k›larak halk›n iktidar›n›n kurulmas›ndad›r. Sürdürdü¤ümüz
savaﬂ, insanca ve onurlu yaﬂam›n, ba¤›ms›zl›¤›n ve özgürlü¤ün savaﬂ›d›r.
Halk iktidar›n› kurmak için yürüttü¤ümüz savaﬂla, faﬂist devlet y›k›lacak,
halk iktidar› kurulacakt›r.
Savaﬂ›m›z tüm uluslardan, her
milliyetten, her din, mezhep ve
inançtan halk›m›z›n kurtuluﬂu, adalet, eﬂitlik, onurlu yaﬂam savaﬂ›d›r.
Ülkemizde devrim, emperyalizmin ve oligarﬂinin zorba yönetimi,
faﬂist iktidar›n›n y›k›lmas›yla, halk›n silahl› savaﬂ›yla gerçekleﬂecek-

tir. "Halk›n silahl› savaﬂ›, Devrimci
Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi'nin
öncülü¤ünde ﬂehirde ve k›rda silahl›
propagandan›n, gerilla savaﬂ›n›n geliﬂtirilmesi, yayg›nlaﬂ›p güçlenerek
gerilla ordusuna varmas›yla, artan
halk hareketleri ve yöresel ayaklanmalarla birlikte, halk ordusunun
oluﬂmas› ve en nihayet topyekûn
ayaklanmayla, oligarﬂik devleti y›karak Devrimci Halk ‹ktidar›’n› kurar." (Kongre Belgeleri II, Kararlar
Syf: 147) Halk savaﬂ›n›n ilk evresi,
silahl› propaganda temelinde ﬂekillenen öncü gerilla savaﬂ›d›r. Halk
savaﬂ›, ülkemizde Politikleﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ Stratejisi’yle yürütülür.
ﬁehirde ve k›rda gerilla savaﬂ› temel
olurken ekonomik ve demokratik
mücadele, ideolojik mücadele sürdürülür. Silahl› mücadele d›ﬂ›ndaki
tüm mücadele biçimleri temel savaﬂ
biçimine ba¤l› olarak, onu güçlendirici ﬂekilde yürütülür. Ülkemizde
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrimle sömürü düzenine son verilecek, demokratik özgürlükleri sa¤layacak olan halk›n kendi iktidar› kurulacakt›r. Ülkemiz ba¤›ms›z, demokratik bir ülke olacakt›r.
Özgür vatan›m›zda üretenler
eme¤inin karﬂ›l›¤›n› al›rken, düﬂünce suç olmayacak, e¤itim halk için
ve bilimsel bir e¤itim olacakt›r.
Her halk ve ulus kardeﬂçe ve
birlikte yaﬂarken; dilini, kültürünü
özgürce kullanabilecek ve Kürt halk› kendi kaderini tayin edecek.
‹nançlar bask› alt›nda olmayacak.
Emperyalizmle her türlü siyasi,
ekonomik, askeri ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine son verilirken, yeralt› ve yerüstü kaynaklar›m›z emperyalistlere
peﬂkeﬂ çekilmeyecek.
IMF'nin, Dünya Bankas›'n›n boyunduru¤u olmayacak ba¤›ms›z, demokratik ve sömürünün olmad›¤›
ülkemizde zulüm ve soygun düzeni
yerle bir edildikten sonra, adalet ve
eﬂitlik hüküm sürecek, halk›m›z›n
onurlu bir yaﬂam› olacakt›r.
Ülkemizde halk›n iktidar› kurulduktan sonra, kavgam›z orada
kalmayacak. Sosyalist üretim yap›l›rken, enternasyonalist görevlerimi-

zi yerine getirerek tüm dünya sömürüsüz ve özgür oluncaya kadar savaﬂ›m›z devam edecektir.
‹ﬂte böyle bir ülkede devrimcilik yapmak, devrim yapmak büyük
bir onur, büyük bir hayatt›r.

ÖRGÜTÜN GÜCÜ
Tek insan nedir ki?
Sadece bir damla...
Uçsuz bucaks›z gökyüzünün
Boﬂlu¤una savrulmuﬂ
Sarhoﬂ baﬂ›boﬂ
Bir ya¤mur damlac›¤›...
Tek insan neye yarar?
Azg›nca u¤uldayan
f›rt›nalar alt›nda
Kuﬂat›nca onu
o kudurgan sanc›lar
Dayan›nca ba¤r›na
kanl› elleri yeryüzünün
Tek insan ne yapabilir
Sinip gizlenmekten baﬂka?
Yaﬂayan en yüce güç
En aﬂ›lmaz barikat
Halk›n örgütüdür...
T›pk› bir okyanus gibi kurumaya
Örs gibi, çekiç gibi
ﬁekil veren demire;
Kabaran dalgalarla karﬂ›layan
U¤uldayan rüzgâr›
halk›n örgütüdür...
Gücü güce ulaﬂ›r
yükselir, derinleﬂir
Ar›n›r, dayan›klan›r
Denizde bir damla olunca insan ...
Al savur benim de yüre¤imi
Ufkuna kat, ateﬂlendir,
ﬂekil ver bak›ﬂlar›ma,
Beni yalç›n güzellikler kuﬂand›r
Sars›lmaz yi¤itlerle donat
Sevgini yenilmez,
sevincini ulaﬂ›lmaz k›l düﬂmana
Öfkeni bile, gürleﬂtir,
Bilgimi rüzgâr›mla ayd›nlat,
Örgütüm al beni
Halk›mla yeniden yarat
(Nihat Behram, Yal›n Yürek)
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“Dev-Genç'in 40. y›l› na
yara ﬂ›r olma s›n› istiyorduk,
çok iyi oldu. Sevinçliyiz. Halen y›l›n yar›s›nday›z ve biz
d o l u d o l u g eç i ri y o r u z 4 0 . y › l›m›z›. Çok ö¤retici oldu yürüyüﬂ. Hakk›yla yar›n da
m ec l i s e y ür üyüp i mz a l ar › m› z› verelim diyoruz. E¤er
ö n ü mü z e p o l i s ç ›k ar v e y ü r ü t m e z s e y ü z l er c e k i l o m e t re
yü rü dük 50 metre y ürütmez seniz olmaz diyece¤iz”

Dev-Gençliler Paras›z E¤itim
Talepleriyle Ankara’dayd›lar!
Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
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Dev-Gençliler ‹ S TANBUL’ d a n
ANKARA’ya paras›z e¤itim için
yürüdü...
Dev -Gen ç’i n 4 0. Y › l › n a y a r a ﬂ › r
b i r yürüyüﬂ oldu
‹ ﬂ t e y ü z l e r c e k i l o m e t r eli k y o l l a r d a b i r kez daha gösterdik;
TÜRK‹YE HALKLARININ B‹R
DEV-GENÇ’‹ VAR!
- Dev-Gençliler ‹ s t a n b u l - K a r t a l ’ d a n ; Gebze’ye, Yalova’ya,
Gemlik’e, Bursa’ya, ‹negöl’e, Bo-züyük’e, Eskiﬂehir’e, yürüyerek
ANKARA’ya vard›lar.
Tam 13 gün boyunca, kilometre-lerce yol yürüyerek ANKARA’ya
vard›lar
Ya¤mur demeden, açl›k deme-den, uykusuzluk demeden, ayaklar›-n›n a¤r›lar›na ald›r›ﬂ etmeden, AN KARA’ya vard›lar
Dev-Gençliler geçtikleri, u¤ra-d›klar› her yerde “nn i y e y ü r ü d ü k l e r i n i ” v e h a k a l ma mücadelesini an-latt›lar.
Geçtikleri her yerde “nn e d e n p a ras›z e¤itim” istediklerini anlatt›lar
Yürüyüﬂ kolunda, molalarda, ko-naklarken, aç›klama yaparken halk
hep yanlar›ndayd›.
Yürüyüﬂ boyunca, hakl› bir tale-bi savunman›n nas›l destek buldu--

¤unu gördüler.
Tüm zorluklar› inaçla, kararl›l›k-la aﬂt›lar, ANKARA’ya vard›lar.
Dev-Genç ruhu ile yürüdüler.
ANKARA’da direniﬂ, ANKA RA’da kavga vard›.
Yürütmeyiz diyenlere, barikat
kurup engel olanlara cevap direniﬂti
Gaz bombalar›, joplarla 4 kez
sald›rd›lar. Her seferinde gençlik
daha güçlü cevap verdi.
Yürüyecek, imzalar› kendileri
teslim edecekti.
Direndiler, kazand›lar...
Direndiler, yürüdüler...
‹mzalar› yürüyerek, sloganlar›
alk›ﬂlar›, z›lg›tlar› ile teslim ettiler.
Günler süren yürüyüﬂü Meclis
önünde direniﬂle taçland›rd›lar.
10. Gün
Sabah›n erken saatlerinde gece
konaklan›lan Kaymaz Mevkii’nden
07.00’da yürüyüﬂe baﬂland›. Bu
mevkiden itibaren Ankara’ya top-lam 3 günlük mesafe kald›.
10. günde ‹skenderun’dan iki ki-ﬂinin kat›lmas›yla yürüyüﬂ kolu 42
kiﬂiye ulaﬂt›.
Sivrihisar giriﬂine kadar toplam
23 km yürünerek saat 14.10’da ye-mek molas› verildi 10. gün toplam
37 km yüründü.

Dev-Gençliler yol boyunca hal-k›n ilgisiyle karﬂ›laﬂt›. Mola verilen
yerlerde, yürürken yol yap›m çal›ﬂ-mas› yapan iﬂçiler ile sohbet edile-rek yürüyüﬂün amac› anlat›ld›. Bir-çok kiﬂi arabalar›ndan alk›ﬂlayarak
el sallayarak destek verdi.
Paras›z e¤itim için ad›m ad›m An-kara yürüyüﬂü en baﬂ›ndan beri fiziki
anlamda bir sald›r›ya u¤ramasa da po-lis ve jandarma geçilen her ilde psiko-lojik anlamda rahats›z etmeye, kor-kutmaya çal›ﬂt›lar. Sivil polisler ka-mera çekimi yaparak, jandarma ise il
ve ilçe d›ﬂlar›nda kendi denetiminde
oldu¤u yerlerde yol boyunca takip
ederek, sözde güvenlik alarak rahats›z
etmeye çal›ﬂt›. Yürüyüﬂ devam eder-ken saat 19.30’da jandarma araç kon-trol noktas›ndan geçerken DevGençliler’e kimlik kontrolü yap›lmak
istendi. Arama karar›n› inceleyen
Dev-Gençliler karar›n güzergah üze-rindeki ﬂüpheli araçlar ve araçlar içe-risindeki ﬂah›slar için ç›kar›lm›ﬂ oldu-¤unu belirttiler. Bu keyfi uygulama-n›n ard›ndan yola devam edildi.
11. G ü n
Dev-Gençliler saat 7.00’da Po-latl›’ya 50 km, Ankara’ya 125 km
kala yola koyuldular.
Dev-Gençliler Ankara il s›n›r›n›
alk›ﬂlarla z›lg›tlarla karﬂ›lad›. Yol
boyunca köylülerden ve kamyon ﬂo-förlerinden destek gören DevGençliler yürüyüﬂ zaman›n› yolda
tesis olmad›¤›ndan bugün biraz da-ha uzun tutmak zorunda kald›lar.
Sekiz saat yürünerek 14.55’te bir
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“Birçok ke sim bas›n ver mezse birﬂey olmaz ﬂeklinde
y a k l a ﬂ › y o r a m a i ﬂ te b i z y a ﬂara yak da gördük ve gös terdik ki oluyor. ‹ n s a n l a r a
ulaﬂt›k, onlara k endim izi
an l att ›k . Ba ﬂk a y o lu y ok iﬂ te
tek tek g idip anlataca¤›z
kendimizi halka, diyor. Ve
kendini halka anlatt›¤›nda,
o seni anl›yor, ona ulaﬂabiliyorsun. Bu yü rü yüﬂ hepi m iz iç i n ço k ö ¤ r e t i c i o l d u ,
ç o k d er sl e r al d ›k ke n d im iz e .
Bazen 13 günde bu kadar
ç o k ﬂ e y i y aﬂ a m› ﬂ o l ma k s a n ki m ü mk ün d e ¤i l m i ﬂ g i bi
g e l i y o r a ma b i z y aﬂ a d ›k .”
benzin istasyonunda mola vererek
yemek yediler. Bu s›rada pancar tar-las›ndaki iﬂçilerin ça¤›rmas›yla yan-lar›na giden Dev-Gençliler sorunla-r›n› da dinledi. Onlarda t›pk› di-¤erleri gibi kendi s›k›nt›lar›n› an-latt›lar ve bizim için de yürüyün
derken “umar›m sizin istedi¤iniz
olur da sesiniz duyulur” dediler.
Saat 20.00’da Ankara Polat-l›’ya girildi. Burada bir benzin is-tasyonunun sahipleriyle konuﬂula-rak kal›nmas› için uygun bir yer
ayarland›.
12. Gün
Dev-Gençliler sabah saat
7.45'te yola koyuldular. Ankara'ya
ad›m ad›m yaklaﬂt›¤› bu günlerde
hem ANKARA'YA yaklaﬂman›n
verdi¤i mutluluk hem de bu zorlu
yürüyüﬂü baﬂar› ile devam ettir-menin gururu ile baﬂlad›lar ad›m-lar› atmaya.
Sabah›n ilk saatlerinde yollara
düﬂen elbette iﬂçilerdi. Yolda “Para-s›z E¤itim” talepli önlükleriyle yü-rüyen Dev-Gençliler’i servislerin-den görüp onlar› yolda karﬂ›lad›lar.
Yol üzerinde kurulmuﬂ olan bir bil-ye fabrikas›n›n önünden geçerken
fabrikan›n iﬂçileri, güvenlik görevli-leri Dev-Gençliler’e “bir çay›m›z›
için dinlenin, biraz ayaklar›n›z› y›--

kay›n” diyerek gençleri içeri ald›lar.
Bir taraftan sular›n› ve çaylar›n› içer-lerken bir taraftan da sohbet ettiler.
Firman›n doktoru da ayaklar› yaral›
olan ve rahats›z olan Dev-Gençliler’e
yard›mc› oldu. ‹ﬂçilerden birkaç› “siz
bizim çocuklar›m›z için yürüyorsu-nuz iyi yap›yorsunuz direnmeden bir
ﬂey olmuyor, inﬂallah baﬂar›l› olursu-nuz bizim için de yürüyorsunuz” de-diler. Saat 10.30'da yürüyüﬂ tekrar
baﬂlarken herkes tekrar iyi dileklerini
ve baﬂar›l› olmalar› için destekledik-lerini dile getirdiler.
Ö¤len saat 15.00'da durularak
Temelli ç›k›ﬂ›ndaki bir parkta ye-mek yenirken pikni¤e gelen aileler-le konuﬂulup imza topland›. Yap›lan
konuﬂmalarda aileler “biz karne pa-ras›n› vermezsek çocuklar›m›za
karnelerini vermiyorlar. Bu hükü-met bizi bu hale getirdi ben de ço-cuk okutuyorum siz ﬂimdi bizim ço-cuklar›m›z için de yürüyorsunuz”
derken “kendinize dikkat edin size
gaz atmas›nlar aman hasta olmay›n”
diye de dileklerini ilettiler.

13. Gün
Paras›z e¤itim için ad›m ad›m
Ankara yürüyüﬂünün 13. gününde
Ankara’ya Abdi ‹pekçi Park›’na va-r›ld›. Bir önceki gece konaklan›lan
yerden Ankara’ya 35 km’lik mesa-feyi aﬂarak saat 17.30’da Abdi ‹pek-çi Park›’na giriﬂ yap›ld›.
Bir önceki gecenin ayaz› sabah›n
›ﬂ›klar›na yerini b›rak›rken fabrikan›n
bekçisi Dev-Gençliler için ateﬂ yak-m›ﬂt›. Yap›lan kahvalt› sonras› çeki-len halayla, Ankara’ya 35 km kala
yola koyuldular. Yürüyüﬂ kolu Anka-ra’ya az kalmas›n›n ve bu zorlu yol-culu¤u bitirmenin verdi¤i coﬂkuyu
slogan ve marﬂlar›nda duyuruyordu.
Yürüyüﬂ kolunu 10.30’da Ümit-köy’de Ankara Gençlik Derne-¤i’nden ö¤renciler karﬂ›lad›. Yürü-yüﬂ Ankara Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤rencilerin kat›l›m›yla devam etti.
Verilen aran›n ard›ndan yürüyüﬂe
baﬂland›¤› s›rada iki genç ilk önce
ne oldu¤unu sorup daha sonra elle-rinde var olan bir koli simidi b›rak-t›lar.

Say›: 219

Yürüyüﬂ

M u r a t E ﬂ i yok ( ope r a t ö r )
Genç lik Fe der a s yo n u : E¤itimin
paral› olmas›yla ilgili neler düﬂünü-yorsunuz?
M ur a t E ﬂ iyok: Paras›z e¤itime
destek veriyorum. Paral› e¤itim tüm
halk›n zarar›nad›r. Özelliklede oku-yan insan›n zarar›nad›r. Ondan kay-nakl› destekliyoruz yürüyüﬂünüzü.
Genç lik Fede r a s yon u : Çocukla-r›n›z var m›? Onlar› okutmakta zor-luk çekiyor musunuz?
M ur a t E ﬂ i yok: Evet üç çocu¤um
var. Biri ortaokul üçe gidiyor, biri il-kokul beﬂe gidiyor, di¤eri beﬂ yaﬂ›n-da. Para yetiﬂtiremiyoruz... Bütçemi-zin dörtte ikisinden fazlas›n› onlara
ay›r›yoruz evinde içinde bu yüzden
problemler ç›k›yor.
Gençlik Feder a syon u : Son olarak
söylemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
M ur a t E ﬂ i yok: Ben size sonuna
kadar destek veriyorum. Paral› e¤iti-me hay›r. Herkesin okuma hakk› var-d›r.
*

S e r k a n K a r a b u lut (ope r a t ö r )
Genç lik Fe de r a syon u : E¤itimin
paral› olmas›yla ilgili ne düﬂünüyor-sun?
S e rk a n K a r ab ul u t : Hakk› ola-n›n okuyabilmesi için paras›z olmas›
gerekiyor. Zaten paras› olan okuyor.
Onlar da zaten yurt d›ﬂ›nda okuyor
fakir olan okuyam›yor. Paral› e¤itim
en büyük adaletsizliklerden biri.
Genç lik Fe der a s yo n u : Yapt›¤›-m›z yürüyüﬂle ilgili düﬂünceleriniz
neler?
S e rk a n K a r a b ul u t : Herkesin ra-hat bir ﬂekilde okumas› gerekiyor.
Bu konuda birilerinin önayak olmas›
gerekiyor. Belki de birileri sesinizi
duyacak inﬂallah sesiniz duyulur.
Emekleriniz boﬂa gitmez. Bu iﬂin
Tayyip’i Baykal’› yok baﬂkalar› olsa
da ayn› olacak.
Genç lik Fe de r a s yo n u : Son ola-rak düﬂünceleriniz nelerdir?
S e rk a n K ar a b ul u t : Destekliyo-rum, yolunuz aç›k olsun. Bir gün ka-zanaca¤›z.
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Yürüyüﬂ kolu Ankara’n›n da ka-t›l›m› ile 53 kiﬂiye ulaﬂt›. 16.00’da
ODTÜ yak›nlar›nda bir köprü alt›n-da yemeklerini yiyerek Maltepe gü-zergâh›ndan S›hhiye’ye geçtiler bu-rada iki ö¤renci yürüyüﬂ koluna ve
sloganlara eﬂlik etti.
Abdi ‹pekçi Park›’nda ‘Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z’ masas›
günlerdir aç›l›yor ve paras›z e¤itim
kampanyas› günlerdir halka anlat›l›-yordu. Günlerdir masa aç›lan ve de-falarca direniﬂlere ﬂahit olan park
saat 17.30’da Dev-Gençliler’in
“Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n DevGençliler” sloganlar›yla yank›land›.
Parkta Dev-Gençliler’i TAYAD’l› Aileler, KESK, SES’ten destek
olmaya gelenler karﬂ›lad›lar. Park›n
ortas›ndaki ele as›lan Dev-Genç
bayraklar› metrelerce öteden park›n

Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

42

sahiplerini bekliyordu.
Sloganlar, marﬂlar ve türkülerle
birlikte girilen parkta saat 18.00’a ka-dar beklenerek bir bas›n aç›klamas›
yap›ld›. Aç›klamay› okuyan ﬁahin
‹m¤a “Bu gün ülkemizde hemen her-kesin en yak›c› sorunlar›ndan biri
olan paral› e¤itimin bu ülkenin halk›-na uygulanan en büyük adaletsizlik-lerden biri oldu¤unu dile getirmek
için yürüdük” diyerek, 31 May›s’ta
meclise yürüyeceklerini bildirdi.
A d › m A d › m Y ü r ü yen l e r A n k a r a
So k a k la r › nd a
Ankara’ya, yapt›klar› program-dan bir gün önce gelerek 13 günde
varan Dev-Gençliler 30 May›s günü
Sakarya Caddesi’nde, Yüksel Cad-desi’nde, Güvenpark, YKM ve K›-z›lay Caddesi civar›ndaki duraklar--

Meclis Yürüyüﬂüne Polis Sald›r›s›
Ve Gençli¤in Cevab›: D‹REN‹ﬁ!
Gençlik Federasyonu Ad›m
Ad›m Ankara Yürüyüﬂü’nün final
eylemi olarak toplanan imzalar›
meclise götürmek için 31 May›s gü-nü saat 12.30’da Sakarya Cadde-si’nde topland›.
Sakarya Caddesi’nde bas›n aç›k-lamas› yap›ld›¤› s›rada polis gelerek
bu yürüyüﬂün belirlenen güzergâh-tan yap›lamayaca¤›n›, izin verme-yeceklerini söyledi. ‹srail’in sald›r›-s›n› bahane eden polis, Ankara’da
gergin bir hava oldu¤unu, bundan
kaynakl› “halk›n farkl› tepkiler” ve-rebilece¤ini, güvenlik aç›s›ndan so-run yaﬂanabilece¤ini, kendilerinin
bu konuda yeterli olamayabilece¤i-ni söyledi.
Polisle yap›lan tart›ﬂmalarda
Dev-Gençliler halk›n kendili¤inden
devrimcilere bir tepki göstermeye-ce¤ini, linç sald›r›lar›n›n halk›n ya-lanlarla k›ﬂk›rt›lmas› sonucu yaﬂan-d›¤›n› söylediler ve belirttikleri gü-zergâhtan yürüyeceklerini aç›klad›-lar.
Saat 13.00’da Sakarya Cadde-sinde yap›lan bas›n aç›lamas›ndan

sonra meclise do¤ru yürüyüﬂe geçil-di. Sakarya Caddesi’nden sonra
Yüksel Caddesi’ne girildi¤inde yo-lun sonunda alt geçit önünde polis
barikat›yla karﬂ›laﬂ›ld›. Yürüyüﬂü
hiç durdurmadan direk barikat›n üs-tüne do¤ru yürüyen Dev-Gençlile-r’e polis coplarla sald›rarak, yo¤un
bir ﬂekilde biber gaz› s›kt›. Bu mü-dahalenin ard›ndan polisin hesapla-r›na göre da¤›lmas› gereken DevGençliler tekrar toparlanarak ikinci
kez barikat› zorlamak için haz›rlan-maya baﬂlad›lar. Gazdan etkilenen-lere ilk müdahaleler yap›l›rken Yük-sel Caddesi’nde bulunan halka poli-sin neden müdahale etti¤ini, bu ka-dar meﬂru bir talebi dile getirmek
için neden meclise yürümelerine
izin verilmedi¤ini anlatt›lar. Polisin
en baﬂta yapt›¤› “Halk›n farkl› tep-kileri olabilir, Güvenlik aç›s›ndan
problem olabilir ” demagojisinin
nas›l bir yalan oldu¤u “iﬂte halk bu-rada biz devrimciler buraday›z, düﬂ-man ise tam karﬂ›m›zda duruyor”
denilerek halk›n kampanyaya olan
deste¤i ve polisin bu keyfi uygula--

da imza toplad›lar.
Sakarya Caddesi’nde ilk imzalar
ö¤rencilerden geldi. Daha sonra es-naf ve memurlardan halk›n her kesi-minden imza atmaya gelenler oldu.
Eyleme ça¤r›lar yap›l›rken en
mahzun haliyle bir boyac› çocuk önce
dinleyip, sonra okuyup imzas›n› at›p
meslek yerine ayakab› boyac›s› yazd›.
Bir di¤er yandan üniversiteye haz›rla-nan bir ö¤renci geliyor. “Geçen y›l
üniversiteyi kazand›m ama paras›z-l›ktan kay›t yapt›ramad›m. Amcam
Tekel iﬂçisi, babam da iﬂten at›ld›.
Ben de imza toplayabilir miyim” de-yip o da baﬂlad› imza toplamaya. Sa-karya Caddesi’nde toplam 1056 imza
topland›.
Yüksel’de 985, Güvenpark,
YKM önü ve K›z›lay Caddesi civa-r›nda ise 1140 tane imza topland›.
mas› anlat›ld›.
Yaral›lar›n tedavileri, gazdan et-kilenenlerin müdahalesinin yap›l-mas› için yaklaﬂ›k iki saat beklen-dikten sonra tekrar toparlan›larak
paras›z e¤itim talebinin hakl›, meﬂru
ve tüm halk›n talebi oldu¤u söyle-nerek toplan›lan imzalar›n ne olursa
olsun meclise götürülece¤i anlat›ld›.
Polis barikat› bir kez daha aﬂ›lmaya
çal›ﬂ›ld›. ‹kinci kez sald›ran polis yi-ne ayn› ﬂekilde gaz kullanarak, cop-larla Dev-Gençliler’i durdurmaya
çal›ﬂt›. Bu sald›r›da 4 Dev-Gençli
ald›klar› cop darbeleri ve yo¤un bir
ﬂekilde kullan›lan biber gaz› nedeni
ile yaralanarak hastaneye kald›r›ld›.
Hastaneye kald›r›lan gençlerden bir
tanesi beyin travmas› geçirirken bir
de¤irinin ise cop darbelerinden kay-nakl› sa¤ el parmaklar›nda çatlaklar
oluﬂtu.
Müdahaleler s›ras›nda Yüksel
Caddesi’nde bulunan insanlar alk›ﬂ-layarak eyleme destek verdiler. 13
gün boyunca oldu¤u gibi bugün de
“helal olsun iyi direndiler”, “hakl›-s›n›z çocuklar arkan›zday›z” diyen-ler, orada durup ne olaca¤›n› bekle-yenler polisin “halk farkl› tepkiler
gösterebilir” söylemini adeta boﬂa
ç›kar›yordu.
‹kinci sald›r›n›n ard›ndan Dev-
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Gençliler tekrar toparlanarak polis
barikat›na yüklendiler. Yaﬂanan tam
bir irade savaﬂ›yd›. Yürüyece¤iz de-nilmiﬂti bir kere ve verilen sözü tut-man›n, söyledi¤ini yapman›n so-rumlulu¤uyla yüklendi Dev-Gençli-ler. Polis yine azg›nca sald›rarak
cop ve biber gaz› ile gençli¤i da¤›t-maya çal›ﬂt› ama yine baﬂaramad›.
Yap›lan üçüncü müdahale s›ra-s›nda iki Dev-Gençli polisin orta-s›nda kald›. Polis aralar›nda kalan
gençlere adeta azg›nca sald›r›yordu.
Arkadaﬂlar›n›n polisin ortas›nda
kald›¤›n› gören Dev-Gençliler arka-daﬂlar›n› almak için polis barikat›na
do¤ru ilerlediler. Burada da yo¤un
bir ﬂekilde biber gaz›na ve copla
sald›r›ya maruz kalan gençlik arka-daﬂlar›n› almadan bir yere k›p›rda-mayacaklar›n› söylediler. Bunun
üzerine polis “tamam iki kiﬂi gelsin
alacaks›n›z arkadaﬂlar›n›z›” diyerek
yolu açt› ve Dev-Gençliler arkadaﬂ-lar›n› polisin elinden çekip ald›lar.
Üçüncü sald›r›n›n ard›ndan DevGençliler saat 17.00 civar›nda otur-ma eylemi baﬂlatt›lar. Polis barikat›
kalkana kadar orada oturacaklar›n›
ve eninde sonunda meclise yürüye-ceklerini belirttiler. Direniﬂten etki-lenen 4 kiﬂi, Dev-Gençliler’’le bir-likte oturarak eyleme destek verdi.
Dev-Genç li l e r Sa b › rl a , ‹ na n ç la
Yür üd ü
Dev-Gençliler bütün bir gece
Yüksel Caddesi’nde karﬂ›lar›nda
polis barikat› meclise yürüme karar-l›l›¤›yla beklediler.
Ayn› gün sald›r› oldu¤u s›rada
bir heyet meclise gönderilerek mil-letvekilleriyle görüﬂülmeye çal›ﬂ›l-d›. ﬁu an “paras›z e¤itim” istedikle-ri için arkadaﬂlar›n›n polisin sald›r›-s›na u¤rad›¤›n› milletvekillerine
iletmek isteyen Dev-Gençliler’e
milletvekillerinin verdi¤i cevaplar
oldukça ilginçti. BDP milletvekili
Ak›n Birdal; “Bu gün Türkiye de-mokratik mücadele vermenin ne ka-dar zor oldu¤unu siz de biliyorsu-nuz. Bunu bilerek gelmiﬂsinizdir.
Benim ﬂu anda size yapabilece¤im
herhangi bir ﬂey yok. Ama meclise

soru önergesi verebilirim, insan
haklar› mahkemesine baﬂvurabiliriz
bu konuda, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na bir
dilekçe yazabiliriz” diyerek “daha
fazla bir ﬂey yapamay›z” dedi.
Ayn› ﬂekilde Urfa milletvekili ‹b-rahim Binici’ye de ‹stanbul’dan An-kara’ya yürünüldü¤ü ancak bas›n
aç›klamas› yap›p meclise do¤ru yü-rümek istendi¤inde, polisin sald›rd›-¤› anlat›ld›. O da bu ülkede demokra-tik haklar›n ask›ya al›nd›¤›n› söyle-yerek, nas›l yard›mc› olabilece¤i so-ruldu¤unda ise; eﬂ baﬂkanlar üzerin-den bakanlara ulaﬂmaya çal›ﬂaca¤›n›
ama onlar›nda kendisine geri dönme-lerinin güç oldu¤unu belirtti. “Gelip
alanda arkadaﬂlar›m›za destek olur
musunuz?” Diye sordu¤unda ise,
böyle bir yetkisinin olmad›¤›n›, par-tisiyle konuﬂmadan böyle bir ﬂey ya-pamayaca¤›n› söyledi.
ﬁ›rnak milletvekili Sevahir Ba-y›nd›r ise kendilerinin de barikatlar›
aﬂ›p Lice’ye giremediklerini söyle-di. “Yapabilirseniz gelirsiniz” diyen
bay›nd›r “sadece imzalar› verir, ya-r›n toplant›da görüﬂülür baﬂka bir
ﬂey yapamay›z. Bizim orada olma-m›z sald›r›y› engellemez. Bizimde
yapabileceklerimiz s›n›rl›” diyerek,
alana görevlendirme olmazsa hiç bir
milletvekili oraya gidemez planl›
olmadan bu yap›l›rsa aram›zda so-run ç›kar dedi.
Gece boyunca Dev-Gençliler’in
yan›na halktan insanlar gelerek des-teklerini sundular. Dev-Gençliler’in
yan›ndan geçip evine gittikten sonra
rahat edemeyip bende orada onlarla
birlikte olmal›y›m diyen bir üniver-site ö¤rencisi geri gelerek önlük gi-yip sabaha kadar Dev-Gençliler’le
birlikte bekledi. Ayn› ﬂekilde kâ¤›t
iﬂçisi olduklar›n› söyleyen 30 kiﬂilik
bir grup genç gece boyunca etrafta
olacaklar›n›, sald›r› olursa etrafta
olacaklar›n› söylediler. Sald›r› za-man›nda yüksel caddesi esnaf› “biz
ne yapabiliriz” deyip limon verdiler.
Ertesi sabah saat 09.00 s›ralar›n-da Ankara il emniyet müdürü gelip
yürüyüﬂ güzergah›n› sordu. Prog-ramlar›n› önceki gün zaten anlatt›k-lar›n› belirten Dev-Gençliler’in di--

reniﬂi ve kararl› duruﬂu karﬂ›s›nda
yolu açmak zorunda kalan polis,
acizli¤inin bir göstergesi olarak yü-rüyüﬂe kat›lacak kitle say›s› üzerin-den pazarl›k yapmaya çal›ﬂt›.
Kazan›lan zaferin ard›ndan DevGençliler’in bir k›sm› halaylar›n›
kurdular. Bir kez daha görüldü ki
kararl› net bir duruﬂ sergilendi¤inde
hiçbir zaman kaybedilmiyordu.
Bu karal› ad›mlar 9.30 sular›nda
Yüksel caddesinden Güvenpark’a
sert bir ﬂekilde ilerliyordu. Ferhat
ve Berna’n›n sesi oldular. Bir gün
önce yaralanan travma geçiren arka-daﬂlar›n›n sesiyle, parmaklar› çatla-yan arkadaﬂlar›n›n sesiyle, bunca
sald›r›ya karﬂ›l›k y›llardan beri veri-len ve vermeye de devam edilecek
olan “paras›z e¤itim” mücadele-sinde u¤ran›lan her bask› ve zora
karﬂ› att›lar sloganlar›n›.
Meclis önüne gelindi¤inde önce
bas›n aç›klamas› yap›ld›. ﬁafak Yay-la’n›n okudu¤u bas›n aç›klamas›nda
“500 km ad›m ad›m yürüdü¤ümüz
yolun bitmesine 50 metre kala dur-durulduk. Polisin azg›nca sald›r›s›-na u¤rad›k defalarca. Bu sald›r›lar›n
sonucunda 4 arkadaﬂ›m›z yaralana-rak hastaneye kald›r›ld›. Tüm bunla-ra ra¤men kararl›l›¤›m›zla ve meﬂ-rulu¤umuzla dikildik düﬂman›n kar-ﬂ›na. Ve iﬂte k›r›lmayan irademizle
ve en hakl› taleplerimizle aylard›r
toplad›¤›m›z imzalar›m›zla burada-y›z” dedi.
Ard›ndan imzalarla heyet mecli-se gönderildi. Dev-Gençliler heye-tin gelmesini halaylar çekerek,
marﬂlarla, sloganlarla bekledi.
Heyet döndükten sonra heyet
ad›na Harika K›z›lkaya önceki gün
milletvekilleri ile yap›lan görüﬂme-leri aktard›. ‹mzalar› da teslim ettik-lerini anlatan K›z›lkaya, Dev-Genç-liler olarak paras›z e¤itim talebinin
takipçisi olacaklar›n› duyurdu.
Heyetin aç›klamas›n›n ard›ndan
eylem sonland›r›ld›. Dev-Gençliler
yine slogan ve marﬂlarla geri
döndüler.
Saat 13.00’da ‹stanbul’dan ve
di¤er illerden gelen Dev-Gençliler
illerine do¤ru yola koyuldular.
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Savaşan
Kelimeler

Gazetelerde, televizyonlarda
anlamad›¤›m›z, anlam veremedi¤imiz bu kelime ve kavramlar ile
kuﬂat›l›yoruz. Bunlar› kullanmam›z› istiyorlar, bunlar› konuﬂmam›z› istiyorlar. Bu, burjuvazinin
ürünlerini ve düﬂüncelerini pazarlad›¤› reklam dilidir.
Burjuvazinin sosyoloji, psikoloji kavramlar›n›, s›n›f
mücadelesinin kavramlar›n›n yerine koymam›z› istiyorlar. Bunlarla düﬂünmemizi istiyorlar. Herbirinin sorunlu oldu¤u kelime ve kavramlar›n ç›k›ﬂ noktas› elbette, mücadelenin neresinde olundu¤u ile ilgilidir. Uydurma, anlams›z ama bir o kadar da mücadele dilinden
uzak olan bir dildir konuﬂulan...
Bu dil, halk›n dili de¤ildir. Bu dil mücadelenin dili
de¤ildir. Bu dil, özenli de¤ildir. Bu dil bilimsel de¤ildir. Bu dil özentidir, uydurmad›r!
O nedenle günlük konuﬂmada kulland›¤›m›z kelime
ve kavramlara özen göstermek zorunday›z. Bizim kendimizi anlatmak gibi, anlaﬂ›lmak gibi bir sorunumuz var.
Bizim dilimiz böyle olamaz. Anlaﬂ›lmaz, uydurma,
anlams›z ve mücadele dilinden uzak olan bu kelime ve
kavramlar› kullanmamal›y›z.
Bizim dilimiz sade ve anlaﬂ›l›r olmak zorundad›r.
Düﬂüncelerimizi anlat›rken elbette anlaﬂ›l›r olmak durumundad›r kulland›¤›m›z kelime ve kavramlar. Hiç
kimseye özenmeden, etkilenmeden konuﬂaca¤›z...

Hangi kelimeleri nas›l kullan›yoruz?

Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

“ S o r u n u n a r k a p l a n ›”, “Yaﬂananlar› okuma”,
G ü n d e m i n R ö n t g e n i n i ç e k m e ”, “Reenkarnasyon
“G
beklentisi “ , “ootopsi yapt›¤›m›zda”, “piyasa tap›nmac›l›¤›”, “Yaz m o d u n da y ›m ”, “ö¤retilmiﬂ çaresizlik”,
“yyönlendirilmiﬂ alg›”...
Yukar›daki kelime ve kavramlar eminiz ki, bir ço¤umuza yabanc› ve anlaﬂ›lmaz gelecektir. Ama bilin ki
ayn› tür örneklerden daha çok var.
Buraya örnek olarak sadece bir k›sm›n› ald›¤›m›z
kelime ve kavramlar, bir t›p dergisinde ya da bir eko n o m i t a r t › ﬂ m a s › n d a kullan›lm›ﬂ de¤ildir. Belki komik
gelecek ama “oo t o p s i y a p m a k ” kavram› bir siyasal tespit için kullan›lm›ﬂt›r. “ö¤retilmiﬂ çaresizlik”, “yönlen dirilmiﬂ alg›” bir sosyoloji belgesinde de¤il, bir bir siyasi hareketin bildirisinden al›nm›ﬂt›r.
Bu tür kelimelerin bir ço¤u, öylesine özensiz, yersiz, anlams›z kullan›lmaktad›r. Kimi özentilerin, kimi
ideolojik savrulmalar›n sonucunda kullanmaktad›r.
Hergün böyle onlarca kelime, kavram karﬂ›m›za ç›kar›l›yor.. Gün geçtikçe de bu tür kelime ve kavramlar›n daha çok istilas›na u¤ruyoruz.

Okulumuzda Çete ‹stemiyoruz
Yunus Emre Mahallesi’nde bulu-nan çeﬂitli kereler okul idaresinin
yolsuzluk ve usulsüzlükleriyle gün-deme gelen Mehmetçik ‹lkö¤retim
Okulu'nda son birkaç haftad›r çete-lerle ad›n› duyuruyor. D›ﬂar›dan ge-len ve okul içerisinde küçük çocuk-lardan haraç isteyen, k›z çocuklar›na
yönelik tehdit ve tacizlerde bulunan
serseriler son olarak 27 May›s tari-hinde okulun boﬂ bir s›n›f›nda 3 k›z
ö¤renciye yönelik tacizleri sonras›
ö¤renci velileri taraf›ndan dövülerek
okuldan at›lm›ﬂlard›. Tüm bu olan
bitenler karﬂ›s›nda sessizli¤ini koru-yan okul idaresi, taciz sald›r›s› sonra-s› da; "okulumuzun ad› kötüye ç›kar"
anlay›ﬂ›yla olay› örtbas etmek istedi.
Okul idaresinin bu vurdum duymaz
tavr› karﬂ›s›nda tepki gösteren ö¤ren-ci velileri 28 May›s günü okulun ö¤-len ç›k›ﬂ›nda bir eylemle yaﬂananlar›
halka duyurdular.
Ö¤renci velileri ad›na ilk söz
alan Okul Aile Birli¤i Baﬂkan› Ay--
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han Keskin; "Okulumuzda hem e¤i-tim aç›s›ndan hem de e¤itim görme-leri için okula gönderdi¤imiz ço-cuklar›m›z›n can güvenli¤i aç›s›n-dan ciddi anlamda sorunlar yaﬂan›-yor. Biz bu sorunlar›m›z› okul ida-resiyle paylaﬂt›k. ‹lgilenilmedi. Mil-li E¤itim'e gönderdi¤imiz ﬂikayetle-re de kay›ts›z kal›nd›." dedi. Serseri
güruhunun Mehmetçik'te bu ilk ola-y›n›n da olmad›¤›n› ifade eden Kes-kin, ‹lçe Emniyet Müdürü'nün "ne
yapal›m biz ilgilenemiyoruz” yö-nündeki sözlerinin ne anlama geldi-¤ini sordu.
Taciz olay› sonras› tepkilerini
ifade eden ö¤renci velileri, güya ka-y›t paras› toplaman›n yasak oldu¤u-nu ama okul da görevli hizmetlinin
paras›n›n bile kendilerinden ç›kar›l-d›¤›n› söylediler. ‹dareden hiç kim-senin kendileriyle ilgilenmemesine
öfkelenen veliler bir süre "Müdür
D›ﬂar›" diye slogan att›lar. Okul
müdürünü istifa etmeye ça¤›ran ve--

liler; "sorunlar›m›z çözülene kadar
elimizden ne geliyorsa yapaca¤›z.
Milli E¤itim bu okula tek bir çivi
çakm›ﬂ de¤il. Ya gelsinler sorunlar›-m›z› çözsünler ya da Mehmetçik'ten
ellerini çeksinler" dediler.
Eyleme yaklaﬂ›k 150 ö¤renci ve-lisi kat›l›rken okullar›m›zda yaﬂanan-lar karﬂ›s›nda; "Ne yapal›m biz bura-da bunlarla ilgilenemiyoruz" diyen
polisin akrep denilen araçlarla oku-lun içinde beklemesi dikkat çekti.

Paras›z E¤itim ‹çin
Adana’da Çal›ﬂmalar
Sürüyor
Adana’da Çukurova Üniversi-tesi’nde “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz,
Alaca¤›z!” talebiyle ad›m ad›m
Ankara yürüyüﬂünün afiﬂleri ya-p›ld›. Ayr›ca 28 May›s günü
Doç. Dr. Feyyaz Etiz Lisesi’nde
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca-¤›z! Harçlar ve Katk› Paylar› Kal-d›r›ls›n” kuﬂlamalar› yap›ld›.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Gazze’ ye ulaﬂmak isteyen yard›m konvoyuna ‹ s r a i l alçakça sald›rd›. ‹ s r a i l bir kez daha tüm dünyan›n gözleri önünde katliamc›l›kta
s›n›r tan›mad›¤›n› gösterdi.
Sald›r›n›n hedefi sadece gemilerde bulunan yard›m konvoyu çal›ﬂanlar› de¤il tüm dünya halklar›d›r.
Bu sald›r› tüm dünya halklar›na
gözda¤› vermek için gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Gazze aç›klar›nda vurulan gemide as›l olarak vurulan
tüm dünya halklar›n›n vicdan›d›r. Bu katliam› lanetliyoruz.
Sald›r›dan sadece siyonist ‹srail
de¤il onun her zaman arkas›nda
olan A m e r i k a n e m p e r y a l i z m i
de sorumludur. ‹srail, Amerika’
n›n Ortado¤u’daki vurucu gücü,
jandarmas›d›r.
Gazze’de ‹srail sald›r›rken Ank a r a’da ise AKP‘nin polisi sald›r›yordu. Paras›z e¤itim istemek için
Meclise yürümek isteyen Gençlik
F e d e r a s y o n u üyeleri AKP iktidar›n›n polisi taraf›ndan Ankara Yüksel
Caddesi’nde tam 4 kez sald›r›ya u¤rad›lar.
Tekrar tekrar coplarla, gazlarla
sald›ran A K P’nin polisi Gençlik
F e d e r a s y o n u üyesi ö¤rencilerin yaralanmas›na neden oldu.
‹ s r a i l’in bombal›, a¤›r makinal›
silahlarla sald›r›s›na maruz kalanla-

r›n ellerinde
sadece yard›m
malzemesi
vard›. Kendilerini savunmak için ellerinde baﬂka bir silahlar› yoktu.
Ankara’daki Gençlik Federasyonu üyelerinin elinde ise aylard›r
yurt çap›nda e¤itimin paras›z olmas› için toplad›klar› imzalar vard›.
‹srail sald›r›ya gerekçe olarak;
“kendileri ilaçlar› götüremezler, bi-

F‹L‹ST‹N’ DE ‹SRA‹L,
ANKARA’DA AKP
SALDIRIYOR!

Marmara
Üniversitesi’nde sivil
faﬂist, polis sald›r›s›
Marmara Üniversitesi ‹letiﬂim
Fakültesi’nde 1 Haziran günü sivil
faﬂistler, devrimci, ilerici ö¤rencilere sald›rd›.
Sivil faﬂistlerin sald›r›s›n› k›sa
bir süre sonra çevik kuvvet polisleri
tamamlad›. Polisin devrimci, ilerici
ö¤rencilere sald›r›s› sonucu 2 ö¤renci yaralan›rken, polis 3 ö¤renciyi
de gözalt›na ald›.
Sald›ran sivil faﬂistler ise polis
gözetiminde fakülteyi terkettiler.

ze versinler” diyor. AKP’nin polisi
ise toplad›¤›m›z imzalar için, “Meclise kendiniz götüremezsiniz” diyerek sald›r›yor.
Gençlik Federasyonu üyeleri bu
imzalar› Meclise götürmek için tam
13 GÜNDÜR yollardayd›. ‹stanbul’dan Ankara’ya ad›m ad›m yürüdüler. Evet o mesafeyi sadece yürüyerek katettiler. Çünkü paras›z e¤itim istemek en do¤al hakk›yd› ö¤rencilerin. Bu hakk›n meﬂrulu¤unu
herkese anlatmak istiyorlard›.
‹srail’in alçakça sald›r›s› karﬂ›s›nda mazlum pozlar›nda aç›klama-

ﬁenli¤e Polis Sald›r›s›
Dersim’de Tunceli Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu bahçesinde
27-29 May›s tarihleri aras›nda 1.
Bahar ﬁenlikleri düzenlendi. Üç
gün süren ﬂenli¤in son gününde polis bir önceki gün olan kavgay› bahane ederek ö¤rencilere sald›rd›.
Önce sivil polisler sald›rarak ö¤rencilerin kafas›na silah dayad›.
Ard›ndan Özel Harekat Timleri
okula girdi. Sald›r›ya karﬂ› koyan
ö¤renciler taraf›ndan polisler bahçe
d›ﬂ›na at›ld›. Ö¤renciler polisler
hakk›nda tutanak tutulmas› için ö¤renciler oturma eylemi baﬂlatt›. Ey-

lar yapan AKP’nin zalimlikte, katliamc›l›kta ‹srail’den fark› yoktur.
Ankara’da paras›z e¤itim için
toplad›klar› dilekçeleri Meclise
vermek isteyen gençli¤e sald›ra r a k b u n u b i r kez daha göstermiﬂt i r. Sald›r›n›n amac› gençli¤e ve
halka gözda¤›d›r. AKP’ nin mant›¤›
‹srail’le ayn›d›r.
Ortado¤u’da ‹srail ile Türkiye,
Amerika’n›n jandarmas› görevini
üstlenmiﬂtir. Türkiye, ‹srail’in
bölgedeki en büyük destekçisi konumundad›r. Türkiye’nin ‹srail ile
yapt›¤› onlarca askeri, siyasi, ekonomik anlaﬂma vard›r. Filistin halk›n› bombalayan ‹srail uçaklar›
Türkiye’de e¤itim almaktad›r.
‹srail ile tüm bu iﬂbirli¤i devam ederken, AKP’nin ‹srail’e
karﬂ› yapt›¤› ç›k›ﬂlar hariçten gazel okumaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Türkiye ve Ortado¤u halklar›n›
aldatma amaçl›d›r yap›lanlar.
AKP iktidar›, ‹srail ile olan tüm
anlaﬂmalar› derhal feshetmelidir.
Bunu yapmad›kça ne söylenirse
söylensin, ‹srail’in yapt›¤› sald›r›lardan AKP iktidar› da sorumlu olmaya devam edecektir.
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Filistin’ de yard›m konvoyuna
sald›ran ‹srail’ e, Ankara’ da paras›z
e¤itim isteyen gençli¤e sald›ran
AKP iktidar›na ve tüm bunlar›n as›l
sorumlusu olan Amerikan emperyalizmine hep birlikte karﬂ› ç›kal›m.
leme Halk Cephesi, çeﬂitli demokratik kitle örgütleri ve sendikalar
da destek verdiler. Ö¤rencilerin bu
talebine karﬂ›l›k hiçbir aç›klama
yapmadan üniversiteden ayr›lmak
isteyen rektör protesto edildi. Daha
sonra üniversite görevlilerinin ayr›lmas›n›n ard›ndan ﬂenlik devam
etti.
ﬁenlik boyunca Gençlik Federasyonu ﬂenlik alan›nda masa aç›p
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› çerçevesinde imzalar toplad›. Ayr›ca aç›lan masada
25. y›l›n› kutlamaya haz›rlanan
Grup Yorum'un ‹nönü Stadyumu
konserinin afiﬂlemeleri yap›ld›.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

3 Haziran Tekel iﬂçilerinin eylem günüydü. Ancak 3 Haziran’da hiçbir ﬂey olmad›!
Oysa Mart ay›nda çad›rlar söküldü¤üne,
Türk-‹ﬂ yetkilileri direniﬂin bitmedi¤ini, ara verildi¤ini ifade etmiﬂlerdi. Ve buna göre sorunun çözülmemesi halinde a¤ustos ay›na kadar uzanan yeni
bir eylem program› belirlenmiﬂti.
O günlerde Tek G›da-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa
Türkel ﬂunlar› ifade ediyordu:
“Da¤› taﬂ› Ankara'ya yürütürüz. A¤ustos ay›n›n
ortalar›nda Türkiye görmedi¤i bir eylemle daha karﬂ› karﬂ›ya kal›r. Bu sorunu hükümetin bir an önce
çözmesi gerekiyor. Aksi takdirde Tekel iﬂçisi, Tek
G›da-‹ﬂ Sendikas› önderli¤inde yeni bir mücadele
baﬂlatacak ki, Türkiye o 78 günden daha ötesini görecek. Bu anlamda yasal düzenlemelerin yap›larak
iﬂçilerin önünün aç›lmas›n› arzu ediyoruz.”
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1 Nisan günü 1000 iﬂçiyle Ankara’da olacaklar›n› söyleyen Türkel, sorunun çözülmemesi halinde 2
May›s’ta Ankara'ya gelip iki bin kiﬂi ile iki gün kalma, 3 Haziran’da üç gün, 4 Temmuz’da dört gün süreyle Ankara'da olup eylem yapacaklar›n› bildiriyordu. Türkel daha da iddial› ve kararl› "taleplerimiz
kabul edilmezse A¤ustos'da dönmemek üzere Ankara'ya geliriz" diyordu aç›klamas›nda.
Türkel’in aç›klamas›nda konfederasyonlar›n 26
May›s’ta genel bir eylem karar› ald›¤› da ifade ediliyordu.
Peki ne oldu? Bu eylem kararlar› nas›l hayata geçirildi?
3 Haziran’›n unutulaca¤› sendikac›lar›n aç›klama
ve yaklaﬂ›mlar›nda çok net ortadayd›.
Son derece hakl›, meﬂru zeminde geliﬂen ve k›sa
sürede tüm halk›nda deste¤ini alan Tekel direniﬂi talepleri ve muhtevas›yla daralt›larak, emekçilerin birleﬂik mücadelesinin önü kesiliyordu. Adeta direniﬂin
büyümesinden korkuluyordu. Direniﬂin doruk noktas›nda, bir anlamda dönemeç noktas›nda direniﬂ
daha bir üst aﬂamaya taﬂ›nacakken sendikac›lar
Dan›ﬂtay karar›na sar›larak direniﬂe ara verdirdiler.
Düzen sendikac›lar› Dan›ﬂtay karar›n› “zafer” olarak
niteliyorlard›. Kuﬂkusuz iﬂçilerin, emekçilerin mücadelesi yasal s›n›rlar› zorlam›ﬂ ve bir anlamda Dan›ﬂtay’a bu karar› ald›rm›ﬂt› ancak bu bir zafer de¤ildi.
Bu direniﬂin yükseltilmesinde bir basamak olabilirdi. Ancak düzen sendikac›lar› bu geliﬂmeyi direniﬂi
büyütecek bir basamak de¤il, direniﬂi söndürecek
bir araç olarak kulland›lar. Çad›rlar söküldü, iﬂçiler
da¤›t›ld›.
1 Nisan’da 1000 kiﬂiyle yeniden gelece¤iz dedi-
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Unutturulan 3 Haziran
ve Bize Düﬂen
Sorumluluk
ler. Gösterilen bu karars›zl›kla, AKP’ye direniﬂi bitirmesi için cesaret veriliyordu, verildi de. 1 Nisan’da
Ankara’da biraraya gelen iﬂçiler kendi sendikalar›n›n önünde toplanamad›lar. Gerileyiﬂ devam edecekti ve etti de.
1 Nisan’da polis terörü karﬂ›s›nda hakl›l›klar›n›,
meﬂruluklar›n› savunamayan, 1 saat dahi kararlar›n› uygulayamayan düzen sendikac›lar› hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi 2 May›s’ta 2 gün Ankara’da olaca¤›z diyorlard›. AKP polisinin bask› ve terörüne karﬂ› “yasalara sayg›l› bir ﬂekilde eylemler yapt›klar›n›, bir
tek çiçe¤in dal›n› koparmad›klar›n›” vurgulayan
Türkel, ''Ola¤anüstü bask›lara karﬂ›l›k vermedik.
Tekel iﬂçisi asla ﬂiddete meyil etmez, boyun e¤mez''
diye konuﬂuyordu o gün.
Bu kafa elbette kazanamazd›. Bu kafa kendi ald›¤› geri ve s›n›rl›l›klarla dolu kararlar›n›n ard›nda da
duramazd›. Karﬂ›laﬂt›klar› terör karﬂ›s›nda 2 May›s
karar›n› iptal ettiler. Ard›ndan 26 May›s genel eylemini i¤diﬂ edip içini boﬂaltt›lar. 26 May›s eylemi tam
bir ibretlikti. Ve unutulan, dahas› unutturulan 3 Haziran karar›.
Tekel direniﬂi için çok söylendi. Do¤rudur, direniﬂ bir okuldu. Direniﬂ büyük bir potansiyeli, dinamizmi aç›¤a ç›kard›. “Uyuyan dev, iﬂçi s›n›f› uyand›,
aya¤a kalkt›” denildi...
Direniﬂ ﬂu yan›yla da ö¤reticiydi ki, bir dinamizm, bir güç nas›l yok edilir, eritilir... düzen sendikac›l›¤› nas›ld›r... iﬂçilerin, emekçilerin kendi örgütlenmelerini sa¤lamalar› neden zorunludur... mücadelenin neden devrimcilerin öncülü¤ünde geliﬂmesi
gereklili¤i... devrimci iﬂçi ve memurlar›n düzen sendikac›l›¤›n›, bürokrat sendikac›l›¤› aﬂmak için neden
kendi ba¤›ms›z politikalar›n› geliﬂtirmek zorunda oldu¤unu... Ö¤renecek ve ö¤retece¤iz.

BR‹T‹SH AMER‹CAN TOBACCO
(BAT) ‹ﬁÇ‹ ÇIKARACAK
‹zmir’in Tire ilçesinde bulunan BAT fabrikas›n›n
kapat›lmas› karar›n›n ard›ndan, burada çal›ﬂan iﬂçilerin Samsun’daki fabrikada iﬂbaﬂ› yapacak olmas› nedeniyle Samsun’daki fabrikadan 140 iﬂçi at›lacak.
Tire’den gelen iﬂçilere, Samsun’da çal›ﬂmalar› için
kiﬂi baﬂ›na 35 bin TL. para verildi.

1 2 H a z i r a n ’ d a ‹ n ö n ü ’ d e G r u p Yo r u m l a y › z !

Tekel ‹ﬂçileri ‹çin
Eylemler Yap›ld›
Tekel iﬂçilerine destek amac›yla
Türkiye’nin birçok yerinde iﬂ b›rakma eylemleri ve yürüyüﬂler yap›ld›.
‹ z m i r’de Fuar Basmahane Kap›s›’nda toplanan emekçiler, Konak
Meydan›’ndaki ‹zmir Büyük ﬁehir
Belediyesi binas›na do¤ru yürüyüﬂe
geçtiler. Yürüyüﬂ boyunca “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, 4-C
Köleliktir ‹stemiyoruz” sloganlar›n›
att›lar. Tekel iﬂçilerinin iﬂgal ettikleri Türk-‹ﬂ binas›ndan alana geldikleri eyleme Halk Cephesi“Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” pankart›yla kat›ld›.
An t a l ya'da emekçiler ve devrimci demokrat iﬂ b›rakarak alanlara
ç›kt›. 500 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde

Bakan, madende katledilen
30 emekçi için konuﬂtu:

“Güzel öldüler”
Bu sözler, Bakan›n ‘gaf›’
de¤il, emekçiye bak›ﬂ›d›r
“Güzel öldüler, o konuda ben ac›
çekmediklerini ve fizik olarak da
güzel öldüklerini rahat söyleyebilirim.”
Zonguldak’ta katlettikleri 30
maden iﬂçisinin ard›ndan bunlar›
söylüyordu Çal›ﬂma Bakan› Ömer
Dinçer.
Kimileri bakan›n a¤z›ndan ç›kan
bu sözleri duyunca çok ﬂaﬂ›rd›. Kimileri bu sözlerin söylenmesini bir
gaf, bir sorumsuzluk olarak niteledi.

TRT
Caddesi’nden Defterdarl›k önüne kadar yüründü. Eylemde emekçilerin 4-C, 4-B, 50D uygulamalar›
ile kölelik düzenine
mahkum
‹ZM‹R
edildi¤i söylendi.
A d a n a’da demokratik kitle örgütleri, oda ve
sendikalar Tekel iﬂçilerine destek yürüyüﬂü yapt›lar. Halk Cepheliler’inde kat›ld›¤› yürüyüﬂ
Adana Büyükﬂehir Belediyesi
önünden ve hastaneler kavﬂa¤›ndan
olmak üzere 2 koldan yap›ld›. U¤ur
Mumcu Meydan›’nda kadar yap›lan
yürüyüﬂte; “Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar› eﬂli¤inde alana
yüründü. Alana gelindi¤inde yap›lan aç›klaman›n ard›ndan eylem sona erdi.
A d a n a’n›n Turfanbeyli ilçesinde de Tekel iﬂçilerine destek için eylem yap›ld›. Turfanbeyli E¤itimSen ﬁubesi ve Devrimci Memur
Hareketi taraf›ndan yap›lan eylemde; “Emperyalistler ve iﬂbirlikçilerinin emekçilere yönelik sald›r›lar›n›n bugünkü ad› güvencesiz çal›ﬂmad›r” denildi.

K›rklareli’nin Babaeski ‹lçesi’nde belediye binas› önünde eylem yap›ld›. 50 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde Trakya Kültür Merkezi’de
yerini ald›. Eylemde; “Katil ABD
‹ﬂbirlikçi AKP, Emekçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
K o c a e l i 'de emekçiler Merkez
Bankas› önünde toplan›p AKP binas›n›n önüne yürüyüﬂ yapt›lar. Kocaeli Halk Cephesi ve Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nin de kat›ld›¤› eylemde; “Direne Direne Kazanaca¤›z, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
M a l a t ya’da kamu emekçileri ve
iﬂçiler, AKP Malatya il binas› önünden eski belediye alan›na yürüdüler.
“Direne Direne Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar› at›lan eylemde Tekel iﬂçileri
“Tekel ﬁehidi Hamdullah Uysal
Ölümsüzdür” pankart›n›n arkas›nda
yürüdüler. Eylemde Tekel iﬂçileri
ad›na Emin Akbaﬂ bir aç›klama
yapt›. Akbaﬂ son 5 ayda yaﬂanan
maden kazalar›nda 70 iﬂçinin hayat›n› kaybetti¤ini belirtti. Bu durumun kendi baﬂ›na grev sebebi oldu¤unu belirten Akbaﬂ; “1 saatlik iﬂ
b›rakma karar› hayat›n› kaybeden
iﬂçi arkadaﬂlar›m›z›n kemiklerini
s›zlatm›ﬂt›r” dedi.

Oysa bakan›n bu sözlerine ﬂaﬂ›rmamak gerekiyor. Ortada bir gaf
yoktur. Gaf de¤il, emekçiye, halka
bak›ﬂ aç›s›d›r bu.
AKP iktidar›n›n emekçiye düﬂmanl›¤›n›n, emekçiyi de¤ersiz bir
nesne olarak görmesinin bir sonucudur söylenen bu sözler.
‹ﬂçileri yaﬂatmayan, yaﬂamlar›n›
yaﬂan›l›r k›lmayan, sa¤l›klar›nda
onlar› açl›¤a mahkum eden bir iktidar›n bakan›, 30 iﬂçinin ölümünün
ard›ndan da do¤al(!) olarak bunlar›
söylüyor.
Böyle bir söylem katliam› hem
üstlenmeyen, hem bu ölümleri normal sayan bir anlay›ﬂ›n sonucudur.
Katledenler katliam›n alt›nda ezileceklerine yüzsüzce üste ç›k›p, katliam› kabul edilebilir hale getirme-

ye kalk›ﬂ›yor.
Nitekim, 30 maden iﬂçisini katlettiklerine dair bugüne kadar bir
sorumluluk üstlenmediler. Bu konuda kendilerine, yanl›ﬂlar›na, sorumluluklar›na dair tek bir aç›klamalar›
yoktur.
Kald› ki, kuyulara gömdükleri
madencilerin ölülerine bile sayg›s›zl›k yapt›lar. 6 madencinin ölüsünü
kar›ﬂt›rd›lar. Madencilerin ailelerine
yeni ac›lar yaﬂatanlar yine onlard›.
Bunca ﬂeyden sonra “güzel öl düler” demek, “öölebilirler, nas›l ol sa emekçi çok” demektir! Bu düzenin sahipleri kanl› dolarlar›n› madenlere gömdükleri madenciler sayesinde kazan›yorlar... Kendileri
“güzel yaﬂ›yor”lar; emekçilere de
“güzel ölmek” kal›yor.
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“15 Aral›k’taki Ankara direniﬂimizden daha
güçlü ses ç›kartmal›y›z.”
Malatya’daki Tekel iﬂçileriyle 26
May›s eylemi ve bundan sonraki
süreçle ilgili yapt›¤›m›z röportaj:

BAYRAM
KOÇ

Say›: 219
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ª Eylemi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bay r a m K o ç : Kat›l›m çok azd›. Ankara’daki sendika bize
26 May›s’ta ülkede
hayat› durduraca¤›z diye kand›rd›.
Bizi kaderimize terk ettiler.
ª 3 Haziran’da Ankara’da olacaks›n›z nas›l bir eylem tarz› bekliyorsunuz?
Bay r a m K o ç : Tek G›da ‹ﬂ olarak
Ankara’ya gidece¤iz. 26 May›s’›n
de¤erlendirmesini yap›p ailece Ankara’ya gitmeyi düﬂünüyoruz. Orada e¤er çad›r kurabilirsek iﬂçiler
olarak da¤›lmay›z.
ª Türk-‹ﬂ’in grevden çekilmesin
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bay r a m K o ç : Ben bir iﬂi olarak 20
y›ld›r sendikaya aidat veriyorum.
Art›k bu sendika bizim için bir anlam ifade etmiyor.
ª Tekel ‹ﬂçileri baﬂar›ya nas›l ulaﬂ›r?

HA SAN
Y I LMA Z
ª Eylemi
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Y ›l H asan
m a z : Hala insanlar›m›z›n
baz› ﬂeylerin
fark›na varmad›¤›n› gördük. Bugün
iﬂçilerin s›¤›na¤› olarak görülen
sendikalar›n iﬂçi s›n›f›n› inkâr etmesini en belirgin olarak bu grev göstermiﬂtir.
ª Türk-‹ﬂ’in greve kat›lmamas›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz.?
H a san Y›l m a z : Türk ‹ﬂ bugün iﬂçi
s›n›f›n›n sendikas› olmad›¤›n› birilerinin uﬂakl›¤›n› yapt›¤›n›, s›n›f›
temsil etmedi¤ini kendi kararlar›yla
göstermiﬂtir. Zaten 12 Eylül’den
sonra darbecileri ilk kutlayan bir
sendikan›n iﬂçiye karﬂ› sorumlulu¤unu yerine getirmesi beklenemez.
ª ‹ﬂçiler bu süreçte ne yapmal›?
H a san Y›l m a z : Bundan sonra iﬂçiler kendi göbe¤ini kendi kesmeli.
15 Aral›k’taki Ankara direniﬂimiz-

Ë D‹SK’ten ‹srail
Konsoloslu¤u
Önünde Eylem

Ë Fransa’da Emeklilik
Yaﬂ›n›n Art›r›lmas›na
Karﬂ› Genel Grev

Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar›
Konfederasyonu (D‹SK) üyeleri,
1 Haziran Sal› günü, ‹srail’in Filistin yard›m konvoyuna sald›r›s›n› protesto etti.

Frans›z Çal›ﬂma Bakanl›¤›n›n iﬂçilerin emeklilik yaﬂ›yla ilgili haz›rlad›¤› “reform”la 1 Ocak 2011’den itibaren geçerli olmak üzere kademeli olarak 62 ve 63’e ç›kart›lacak. Çal›ﬂma
süresi ise 2012 y›l›na kadar 37,5 y›la,
2016 y›l›ndan itibaren de 41 y›la ç›kart›lmas› isteniyor.
Fransa’daki sendikalar ise emeklilik yaﬂ›n›n 60’da kalmas› için 24 saatlik 27 May›s ‘da 24 saatlik genel grev
ça¤r›s› yapt›lar. Sendikalar›n ça¤r›s›
üzerine tüm iﬂ kollar›nda 1 milyonun
üzerinde iﬂçi genel greve kat›larak sokaklara ç›kt›.

1. Levent Metro ç›k›ﬂ›nda toplanan D‹SK üyeleri “Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir, Katil ‹srail Ortado¤u’dan Defol” sloganlar›yla
‹srail Konsoloslu¤u’na do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Konsolosluk önünde bas›na
bir aç›klama yap›ld›ktan sonra
ABD ve ‹srail bayraklar› yak›ld›.
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Bay r a m K oç : Örgütlü mücadele
edersek 4-C’ ye karﬂ› kitlelere halka
ulaﬂ›rsak baﬂar›ya ulaﬂ›r›z

den daha güçlü ses ç›kartmal›y›z.

MURAT
T E YMU R
ª Eylemi
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
M u r a t Tey m u r : Eylem
çok pasifti.
Sendikalar bizi yar› yolda b›rakt›.
Türk–‹ﬂ resmen eylemi k›rd›.
ª Bundan sonraki süreçte nas›l bir
yol izleyeceksiniz?
M ur a t Teym u r : Sendikay› devre d›ﬂ› b›rak›p iﬂçi arkadaﬂlar›m›zla örgütlenip kendi hakk›m›z› arayaca¤›z.
ª 3 Haziran’da nas›l bir eylem
bekliyorsunuz?
M u r a t Teym u r : Orada kal›p sesimizi duyurmak istiyoruz. E¤er Ankara’da kal›rsak bir sonuç al›r›z.
ª Son olarak söylemek istedi¤iniz
bir ﬂey var m›?
M u r a t Tey m u r : Temennim iﬂçi arkadaﬂlar›m›n bu hak arama mücadelesinde kararl› olmalar›. Sonuçta bu
bir hak arama mücadelesi. Bu süreçte bütün iﬂçiler birlik olup daha
da güçlü ses ç›kartmal›y›z. Halk›m›z bize destek olsun. Bu mücadele
sadece Tekel iﬂçisinin mücadelesi
de¤il.

Ë Mercimek Belediyesi
‹ﬂçileri ‹ﬂ B›rakt›
Adana Ceyhan’a ba¤l› Mercimek
Belediyesi iﬂçileri, 14 ayd›r maaﬂ alamad›klar› gerekçesiyle iﬂ b›rakt›lar.
Genel ‹ﬂ Sendikas›’yla belediye
aras›nda görüﬂmeler yap›l›yor.

Ë “Yunanistan’›
izleyelim! Genel grev!”
Portekiz’in baﬂkenti Lizbon’da 30
May›s’ta hükümetin ‘tasarruf önlemleri” olarak adland›rd›¤› hak gasp› politikas›n› protesto için onbinlerce
emekçi eylem yapt›. Eylemde “Yunanistan’› izleyelim! Genel grev!” yaz›l›
bir pankart taﬂ›nd›.
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MALATYA

Unutmayaca¤›z!

Gerçeklerin Sesi Halka Ulaﬂt›r›l›yor
Yürüyüﬂ dergisi halka ulaﬂt›r›lmaya devam ediyor. ‹zmir, Elaz›¤
ve Malatya’da yoksul halk›n yaﬂad›¤› mahallelerde kap› kap› dolaﬂ›larak gerçekler halka anlat›ld›.

‹zm i r’de 29 May›s günü beﬂ
dergi okuru Çi¤li-Güzeltepe’de, 30
May›s günü ise üç dergi okuru Menemen-Koyundere’de dergiyi halka
anlatt›lar. Güzeltepe’de 68, Koyundere’de ise 28 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Elaz›¤’da 27 May›s günü Hozat Garaj›, Hastaneler Caddesi,
Fevzi Çakmak Mahallesi ve Esentepe’de dergi okurlar› gerçekleri
Elaz›¤ halk›na taﬂ›d›. Yürüyüﬂ
okurlar›na Hozat Garaj›’nda keyfi

‹ﬂkence Davas›na
Ça¤r›
Halk Cepheliler taraf›ndan Engin Çeber’in iﬂkencecilerinin yarg›land›¤› davaya kat›larak adalet
istenmesi için ‹stanbul Sar›gazi ve
1 May›s Mahalleleri’nde ça¤r›lar
yap›ld›.

Pir Sultan’a Sayg›
Festivali Yap›ld›
‹stanbul’da 28-29-30 May›s
tarihlerinde Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i Kartal ﬂubesi taraf›ndan Pir
Sultan’a Sayg› Festivali düzenlendi. Festival kapsam›nda paneller,
ﬂiir dinletileri, söyleﬂiler, konserler
ve semah gösterileri gerçekleﬂtirildi. Son gününde festivale 10 bin

kimlik kontrolü yap›ld›. Fevzi Çakmak Polis Karakolu’nun önünden
geçerken yine polis devreye girerek
“Bu mahallede sesli anons yapamazs›n›z, ekip ça¤›r›n” gibi tehditlerde bulunmas› Fevzi Çakmak halk›n›n sahiplenmesi ile boﬂa ç›kt›. 3
saat süren sat›ﬂta 50 dergi okurlar›na ulaﬂt›r›ld›.

M a l a t y a’da 2 Haziran günü
Paﬂaköﬂkü Mahallesi’nde yap›lan
dergi sat›ﬂ›nda halk ile yap›lan sohbetlerde; düzen solu ile hiç bir yere
var›lamayaca¤›, düzen solunun emperyalizm ve oligarﬂi için her zaman bir ihtiyaç oldu¤u anlat›ld›. 2
saat yap›lan tan›t›mda 27 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Faﬂist katil Haluk
K›rc›’n›n tahliye edilmesinin
ard›ndan
Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi Baﬂkan› Av. Taylan Tanay taraf›ndan
28 May›s günü yaz›l›
bir aç›klama yap›ld›.
“Yarg›n›n ﬂevkatli kollar›ndan bir
halk düﬂman› geçti” denilerek
baﬂlanan
aç›klamada;
Haluk
K›rc›’n›n da, katletti¤i devrimcileride unutulmayaca¤› vurguland›.
Aç›klamada; “Ald›¤› cezan›n infaz› bir türlü do¤ru hesaplanmayarak
defalarca yanl›ﬂ tahliye edilen, kaçakken valilerin nikah ﬂahitli¤i yapt›¤›, yakaland›¤› gün polisin elinden
tekrar kaçan, y›llarca bulunmamas›na karﬂ›n ﬂartl› sal›verme yasalar› ç›kar›laca¤› zaman bulunan Haluk
K›rc›’n›n ortak oldu¤u katliamlar ve
iﬂletilen süreç; Türkiye’de hem
kontrgerilla hem de yarg› gerçe¤ini
tüm aç›kl›¤›yla ortaya sermektedir”
denildi.

Sar›gazi’de ça¤r› için yap›lan
ozalitlere polis engel olmaya çal›ﬂsa da baﬂar›l› olamad›. Bunun üzerine polis iki zab›ta bularak ozalitleri y›rtt›rd›. Halk Cepheliler y›rt›lan ozalitlerin yerine yenilerini yap›ﬂt›rd›lar.
1 May›s Mahallesi’nde de duruﬂmaya ça¤r› amaçl› ozalitler as›ld›.

Okmeydan›’da
1 May›s Sergisi

kiﬂi kat›ld›. Bir cemevine ihtiyaç
duyuldu¤u belirtilen festivalde
PSAKD yöneticileri ve Alevi halk
elbirli¤i ile kendilerine tahsis edilecek bir arsa gösterilene kadar kalacaklar› bir cemevi inﬂa ettiler. Kartal Belediyesi’nin kendilerine tahsis
edece¤i bir yer gösterdikleri takdirde bulunduklar› yeri terk edeceklerini dile getiren dernek yöneticileri
cemevi taleplerinde kararl› olduklar›n› dile getirdiler.

‹stanbul, Okmeydan› Sibel Yalç›n
Park›nda '77'den 2010'a 1 May›s foto¤raflar›ndan oluﬂan "Siz Vermediniz Biz Kazand›k" isimli foto¤raf
sergisi aç›ld›. 29-31 May›s tarihleri
aras›nda aç›k kalan sergide; '77'de
yap›lan kitle katliamdan, Mehmet
Akif Dalc›lar'a, 30 bin kiﬂinin yürüdü¤ü Ça¤layan'dan Kad›köy'e ve üç
y›ld›r Taksim için çat›ﬂ›lan sokaklardan bugüne kareler yer ald›. Sergide
1 May›s alan›n›n nas›l kazan›ld›¤›
foto¤raf›n diliyle anlat›ld›.
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Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010
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“8 metrekarede ne kadar yaﬂars›n?”

TAYAD’l› Aileler
Tecriti Anlat›yor
Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

TAYAD’l› Aileler hapishanelerde
tecritin son bulmas› ve sohbet hakk›n›n uygulanmas› için yeni bir kampanya baﬂlatt›lar. Hapishanelerde
tecrit sürdükçe mücadelelerinin sürece¤ini belirten TAYAD’l› Aileler’in kampanya çal›ﬂmalar› sürüyor.

TAYAD’l› Aileler Tecriti
Anlat›yor
TAYAD’l› Aileler tecriti anlatmaya devam ediyorlar. 29 May›s
günü ‹ s t a n b u l B a k › r k ö y Özgürlük
Meydan›’nda biraraya gelen aileler
burada bir eylem yapt›lar. “Tecrite
Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde TAYAD ad›na Fahrettin Keskin bir
aç›klama yapt›.
Tecrit devam ettikçe mücadelelerinin devam edece¤ini ve tecriti
herkese anlatacaklar›n› söyleyen
keskin, bu kampanya do¤rultusunda
Uﬂak’ta tutsak olan Filiz Gencer’in
tablolar›n›n sergisini açacaklar›n›
da duyurdu.
Eylemin ard›ndan; “Adalet Bakan› yalan söylüyor. Hapishanelerde sohbet hakk› uygulanm›yor. Bizler tecrit kalkana kadar mücadelemize devam edece¤iz” diyerek tecriti anlatan broﬂürlür halka da¤›t›ld›.
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Mecidiyeköy’de Bildiri
Da¤›t›m›
28 May›s günü Mecidiyeköy
Metrobüs Dura¤›’nda “Tecrit ve ‹ﬂkenceye Son Sohbet Hakk› Uygulans›n” önlükleri giyerek bildiri da¤›tt›lar. 850 bildiriyi halka ulaﬂt›ran
TAYAD’l›lar bir yandan da 31 May›s’ta Bak›rköy Adliyesi’nde görülecek olan Engin Çeber’in mahkemesine ça¤r› yapt›lar.

Sanatç›lar Tecrite K arﬂ›
Tecrit iﬂkencesine karﬂ› seslerini
yükselten Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar
da 4 Haziran’da ‹stanbul Barosu’nda bir bas›n toplant›s› yaparak

10 y›ld›r tecrit zulmü
sürüyor. 10 y›ld›r halen
hücrelerde tek baﬂ›na
tutulan evlatlar›m›z var.
10 y›ld›r copland›k, tekmelendik, ölüm oruçlar›nda
gün gün eriyerek yaﬂam›n›
kaybeden analar›m›z oldu.
Bizler TAYAD’l› Aileler olarak
y›llard›r Tecrite son verilmesini ve sohbet hakk›n›n
uygulanmas›n› istiyoruz.

Tecrite karﬂ› mücadelenin yeniden
yükseltilmesi gerekti¤ine de¤indiler. Tiyatrocu Mehmet Esato¤lu,
müzisyen Ercan Ayd›n, ﬂair Ruhan
Mavruk, TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z
ve TAYAD Baﬂkan› Av. Behiç Aﬂc›
kat›ld›.
Bas›n toplant›s›n› yöneten Av.
Behiç Aﬂc›, ‹srail’in Gazze’ye
yard›m götüren gemilere sald›r›s›n›n insanl›k d›ﬂ› oldu¤unu ve
k›nad›¤›n› dile getirirken 19-22
Aral›k’ta iktidar›n uygulad›¤›
vahﬂetin ayn› mant›ktan geliﬂti¤ini
ifade etti. Daha sonra söz alan
TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z tecriti
tekrar gündeme taﬂ›yabilmenin
mücedelenin ivmesini art›rmakla
mümkün olabilece¤ini vurgularken
ﬁair Ruhan Mavruk tecritin insan›
yok etmeye yönelik oldu¤unu dile
getirdi. Hasta tutsaklar›n yaﬂad›¤›
sorunlara da de¤inen Mavruk F
Tiplerinde türkü söylemenin, ﬂiir
okuman›n da yasak oldu¤unu, bunlar›n ise tecritin yans›mas›
oldu¤unu dile getirdi. Sanatç› Ercan
Ayd›n ise sohbet hakk›n›n
kazan›lm›ﬂ bir hak oldu¤unu ancak
buna ra¤men uygulanmamas›n›n
anlaﬂ›lmazl›¤›n› ifade etti ve herkesin kendi çevresinde tecriti anlatmas› gerekti¤ini ve kamuoyu
yarat›lmas›nda etkin olmas›n› istedi
ve “‹lgili ilgisiz herkese tecriti
anlatmam›z laz›m. ancak böyle
kazanabiliriz”
diye
konuﬂtu.
Tiyatrocu Mehmet Esato¤lu ise bir
konunun hükümetin gündemine girmesi için ölümle sonuçlanmas›
gerekti¤i
gerçe¤inin
dikkat
çekti¤ini dile getirerek “inatç›
olmak gerekiyor. çünkü hakikaten
onlar tutsaklar› yok etmek, onlar›
moralmen çökertmeye yönelik bir
eylemde. ne yap›lacaksa ciddi program ç›kararak önümüzdeki 22
OCak’a kadar ciddi bir program
ortaya koymak gerekiyor” dedi.
Av. Aﬂc› 10 y›l önce tecritin
sonuçlar›n› ortaya koyan raporlar
vard›. 10 sonra hasta tutsaklar var,
ölümler var. Güler Zere tecritin
sonucudur” diyerek Eylül ay›nda
TAYAD’l›lar›n, Ankara’ya yürünece¤ini ilan etti.
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ANKARA

‹STANBUL

“SON 10 YILIN HAP‹SHANE TABLOSU
300’ÜN ÜZER‹NDE ÖLÜMDÜR”
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan eylemler sürüyor.
‹stanbul’da, Ankara’da ve Adana’da
yap›lan eylemlerle hasta tutsaklara
özgürlük isteniyor.

raber söyleyip, beraber alk›ﬂland›.
Ruhan Mavruk taraf›ndan yap›lan
aç›klamada tecrit ve katliam›n Siyonist ‹srail’in ve iﬂbirlikçi AKP’nin di¤er ad› oldu¤u dile getirildi.

‹stanbul: “Devrimci
Tu t s a k l a r O n u r u m u z d u r ”

“ Ad li T › p K u r um u
L a ¤ ve dilmeli”

Her cuma yap›lan “hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n” yürüyüﬂü 4
Haziran günü de yap›ld›. ‹stanbul
Taksim Tramvay Dura¤›’nda “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› Türkçe ve ‹ngilizce pankartlar›
aç›larak Galatasaray Lisesi önüne
yürüyüﬂ yapan devrimci demokrat
yap›lar “Katil ‹srail ‹ﬂbirlikçi AKP,
Direnen Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› att›.
Mephisto Kitapevi’nin önünde
yap›lan oturma eyleminde “Çavbella Marﬂ›” söylendi ve buna çevreden geçen halkta destek vererek be-

‹stanbul Yenibosna Adli T›p Kurumu önünde hasata tutsakla için
eylem yap›ld›.
3 Haziran günü yap›lan eylemde
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›larak “Tecrite Hay›r, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n Katil Devlet Hesap Verecek, Abdullah Akçay Serbest B›rak›ls›n”
sloganlar› at›ld›.
Eylemde aç›klamay› okuyan Semiha Köz, Adli T›p’›n siyasi iktidar›n katliamlar›na ortak olu¤unu belirterek AKP, Adli T›p Kurumu yard›m›yla Güler Zere’yi kanser hastal›¤›dan hayat›n› keybedece¤iden
emin oldu¤u bir noktada serbest b›rakt›¤›n› söyledi.
Semiha Köz daha sonra Güler
Zere’nin tahliye aﬂamas›ndaki süreci
anlatarak bürokrasinin nas›lda h›zla
iﬂledi¤ini ve bu süreci “iradi bir tercih’ olarak de¤erlendirerek karar›n
ölüm ramak kala verildi¤ini söyledi.
Köz, son olarak hapishanelerde
7 insan ‘‹ntihar’ etti diye öldürülü-

dü¤ünü söyleyerek bu insanlar› as›l
öldürenin tecrit politikas› oldu¤unu
bu ve bu yüzden de hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas›n› istediklerini
belirtti.
Eylem sloganlarla sona erdi.

A d a n a : 29 May›s’ta ‹nönü Park›’nda devrimci-demokrat kurumlar›n yapt›¤› eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n Tecrite
Son!”pankart› aç›ld›. Temsili olarak
kefen giyilen eylemde Güler Zere,
Erol Zavar, Taylan Cintay ve di¤er
hasta tutsaklar›n dövizleri taﬂ›nd›.
Eylemde hasta tutsaklar için verilen mücadelenin sonuna kadar
sürdürülece¤i belirtilerek herkesin
bu mücadeleye kat›lmas› gerekti¤i
vurguland›.

Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010

A n k a r a : Hasta tutsaklar›n tedavilerinin sa¤lanmas› ve bunun için
serbest b›rak›lmalar› talebiyle yaklaﬂ›k bir y›ld›r süren eylemlerin bir
yenisi 5 Haziran günü Yüksel Caddesi’nde yap›ld›. ‹nsan Haklar› An›t› önünde biraraya gelen demok-ratik kitle örgütleri “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” yazan pankart›
açt›lar. Eylemde okunan aç›klamada tecrit politikalar›yla y›llard›r sürdürülen sessiz imha uygulamalar›na
karﬂ› durmaya ça¤r›ld›. Eyleme 50
kiﬂi kat›ld›.

‹STANBUL, ADL‹ TIP ÖNÜ
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Katil ‹srail Protesto Edildi
Türkiye'den Gazze'ye insani yard›m götürmek için yola ç›kan gemilere ‹srail’in yapt›¤› sald›r› eylemlerle protesto edildi. ‹stanbul’da ve
Anadolu’nun birçok ilinde yap›lan
eylemlerde ‹srail lanetlendi.

Ba¤c›lar’da Filistin ‹çin
Meﬂaleli Y ürüyüﬂ Yap›ld›
Say›: 219

Yürüyüﬂ
6 Haziran
2010
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‹stanbul’da 1 Haziran günü Ba¤-c›lar Yeni Mahalle’de Filistin halk›
için meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›. 6. So-kak’tan baﬂlayan yürüyüﬂte meﬂale-lerin yan›s›ra k›rm›z› flamalar ve
Filistin bayraklar› taﬂ›nd›. Eylem s›-ras›nda mahalle halk› evlerinden
ç›k›p korteje kat›ld›lar. Tavukçu-köprü Caddesi’nden Ahmet Kabak-l› Caddesi’ne sloganlar, alk›ﬂlar ve
›sl›klarla gelindi.
Evlerinin balkonlar›ndan alk›ﬂlayan mahalle halk› sloganlara eﬂlik
etti. Yoldan geçen arabalar korna
çalarak zafer iﬂareti yaparak yürüyüﬂe destek oldular.
Barbaros F›r›n›’n›n önünde bas›n aç›klamas› yap›ld›. Halk Cephesi ad›na bir aç›klama yapan Cansu
Öztürk “Filistin’e giden yard›m gemilerine sald›ran askerler Türkiye’de e¤itiliyor. AKP bu katliam›n
orta¤›d›r. Tayyip yüzsüzce k›n›yor, ay›pl›yor. Hem iﬂbirlikçi hem
yalanc›. Türkiye oligarﬂisi ve AKP,
‹srail ile anlaﬂmalara devam etti¤i
için, ‹srail askerlerinin Konya Ovas›’nda e¤itim görmesi için askeri üs
verdi¤i için en az ‹srail kadar sorumludur” dedi. Bas›n aç›klamas›ndan sonra ‹srail bayra¤› yak›ld›. Eylemde; “Katil ‹srail ‹ﬂbirlikçi AKP,

Katil ‹srail
Filistinden Defol,
Filistin Halk› Yanl›z De¤ildir” sloganlar› at›ld›. Yürüyüﬂe yaklaﬂ›k
100 kiﬂi kat›ld›.

Okmeydan›’da ‹ srail’in
Sald›r›lar› P rotesto Edildi
‹srail’in yapt›¤› katliam Okmeydan›’da da 1 Haziran günü yap›lan
bir yürüyüﬂle protesto edildi.
Dikilitaﬂ Park›’nda bir araya gelen Halk Cepheliler “Kahrolsun
Emperyalizm ve Siyonizm” pankart› açt›lar. K›z›l bayraklar›n taﬂ›nd›¤›
eylemde Piyalepaﬂa Mahallesi ve
Mahmut ﬁevket Paﬂa Mahallesi’nde
marﬂlarla sloganlarla yüründü. Anadolu Kahvesi’nde bir aç›klama yapan Ceyhun Bay ‹srail'in katliam›na
sessiz kalman›n katliam› onaylamak
oldu¤unu söyledi ve “Sessiz kalmamak için insan›m diyen herkesi bu
katliam›n karﬂ›s›nda Filistin halk›n›n yan›nda olmaya ça¤›r›yoruz”
dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan sa¤l›k
oca¤› önüne kadar marﬂlarla yürünen eyleme 100 kiﬂi kat›ld›.

1 May›s’ta katliam
p rotesto edildi
‹srail’in yapt›¤› katliam 1 May›s
Mahallesi’nde yap›lan yürüyüﬂle de
protesto edildi. 1 Haziran günü
yap›lan meﬂaleli yürüyüﬂle Filistin
halk›n›n yaln›z olmad›¤› birkez
daha hayk›r›ld›. Karakol Dura¤›’nda baﬂlayan yürüyüﬂ merkez
dura¤›nda son buldu.

Bak›rköy:

‹srail’in Gazze’ye yar-

d›m için giden filoya sald›rarak yapt›¤› katliam ‹stanbul Bak›rköy Cumhuriyet Meydan›’nda yap›lan eylemle
protesto edildi. 2 Haziran günü
yap›lan eylemde Halk Cepheliler
“Kahrolsun Siyonizm ve Emperyalizm, ‹srail ‹le Bütün ‹liﬂkiler Kesilsin” yazan pankart açt›lar. Halk Cephesi ad›na Mehmet Güvel eylemde
bir aç›klama yaparak; sald›r›n›n hedefinin sadece gemilerde bulunan yard›m konvoyu çal›ﬂanlar› de¤il tüm
dünya halklar› oldu¤unu söyledi.

Malatya: Malatya'da Halk Cephesi’nin de aralar›nda bulundu¤u demokratik kitle örgütleri ‹srail’i protesto ettiler. Nasuhi Çarﬂ›s›’nda toplanan kitle PTT’ye kadar yürüdü.
Eylemde Filistin bayraklar› taﬂ›nd›.
‹zmir: 31 May›s günü sendikalar,
demokratik kitle örgütleri ve
devrimci-demokratlar Sümerbank
önünde toplanarak ‹srail’in yapt›¤›
katliam› protesto ettiler. Burada
yap›lan k›sa bir konuﬂman›n
ard›ndan sloganlarla Cumhuriyet
Meydan›'na kadar yüründü.
Halk Cepheliler’in de kat›ld›¤›
eyleme bini aﬂk›n insan kat›ld›.
Ankara:

Demokratik kitle örgütleri 1 Haziran günü ‹srail Büyükelçili¤i'nin bulundu¤u Gaziosmanpaﬂa
semtinde bir eylem yapt›lar.
KESK ﬁubeler Platformu'nun
ça¤r›s› ile U¤ur Mumcu Caddesi giriﬂinde toplanan yaklaﬂ›k 300 kiﬂi burada "Katil ‹srail Ülkemizden, Ortado¤u'dan, Filistin'den Defol" yazan pankart› açt›lar. ‹srail Büyükelçili¤i'ne ç›k›lan ara soka¤a kadar yürünen eylemin ard›ndan ‹srail Büyükelçili¤i’ne
siyah çelenk b›rak›ld›.

Antalya: ‹srail'in yapt›¤› katliam,
Antalya'da demokratik kitle örgütleri
taraf›ndan 31 May›s günü protesto
edildi. K›ﬂlahan'›n giriﬂinde baﬂlayan
eylemde K›ﬂlahan Meydan›’na kadar
sloganlarla yüründü.
Meydana gelindi¤inde E¤itimSen baﬂkan› Nurettin Sönmez yapt›¤› aç›klamayla katliama karﬂ› duyulan öfkeyi dile getirdi.
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Avrupa’da
Çocuklara Film Atölyesi
20 Ayd›r Tecritteler
Almanya'n›n
Köln ﬂehrinde 46.
haftada da Özgürlük
Komitesi çal›ﬂanlar›
bir araya gelerek ar-kadaﬂlar›n›n serbest
b›rak›lmas›n› istedi.
29 May›s günü,
her Cumartesi oldu-¤u gibi Nurhan Er-dem, Ahmet ‹stanbullu ve Cengiz Oban'›n foto¤raflar›n›n bu-lundu¤u, "Nurhan Cengiz ve Ahmet'e Özgürlük" yazan pan-kart› açarak iki saat boyunca arkadaﬂlar›n›n maruz kald›¤› hu-kuksuzlu¤u anlatt›lar. Eylemin 46. haftas›nda Dom Meyda-n›’nda arkadaﬂlar›n›n neden tutukland›¤›n› anlatt›.
Nurhan, Ahmet ve Cengiz ›rkç›l›¤a, faﬂizme karﬂ› oldukla-r› için, göçmenlerin haklar›n› savunduklar›, onlar›n yan›nda
olduklar› için ve Türkiye'deki faﬂist düzene karﬂ› mücadele et-tikleri için tutukland›lar. Yaklaﬂ›k 20 ayd›r tecrit alt›nda tutu-luyorlar.
Eylem, “Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Devrimci Tut-saklar Onurumuzdur” sloganlar›n›n ard›ndan sona erdi.

‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da 7-11 yaﬂlar›
aras›ndaki Türkçe konuﬂan çocuklar Kids in Mo-tion adl› proje dahilinde yap›mc›/yönetmen Berna
Yeﬂilyurt'un yönetiminde film yap›m› ö¤renecek
ve 9 günlük film atölyesi süresinde bir k›sa film
çekecekler.
“Hikaye anlatmaya baﬂlaman›n ilk ihtiyac› te-mad›r. Çal›ﬂmaya kat›lan herkesin ortak duygusu-nu yakalad›¤›m›z bir noktada önce içimizden bir
duygu cümlesi ç›kart›yoruz. Bu cümleyi pusula
gibi kullan›p çal›ﬂman›n bütün aﬂamalar›nda ha-t›rlatarak hikayenin ekseninde kalmalar›n› sa¤l›-yorum” diyen Yeﬂilyurt yap›m aﬂamas›nda hika-yeyi eldeki malzemelerle kurduklar›n› söylüyor.
Yeﬂilyurt bu sayede çal›ﬂman›n bütün fiziksel
koﬂullar›n› yarat›c›l›¤›m›z›n motivasyonu olarak
iﬂin içine katt›¤›m›z› belirterek; eldeki malzeme-nin yarat›c›l›kla ﬂekillenmesinin yarat›c›l›¤›n s›-n›rs›zl›¤›n› hat›rlat›p kendine güveni art›rd›¤›n›
vurguluyor.
29 May›s Cumartesi – 6 Haziran Pazar tarihle-ri aras›nda yap›lacak olan kurs ücretsiz.
Kurs mekan›: Anadolu Halk Kültür Merkezi,
89/91 Stoke Newington Rd, N16 8AA
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AVRUPA’dakiB‹Z
Halk›z biz. Binlerce y›ll›k tarihin birikimiyle beslenen özelliklerimiz var.
Bu özelliklerimiz bizim her daim zulmedenler, sömürenler karﬂ›s›nda dik durmam›z›, birlikte büyük
bir güç olmam›z› sa¤lar.
‹nceden inceye, yaﬂam›n onlarca
ayr›nt›s›nda elbette yaﬂam›n her
an›nda beynimize iﬂlenen çeﬂitli
düﬂmanl›klar, önyarg›lar, kendimizden olan› d›ﬂlayan anlay›ﬂlar, k›yaslamalar, tahammülsüzlükler as›l
olarak bizi -halk olarak birlikteli¤imizi- güçsüz düﬂüren nedenlerden
biridir.
Avrupa, kapitalizmin bencil ve
bireyci yaﬂam kültürünün en bariz
yaﬂand›¤› yerdir.
Elbette Avrupa'daki için önce
kendisinin, anne-babas›n›n kopup
geldi¤i, köklerinin oldu¤u topraklarda yaﬂananlar önemsizleﬂmeye
baﬂlar. Sonra yaﬂad›¤› ülkedeki sorunlar onun gözünde önemini kay-

beter. Derken okulunda, iﬂyerinde
olanlar ve giderek evdeki geliﬂmeler, ailesi önemsizleﬂir...ve nihayetinde duyars›zlaﬂ›lan, ilgisizleﬂilen
insan›n k e n d i y a ﬂ a m › d › r. ‹ﬂte bu-

bize "anlams›z" gelebilir..
Belki de "I rkç › l › ¤a ve Ayr›mc›
Ya s a l a r a K a r ﬂ › A n a d o l u F e d a r a sy o n u ' n d a B i r l e ﬂ e l i m " afiﬂlerine
bakt›¤›n›zda “baﬂkalar›n› ça¤›r›yordur” diye düﬂünürsünüz...
Evinize, iﬂyerinize, okulunuza yani kap›n›za kadar getirilmiﬂ
bir bildiriyi, bir kitab›, bir broﬂürü sizi ilgilendirmedi¤i(!) için,
ya da zaten okumaya zaman›n›z
olmad›¤› için geri çevirebilirsiniz...
Çocu¤unuzun Avrupa'da yaﬂananlara tav›r almas›na, Avrupa'daki ›rkç›l›¤a, asimilasyona karﬂ›
mücadele etmesine, yaﬂam›n›, gelece¤ini riske ediyor gerekçesiyle
karﬂ› durabilirsiniz.
Her bir olay› tek tek ele al›p düﬂündü¤ünüzde hepsinin sizin yaﬂam›n›z›n tam oda¤›ndaki sorunlar oldu¤unu görebilirsiniz. Bunu gördü¤ünüzde yap›lmas› gereken bellidir zaten.

Gelece¤i halk
olma bilincimizle
yaratabiliriz
nun fark›na varabilmek de öyle kolay de¤ildir.
Paras›z e¤itim istedikleri için terörist ilan edilip tutuklanan Türkiyeli gençleri sahiplenmek için yap›lan ça¤r›, öylesine kulaklar›m›zdan
bir v›z›lt› gibi geçebilir bunun için.
Ya da 1 May›s'a kat›l›m ça¤r›lar›, Avrupa'n›n sömürü, yoksullaﬂma,
adaletsizlik sorunlar› yokmuﬂ gibi
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Nas›l B‹R Yaﬂam?
Rüﬂvet düzeni!..
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“Bozuk düzende sa¤lam çark
olmaz” demiﬂ Pir Sultan. Yüz y›llar öncesinden egemenlerin düzenini tarif ederken sanki bugünü
anlatm›ﬂ.
Düzenin neresine baksan›z bozuk. Neresinden tutsan›z bir çürüme. “Adaletsizlik düzeni” derseniz, oligarﬂik düzeni tarif etmiﬂ
olursunuz. “H›rs›zl›k düzeni” derseniz oligarﬂik düzeni tarif etmiﬂ
olursunuz. “Namussuzluk, ahlaks›zl›k düzeni” derseniz yine ayn›
kap›ya ç›kar.
Bu say›m›zda, köﬂemizde iﬂleyece¤imiz “rüﬂvet” de iﬂte bu düzenin bir parças›.
Birincisi, “rüﬂvet” olay› a h l a ki de¤ildir. Fakat bir ülkenin baﬂbakan› “benim memurum iﬂini
bilir” diyerek memurlara eme¤inin karﬂ›l›¤›n› vermek yerine ahlaks›zl›¤a, h›rs›zl›¤a itiyorsa, o
düzende çürümeden baﬂka ne olabilir? Bu sözün sahibi Turgut
Özal döneminden bugüne rüﬂvet
al›p-vermek adeta toplumda meﬂrulaﬂm›ﬂt›r. Rüﬂvet almayan, “eline geçen f›rsat›” de¤erlendirmeyen birine, en az›ndan toplumun
belli kesimlerinde “enayi” gözüyle bak›l›yor. Düzen öyle bir hal alm›ﬂ ki, çarklar›n› da, diﬂlilerini de
çürütmüﬂ. ‹nsanlar rüﬂvet vermeden bir iﬂini göremez hale gelmiﬂ.
Rüﬂvetçilik, klasik anlamda
rüﬂvet verme-rüﬂvet alma biçimini de aﬂ›p kendi kültürünü(!) yaratm›ﬂ. Rüﬂvet vermenin ad› “ h e diye” olmuﬂ, “ y a r d › m ” olmuﬂ,
“ba¤›ﬂ” olmuﬂ...
Mesela okul kay›t dönemlerinde her okulun “tarifesi” vard›r.
‹stenilen miktarda “ba¤›ﬂ” yaparsan›z ya da “ a d a m › n › ” bulursan›z
istedi¤iniz okula çocu¤unuzu kay›t yapt›rabilirsiniz. Fakat “tarife”ye uymazsan›z hiçbir yasal engel olmasa da çocu¤unuzu istedi-

¤iniz okula kay›t yapt›ramazs›n›z.
Bu ister bir hastanede muayene iﬂi
olsun, isterse bir tapu dairesinde,
vergi dairesinde, belediyede, ya da
devletin baﬂka bir kurumunda her
hangi bir iﬂ olsun karﬂ›laﬂt›¤›n›z
ﬂey benzer ﬂeylerdir. Çeﬂitli adlar
alt›nda rüﬂvet çark› döner. Trafik
polisleri bu konuda çarp›c› örnektir. Hiç çekinmeden “sakal paras›”
deyip, “çorba paras›” deyip isterler rüﬂveti.
Sonuç olarak düzen rüﬂvet düzeni. Bu düzen döndü¤ü sürece,
düzeni döndüren çarklar›n da, diﬂlilerinde bu çürümenin d›ﬂ›nda
kalmas› mümkün de¤ildir.
Fakat bizler nas›l bakmal›y›z?
“Düzen bu” deyip bu düzenin
çarklar›n› döndüren diﬂlileri olmay› kabul mu edece¤iz?
Bu çürümeyi kan›ksayacak
m›ﬂ›z?
Bugün esas olarak sorun budur? Düzendeki tüm çürümüﬂlü¤ün d›ﬂ›nda da kalsak bu çürümenin kan›ksanmas› var. Mesala çal›ﬂt›¤›m›z bir iﬂ yerinde “ﬂu adam
rüﬂvetçinin tekidir” denir, fakat o
kiﬂiyle iliﬂkiler sürdürülür. Bu ahlaks›zl›¤a karﬂ› bir tav›r al›nmaz.
Ya da mahallemizde bir ﬂah›s için
“namussuzun tekidir” denir, fakat
o kiﬂinin “namussuzlu¤uyla” mahallemizde varl›¤› kabul edilir.
Birincisi, bunlar›n sebebi, düzenin bozuklu¤udur. Evet, bu düzen rüﬂvet düzenidir. Bu düzende
yaﬂayanlar da bir biçimiyle rüﬂvet
düzeninin ma¤durlar›d›r. Ancak
bu düzeni bu biçimiyle kabul etmek, yan›baﬂ›m›zda olanlar› d›ﬂ›m›zda görüp kan›ksamak, bizim
suçumuzdur.
Bizler, rüﬂvet düzeninin ne
çarklar›, ne diﬂlileri olmay› kabul
etmemeliyiz. Bulundu¤umuz her
yerde rüﬂvet düzeninin dönmesini
engellemek için ç a r k l a r a ç o m a k
sokmal›y›z. Unutmayal›m; çark
düzen için dönüyor, fakat
ma¤durlar› bizim halk›m›zd›r.

1958 do¤umlu. Malatya’da
anti-faﬂist mücadelenin “yükünü” taﬂ›yan devrimcilerden biriydi. Çal›ﬂkanl›¤›, örgütleyici niteli¤iyle öne ç›kt›.
Çeﬂitli sorumluluklar ald›.
Malatya’da 15 Haziran
Mehmet Ali KARASOY
1980’de polis taraf›ndan
gözalt›na al›nd› ve iﬂkencede katledildi.

1956 Dersim Kocakoç nahiyesinin ‹biﬂ mezras› do¤umlu. Çal›ﬂmak için geldi¤i ‹stanbul’da adli bir olay
nedeniyle 1974-1983
y›llar› aras›nda hapiste
yatt›. 1987’de Devrimci
Veli GÜNEﬁ
hareketle ba¤ kurdu.
1989’da Zeytinburnu Halkevi yönetim kurulunda yer ald›. 1996 ölüm orucu döneminde
Ümraniye’de tutsakt›. F Tipi hapishanelerin
gündeme getirilmesi ile baﬂlat›lan ölüm orucu
eyleminde, Ümraniye Hapishanesi, Birinci Ölüm
Orucu Ekibi direniﬂçilerindendi. 45 y›l›n bilgisi,
bilgeli¤i, tecrübesiyle direniﬂçiler içinde bir koca
ç›nar gibiydi. Onda fedakarl›¤›n s›n›r› yoktu.
16 Haziran 2001’de ﬂehit düﬂtü.

‹pek YÜCEL

Metin KESK‹N

14 Haziran 2003’de Tokat Reﬂadiye ilçesi
Küngür (Yuvac›k) köyü k›rsal›nda ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
‹pek YÜCEL, 1965 Tokat Almus Çamdal› köyü do¤umlu. 1990'da Küçükarmutlu'ya geldi.
Burada devrimci mücadeleye kat›ld›. Armutlu
komitesinde yerald›. 1994'te gerillaya kat›ld›.
ﬁehit düﬂtü¤ü tarihe kadar da¤larda mücadelesini sürdürdü.
Metin KESK‹N, 1969 ‹stanbul Okmeydan›
do¤umlu. Bir emekçi olarak büyüdü. 1998’de
örgütlü olarak mücadeleye baﬂlad›. K›sa bir süre tutsakl›k yaﬂad›. Tutsakl›¤› sonras› 1998
sonlar›nda gerillaya kat›ld›. Ölümsüzleﬂti¤i tarihe kadar umudun ad›n› da¤larda taﬂ›maya devam etti.
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