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524 Hapishane Var!
86 Hapishane
Daha Yap›lacak!

Her Mahalleye, Her Soka¤a
Bir Hapishane Yapsan›z da
21. Yüzy›l Ayaklanmalar Yüzy›l› Olacak!
21. Yüzy›l Bizim Olacak; Bundan Eminiz!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

3 ﬁehirde Bask›nlar, Gözalt›lar
K›z›ldere’ye gidiﬂimizi
hazmedemediler!
Ülkemizin d ört b ir yan›ndan
“ABD Defol, Bu Vatan Bizim!”
hayk›r›ﬂ›n›n yükselmesini
hazmedemediler!
‹ncirlik’e k arﬂ› toplanan 200
bin imzay› hazmedemediler!
1 May›s’ta, 1 May›s Alan›’n›
kazanman›n o nuruyla a kan
k›z›l nehri hazmedemediler!
55 bin kiﬂilik halk korosunu
hazmedemediler!

Devrimci Alevi Komitesi, 2 Temmuz ile ilgili yaz›l› aç›klama-ça¤r› yay›nlad›. Yakanlardan hesap sormak
için 2 Temmuz'da Sivas'ta olacaklar›n›
duyurdu¤u aç›klman›n tam metni:

P i r S u l t a n ‹ s y a n a Ç a ¤ › r › y o r,
2 Te m m u z ' d a S i v a s ' t a y › z
Ya k a n l a r d a n H e s a p
Soruyoruz
17 y›l geçti 33 can›m›z›n Mad›mak'ta H›z›r Paﬂa eliyle yak›lmas›n›n

Yitirdiklerimiz
2 5 H a z i r a n - 1 Te m m u z

Memurlar, ‹ﬂçiler, Ö ¤renciler, Tutsak
Yak›nlar›, Ayd›nlar, Gecekondu
Yoksullar›
Gözalt›na al›nan sizsiniz!
Keyfili¤i dur diyelim.

1959 y›l›nda Çorum’da do¤du. Lise
y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. Bursa
yüksek ö¤renim
Ali Arap ÜNVER gençli¤i içinde
mücadelesini aktif
olarak sürdüren bir devrimciydi. Bursa’da 1 Temmuz 1979’da sivil faﬂistler taraf›ndan kurulan bir pusuda
katledildi.

Soral›m:
Katletmek Serbest
Katledilenin Cenazesine Kat›lmak Suç
Mu?
Soral›m:
devlet öldürdü¤ünde suç de¤il; anmas›na
kat›lmak m› Suç? Bunda adalet n erede?
Her yerde ve her biçimde gözalt›na
al›nanlara s ahip ç ›kal›m. G özalt›lar›
p rotesto edelim.

üzerinden…
17 y›l ve göstermelik yarg›lamalarla geçiﬂtirilen bir katliam.
17 y›l ve terfi ettirilen, korunan katiller…
17 y›l sonra AKP'nin valisi aç›klama yap›yor: "2 Temmuz bu y›l cuma
gününe denk gelecek. Geçti¤imiz y›llarda oldu¤u gibi kalabal›k gruplar›n
otel önüne gelmelerini istemiyoruz.
Bütün grubun oraya gitmesi sak›ncal›
olabilir."
Yani AKP iktidar›, 17 y›l sonra valisinin a¤z›yla Alevileri bir kez daha
tehdit ediyor. Bir kez daha 2 Temmuz
Sivas katliam›n› sahipleniyor. Gelecekte böyle katliamlar düzenleyebilece¤ini tekrar ilan ediyor.
Geçen 17 y›l boyunca Sivas katliam›n›n gerçek sorumlular› yarg›lanmad›. Alevilerin talepleri göz ard› edildi.
Bu y›llar içinde bu ülkede birçok iktidar
de¤iﬂti, ama istisnas›z hepsi Alevilere

yönelik ayn› politikalar› sürdürdüler.
Bu düzen zalimlerin düzenidir. Bu
düzen sömürü, zulüm, adaletsizlik düzenidir. Bu düzenin baﬂ›ndakiler de
ça¤daﬂ Yezitler’dir, H›z›r Paﬂalar’d›r.
Yezitler’in zulmüne karﬂ› durmak
için 2 Temmuz'da Sivas'ta olal›m.
Sömürüye, zulme, haks›zl›¤a dur demek için 2 Temmuz'da Sivas'ta olal›m.
Mad›mak'›n Yezitler’in utanc›n›
belgeleyen bir müze olmas› için 2
Temmuz'da Sivas'ta olal›m.

P i r Sultan Ça¤›r›yor
Cevaps›z Kalmaz
A K P ‹ k t i d a r › Ya k › y o r
Hesaps›z Kalmaz
Aleviyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z
DEVR‹MC‹ ALEV‹ KOM‹TES‹
07.06.2010
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Konyal› olan Sait,
Konya Selçuk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
ö¤rencisiydi.
28 Haziran
Sait EROL
1990’da Konya’da geçirdi¤i bir trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›lan Sait, Konya devrimci gençli¤inin öncülerinden biriydi.

26 Haziran 1993’de, SHP ‹stanbul Gaziosmanpaﬂa ‹lçesi Baﬂkan aday› Mehmet
Altuncu’nun iﬂyerinde, Altuncu’nun ihbar›
sonucu pusu kuran polisler taraf›ndan
kurﬂuna dizildiler.
Devrim Mehmet, 1976 Bingöl Ki¤› doDevrim Mehmet
Yüksel
¤umluydu. Mücadeleye Liseli Dev-Genç
ERO⁄LU
GÜNEYSEL
salar›nda kat›ld›. ﬁehit düﬂen amcas›n›n
o¤lu Veysel Beysüren'i kendine örnek al›yordu.
Yüksel, 1973 Sivas Zara do¤umluydu. Devrimci mücadeleye 1990 y›l›nda GOPKAD'da kat›ld›. Defalarca gözalt›na al›nd›, bir kez tutukland›. En büyük iste¤i
de hareketin bir savaﬂç›s› olabilmekti.

Perihan DEM‹RER

1973 Çorum do¤umluydu. Devrimci saflara bir iﬂçi olarak kat›ld›. Devrimcili¤inde de bir emekçi gibi çal›ﬂt›. Askeri alanda
yerald›. Beﬂiktaﬂ’ta bulundu¤u ev, 28 Haziran 1991’de
polis taraf›ndan kuﬂat›ld›¤›nda, yoldaﬂlar›n›n ve örgütünün
zarar görmemesi için kendini feda ederek ﬂehit düﬂtü.

1978 Rize do¤umluydu. Ailece ‹stanbul Esenyurt’a taﬂ›nd›lar. Zehra lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. 1997’de ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat bölümüne girerek mücadelesini ‹YÖDER içinde sürdürdü. Gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar
üstlendi. F Tiplerine karﬂ› direniﬂ baﬂlad›¤›nda hiç tereddütsüz TAYAD’l› Aileler’in baﬂlatt›¤› ölüm orucuna kat›ld›. KarZehra KULAKSIZ deﬂi Canan Kulaks›z da ayn› süreçte ‹zmir’de ölüm orucuna
yatm›ﬂt›. ‹ki kardeﬂ, devrim tarihinde bir ilk yaratarak açl›¤›n koynunda birlikte yürüdüler ve ‹stanbul Küçükarmutlu’da peﬂpeﬂe ﬂehit düﬂtüler. Zehra’n›n
ölümsüzleﬂti¤i tarih 29 Haziran 2001’di.

An›lar› Miras›m›z
Emek ve Feda
Emekçiydi Perihan. Yaﬂam›n› hep çal›ﬂarak eme¤iyle kazand›. ‹ﬂçi s›n›f› içinden
gelen Perihan, devrimci kavgaya kat›ld›ktan
sonra da hep bir emekçi oldu. Çal›ﬂt›, çabalad›. Küçük-burjuvazinin edilgen zay›f kad›n kimli¤ini reddetti. Kendini geliﬂtirdi.
Yarat›c› ve üretken özellikleriyle SDB içinde baﬂar›l› oldu. K a d › n l a r › n d e v r i m c i s ava ﬂ i çi nd e n e d en l i ö ne m l i rol oynayabile ceklerine somut bir örnek oluﬂturdu.
Perihan “erkek yoldaﬂlar›m›z›n yapt›¤›

"Annenizi, baban›z› sevin. Ama o nlar› mücadele
konusunda d inlemeyin ç ünkü o nlar bu k onuda
hep d uygusal d avran›r."
Kenan GÜRZ
1980 Ardahan ‹li Ç›ld›r ‹lçesi Gölbelen Köyü do¤umluydu. Hapishanelerde süren katliama karﬂ›, Adalet Bakanl›¤›’na yönelik giriﬂti¤i feda
eylemi s›ras›nda, ölüm mangalar› taraf›ndan katledildi.
1999'da ö¤renciyken devrim mücadelesine kat›ld›. KTÜ Giresun E¤itim
Fakültesi’ni bitirdi. Ancak o, çok daha büyük bir davada halk›n ö¤retmeni olmay› seçti. Sömürü ve zulümden kurtuluﬂumuzun ancak devEyüp BEYAZ
rimle mümkün olaca¤› bilinciyle kavgan›n ön saflar›nda yerald›. Gençlik
örgütlenmesi ve askeri örgütlenmede yerald›. Son üstlendi¤i görevde, 1 Temmuz
2005’de cüretin, fedakarl›¤›n, adaletin ad› olarak ölümsüzleﬂti.
25 Haziran 1995’de Dersim’in
Ovac›k ‹lçesi Yeﬂilyaz› Nahiyesi
Kardere mevkiinde, oligarﬂinin askerleri taraf›ndan kuﬂat›ld›lar. Kenan Gürz’ün komutas›nda 15 saat süren yi¤itçe çat›ﬂma sonras›nKenan GÜRZ
Zehra ÖNCÜ
Do¤an GENÇ
da ﬂehit düﬂtüler.
Kenan, 1976 Dersim’in Hozat ‹lçesi’ne ba¤l› Bileldi
Köyü’nde do¤du. 1993’te gerillalar ile tan›ﬂt› bir süre sonra da onlara kat›ld›. Politik yetkinli¤iyle k›sa
sürede komutanlardan biri olarak görev ald›.
Figen, Hozat do¤umludur. Daha küçüklü¤ünden itibaren tan›k oldu¤u tüm bask›lara karﬂ›, kurtuluﬂun
mücadeleden geçece¤ini görerek gerillaya kat›ld›.
Figen YALÇINO⁄LU
Cem GÜLER
Cem, 1979 Hozat Koru Köyü do¤umluydu. 12 yaﬂ›ndayken gerillaya özlemi baﬂlad›. Elaz›¤’da lisede anti-faﬂist mücadele içinde yer ald›.
1995’de gerillaya kat›ld›. ﬁehit düﬂtü¤ünde 16 yaﬂ›na bile girmemiﬂti.
Do¤an, 1968 Dersim’in Pertek Sö¤ütlütepe Köyü’nde do¤du. Küçük yaﬂta çal›ﬂmaya baﬂlad›. Sömürüldü¤ünün bilincine vard› ve mücadeleye kat›ld›. 1995 yaz›nda gerilla oldu.
Zehra, 1970 Çorum do¤umluydu. 1990’da devrimci hareketle tan›ﬂt›. Diyarbak›r’da Sa¤l›k-Sen içinde çal›ﬂt›. 1993 yaz›nda gerilla oldu. Girdi¤i son çat›ﬂmada, mermisi bittikten
sonra, elinde saklad›¤› el bombas›n›n pimini çekip bedel ödeterek ﬂehit düﬂtü.

27 Haziran 1980 gecesi, ‹stanbul Zeytinburnu’nda faﬂistler taraf›ndan kaç›r›l›p iﬂkenceyle
katledildiler.

Turgut AKKAYA

ﬁükrü SÜLEK

birçok ﬂeyi bayan yoldaﬂlar›m›z da yapabilir, bu konuda biz kendimize güveniyoruz." derdi.
Perihan üs yaﬂam›nda da aktif biriydi.
Üsten ç›kmad›¤› günlerde boﬂ durmaz ya
kitap okur ya da silahlar konusunda teknik
e¤itimini tamamlamak için silahlar›n sökülüp tak›lmas›na çal›ﬂ›r ya da patlay›c› haz›rlard›. Üs yaﬂam›nda tüm sorunlara karﬂ› duyarl› ve çözüm üreticiydi. K›sacas› d›ﬂ yaﬂam›nda oldu¤u gibi üs yaﬂam›nda da hep
canl› olmuﬂtur.
Perihan kald›¤› ev polisler taraf›ndan
kuﬂat›ld›¤›nda tek baﬂ›nayd›. Ve henüz 18
yaﬂ›ndayd›. O anda tek düﬂündü¤ü yoldaﬂ-

lar›n›n güvenli¤iydi. Yoldaﬂlar›n›n
pusuya
düﬂmesini engellemek için bir an
önce uyarmal›yd›. Beklemedi.
Yüzlerce ölüm
mangas› evi kuﬂatt›¤›nda tek baﬂ›na çat›ﬂmaya
girdi ve yoldaﬂlar›n›n pusuya düﬂmesini engellemek için kendini feda etti.
Perihan'›n ad›, ülkemiz devrimci mücadelesinde kad›n kahramanl›¤›n› simgeleyen
bir isim olarak daima yaﬂayacak.

‹çindekiler
4 Hapishaneleriniz halklar›
durduramayacak...
Sistem yeni hapishanelere
neden ihtiyaç duyuyor...
21. Yüzy›l bizim olacak!
Bundan eminiz!...

6
9

emperyalist sistemdir!..

26 “‹liﬂkilerinizi kesmedi¤iniz
sürece ‹srail’in suç orta¤›

28
30

55 bin kiﬂi
‹nönü’deydik...

31
12 ‹nönü’de 55 bin kiﬂiydik! ...
15 Yasaklar›, yok saymalar› aﬂan
16
18
20

kararl›l›k: ‹ﬂte Yorum...
Bu görkemli tablo
örgütlenmiﬂ emektir...
55 bin büyük bir
umuttur...
Grup Yorum’dan Özgür
Politika Gazetesi’ne cevap

21 ‹nönü Konser’i
izlenimleri...

24

Eksen kaymas›’ yoktur; Eksen

olmaya devam edeceksiniz!”
Talan hiç bu kadar büyük
olmad›!
Emperyalizm iﬂbirlikçilerini
ödüllendiriyor...
Bu ‘Konukseverli¤in’ Karﬂ›l›¤›
Ne?

35 Devrim ‹çin Devrimci Okul:
‹nsan haklar›...

Ülkemizde Gençlik

37 Gençlik Federasyonu’ndan:
S›navlar neyi s›n›yor?

37 Sorunlar›m›z
Çözümlerimiz....

38 Ö¤retmenimiz: Devrimci için
eleﬂtiri-özeleﬂtiri namustur...

39 4 ﬂehirde bask›nlar...
28 gözalt›...

42 Emek haberleri...
44 Devrimci Memur
Hareketi:
Meﬂru olanla gayr›meﬂru
olan›n mücadelesi....

45 Haberler...
46 Nas›l Bir Yaﬂam:
Tatil yapmak....
47 Savaﬂan Kelimeler:
Baﬂ aﬂa¤› duran
kelimeler
48 Tecritten Haberler
49 Adalet ‹çin
Osman Can Sistemin
Hukukunu Anlat›yor!
50 Avrupa’da Y ürüyüﬂ....
52 De¤inmeler...
54 Bas›nda G rup Yorum
konseri
55 Yitirdiklerimiz...

Ça¤r› / ‹lan
Kültür Sanat
Yaﬂam›nda

TAVIR
Haziran say›s›

ÇIKTI!
Tarih: 9-25 Haziran 2010
Saat: 11.00-19.00 aras›
(pazar günleri d›ﬂ›nda)
KARﬁI SANAT GALER‹S‹
Gazeteci Erol Dernek Sok.
No: 11/4 Hanif Han / Beyo¤lu
‹letiﬂim: 0-212 231 57 73

TAYAD’LI A ‹LELER

Mad›mak
Müze Olacak
26 Haziran Cumartesi
Saat: 18.00-23.00

Gazi Mahallesi
ﬁehir Park›

Hapishaneleriniz Halklar›
Durduramayacak!
990’lar›n baﬂ›nda burjuva propaganda mekanizmas›n›n a¤z›ndan
en fazla duydu¤umuz sözler nelerdi:
“Sosyalizm öldü”, “devrimler ça¤›
kapand›”, “art›k s›n›flar mücadelesi teorisi geçersiz”, “silahl› mücadelelerin devri geçti”... Dünya halklar›n› bunlara inand›rmak istediler.
Solun beynini bu teorilerle teslim
almak istediler. Fakat, bu teorilere
inanmayanlar›n en baﬂ›nda burjuvazinin kendisi geliyordu.

1

urjuvazi iyi biliyordu ki, her ﬂey
yine, s›n›flar mücadelesi etraf›nda ﬂekillenecekti. Burjuvazi iyi
biliyordu ki, ölen, biten, kapanan bir
ﬂey yoktu. Burjuva propaganda mekanizmas›n›n söylediklerine en baﬂta burjuvazinin inanmad›¤›na en büyük kan›t, bu propagandalar› en yo¤un biçimde sürdürürken, kendi askeri, politik mekanizmalar› içinde
ald›klar› kararlard›r.

B

Say›: 221

Yürüyüﬂ
20 Haziran
2010

4

990’lar›n baﬂ›nda, NATO’nun
1990 Londra Zirvesi’nde “So¤uk
Savaﬂ’›n sona erdi¤i” ilan edilirken,
NATO’nun karﬂ› devrimlerin gerçekleﬂti¤i ülkeleri nas›l teslim alaca¤›n›n, Ortado¤u’da, Balkanlar’da ve
Kafkaslar’da emperyalizme karﬂ›
direniﬂ noktalar›n›n nas›l tasfiye
edilece¤inin planlar› yap›l›yordu.
“Sosyalizm öldü... elveda proletarya” söylemlerinin sahipleri, NATO’nun 1980 sonlar›nda ald›¤› “ya
düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya ölüm!” karar›n› hayata geçirmeye dönük politikalar geliﬂtiriyordu. Ve nihayet, NATO'nun 1997 Ekim'inde yapt›¤› "21.
Yüzy›l NATO ve Güvenlik, Gerçek
Vizyon" isimli toplant›s›nda, “21.
yüzy›l ayaklanmalar yüzy›l› olacakt›r" diye tespit ediliyor ve en büyük
tehlike olarak da devrimci örgütler
gösteriliyordu. Sosyalizmin ölmedi¤i ve ölmeyece¤i, proletaryan›n tarihsel görevini bitirmeden tarih sahnesinden çekilmeyece¤i, burjuvazinin iyi bildi¤i bir gerçekti. Burjuvazi, bu gerçe¤i hesaba katmad›¤›
noktada, iktidar›n› tez kaybedece¤i-

1

nin fark›ndayd›.
urjuvazinin “21. yüzy›l ayaklanmalar yüzy›l› olacakt›r" tespitini, bu ayaklanmalar› bo¤may›,
bo¤amad›¤› noktada bast›rmay›
amaçlayan politikalar geliﬂtirmesi
izledi. 1990’lar boyunca, ulusal ve
devrimci mücadelenin silahl› temelde sürdü¤ü her yerde, infazlara, kay›plara baﬂvuruldu. “Terör” demagojisi ve “ A n t i - Te r ö r Ya s a l a r › ” ad›
alt›ndaki faﬂist terör düzenlemeleri,
emperyalist ülkelerden yeni sömürgelere kadar hemen her yerde gündeme getirildi.

B

mperyalizmin, 21. Yüzy›lda,
halklar›n önüne G u a n t a n a mo’ yu, Eb u G a ri p’ i, F T iplerini,
B a g r a m l a r ’› koymas›, iﬂte bu politikan›n bir parças›d›r. F Tipi hapishaneler ve TECR‹T politikas›n›
mümkün k›lan h ü c re statüsü de, sadece Türkiye oligarﬂisinin verdi¤i
bir karar olmay›p, bizzat emperyalizm taraf›ndan dikte ettirilmiﬂtir.

E

ugün ülkemizin bir çok yerinde,
gözlerden ›rak, inﬂaatlar sürüyor. ‹nﬂaatlar›n sahipleri, her gün
“daha çabuk, daha çabuk” diye
mühendisleri s›k›ﬂt›r›yorlar. Çünkü
inﬂaat halindeki bu binalara ﬂiddetle
ve aciliyetle ihtiyaçlar› var.

B

üren inﬂaatlar, hapishane inﬂaatlar›d›r. ‹nﬂaatlar›n sahibi, devlet t i r. Devletin ﬂiddetle ve aciliyetle
yeni hapishanelere ihtiyac› var; çünkü, Türkiye’nin hapishanelerinde
doluluk oran›, yüzde 107!

S

1. Yüzy›lday›z. ‹nsanl›k, geride
b›rakt›¤› binlerce y›l›n birikimlerine sahip. Binlerce y›l›n teknik, siyasi, kültürel, ekonomik tecrübe ve
birikimleri, insanl›¤›n karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤u sorunlar› çözebilecek düzeydedir. Ancak bugün, b›rak›n sorunlar›n çözülmesini, hayat›n her alan›nda halklar›n yaﬂad›¤› sorunlar
a ¤ › r l a ﬂ m a k t a d › r. Çünkü bugün insanl›¤›n sa¤l›ktan e¤itime, demokrasiden konuta, açl›ktan sosyal kültü-
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rel imkanlara, gelir da¤›l›m› dengesizli¤inden çevre tahribat›na kadar,
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorunlar›n çözülüp çözülmemesinde belirleyici
olan, teknik bilgi birikiminin yeterli
olup olmamas› de¤il, iktidarlar›n bu
sorunlar› çözebilecek s›n›fsal nitelikte olup olmad›¤›d›r.
ugün yeryüzündeki 200’ü aﬂk›n
devletin ezici ço¤unlu¤u sömü r ü c ü s › n › f l a r › n i k t i d a r › alt›ndad›r.
Ço¤unlu¤u emperyalistler ve emperyalizmin yeni-sömürgelerinden
oluﬂan bu devletlerde, ister burjuva
demokrasisiyle, ister faﬂizmle yönetiliyor olsunlar, bask›lar›n, yasaklar›n her geçen gün daha da artt›¤› bir
süreç yaﬂanmaktad›r. Bu ülkelerin
hiçbirinde “demokratikleﬂmenin geliﬂti¤i” söylenemez, bu iddia dahi
edilemez. Esasta emperyalizmin ve
iﬂbirlikçilerinin de böyle bir iddias›
yok. Birleﬂmiﬂ Milletler, Avrupa
Birli¤i gibi kurumlar›n haz›rlad›klar› raporlar, dünya genelinde haklar
ve özgürlüklerin daha fazla bask› alt›na al›nd›¤›n›, k›s›tland›¤›n› itiraf
ediyorlar. Durmadan yeni “terör yasalar›” ç›kar›l›yor. Polis terörü yasallaﬂt›r›l›yor. Bugüne kadar demokratik hak olarak kabul edilen haklar,
“suç” haline getiriliyor. Gelenekler,
giysiler, inançlar suç haline getiriliyor. A n k a r a , ‹ z m i r, ‹stanbul ve
M a n i s a ’ d a k i son gözalt›lar, bu politikay› çarp›c› bir ﬂekilde gösteriyor.

B

mperyalistler, yeni suç tarifleri
yapt›kça, do¤al olarak “suçlu”lar art›yor ve bunun kaç›n›lmaz
sonucu olarak da daha çok hapishanedeki ihtiyac› duyuyorlar. Hapishanelerin ve tutuklu hükümlü say›s›ndaki art›ﬂ, sadece ülkemize özgü bir
durum de¤il. Bugün emperyalist sistem içindeki hemen tüm ülkelerde
böyle bir olgu var. Ve art›k, emperyalist ülkeler dahil, her yerde, “suç”
oranlar›n›n artmas›, yeni hapishaneler yap›lmas›, hapishanelerde tecrit
uygulanmas›, halklar› daha fazla de-

E

netlemeye yönelik yeni terör yasalar› ç›kar›lmas›, dönemin genel bir
özelli¤i durumundad›r.
1. Yüzy›la geçerken, “dünyan›n
art›k daha uygar, daha ça¤daﬂ
olaca¤›”, “art›k sorunlar›n diyalogla, uzlaﬂmalarla halledilece¤i”, belli kesimlerde adeta genel kabul gören bir beklentiydi. Marksist-Leninistler olarak bizler, bu aldatmacaya
da daha o zamandan karﬂ› ç›kt›k ve
dünyam›z› “bar›ﬂ›n”, “diyalo¤un”
de¤il, s›n›flar mücadelesi anlam›nda
daha çetin savaﬂlar›n bekledi¤ini
söyledik. B›rak›n propagandas› yap›lan ça¤daﬂl›¤›n, diyalog öngörülerinin gerçekleﬂmesini, iﬂkenceleri
y a s a l l a ﬂ t › r a n yasalar ç›kar›ld› “demokrasinin beﬂi¤i” olarak geçinen
ülkelerde. Burjuva demokrasisinin “en geliﬂkin” biçimlerinin uyguland›¤›n›n kabul edildi¤i ülkelerde, infazlar meﬂrulaﬂt›r›l›yordu.
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›sacas›, emperyalizm, direnen, savaﬂan, ayaklanmalar›
ba¤r›nda büyüten halklar›n karﬂ›s›na hapishaneleri, iﬂkence ve
k a t l i a m l a r › ç › k a r › y o r. NATO’nun “21. Yüzy›l ayaklanmalar
yüzy›l› olacak” öngörüsüyle, “ya
düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya ölüm” karar›, NATO’nun müdahale alan›n›
geniﬂletmesi, birbirini tamamlamaktad›r ve hepsi, halklar›n ayaklanmalar›n› bast›rmak içindir. Emperyalizm, halklara, en kaba biçimde “asar› z, k eseri z, h apsede ri z”
diye gözda¤› veriyor.
u gözda¤›na, iﬂkencelere, katliamlara, hapishanelere, tecrit
hücrelerine direnilebilece¤ini göstermek, iﬂte bu noktada, halklar›n
ayaklanmas›n›n yolunu açmakt›r.
Hapishanelere direnmeyenler, ayaklanmalar yüzy›l›n›n öncüsü, önderi
olamazlar. Marksist-Leninistler,
G u a n t a n a m o l a r ’la, Ebu Garipl e r ’le, F T i p l e r i y l e , B a g r a m l a r ’ l a
sindirilmek, teslim al›nmak istenen
dünya halklar›na k›lavuz olacaklard›r. Bu konuda onlarca y›l›n tecrübesine, direniﬂ geleneklerine sahibiz. ‹ﬂkencelere, hapishanelere, tecrit dayatmas›na, kuﬂatmalara karﬂ›,
“tek baﬂ›na” da kal›nsa direnilebilece¤ini göstermek, halklar›n bu em-

K

B

peryalist sald›rganl›¤› defetmesinde
son derece önemli bir yere sahiptir.
F Tipi hapishanelere karﬂ› 7 y›l boyunca sürdürdü¤ümüz Büyük Direniﬂ iﬂte bu noktada çok büyük bir tarihsel misyon yerine getirmiﬂtir.
Emperyalizmin halklar›n karﬂ›s›na
hapishanelerle, iﬂkenceli ölüm hücreleriyle ç›kt›¤› yerde, tarihi direnenler yazar.
apishaneler sorunu, bugün sadece bir insan haklar› sorunu
olman›n çok ötesinde ele al›nmas›
gereken bir sorundur. T›pk› Gazze’deki abluka gibi.

H

azze’deki ablukan›n mant›¤›
nedir? Bu mant›¤› tart›ﬂmayan-

G

K›sacas›, emperyalizm,
direnen, savaﬂan, ayaklanmalar› ba¤r›nda büyüten halklar›n
karﬂ›s›na hapishaneleri, iﬂkence ve
katliamlar› ç›kar›yor. NATO’nun “21.
Yüzy›l ayaklanmalar yüzy›l› olacak”
öngörüsüyle, “ya düﬂünce de¤iﬂikli¤i
ya ölüm” karar›, NATO’nun müdahale
alan›n› geniﬂletmesi, birbirini
tamamlamaktad›r ve hepsi, halklar›n
ayaklanmalar›n› bast›rmak içindir.

lar, bu mant›¤a karﬂ› aç›k savaﬂ içine girmeyenler, sorunu ‘yard›m’ sorununa indirgiyorlar. Abluka’n›n
mant›¤›nda, t›pk› hapishanelerin
mant›¤›nda oldu¤u gibi, d i renen ve
savaﬂan dünya halklar›n› teslim
a l m a k v a r d › r. Amerikan emperyalizmi, Gazze özelinde, emperyalist
bir politikan›n küçük çapl› uygulanmas›n›n provas›n› yap›yor. Ambargo, halklar› açl›kla, hastal›klarla, açl›ktan ve ilaçs›zl›ktan ölümle teslim
alman›n ad›d›r. En ac›mas›z, en vahﬂi biçimde Irak’ta uygulanm›ﬂt›r.
500 bin çocuk, tüm dünyan›n gözleri önünde açl›ktan, ilaçs›zl›ktan katledilmiﬂtir. Bu dünya halklar›na aç›k
bir gözda¤›yd›. Gazze de öyledir. Bu
gözda¤› politikas›, gerek Amerikan
emperyalizmi, gerekse de Avrupa
emperyalizmi taraf›ndan da aç›kça
onaylanarak, gözda¤›n›n etkisi art›r›lmaktad›r.

yn› gözda¤›, Guantanamo’daki
hukuksuzlu¤un, Ebu Garip’teki
iﬂkencelerin, Bagram’daki katliam›n, ülkemizde 19-22 Aral›k katliam›n›n alenen sergilenmesinde de
kendini gösterir. Bütün bunlar karﬂ›s›nda, kimsenin elinden bir ﬂey gelmemiﬂtir; görünen budur. Küçük
burjuva ayd›n ve örgütsüz kitleler,
bu noktada ﬂöyle düﬂünecektir: E¤er
bu kadar aç›k iﬂkencelere, hukuksuzluklara, katliamlara kimse bir
ﬂey yapam›yorsa, “uluslararas› kurumlar”›n da elinden bir ﬂey gelmiyorsa, baﬂka kimse bir ﬂey yapamaz!
Amaçlanan böyle düﬂündürtmektir
zaten. “Kimse bir ﬂey yapamaz” düﬂüncesi yanl›ﬂt›r;
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apar. Halk yapar. Emperyalizmin iﬂkenceler, tecrit hücreleri,
a m b a r g o , t e c r i t v e k u ﬂ a t m a politikalar›, halklar›n ölüm dahil herﬂeyi
göze alan cüretli ve fedakar politikalar›yla boﬂa ç›kar›labilir. Bu direniﬂ
çizgisi, açl›ktan ölmeyi de, ölüm
oruçlar›nda gün gün erimeyi de, ambargo alt›nda boyun e¤memeyi, feda
olup parçalara ayr›lmay› içermelidir.
Küçük burjuva hümanizmi, reformizm ve düzen islamc›l›¤›, koro halinde buna karﬂ› ç›kacaklard›r. Peki
yerine koyduklar› nedir?

Y

Say›: 221

Yürüyüﬂ
20 Haziran
2010

erine koyduklar› ve koyabilecekleri bir ﬂey yoktur. Ölümü
göze alamay›p boyun e¤mek, emperyalistlere yeni hapishaneler yap,
baﬂka yerlere de ambargolar uygula
demektir. Ki bu da halklar için yeni
ac›lar ve daha büyük bedeller demektir.

Y

apishaneler, tüm halk›n sorunudur. Hapishaneler, devrimci,
demokrat, ilerici, vatansever tüm
kesimlerin sorunudur. Sendikalar,
odalar, yöresel dernekler, ayd›nlar›n, sanatç›lar›n örgütlülükleri, gecekondu semtlerinin dernekleri, hiçbiri, hapishaneler sorununa s›rt›n› dönemez. Hiç kimse “bu sorun bizi ilgilendirmiyor” diyemez. Hapishaneler, 71 milyonun sorunudur. Hapishaneler, dünya çap›nda 6 milyar›n sorunudur. Çünkü hapishaneler,
ezilen halklar› teslim almak içindir.
Halklar daha az ekme¤e ve daha az
adalete raz› edebilmek içindir.

H
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86 Yeni Hapishane Yap›lacak!

Sistem yeni hapishanelere
neden ihtiyaç duyuyor?
m

AKP, 2002-2010 aras›nda 52 yeni hapishane yapt›rd›

m

2015 y›l›na kadar 40 bin
kapasiteli 86 hapishane daha
yapt›racak!

m

4 bin çocuk tutuklu
var... 7 yeni çocuk hapishanesi
daha yap›lacak!
Bu kadar yeni hapishane
ne anlama geliyor?
Say›: 221

Yürüyüﬂ
20 Haziran
2010

m

Diyorlar ki, biz açl›¤›,
iﬂsizli¤i, yoksullu¤u,
yozlaﬂmay›, h›rs›zl›¤›,
mafyac›l›¤› ço¤altaca¤›z...

m

Biliyorlar ki, bu ya¤ma
ve sömürüye karﬂ› halk›n devrimci mücadelesi büyüyecek!
Adalet Bakan› Sadullah Ergin
aç›klad›: 40 bin 26 kiﬂi kapasiteli
86 yeni hapishane yap›lacak.
TBMM’de hapishanelere iliﬂkin
verilen bir soru önergesine Adalet
Bakan› Sadullah Ergin taraf›ndan
verilen cevapta yeralan bilgiye göre, 2010-2015 aras›nda 86 yeni “ceza infaz kurumu” yap›lmas› öngörülüyor; bunlar›n maliyeti ise 1 milyar
796 milyon TL civar›nda olacak.

86 yeni hapishane, açl›k ve
zulmün s ürece¤i demektir
Bir iktidar›n bu kadar büyük say›da yeni hapishane yapmay› planlamas›n›n birbirini tamamlayan iki
aç›klamas› vard›r: B i r ; iktidar›n
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ekonomi politikalar› “Suç ve suçlu
üretmeye” devam edecektir. ‹ k i ,
halka karﬂ› bask›, yasak, ceza politikalar› sürdürülecektir. AKP, 86 yeni
hapishane plan›yla bunu ilan ediyor.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an “ T ü rkiye’yi uçurduk, uçurduk...” diyor.
Sanayide, ticarette, ithalatta, ihracatta, turizmde, üretimde, tüketimde... cumhuriyetin 90 y›ll›k tarihinde yap›lanlardan çok daha fazlas›n›
yapt›k diyerek övünüyor.
Do¤rudur, AKP sekiz y›ll›k iktidar döneminde iki ﬂeyi ola¤anüstü
derecede büyütmüﬂtür: Birincisi, tekellerin serveti, ikincisi halk›n yoksullu¤u. Ve muhtemeldir. Bu gidiﬂle,
Cumhuriyetin 90 y›lda açt›¤›ndan
daha fazla hapishane açacak!
AKP, sekiz y›ll›k iktidar› boyunca tekellerin hizmetinde oldu. Tekellerin bir dedi¤ini ikiletmedi.
Halka gelince, sadakadan baﬂka birﬂey vermedi. ‹ﬂsizlik, AKP iktidar›nda en üst düzeye ç›kt›. Açl›k yoksulluk en üst düzeye ç›kt›. H›rs›zl›k,
fuhuﬂ, yozlaﬂma, gayri-meﬂru iﬂler,
mafyac›l›k en üst düzeye ç›kt›.
AKP iktidar› dilinden yoksullar›
düﬂürmeyerek “garip-guraba” demagojisi yap›yor. Oy taban› olarak
da AKP yoksul halka dayan›yor.
Ancak, gerçek ﬂudur ki AKP, yoksullar›n de¤il, tekellerin iktidar›d›r.
86 yeni hapishane de, halk›n açl›¤›na, yoksullu¤una ra¤men tekellerin düzeninin sürmesi içindir.
Bunca açl›¤›n, yoksullu¤un, adaletsizli¤in oldu¤u düzende baﬂka türlüsü olamaz. ‹nfazlar olmadan, iﬂkenceler olmadan, hapishaneler olmadan, faﬂist yasalar olmadan halk›
yönetemezler. Hapishaneler, oligarﬂik diktatörlü¤ün halk› sindirmek
için baﬂvurdu¤u politikalar›n kendini en ç›plak biçimde gösterdi¤i

alanlard›r. F Tiplerini bunun için
yapt›lar. 28 devrimciyi bunun için
katlettiler.
Katliamdan sonra dönemin baﬂbakan› Bülent Ecevit, “art›k gele
ce¤e güvenle bakabiliriz” demiﬂti.
“F Tipi” hapishanelerle halk›n
her kesimi zapt-turap alt›na al›nmaya çal›ﬂ›ld›. 19 Aral›k vahﬂeti ve F
T i p i h a p i s h a n e l e r i n h ü c releri,
halk›n mücadelesinin karﬂ›s›na bir
gözda¤› olarak dikildi. AKP iktidar›
taraf›ndan ç›kart›lan yeni TCK
(Türk Ceza Kanunu) ile halk›n direnme hakk›, mücadelesi yok edilmeye çal›ﬂ›ld›. Halk›n her türlü mücadelesi suç say›l›rken, faﬂizmin
hukuksuzlu¤u, halka karﬂ› bask› ve
terörü yasallaﬂt›r›ld›. Yeni yap›la cak 86 hapishane de bu politikan › n b i r p a r ç a s › d › r.
ﬁu tabloya bak›n: 2002 y›l›nda,
ülkemizde çeﬂitli tiplerde 524 ha p i s h a n e vard›. 2002-2010 y›llar›
aras›nda, yani A K P i k t i d a r › d ö n e minde bunlara 52 hapishane daha
eklendi.
86 hapishaneyi de buna eklersek,
AKP iktidar› k›sa sürede varolanlara
138 hapishane eklemiﬂ oluyor. Sadece Ankara’da 2006 y›l›nda 3 bin
701 kiﬂi kapasiteli 5 adet hapishane
aç›ld›. Buna 2008’de 3 bin 750 kiﬂilik Silivri hapishaneleri eklendi.
Evet, bütün bunlara ra¤men, mevcut
hapishaneler yetmiyor sisteme. ﬁu
anda hapishanelerdeki doluluk oran›
yüzde 107!
AKP’nin iktidara geldi¤i dönemde 59.429 olan tutuklu-hükümlü say›s› bugün 120 bin oldu. AKP’nin
yaratt›¤› tablo budur. 86 yeni hapishaneyle AKP, soygun sürecek diyor.
Sömürü, sürecek diyor. Sald›r›lar,
bask›lar, terör sürecek diyor.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

Suç ü reten A KP
AKP’nin zengini daha zengin,
yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikas› suç ve suçlu üretiyor.
H›rs›zl›k, kumar, fuhuﬂ, uyuﬂturucu
suçlar›, mala ve cana kastlar katlanarak artt›. Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün raporlar›na göre, 2006 y›l›nda polisin sorumluluk bölgesinde
meydana gelen olaylarda, h›rs›zl›k,
kapkaç, doland›r›c›l›k gibi mala
karﬂ› olaylarda yüzde 50 ile yüzde
170 aras›nda art›ﬂ olurken, ﬂahsa
karﬂ› suçlarda yüzde 2 6 ' d a n yüzde
1 60 'a kadar art›ﬂ oldu.
Türkiye ‹statistik Kurumunun
(TÜ‹K) verilerine göre Türkiye'de
2009 y›l›nda iﬂsizlik oran› yüzde
14 olarak belirlendi. Bu rakamla
Türkiye iﬂsizlikte d ü n y a s › r a l a m a s›nda 5. s›rada yer al›yor.
Açl›k, yoksulluk, adaletsizlik
alabildi¤ine büyümektedir. Böyle
bir ülkede fuhuﬂ, h›rs›zl›k, kapkaçç›l›k ve benzeri olaylar›n artmas›ndan baﬂka ne sonuç beklenebilir?

Yeni h apishaneler,
zulmün k orkusunu d a
ortaya k oyuyor
Oligarﬂi F Tiplerini açarak “ h a pishaneler sorununu çözdü¤ünü”
iddia ediyordu. Oligarﬂi hiçbir sorunu çözemez. Hapishaneler halk muhalefetini, devrimcileri sindirmek
için oligarﬂinin elindeki bask› arac›d›r. Oligarﬂinin hapishane politikalar› bask›, iﬂkence ve katliam üzerine oturmaktad›r. Ony›llard›r yüzlerce devrimciyi katlettiler hapishanelerde. F Tiplerini bunun için açt›lar.
Bunun için 122 devrimciyi katlettiler. 19 Aral›k katliam› sonras›nda
F Tipi politikalarla geçici bir süre
bir bir suskunluk ve sinmiﬂlik yaratmay› baﬂarsa da Büyük Direniﬂ karﬂ›s›nda oligarﬂinin F Tipi sald›r›lar›
bir iﬂe yaramad›. Devrimcilerin direniﬂi yok edilemedi.
21. Yüzy›l›n ayaklanmalar yüzy›l› olmas›ndan onlar da korkuyor.
Y›llard›r uygulad›klar› bask›lara
ra¤men, ülkemizdeki devrimci ha-

Oligarﬂi, hapishaneler olmadan
yönetemez.
Hapishaneler
Tarihinden Rakamlar
YIL

AKP Döneminde
Hapishaneler

Tutuklu Say›s›

YIL

Tutuklu Say›s›

1979

52.653

2002

59.429

1980

70.172

2003

64.296

1981

79.786

2004

57.930

1984

73.064

2005

55.870

1988

51.670

2006

70.277

1990

45.606

2007

90.837

1996

50.883

2008

103.235

1999

68.764

2009 (Haziran) 111.924

2000

72.000

2010 (May›s) 120.000

Daha çok hapishane yap›n, emin olun, mücadelemiz
öylesine büyüyecek ki, hapishane yetiﬂtiremeyeceksiniz!
Say›: 221

reketi yok edemediklerini görüyorlar. Biz var›z iﬂte, yoksul gecekondularda, 1 May›s alanlar›nda, halk›n
adaletinde biz var›z.

Oligarﬂinin, t erörden,
yeni hapishaneler
yapmaktan b aﬂka
seçene¤i yoktur
Bir yanda “aç›l›m” masallar› anlatan iktidar, bir yandan “ K a m u
G ü v e n l i k M ü s t e ﬂ a r l › ¤ › ” ad›yla,
halk›n mücadelesine karﬂ› devleti
yeniden organize ediyor, polis say›s›n› onbinlerle art›r›yor, yeni hapishaneler aç›yor...
Soruyoruz, devrimci mücadele
“bir grup marjinalin” mücadelesi
ise, b u k o r k u n i y e , b u h a z › r l › k l a r
kime karﬂ›?
Daha çok hapishane yap›n. Buna
ihtiyac›n›z olacak. “ D e m o k r a t i k leﬂme” demagojilerinizle daha fazla
halk› kand›ramazs›n›z. Kand›rsan›z
da halk› yönetemezsiniz. Oligarﬂinin gerçe¤i budur. Açl›k, sömürü,
bask› ve zulüm... Faﬂizme baﬂvur-

madan yönetemez.
Oligarﬂinin daha çok hapishaneye ihtiyac› olacak.
Birincisi, açl›k yoksulluk sömürü düzeni sürekli suç ve suçlu üretiyor. Ne polis say›s›n›n art›r›lmas›,
ne oluﬂturduklar› “Kamu Güvenlik
Müsteﬂarl›¤›” gibi yeni kurumlar,
ne de ad›m baﬂ› konulan kameralar... bunu engelleyemeyecekler.
Düzen suç üretmeye devam edecek.
‹kincisi, oligarﬂi halk›n mücadelesinin geliﬂmesine engel olamayacakt›r. Ne F Tipi tecrit politikalar›,
ne ne hapishanelerdeki sessiz imha,
ne de bask› terör... Mücadelemiz
büyüyecek. Devrim büyüyecek.
Umut büyüyecek. Oligarﬂinin bu
tablosunu de¤iﬂtirecek tek güç devrimcilerdir. Halk› kurtuluﬂa götürecek tek alternatif devrimdir.
Oligarﬂiyi korkutan da budur.
Devrimci mücadelenin büyümesi.
Onun için en s›radan bas›n aç›klamalar›m›za bile sald›rabiliyor.
Onun için alanlar› bas›n aç›klamalar›na valilik kararlar›yla kapat›yor,
linç sald›r›lar› örgütlüyor.
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Onun için, bir kültür ﬂenli¤ine
bile binlerce polis gaz bombalar›yla
sald›r›yor.
Onun için, katledilen devrimcileri mezar baﬂlar›nda anmak, hasta
tutsaklar katledilmesin diye bildiri
da¤›tmak, “ b ü y ü k o p e r a s y o n ” gerekçesi yap›labiliyor.
F Tiplerinde 10 y›ld›r tecrit iﬂkencesi sürüyor. Bunun sekiz y›l›nda AKP iktidar› vard›. Sekiz y›l boyunca tecrit iﬂkencesini uygulad›.
Büyük Direniﬂte onlarca tutsa¤›n
ölümünden AKP sorumludur.
F Tiplerinde 2000 y›l›ndan 2009
y›l›na kadar geçen sürede 309 tutuklu ve hükümlü katledildi. Ama iktidar, hapishanelerde devrimcileri
yine teslim alamad›. F Tipi hapishanelerdeki tecrit koﬂullar› sonucunda bir çok tutsakta ciddi sa¤l›k
sorunlar› ortaya ç›kt›. AKP iktidar›,
tutsaklar›n sa¤l›k sorunlar›n›, tutsaklar› teslim alman›n arac› olarak
kullan›yor. Hasta tutsaklar›m›zdan
bile korkuyor. Kendi hukukuna bile
uymayarak tahliye etmesi gereken
hasta tutsaklara “ya teslim olursunuz ya da öldürürüm” diyor. Sessiz imha politikalar›yla hasta tutsaklar› katlediyor.

AKP iktidar› ç ocuklar›m›zdan b ile k orkuyor
Çocuklar›n eylemlerinin de “Terörle Mücadele” kapsam›na al›nma-

Halil
Karao¤lan:
(75 yaﬂ›nda, O¤lu
4 y›ld›r Tekirda¤
1 No’lu F Tipi’nde)
Devam ediyor.
Her ﬂeye ceza veriliyor. Hakk›n› aramayacaks›n tecritte. Arad›n m› mektup cezas›, görüﬂ
cezas› veriyorlar.
Biz hiçbir ﬂey yapm›yoruz ama çocuklar›m›z habire
ceza al›yorlar. Benim o¤lum 4 senedir yat›yor. Hep aç›k görüﬂ cezas› veriyorlar. Sürekli kapal› görüﬂ
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Yapt›¤›n›z ve yapaca¤›n›z
hapishaneleriniz
çaresizli¤inizdir. Daha çok
yap›n. Erken büyüyor çocuklar›m›z; Açl›k yoksulluk
artt›kça, zulmünüz artt›kça;
çocuklar›m›z kuca¤›nda
taﬂlarla dikilecek düzeninizin
karﬂ›s›na. ‹ntifada’n›n çocuklar› gibi, çürümüﬂ düzeninize
“Taﬂ Atan Çocuklar” olarak
an›lacak adlar›. “Suça itilmiﬂ
çocuklar” diyerek çürümüﬂ
düzeninize taﬂ atman›n
meﬂrulu¤unu
karartamazs›n›z.
s›yla bilindi¤i gibi, ülkemiz hapishaneleri çocuklarla doldu. ﬁu anda
4 bine yak›n çocuk Terörle Mücadele Kanunu kapsam›nda yarg›lan›yor ve bunlar›n yüzlercesi tutuklu.
AKP Hükümeti, ne zaman “Kürt
aç›l›m›”ndan söz etse, hemen akla
“tutuklu çocuklar” geliyor, “yeni bir
düzenleme yap›ld› yap›l›yor... bugün
yar›n serbest b›rak›lacaklar” beklentisi yarat›larak, adeta çocuklara
iﬂkence ediliyor. ‹ktidar›n çocuklar
konusundaki “niyeti”, yine geçen
hafta Adalet Bakanl›¤› Ceza Ve Tevkif Evleri Müdürlü¤ü’nün Türk Tabipler Birli¤i’nin (TTB) bir dilekçesine verdi¤i cevapta aç›kça görüldü.

Tutsak yak›nlar›
tecriti anlat›yor
yapmak zorunda kal›yoruz. Yer
uzak diye, her ﬂey pahal› diye sadece annesi gidip gelebiliyor. Ben zaten 75 yaﬂ›nday›m. Sa¤l›¤›m el vermiyor bu kadar yolu kald›rmaya.
Ben mahkemeden mahkemeye gidebiliyorum, ancak o zaman görebiliyorum o¤lumu. 4 senedir ceza
almad› yat›r›yorlar öyle. Sonra serbest b›rakt›klar›nda ne diyecekler 4
y›l yat›rd›klar› bu insana. Bir mahkeme bu kadar sürer mi?

Hapishanelerdeki çocuklar›n
durumunu incelemek için Adalet
Bakanl›¤›’na baﬂvuran TTB’ye verilen cevapda, “tutuklu çocuklar›n
koﬂullar›n›n düzeltilece¤i” iddia
edilerek, bunun kan›t› olarak da yeni çocuk hapishanelerinin yap›laca¤› belirtiliyor.
Bakanl›k aç›klamas›na göre,
Diyarbak›r, Kayseri, ‹stanbul, Adana Erzurum, ‹zmir ve Ankara’da
ç o c u k l a r için yeni hapishaneler
yap›lacak. Ama hay›r, bunlar da
yetmez. 86 hapishane de yetmez
ülkemizin gençlerine, çocuklar›na,
kad›nlar›na, yoksullar›na, iﬂçilerine
ve köylülerine...
Hapishanelerinizle çocuklar›m›z›
taﬂ atmaktan vazgeçiremeyeceksiniz.
Yapt›¤›n›z ve yapaca¤›n›z hapishaneleriniz çaresizli¤inizdir. Daha çok yap›n. Erken büyüyor çocuklar›m›z. Açl›k yoksulluk artt›kça, zulmünüz artt›kça çocuklar›m›z, kuca¤›nda taﬂlarla
dikilecek düzeninizin karﬂ›s›na. “Suça itilmiﬂ çocuklar” diyerek çürümüﬂ
düzeninize taﬂ atman›n meﬂrulu¤unu
karartamazs›n›z.
Çocuklar, gençler, yaﬂl›lar,
iﬂçiler, memurlar, köylüler, ö¤renciler, esnaflar, ayd›nlar...
‹nan›n, mücadelemiz o kadar
çok, o kadar çok büyüyecek ki, hapishane yetiﬂtiremeyeceksiniz, elinizi çabuk tutun ﬂimdiden...
Çocu¤umun gözleri bozulmuﬂ.
Gözlük istedi. Temin edemezsen
sürünür içerde. Geçen y›l mahkemede gardiyan burnuna vurmuﬂtu,
nefes almakta zorlan›yor ﬂimdi. D›ﬂ
dünyayla ba¤lar›n› koparmaya çal›ﬂ›yorlar ne diyeyim. Bask› çok oluyor. Hepsinin sa¤l›¤› yavaﬂ yavaﬂ
bozuluyor. Onu böyle görünce biz
de çok etkileniyoruz. Üzülüyoruz.
Evlatlar›m›z tecritte eriyorlar.
Bask›c› yan›. Her ﬂey bask› arac› oluyor. Ve hiçbir ﬂey yapam›yorsun. Hak diye bir ﬂey yok tecritte.
Boyun e¤me var sadece. Bu dayat›l›yor. En önemli yan› her ﬂey yasak.
Hayat bile yasak yani.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

Emperyalist sald›r› politikalar› ve sonuçlar›

21. Yüzy›l Bizim Olacak! Bundan Eminiz!
m 1990’lar›n baﬂlar›nda

emperyalist dünyan›n zaferini
ilan ettiler
m Ne var ki bu “geçici” zafer,
boyun e¤en bir dünya
tablosunu ortaya ç›karmad›
m Devrimciler vard›, devrim ve
sosyalizmden vazgeçmeyen...
Halklar vard›, emperyalizme
direnen...
m Emperyalistler, aç›k iﬂgallere,
terör listelerine,
hapishanelere, katliamlara
ihtiyaç duydular yine
m Daha da çok duyacaklard›;
çünkü, kendilerinin de tesbit
etti¤i gibi, “21. Yüzy›l ayaklanmalar yüzy›l› olacak”t›...
m Çok güçlü görünmelerine
ra¤men, korkuyorlar.
Korkular›n› büyütece¤iz!

Bundan 20 y›l önce 1990'lar›n
baﬂ›nda, revizyonist iktidarlar›n y›k›lmas›yla emperyalistler zaferlerini ilan ettiler. Art›k dünyay› kolayca
sömürecek, egemenliklerini sorunsuz sürdüreceklerdi.
Sevinç ç›¤l›klar› at›yor, halklar›n, ezilenlerin sosyalizm ve kurtuluﬂ umutlar›n› yok ettiklerini san›yorlard›. ‹ktidarlar›n›n ve sömürü
düzenlerinin ilelebet sürece¤inin
propagandas›n› yap›yorlard›.
En önemlisi halklar›n; milyarlarca ezilenin, milyarlarca emekçinin,
milyarlarca yoksulun umutlar›n›
yok etmeye çal›ﬂmalar›yd›. “Duvarlar› y›k›yoruz” diyerek, milyarlarca
insan›n umutlar›n› y›k›yor, onlar›
umutsuz, geleceksiz b›rak›yorlard›.
Art›k “ y e n i b i r ça¤” baﬂlam›ﬂt›.
Onlara göre, dünyada “iki politik
sistem”in oldu¤u y›llar geride kal-

m›ﬂt›. Burjuva ideolojisi galip gelmiﬂ, sosyalizm “ t a r i h ” olmuﬂtu.
Onlar da bunun üzerine kanl› dolarlar› ile tepinebilirlerdi art›k.
O “yeni ça¤” ayn› zamanda “ t e k
k u t u p l u ” bir dünyayd›. Sadece emperyalist-kapitalist sistemin oldu¤u
bir dünyayd› bu dünya.
Te k k u t u p l u d ü n y a”,”"kk ü re“T
selleﬂme” sözleri sar›p sarmalam›ﬂt› heryan›. Ne de olsa en büyük tehlike olan sosyalizm yoktu. EmperYeni Dünyalistler yine o y›llarda “Y
ya Düzeni” dedikleri düzen ile dünyaya yeni bir ﬂekil veriyorlard›.
Oysa ortada yeni olan bir ﬂey
yoktu. Emperyalizmin neredeyse
100 y›ll›k sömürü, ya¤ma ve talan
düzeni eskisinden daha vahﬂi bir biçimde sürdürülecekti.

“Yeni Dünya Düzeni” d a h a
çok ya¤ma, daha çok
sömürü demekti!
“ Te k k u t u p l u d ü n y a”n›n sonuçlar›n›, bunun ne anlama geldi¤ini, milyarlarca insan çok geçmeden
yaﬂayarak görecekti. Emperyalist
sistemin karﬂ›s›nda sosyalist bir sistem yoktu. Yine emperyalizme ciddi darbeler vuran ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ savaﬂlar› da bu dönemde
gündemde de¤ildi.
Deyim yerindeyse, emperyalist
sömürü, ya¤ma ve talan politikalar›n›n önünde hiçbir ciddi engel yoktu art›k.
Ve çok geçmeden emperyalist
ya¤ma ve talan›n sonuçlar› da görülmeye baﬂland›. Yoksulluk, açl›k,
aç›k iﬂgaller, “tterörizm ile savaﬂ”
ad›na direnme hakk›na karﬂ› aç›lan
savaﬂ, hak gasplar›, bu dönemin politikalar›n›n temelini oluﬂturdu...
Sald›r›lar bir yandan bask›larla,
terörle, haklar›n gaspedilmesi ile
sürerken bir yandan da halklar ili¤ine kadar sömürüldü. Bu y›llarda açl›k, açl›ktan ölümler, hastal›klar›n

FA R C G e r i l l a l a r ›
artmas› izlenen politikalar›n sonucu
olarak yaﬂanmaya baﬂland›.
IMF politikalar› ile dayat›lan reçeteler ile yoksul halklar daha çok
yoksullaﬂt›r›ld›. Ekonomik alandaki
sömürü ve ya¤man›n sonucu olarak
ç›kan tablo zenginlerle-yoksullar
aras›ndaki uçurumun büyümesi gerçe¤iydi.
Aﬂa¤›daki tablo, bu politikan›n
sonuçlar›n›n küçük bir bölümüdür.
Emperyalist ya¤ma ve talan›n geldi¤i noktay› göstermesi aç›s›ndan
önemlidir...
-11965'de; dünya nüfusunun en
zengin yüzde 20'sinin ortalama kiﬂi baﬂ›na geliri, en yoksul yüzde
20'lik kesimin 30 kat üstündeydi.
1990'larda ise b u f a r k 6 0 k a t a
ç›kt›.
1995'de 8 2 k a t a t › r m a n d › . . .
Yoksulluk 30 y›l içinde yaklaﬂ›k
yüzde 300 oran›nda artt›.
- Dünyada b i r m i l y a r i n s a n
günde sadece 1 dolarla yaﬂam›n›
sürdürmeye çal›ﬂmaktad›r.
- Birleﬂmiﬂ Milletler istatistiklerine göre; dünya nüfusunun 1.3
m i l y a r › açl›kla karﬂ› karﬂ›yad›r ve
her y›l 15 milyonun üzerinde ins an aç l› kt an öl üyor.
- Dünyan›n en zengin 3 kiﬂisi en
yoksul 48 ülkenin toplam ulusal
gelirinden daha büyük parasal büt-
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çeye sahip.
- Dünyada sa¤l›¤a uygun, temiz
içme ve kullanma suyuna sahip olmayan 1.3 milyar insan var. Yani
h e r 5 kiﬂiden biri temiz içme ve
kullanma suyundan yoksun olarak
yaﬂamak zorunda b›rak›lm›ﬂt›r.
- A m e r i k a’da y›lda kiﬂi baﬂ›na
112 kilo, H i n d i s t a n'da ise sadece 2
kilo et tüketiliyor. Bu rakamlar arada nas›l derin bir uçurum bulundu¤unu göstermektedir. Bu sadece et
tüketimi ile s›n›rl› olan bir karﬂ›laﬂt›rma de¤ildir.
Birleﬂmiﬂ Milletler raporlar›na
-B
göre;
Dünyada yoksulluk s›n›r› alt›nda
yaﬂayanlar›n say›s› her y›l 25 mil yon art›yor.
- Dünyada her gün 7 bin yetiﬂkin
insan v e re m has ta l ›¤ ›nda n ölüyor.
Her saat baﬂ› bin yeni insan vereme
yakalan›yor.
Veremli hasta say›s›ndaki art›ﬂ
yüzmilyonlarca insan›n açl›¤a mahkum edilmiﬂ olmas›n›n tart›ﬂ›lmaz
kan›t›d›r. Veremin bu boyutlarda
oldu¤u bir dünya, aç, adaletsiz bir
dünyad›r.
- Dünya nüfusunun yar›s› kentlerde yaﬂ›yor. Ve bu insanlar›n yüzde 66's› yoksul, yüzde 4 0 '› sa¤l›kl›
koﬂullardan ve temiz içme suyundan yoksun olarak yaﬂam›n› sürdürmektedirler.

Emperyalistlerin korkusu;
iktidarlar›n› sarsacak
isyanlar ve devrimlerdir
Emperyalizm 1990’lar›n baﬂ›ndan
itibaren, “Yeni Dünya Düzeni” ile
günümüze kadar uzanan yeni sald›r›
politikalar›n›n rotas›n› da çiziyordu.
Emperyalistler 1997'nin Ekim
ay›nda ‹ n g i l t e re'de bir toplant› düzenlediler. “21. Yüzy›lda NATO ve
Güvenlik, Gerçek Vizyon” isimli bu
toplant›da sunulan rapor, baﬂta
ABD emperyalizmi olmak üzere
tüm emperyalistlerin “Bu bizim düﬂündü¤ümüz gelecek de¤il” dedikleri bir tabloyu ortaya koyuyordu.
Emperyalistleri korkutan tablo-
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ya iliﬂkin yapt›klar› de¤erlendirmelerin daha mürekkebi bile kurumuﬂ
de¤ildir. Bu de¤erlendirmelerden
bu yana 13 y›l geçti.
13 y›l önceki bu tespit, gerçe¤in
ve o gerçekten korkular›n›n ifadesiydi. “22 1. y üz y › l a ya k l a nm al a r
ça¤› olacak” cümlesi tam da emperyalist sistemin o korkusunu ifade
eden bir saptamayd›.
“221. yüzy›l ayaklanmalar ça¤›
o l a c a k ”t›r. Bu do¤rudur. Ancak emperyalistlerin bu tespiti yapt›¤› y›llarda dünyada henüz bu tespiti gerçeklik haline getirecek onlarca
ayaklanma yoktur ortada.
Hatta ayaklanma ve isyanlardan
da öte, o y›llarda bir çok ülkede mücadele geri le mi ﬂ, emperyalizmin
ideolojik, politik askeri kuﬂatmas›
alt›nda bir çok örgüt silahl› mücadeleyi b›rakm›ﬂt›.
Ancak buna karﬂ›n emperyalistler, “221. yüzy›l ayaklanmalar ça¤›
olacak” tespitini yap›yorlard›.
Birincisi; “221. Yüzy›l ayaklan m a l a r yüzy›l› olacak” tespiti bir
kehanet de¤ildi. Emperyalistler,
kendi sömürü ve katliam planlar›n›n
neler getirece¤ini, b u n u n n e l e re
mal olaca¤›n› çok iyi biliyorlard›.
On y›llard›r izledikleri vahﬂi
soygun ve talan politikalar›na, halklar›n kan›n› dökmelerine halklar,
ezilenler ilelebet katlanmayacaklard›.
Bu sald›r› ve ya¤ma politikalar›na, geleceklerini yok eden emperyalist politikalara tav›r alacak, isyan
edeceklerdir. Bu gerçe¤i emperyalistler de görmekteydi.
Nitekim emperyalistlere bunu
söyleten, milyarlarca insan›n kan›n›
emmeleri gerçe¤idir.
‹kincisi; emperyalist sald›r›lar›n
ve kuﬂatman›n oldu¤u y›llarda mücadele geriletilmiﬂ olsa da halk›n
öfkesini ve özlemlerini gerçek k›lacak alternatiflerin gelecekte ortaya
ç›kmayaca¤›n› hiç kimse iddia edemezdi.
Halklar›n hakl› öfkesini hiçbir
gücün engelleyemeyece¤ini emperyalistler çok iyi bilmektedir. Bunu

belki de en iyi bir atasözü ifade etmektedir. Bu atasözü, “ R ü z g a r
e k e n l e r f › r t › n a b i ç e r ” der; rüzgar
eken emperyalizm, neyi biçece¤ini
bilerek o tespitleri yap›yordu.
Açl›¤a ve ölüme mahkum edilen
milyarlar, bu duruma ony›llarca sessiz kalamazd›.
‹syanlar ve devrimler ça¤›n›n
kapanmad›¤›, zulme karﬂ› mücadelenin sürece¤i gerçe¤i as›l olarak
emperyalistleri korkutmuﬂtur.
‹ﬂte bu gelecek, gerçekten de
emperyalistlerin bekledi¤i bir gelecek de¤ildi. O nedenle o y›llardan
baﬂlayarak, halklara karﬂ› sald›r›lar›n› süreklileﬂtirdiler.. ‹ﬂkenceyi,
katliamlar› aç›ktan savunur oldular.
Halklar› birbirinden tecrit etmek
için olmad›k yöntemler geliﬂtirdiler.
“Terör listeleri” oluﬂturarak, devrimci örgütlere, anti-emperyalist,
anti-Amerikanc› örgütlere, partilere, tek tek ülkelere karﬂ› sald›r› ve
tecrit politikas› oluﬂturdular.
K›sacas›, halklara karﬂ› aç›k bir
savaﬂ yürütmektedir emperyalistler.
Bu savaﬂ kimi zaman Irak’ta, Afganistan’da oldu¤u gibi aç›k iﬂgallere
dönüﬂmekte, bir çok yerde ise daha
dolayl› yöntemlerle sürdürülmektedir. 21. Yüzy›l›n mücadelesi, emperyalistler cephesinden; bu ayaklanmalar› b a ﬂ l a m a d a n b o ¤ m a k ,
ba ﬂlad›¤› nokt ada büyüme den, ya y›lmadan sindirmektir.
Emperyalistler tarihsel yenilgilerinden dersler ç›karm›ﬂlard›r.
Dünya çap›nda tahakkümlerini sürdürebilmek için bask›ya, teröre, terör listelerine, hapishanelere dayanan bir politikay› uyguluyorlar. Bu
politika öncelikle yeni-sömürge ülke halklar›na yöneliktir.
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Emperyalistlerin
savaﬂ örgütü NATO
“ Te k k u t u p l u” dünyan›n “zzafer i n i” ilan etmelerine karﬂ›n, emperyalistler savaﬂ örgütleri NATO’yu
tasfiye etmediler.
B›rakal›m tasfiye etmelerini yeni
üyeliklikler ile NATO’yu giderek
daha da güçlendirecek ad›mlar att›lar.
As›l amaçlar› NAT O ’yu 21. yüzy›l›n ayaklanma ve devrim “tehlikesine” karﬂ› haz›r hale getirmekti.
NATO’ya daha çok ihtiyaçlar› olacakt›.
NATO’nun 1991 Roma Zirvesi,
emperyalizme karﬂ› sürdürülen mücadele ve halklar›n mücadelesine
karﬂ› yeni bir strateji oluﬂturdu.
1994 Brüksel Zirvesi, NATO’nun nas›l geniﬂleyece¤ini tart›ﬂt›, kararlar ald›. Sonraki y›llarda da
NATO ald›¤› kararlarla, yeni üyeler
ile birlikte yoluna devam etti.. Sosyalist Sisteme karﬂ› kurulan NATO'ya üyelik bugün eski sosyalist
ülkelere dayat›l›yor. Do¤u Avrupa
ülkelerinin NATO'ya dahil edilmek
istenmesinin nedenleri çeﬂitlidir.
Özellikle bu kararlar›n al›nd›¤›
y›llardan baﬂlayarak do¤rudan emperyalistlerin ç›karlar›n›n oldu¤u
bölgelere NATO ﬂemsiyesi ile müdahale edildi, iﬂgaller gerçekleﬂtirildi.
En son Afganistan’da NATO’nun
iﬂgali yaﬂand›. Bugün de NATO Afganistan’da Afganistan halk›n› katletmeye devam ediyor.
Bugün sürdürülen Afganistan ve
Irak iﬂgalleri de dahil olmak üzere
sald›r›lar yeni-sömürge ülkelere
karﬂ› sürdürülen sald›r› polititakalar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir.

Emperyalistlerin as›l hedefi
halklar›n zulme karﬂ›
öfkeleri, örgütlülükleridir
Diyor ki emperyalizmin katliamc›lar ordusunun kurmaylar›: “Bir

ayaklanma ça¤› baﬂlam›ﬂt›r...”
Devam ediyor ve “21. yüzy›l›n
ilk otuz y›l›n›n geri ülkelerde ortaya
ç›kacak ayaklanmalarla geçece¤ini,
ekonomik eﬂitsizliklerin artmas›yla
ayaklanmalar›n önünün al›namayaca¤›n›...” söylüyorlar.
21. yüzy›lda “baﬂl›ca ayaklanma
merkezleri”nin nereleri olaca¤› sorusuna ise ﬂöyle cevap veriyorlar:
“ O r ta d o ¤ u, B a s ra K ö rf e z i , K u z e y bat› Afrika, Kafkasya ve Latin
A merika .”
Çizilen s›n›rlar nettir: Emperyalizmin yeralt› ve yerüstü zenginliklerini pervas›zca ya¤ma ve talan etti¤i, sömürüyü her anlamda derinleﬂtirdi¤i yeni-sömürge ülkelerin
bölgeleri ve k›talar›d›r bunlar.
“ Z i n c i r i n e n z a y › f h a l k a l a r › ”,
de¤iﬂmemiﬂtir.
Emperyalistler haz›rlad›klar› raporda, bir yandan düzenlerinin gelece¤i ad›na korku duymakta, bir
yandan da düzenlerini korumak ad›na halklara karﬂ› savaﬂ sürdürmektedirler.
Emperyalistlerin korkular›n› büyüten dünyan›n dört bir yan›nda
çeﬂitli devrimci, vatansever ve
islamc› güçler taraf›ndan sürdürülen
direniﬂ ve savaﬂlard›r. Bunlar›n
içinde elbette emperyalistlerin as›l
kabusu, devrimcilerdir. Devrimcilerin sürdürdükleri, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi
onlar›n kâbuslar›d›r.
Onun içindir ki, terör yasalar› ç›kar›yor, tüm direnenleri “terörist”
ilan edip, emperyalizme karﬂ› mücadele eden devrimci örgüt ve partileri tecrit etmeye çal›ﬂ›yorlar. Dünya çap›nda devrimcilere karﬂ› tam
bir yoketme savaﬂ› yürütüyorlar.
Baﬂta ABD emperyalizmi olmak
üzere hemen tüm emperyalistler,
her y›l, hiç ara vermeden, “tt e r ö r list e l e r i ” oluﬂturup, tüm dünyaya
aç›kl›yorlar.
Bu listeleri yay›nlamaktaki
amaçlar› aç›kt›r; kendilerine karﬂ›
olan örgütler, partiler ve ülkeler hedef gösterilerek yok edilecek veya
emperyalizme karﬂ› ç›kma, emper-
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yalizme tav›r alma tutumlar›ndan,
bu sald›r›larla da vazgeçirileceklerdir.
Hedef olarak gösterilen devrimci
örgüt ve partilere karﬂ› uygulanan
bask› ve tecrit ile devrimci örgüt ve
partiler iﬂlevsizleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Emperyalizm; özellikle en sald›rgan oldu¤u, aç›k iﬂgallere baﬂvurdu¤u dönemde, dilinden bar›ﬂ, demokrasi, insan haklar›, ulusal ve az›nl›k
haklar› kavramlar›n› düﬂürmemiﬂtir.
As›l sald›r›lar›n›, iﬂgal ve katliamlar›n› bunlar›n arkas›na gizlemiﬂtir.
Yalanlar›yla dünya halklar›n› aldatan, emperyalistli¤ini ve teröristli¤ini gizlemeye çal›ﬂan emperyalistler, yüzüne tak›nd›klar› maske ile de
halklar› aldatmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Özellikle son 20 y›lda “tek kutup”lu kalmalar›n›n sonucu faﬂist terörde dizginsizdir. ‹ﬂkencenin resmi
olarak savunulmas›, gizli hapishaneler oluﬂturulmas›, kendi düzenleri
için tehlikeli gördükleri herkesin kaç›r›larak hapsedilmesi izledikleri
yöntemlerin baﬂ›nda gelmektedir.
Tecrit politikas›na ba¤l› olarak, F
Tipi hapishanelerin yayg›nlaﬂt›r›lmas›, Guantanamo’yu açarak mücadele eden herkesi tehdit etmeleri,
Irak’ta Ebu Gureyb Hapishanesi, Afganistan’da Bagram Hapishaneleri
ile halklar› aç›kça tehdit etmiﬂlerdir.
Guantanamo’da süren iﬂkence,
hukuksuzluk, tutsaklar›n aﬂa¤›lanmas›, y›llarca tutuklular›n hiçbir yasaya ba¤l› olmadan burada tutulmalar› mücadele edecek herkese gözda¤›d›r.
Katletseler de her yan› hapishaneler ile doldursalar da 21. yüzy›l
onlar›n kâbusu olacakt›r.

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!
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Günlerdir, aylard›r süren bir telaﬂ, bir koﬂturmaca... 25 y›ll›k tarih
selamlanacak ‹nönü Stadyumu’nda... Grup Yorum 25. y›l›n›
tüm halk›m›zla kutlama haz›rl›¤›nda... ‹nönü Stadyumu büyük bir iddia, kendine, halka büyük bir güven... ‹nönü Stadyumu hem maddi
olarak büyük bir iddiayd› hem de
kitle gücü olarak... Cüret, özgüven,
ciddi bir emek, büyük bir sahiplenme, halk› katma gerektirir. Kat›ld›klar› televizyon kanallar›nda, gazetelerde “40 bin kiﬂilik bir koroyla
türkülerimizi seslendirece¤iz” diyordu Yorum... 40 bin kiﬂiyi hedeflediklerini anlat›yorlard›. 40 bin kiﬂi olacak m›, ‹nönü Stadyumu dolacak m› heyecan› hemen hemen herkeste vard›... Konser çal›ﬂmalar›n›
yapanlardan bilet alanlara kadar bu
heyecan hakimdi.
12 Haziran’da ‹nönü Stadyumu’na do¤ru yol al›rken bu heyecan ve coﬂku vard›... Sahnede son
haz›rl›klar yap›l›yor, pankartlar
stadyumun duvarlar›na as›l›yor,
çimlerin üzeri kaplan›yor... Kapal›
Tribün taraf›nda “Bir Ulusun Tür-

külerini
Yapanlar
Yasalar›n›
Yapanlardan Daha
Güçlüdür” ve
“Türküler
Susmaz
Halaylar
Sürer”
pankartlar› as›l›yor. Görevliler baﬂlar›nda y›ld›zl› bere, Grup Yorum
amblemli, “Görevli” yaz›l› beyaz
tiﬂörtler, siyah pantolonlar›n› giyerek görev yerlerine da¤›ld›lar. Büyük buluﬂma yaklaﬂ›rken heyecan
da ayn› anda art›yor. Konser baﬂlamadan saatler önce stad›n etraf›
dolmaya baﬂl›yor. Saat 17.00’a
do¤ru kap›lar aç›ld›. Konser saati
yaklaﬂt›kça kalabal›k art›yor, izdihamlar yaﬂan›yor, kuyruklar Dolmabahçe’ye ulaﬂt›¤› haberleri dolaﬂ›yordu. Herkes girmeye çal›ﬂ›yor.
Konsere gelenlerden kimileri “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar
Savaﬂ” sloganlar› att›, kimileri ise
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer”
...

Biz var›z... U

Görevliler bir düzen içinde içeri almaya
çal›ﬂ›yorlar gelenleri
ama iﬂleri çok zor...
Herkeste yer kalmayacak bize telaﬂ›, h›zl›
h›zl› girmeye çal›ﬂ›yorlar. Ek kap›lar aç›ld› giriﬂleri h›zland›rabilmek için. Ama binlerce kiﬂiyi içeri almak
kolay olmuyor. D›ﬂarda girmek için tart›ﬂanlar, sinirlenenlerden
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kimileri stada girince sakinleﬂiyor
ve gülümsemeye baﬂl›yordu.
Konser saati geldi ama d›ﬂarda izdiham sürüyor. Büyük bir kalabal›k
halen girebilmiﬂ de¤il. Kimileri di¤er
kap›lardan, kapal›dan yeni aç›ktan,
protokolden girmeye çal›ﬂ›yor. “Konser baﬂlamak üzere, içeri girmeliyim
ben. Kaç›rmak istemiyorum” diyenlere biletin üzerinde yazan yerlere
yönlendirmeler yap›lsa da “oras› çok
kalabal›k girmek mümkün de¤il” diyenler az de¤il...
Konser 20.45’te 60 kiﬂilik kadrosuyla ﬂef Orhan ﬁall›el yönetimindeki “‹stanbul Syhmphonic
Project” isimli senfoni orkestras›n›n ve Grup Yorum’un sahnede yerini almas›yla “Devrim Yürüyüﬂümüz Sürüyor” ezgisiyle ve ‘kolektivizm’ konulu dans gösterisiyle
baﬂlad›. Sahnenin arkas›nda kalan
trübünler hariç bütün trübünler ve
sahan›n içi adeta mahﬂer yeri gibi.
Grup Yorum üyelerinin birer birer
sahneye ç›kmaya baﬂlamas›yla bir
alk›ﬂ ve ›sl›k tufan› koptu. Herkesin
kendisinde bir ﬂey buldu¤u, kendinden hissetti¤i “U¤urlama” ile
türkülerine baﬂlad› Yorumcular...
Alk›ﬂlar, ›sl›klar, eﬂlik edenler, zafer iﬂareti yapanlar...
“Haziran’da Ölmek Zor”da ustalar›n resimleri görüntüleniyor.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

yor 55 bin kiﬂilik koro. Yorum’un
ö¤retmenimiz dedikleri, ilk esinlendikleri Mahsuni ﬁerif’ten Selda
Ba¤can’a kadar ustalar›n resimleri
görülüyor, Ahmet Kaya ekrana
yans›d›¤›nda tüm stadda alk›ﬂlar
kopuyor hiç durmamacas›na...

“ YAﬁASIN YO R U M
YAﬁA SIN DEV R ‹ M”

Umut var
Ard›ndan maden oca¤›nda ölümüne
çal›ﬂan iﬂçilerin yaﬂam mücadelesi
sahnenin yan›ndaki dev ekranlardan göründü... Kapal› trübünden
baﬂlayan “Maden ‹ﬂçisi Onurumuzdur” sloganlar› bir anda bütün
stadyumun a¤z›ndan hayk›r›ld›.
Maden iﬂçilerinin soluk al›ﬂlar›, yaﬂam mücadelesi ve flütün o içler
yakan, yaﬂama tutunmaya çal›ﬂan
güneﬂ görmeyen iﬂçilerimizin ç›¤l›¤›... ve alk›ﬂlar... ‹ﬂte Yorum, iﬂte
a¤›d›yla, ac›s›yla, direniﬂiyle bizim
sesimiz. ‹ndim Maden Oca¤›na
Yeryüzü S›cak Olsun Diye Dost diyenlerin sesi... Görüntüler, türkünün ezgisi “Katil Devlet Hesap Verecek” slogan›yla bütünleﬂiyor.
‹nönü insan seli... Herkes yüre¤indeki umudun güzelli¤ini bir kez
daha yaﬂ›yor, gördü¤ü insan selinden
yaln›z olmad›¤›n›, biz olman›n güzelli¤ini yaﬂ›yor. Herkes resim çekmeye
çal›ﬂ›yor, kimi cep telefonuyla, kimi
foto¤raf makinesiyle bu güzel an›
ölümsüzleﬂtirmek istiyor umudun
ça¤r›s›na ses verenler...
Güleycan hep birlikte seslendiriliyor, alk›ﬂlar her notaya eﬂlik ediyor. Ayçe ‹dil Erkmen’in görüntüsü
ve Yasemin Göksu’nun da kat›l›m›yla “Bir Görüﬂ Kabini” nde, Ruhi Su Dostlar Korosu kat›l›m›yla
“ﬁiﬂli Meydan›’nda Üç K›z”› söylü-

“Balta” ve “Munzur” türkülerinden sonra Latin Amerika halk›n›n türkülerine kulak veriyoruz.
El Aparacido ve Hasta Siempre
ile Latin Amerika halklar› selamland›. Venezüellal› sanatç› Ali
Primera ile seslendirildi. Venezüella Komünist Partisi Genel Sekreteri Oscar F›guara'n›n geceye
gönderdi¤i mesaj› okundu. Ali
Primera, “Size komutan Chavez'
den selam getirdim. Viva Yorum.
Viva revolucion. Viva socialismo”
(Yaﬂas›n Yorum, yaﬂas›n devrim,
yaﬂas›n sosyalizm) diyerek Latin
Amerika’n›n, Victor Jaralar’›n sesini ‹nönü Stadyumu’ne taﬂ›d›.
“Reﬂo, Keçe, Da¤lara Gel ile
halaylara duruyor ‹nönü... Halay
çekmek için yer bulamayanlar durduklar› yerde çekiyorlar halaylar›n›... “Da¤lara Gel” ça¤r›s› hep ayn›
önemde, ayn› güzellikte, ayn› coﬂkunlukta...
“Geçit Yok” ﬂiirini okuyan Tuncel Kurtiz yo¤un alk›ﬂ al›yor... “Geçit Yok Amerika’ya biz var oldukça, Suçlu malum Emperyalizm”
sözleri en çok alk›ﬂlanan yerler oluyor. “Amerika’ya Geçit Yok” diyen
Kurtiz’den sonra Suavi
“Bu Memleket Bizim”
diye hayk›r›yor. Yorum’a nice 25 y›llar dileyen Suavi, daha sonra 30 sanatç›y› “Amerika Defol” demek üzere sahneye ça¤›r›yor.
Ruhi Su Dostlar Korosu, Ali Primera, Tuncel
Kurtiz, Suavi, Yasemin
Göksu, Erdal Bayrako¤lu, Haluk Levent,
Nejat Yavaﬂo¤ullar›,

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!

Sevinç Eratalay, Grup Marsis, Nedim Saban, Birol Topalo¤lu ve Seyfi Yerlikaya’n›n da aralar›nda bulundu¤u çok say›da sanatç› destek
verdi Yorum’a. Tüm sanatç›lar›n
sahnede ve büyük bir koronun ‹nönü’de birlikte söyledi¤i Çav Bella
ile konsere k›sa bir ara verildi. Arada kaç kiﬂi vard›r tahminleri yap›l›yor. Saçlar›na aklar düﬂmüﬂ orta
yaﬂl› bir amca “96 1 May›s’›ndan
fazlad›r bence bu kitle” derken yan›ndaki “ne kadar oldu¤unu bilmiyorum ama çok güzel göründü¤ünü
biliyorum” diye cevap veriyor.
‹kinci bölüm “Düﬂenlere” türküsüyle baﬂlad›. Türküye kitle
maytaplar›n› yakarak kat›ld›. Maytaplarla kararan hava ayd›nlan›yor
ve düﬂenlerin ›ﬂ›¤› düﬂüyor karanl›¤›n üstüne. Sahneden “‹nönü’de ﬂu
an 55 bin kiﬂiyiz. Büyük coﬂkuyla
konserimize baﬂlad›k, ayn› coﬂkuyla bitirmek istiyoruz” sözleri alk›ﬂlarla, ›sl›klarla karﬂ›land›. Bu alk›ﬂlar biz olman›n güzelli¤ine, güvenine, görselli¤ine gidiyor... Gözler p›r›l p›r›l, yürek coﬂku dolu, yüzlerde
Biz’in tebessümü...
D‹SK Genel ‹ﬂ Baﬂkan› Erol
Ekici yapt›¤› konuﬂmada Yorum’un
25. y›l›n› kutlayarak Yorum’u yapan tüm de¤erleri selamlad›. Ve
onun da kat›l›m›yla 1 May›s Marﬂ›
söylendi, “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” diye hayk›r›ld›. “Umudun
Zeybe¤i”ne zeybekler, efeler, devrimciler eﬂlik ediyor... Nejat Yavaﬂo¤ullar› kendi yorumuyla “Büyü”
türküsünü seslendiriyor ve “Bu 25
y›l çekilmezdi Grup Yorum olma-

Say›: 221

Yürüyüﬂ
20 Haziran
2010

13

sayd›” diyerek Yorum’un 25. y›l›n›
kutluyor.
“Kay›plar›n Ard›ndan”, “Sen
Olaca¤›z” türkülerinden sonra ‹srail’in Gazze’ye giden yard›m gemilerine sald›r›y› k›nad›klar›n› ve
direnen tüm Arap halklar›n› selamlad›klar›n› söyleyen Yorum, “Neﬂid
El Tahrir” marﬂ›n› söyledi.
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“ D‹R ENER E K Ü R E TM EYE DEVAM EDEC E ⁄ ‹ Z ”
Trabzon Hapishanesi’nde tutsak
olan Yorum üyesi Muharrem Cengiz’in gönderdi¤i “direnerek üretmeye devam edece¤iz”le biten mesajla ve hukuki nedenlerden dolay›
konsere kat›lamayan ‹hsan Cibelik
de dev ekrandan “Ulaﬂ’a A¤›t”la
kat›ld›lar konsere. Cibelik “Ulaﬂ’a
A¤›t”› bitirir bitirmez “Gündo¤du
Hep Uyand›k Siperlere Dayand›k”
diyerek ‹hsan’›n baﬂlatt›¤› türküyü
tamamlad› Yorumcular.
25 y›ll›k tarih anlat›m› olur da
K›z›ldere anlat›lmaz m›?... “Oy dere K›z›ldere” diye baﬂlad› umudun
sesi... Bir yandan da görüntülerde
K›z›ldere yürüyüﬂünün görüntüleri
gösterildi. “Gecekondu ile Gökdelen”de dans gösterimi yer ald›.
Ve kol kola omuz omuza durdu¤umuz halaylar›m›z bu kez halka
halka çekiliyor. Sahaya yukar›dan
bak›ld›¤›nda halay çekenler dalga
dalga görünüyor.
Konser boyunca beyaz baﬂörtüleri, k›rm›z› bantlar›yla oturan TAYAD’l›lar; "Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Analar›n Öfkesi Ka-

tilleri Bo¤acak, Güler Zere Onurumuzdur” sloganlar›n› att›lar. TAYAD’dan, Sincan Kad›n Hapishanesi’nden geçen hafta tahliye olan
Naime Emlik ile Ahmet Kulaks›z
Yorumculara sahneye ç›karak verdikleri çiçekle Yorum’un 25. y›l›n›
kutlad›lar.
Yeni Aç›k’tan, Kapal› Tribünden,
protokolden, sahne içinden ayn› anda
“Cemo, Cemo” sesleri... ‹nönü “Cemo” sesiyle inliyor. Cemolar isyan
ateﬂlerini yakmaya devam ediyor.
“Cemo” ve “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
marﬂlar›yla konser sona eriyor.
Çocuklar›yla gelen aileler geç
saatlere, konser bitimine kadar beklediler. Analar, çocuklar›n› kucaklar›nda uyutuyordu. Yorum’un türkülerini söylüyordu çocu¤unun kula¤›na. Onunla göz göze geldi¤imizde ‘bizim ninnilerimiz de bunlar, bunlarla büyüsün’ diyor gülümseyerek. Konser bitince da¤›lanlar görevli k›yafetle gördüklerine ‘Her ﬂey için teﬂekkür ederiz.
Her ﬂey çok güzeldi. Dopdoluydu’
‘bu cesareti nereden ald›n›z?’ ‘tebrikler bunu da baﬂard›n›z’ diyerek
25. y›l konserinin verdi¤i coﬂkuyu
paylaﬂt›lar.
25. y›l›nda senfoni orkestras›yla
ve sahnedeki görüntüyle göz doldurdu Grup Yorum. 25 y›ll›k bir tarih. Bu ses 25 y›ld›r umut aﬂ›l›yor
yüreklere, beyinlere... Bu gece bir
konserden çok daha ötesiydi, çeyrek as›rl›k bir tarihin yans›mas›yd›.
Halk›m›z 25 y›ld›r yaln›z b›rakmad›¤› kendi sesini bu tarihi günde de
b›rakmad›. Ki, bir ana aya¤› alç›l›
çocu¤unu kucaklay›p getirmiﬂti,

s›rtlar›n› tutup da ayakta durmaya
çal›ﬂan hamile kad›nlar, bastonlu
yürüyenler, sakat olanlar... Yorum’un arkas›nda güçlü sponsorlar
olmad› hiçbir zaman ama iﬂte bu
halk vard›. Ki en büyük zenginlik
halk›n kendisiydi.
12 Haziran gecesi ‹nönü Stadyumu’nda tarihi bir konsere imza
atan Grup Yorum, onu var eden büyük ailesiyle, ideolojisiyle, halkla
bir ilki daha baﬂard›. 40 bin kiﬂilik
koroyla söylemeyi hedefleyen
Grup Yorum’un umudun türkülerini söyleyelim ça¤r›s›na 55 bin kiﬂi
kulak verdi. Anadolunun de¤iﬂik
yerlerinden ç›k›p gelenler vard›.
Ege’den, Karadeniz’den, Akdenizden, Kürdistan’dan Türkiye’nin en
uç diyar›ndan ç›k›p gelenler vard›.
Yurtd›ﬂ›ndan bu tarihi ana tan›kl›k
etmek isteyenler de gelip yerlerini
alm›ﬂlard›. Her yerden insanlar›
konsere getiren en güçlü etkenlerden birisi Yorum’un türkülerinde,
mesajlar›nda, ezgilerinde hep umut
olmas›yd›. Umut aﬂ›layabilmesiydi,
Ve bunu da kendi düﬂüncesinde olmayana bile verebilmesiydi. ‹nsan›
güçlü k›labilmesiydi.
12 Haziran’da her rengimizle,
her inanc›m›zla, her duygumuzla
halkt›k. En güzel görsellik te halk›n
kitleselli¤i, coﬂkusuydu.
Konser bitiminde 55 bin yürekte
ayn› dilek vard› nice nice 25 y›llara...
Teﬂekkürler Yorum, bizi böylesine bir araya getirebildi¤in için, teﬂekkürler Yorum umudu böylesine
yüreklere iﬂledi¤in için.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

Yasaklar›, yok saymalar› aﬂan
kararl›l›k, irade, yarat›c›l›k ve
üretkenlik: ‹ﬂte Yorum...
Kuruluﬂundan itibaren bask›larla,
yasaklarla karﬂ›laﬂt›. Konserleri, kasetleri yasakland›. Kimi ﬂehirlerde
y›llarca sürdü bu yasak. Televizyon
ekranlar›, burjuva bas›n›n sayfalar›
kapal›yd› onlara.
Grup Yorum’un 25 y›ll›k tarihi
gerek Türkiye için, gerekse dünya
için bir ilktir. Bir çok yan›yla ikinci
bir örne¤i yoktur.
25 y›ll›k tarihi boyunca burjuva
medya taraf›ndan sansürlenmiﬂtir.
Yok say›lm›ﬂt›r. Özel kanallardan
TRT’sine kadar üretti¤i müzi¤i bir
biçimiyle kullanmayan kalmam›ﬂt›r
ama yine de ad›n› anmaktan özellikle kaç›nm›ﬂlard›r.
Grup Yorum, halk›n içinden ç›km›ﬂt›r ve hep halk›n içinde olmuﬂtur
ancak 25 y›l boyunca oligarﬂi, Grup
Yorum’un halkla buluﬂmas›n› engellemeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
25 y›ll›k tarihinde Grup Yorum
üyesi olup da gözalt›na al›nmayan olmad›. Bir çok üyesi tutukland› ya da

sürgünde yaﬂamak zorunda kald›. Kasetlerini dinleyen, müzi¤ini m›r›ldanan, konserlerine kat›lan dinleyicileri
dahi bask›lara, iﬂkencelere ve hatta tutuklamalara maruz kald›. Ama bütün
bunlara ra¤men Grup Yorum’un halkla buluﬂmas›na engel olamad›lar.
25 y›l boyunca en çok dinlenen,
ilk albümünden son albümüne kadar
albümleri sürekli s a t › l a n, konserlerine en çok insan›n kat›ld›¤›, 25 y›l
boyunca en çok k o n s e r y a p a n bir
grup oldu...

5 5 b i n k i ﬂ i l i k h a l k k o ro s u ;
örgütlülü¤ün, kolektivizmin
gücüdür
25. y›l›nda 55 bin kiﬂilik halk korosuyla bir ilke daha imza att›. “Peki
nedir bunun s›rr›?”
Grup Yorum’u 25 y›l boyunca
eleﬂtirenler de hiç eksik olmad›. Yorum’un örgütlülü¤ünü eleﬂtirdiler.
Küçük burjuva ayd›nlar-sanatç›lar
örgütlü olman›n “sanat› k›s›rlaﬂt›r-

Konserin Ard›ndan
Murat KALENDER “Müteahit”
Konseri çok be¤endim, içeriye
yar›m saat sonra girdik yeni baﬂlam›ﬂt›, yani ne söylenebilinirki, en
iyisiydi. Buradan da konsere gelenler var. Genciyle, yaﬂl›s›yla herkes
duyguland› bunu gördüm, herkes
için onur vericiydi.
Grup yorum çok iyiydi. Ayr›ca
orkestran›n ayr›ca bir havas› vard›.
Nihat DOKUYAN “Boyac›”
Konser her zamanki gibi çok
muhteﬂemdi, mozaik bir konserdi,
Grup Yorum kitlesi demek yanl›ﬂ orada halk vard›, a’dan b’ye herkesin
dinledi¤i konserdi. Zaten Grup Yorum art›k dünyaca bilinen sosyalist
bir müzik grubu. Devam› gelmesi dile¤iyle. Büyük bir inanç ve iddiayd›
herkesin yapamad›¤›n› yapt›lar.

Mehmet YILMAZ “Esnaf”
Tek kelimesiyle muhteﬂemdi. ‹nsanlar›n oraya gitmesine de¤di. Halk›n gösterdi¤i ilgi çok iyidi. Bir kez
daha halk›n duyarl›l›¤›n› gördük.
Ne diyeyim Yaﬂas›n Grup Yorum!
Ta y f un S E RTBAﬁ “Modelist”
Grup Yorum’u 14 y›ld›r dinliyorum. Birçok konserine kat›ld›m stadyum için; “stad› doldura bilirmiyiz”
acabalar› vard›. 55 bin kiﬂiden sonra
“‹ﬂte bu” dedirtti. Grup Yorum bu ülkede ve di¤er ülkelerde; yaﬂan›lan
ac›lar› bilen ve onlar› yüre¤inde hisseden bilen bir gruptur. Grup Yorum’u yaratan ülkedeki açl›k, yoksulluk, iﬂsizliktir. Çünkü halk›n taleplerine çözüm sunand›r. Grup Yorum’u
dinlemek onunla birlikte mücadele
etmek çok güzel...

d›¤›n›, öldürdü¤ünü” savundular.
“Sloganc›” dediler. “ ‹ d e o l o j i k
m ü z i k ” yapmakla eleﬂtirdiler.
Grup Yorum’un 25 y›l› bütün bu
düﬂüncelerin iflas›d›r. ‹nönü’deki 55
bin kiﬂi bu düﬂcelerin iflas›d›r. 25 y›l
boyunca halk›n bir gün bile Yorum’u
yaln›z m›rakmamas› bu düﬂüncelerin
iflas›d›r. “Sanat›n kimin için yap›ld›¤›” tart›ﬂmalar›n›n ne kadar boﬂ bir
tart›ﬂma oldu¤unun kan›t›d›r 25 y›ll›k Grup Yorum tarihi.
2 5 y › l , 5 5 b i n k i ﬂ i ; k o l e k t i f ü r et i m i n , ö r g ü t l ü l ü ¤ ü n g ü c ü d ü r.
55 bin kiﬂilik halk korosu; ö r g ü t l ü l ü ¤ ün k e n d i s i d i r.
Grup Yorum’un 25 y›l›, halk›n
içinde geçmiﬂtir. Halk›n direniﬂlerindedir Yorum. ‹ﬂçinin memurun yan›baﬂ›nda, grevlerinde oldu. Gecekondu
yap›m›nda halk›n yan›nda, y›k›mlarda
düﬂman›n karﬂ›s›nda, barikatlar›n baﬂ›nda oldu.
Faﬂizmin Türkiye’sinde zulam neredeyse orada Yorum sanat›yla da, fiziken de karﬂ›s›na dikildi. Nerede hak
alma mücadelesi var, Yorum orada
oldu. 25 y›l boyunca bu hiç de¤iﬂmedi. Yorum’un eserleri de Türkiye’nin
bu gerçekli¤i içinde üretildi.
55 bin kiﬂilik büyük halk korosu bu
Yorum’u sahiplenmiﬂtir, kendi tarihine
sahip ç›km›ﬂt›r. Grup Yorum HALKT I R. 55 bin kiﬂinin s›rr› budur.
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Davut DO⁄AN “Kuyumcu”
Grup Yorum’u ilk dinledi¤imde
türkülerini çok sevdim. Türkülerinde
madencileri, depremzedeleri, halka
yönelik kavram› niteliyor. Onca iﬂkenceye, bask›ya ra¤men Yorum hala
ayakta duruyor. Bundan sonra hep
Grup Yorum konserlerine gidece¤im,
bu konserde süper atmosfer vard›.
Yorum söylüyor zafer yükseliyor!
Ali ﬁAH‹N “Esnaf”
Grup Yorum konserine her sene
gidiyorum. Bu sene baﬂkayd›. Görkemi, çoﬂkusu, kitleselli¤i çok güzeldi. Ailemle gittim konseri çok be¤endiler. Konser çal›ﬂmalar›ndan
belliydi güzel olaca¤›. Kendi çevremi gözlemledim bileti olmay›p gelmek isteyen ama gelemeyen, olupta
gelemeyen, bilet alamay›p gelemeyen çok insan vard›. Bir dahaki konsere böyle çal›ﬂmayla ikiye katlayaca¤›na inan›yorum.

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!
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Bu görkemli tablo,

örgütlenmiﬂ emektir!

O gece ‹nönü’de yarat›lan tablonun arkas›nda
büyük bir emek, sab›r ve
örgütlenme vard›r.
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Büyük ailemizin gün gün,
saat saat örgütlenmiﬂ eme¤inin ürünüdür 55 bin kiﬂi.
Halk Cephesi’nin örgütlü
eme¤i yaratm›ﬂt›r bu kitleyi. Halk Cephesi’nin sokak
sokak, ev ev örgütlenmiﬂ
eme¤inin ürünüdür bu
konser.
Baﬂta ﬂehitlerimiz ve
tutsaklar›m›z olmak üzere,
halk cephesinin eme¤inin
en yo¤un en örgütlü
çal›ﬂmas›n›n ürünüdür.
Dostlar›m›z sevinçli,
mesut ve bahtiyar ayr›ld›lar
konser yerinden düﬂmanlar
ise herhalde çatlam›ﬂt›r...
Provokasyon konusunda halk›m›z büyük ailemiz
her türlü provokasyonu
engelleyecektir, biz
güveniyoruz..
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Stadyumda bir konser yapmak...
Deli misiniz diyenler oldu. Diyenler, haks›z da say›lmazd›. Çok büyük bir organizasyon, çok büyük
olanaklar gerektiriyordu. Tekellerin, burjuva partilerin, belediyelerin sponsorlu¤unu yapt›¤›, büyük
organizasyon ﬂirketlerinin üstlendi¤i bir kaç pop sanatç›s›n›n ücretsiz
düzenledi¤i konserlerin d›ﬂ›nda daha önceden yap›lm›ﬂ bir örne¤i de
yoktu. 30 bin kiﬂilik bir stadyum.
“Delilik” de¤ilse de c e s a ret iﬂiydi
böyle bir konser yapmaya kalk›ﬂmak.
Stadyum konserini duyan kimileri, hüsrandan baﬂka bir sonuç
beklemiyor, devir de¤iﬂti diyordu.
“Yap a ma zl ar... dolduramazlar...”
diyerek gizliden gizliye hüsranla
sonuçlanmas›n› isteyenler de yok
de¤ildi.
Kimi dostlar ise endiﬂe ediyordu. 2 bin, üç bin kiﬂilik dü¤ün salonlar›n› zorlayan konserler vard›
önlerinde. En büyü¤ü Harbiye
Konserleri...
Maddi kay›plar bir yana 25 y›ll›k bir tarihin kutlanmas›nda stadyumun tam olarak dolmamas›n›n
kayg›s›n› taﬂ›yorlard›. Dostlar›m›z
yolun baﬂ›ndayken bir kez daha düﬂünmemizi söylüyordu.
30 bin kiﬂilik stadyumda biletli
konser yapmak; Bu dönemde hayalleri zorlayan bir konser.
Fakat 25 y›ll›k tarihi birikimi
var Yorum’un. 25 y›lda hangi zor-

luklar aﬂ›lmad› ki... “Y›lanlara, ç›yanlara ra¤men” hangi yollar yürünmedi ki...
25 y›l bir müzik grubu için elbette uzun bir süre. Bir tarih, ülkemizde, dünyada baﬂka bir örne¤i yok.
Fakat, binlerce y›ld›r süren toplumsal mücadelelerde 25 y›l nedir ki;
Grup Yorum da, halk›m›z›n halklar›n binlerce y›ll›k tarihsel birikiminin gücüyle yürüdü.
Büyük ailemizin gücü vard›. 40
y›ll›k birikimi vard›. 40 y›lda büyük
miras var. Eﬂsiz, destans› kahramanl›klar var, say›s›z ilkler var.
Ödenmiﬂ nice bedeller var. ﬁehitlerimizin gözleri üzerimizde, tutsaklar›m›z›n yüre¤i bizimle at›yor...
30 bin kiﬂilik stadyum konseri
küçülüverdi gözümüzde. 30 bin kiﬂilik tirübünler de¤il, tek bir boﬂ yer
kalmamal› stadyumda...
Büyük ailemizin 40 y›ll›k miras›n›n gücüyle 40 bin yapt›k hedefimizi. Delilik de¤ildi elbette. Cesaretse cesaret, cüretse cüret: Böyle
bir konserin örne¤i yoktu ancak, 40
y›ll›k miras›m›zda bize yol gösteren
her ﬂey mevcut. Gerisi ö rgü t l en mi ﬂ
em ek...

Ev ev, sokak sokak, saat
saat örgütlenmiﬂ emek
12 Haziran gecesi ‹nönü Stadyumu’nda 55 bin kiﬂilik kat›l›mla hayal edilenin ötesinde bir sonuç vard›. O gece ‹nönü’de yarat›lan tablonun arkas›nda büyük bir emek, sab›r

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

ve örgütlenme vard›r.
ﬁehir ﬂehir, mahelle mahalle, sokak sokak, ev ev örgütlendi konser.
Gün gün, saat saat planland› zaman.
Halk Cepheliler tam bir seferberlik
halindeydi. Hedef büyüktü ve hedefe ulaﬂ›lacakt›. Grup Yorum’un 25.
y›l›nda ödenen bedellere, yarat›lan
mirasa lay›k olmal›yd› her ﬂey.
‹ﬂçisinden memuruna, liselisinden üniversitelisine, TAYAD’l›lardan avukatlar, mahallelilerden ev
kad›nlar›na, esnaf›ndan emeklilere
kadar tüm Halk Cepheliler, halk›m›z, dostlar›m›z, sanatç›lar çok yo¤un ve kolektif bir emek harcad›lar.
‹stanbul’da halk›m›z›n yaﬂad›¤› çal›ﬂma yap›lmad›k mahalle neredeyse kalmad›.
Sadece ‹stanbul’da da de¤il,
Edirne’den Kars’a, Halk Cepheliler’in bulundu¤u Anadolu’nun her
yerinde konser çal›ﬂmas› yap›ld›.
Onbinlerce konser afiﬂi as›ld›.
Onbinlerce el bildirisi da¤›t›ld›. Duvar yaz›lamalar› yap›ld›, caddelere,
sokaklara, köprü baﬂlar›na, gözün
görebilece¤i en görkemli yerlere
onlarca pankart as›ld›. Konser tan›t›m masalar› aç›ld›. Son güne kadar
çal›ﬂmalar artarak sürdü.
25 y›ld›r iﬂçinin, memurun,
emeklinin, yoksul gecekondu halk›n bir an olsun yaln›z b›rakmayan
Grup Yorum’u halk›m›z da yaln›z
b›rakmad›. Halk›m›z›n her kesimin-

den yüzlerce kiﬂi imkanlar› oran›nda çal›ﬂt›lar, emek harcad›lar. Çal›ﬂmalar›n coﬂkusu tüm halk›m›z› sard› sarmalad›. Grup Yorum’u 25 y›ld›r görmeyen, sansürleyenler de yarat›lan bu etkiye kay›ts›z kalamard›.
Kör gözler görmek zorunda kald›.
12 Haziran gecesi ‹nönü Stadyumu’nda 55 bin kiﬂi; baﬂta ﬂehitlerimiz ve tutsaklar›m›z olmak üzere,
Halk Cephesi’nin eme¤inin en yo¤un, en örgütlü çal›ﬂmas›n›n ürünüdür.

Kitleleri u yutman›n,
uyuﬂturman›n a rac›
stadyumlardan d evrim,
sosyalizmin türkülerinin
söylendi¤i stadyuma
O gece, orada binlerce insan› biraraya getiren, faﬂizm için kitleleri
uyutman›n, uyuﬂturman›n bir arac›
olarak kulland›¤› stadyumlar› dev-

O gece, orada binlerce insan›
biraraya getiren, faﬂizm için kitleleri uyutman›n, uyuﬂturman›n
bir arac› olarak kulland›¤› stadyumlar› devrim türkülerinin söylendi¤i bir mücadele arenas›na
dönüﬂmesini sa¤layan güç, binlerce insan›n küçük küçük katk›lar›n›n ucuca eklenmesinden
baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
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rim türkülerinin söylendi¤i bir mücadele arenas›na dönüﬂmesini sa¤layan güç, binlerce insan›n küçük
küçük katk›lar›n›n ucuca eklenmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Böylelikle futbol tak›mlar›na tezahüratlar›n yap›ld›¤› tribünlerden
sosyalizmin, devrimin sloganlar›
yükseldi.
O gün ‹nönü Stadyumu’nda sadece 55 bin kiﬂinin bir araya geldi¤i
bir konser yoktu. Nitekim daha büyük kalabal›klar da çeﬂitli vesilelerle bir araya gelmektedir.
O gün ‹nönü’de bir araya gelen
55 bin kiﬂinin gözlerinde umut vard›. Kararl›l›k vard›. Coﬂku vard›.
Gelece¤e inanç vard›. On y›llard›r
ezilen, sömürülen, faﬂizmin onca
bask›s›na, terörüne ra¤men sindirilemeyen halk vard›. Grup Yorum’un
25 y›ll›k tarihi, halk›m›z›n teslim
al›namayan direngen yan›n›n temsilcisidir. Ve o gün ‹nönü Stadyumu’nda 55 bin kiﬂilik Grup Yorum
korosu oluﬂtu.
Dostlar›m›z›n güvenine lay›k olmaya çal›ﬂt›k. Dostlar›m›z üzül medi. Düﬂmanlar›m›z sevinemedi.
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Polissiz, aramas›z,
tüm halk›n kat›ld›¤›
bir güvenlik
Düﬂünün, 5-10 kiﬂinin, 50-100
kiﬂinin kat›ld›¤› bir etkinlik de¤il;
tam 55 bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir büyük
buluﬂma. Ve en s›radan toplant›larda
ortal›¤› arama diye, güvenlik diye terörize edenlere burada yer yok.
Polissiz, aramas›z, tüm halk›n
kat›ld›¤› bir güvenlik söz konusu.
Halk›n gelenekleri vard›r, e¤er
bir güvenlik sorunu varsa, o kendi
gelenekleri içinde o sorunu çözer.
Tüm halk›n kat›ld›¤› bir güvenlik anlay›ﬂ›yla yap›ld› bu konser.
Yaln›z güvenlik de¤il, böyle büyük bir kitlesel birliktelikte ç›kmas›
muhtemel her türlü olumsuzlu¤a
karﬂ› al›nacak önlem de yine bizzat
halk›n müdahalesi oldu. Zora baﬂvurmadan, hakaret etmeden, itip
kakmadan...
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BÜYÜK B‹R
UMUTTUR
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Kendili¤inden toplanmad› o insanlar oraya. O büyük ve fakat büyüklü¤ünden öte, inançl›, görkemli
kitle, yaln›zca üç dört hafta sürdürülen bir konser çal›ﬂmas›n›n sonucunda da ortaya ç›kmad›. 55 bin kiﬂi, günübirlik bir araya gelen bir
kitle de¤il. E¤er ki bu görkemli bir
araya geliﬂ, umutlar› yeniden canland›rm›ﬂsa, devrime ve sosyalizme
dair inançlar› pekiﬂtirmiﬂse –ki öyle oldu¤u çok aç›k– orada kalabal›k
bir rakam›n ötesinde bir ﬂey var demektir. O ﬂeyin ad›, u m u t’tur. ‹nönü’den taﬂan, o günden bu yana hala yüreklerimizi ve beyinlerimizi
doldurmaya devam eden umut!.. O
andan itibaren inançs›zl›klar›,
umutsuzluklar› sarsan umut...
Büyük Direniﬂ’te beden beden
hücre hücre büyüttüler bu umudu.
Genç ömürlerini destan destan yaﬂayan ﬂehitlerimiz büyüttü bu umudu.
‹S‹MS‹Z VE RES‹MS‹ZD‹ ONLAR ‹nönü Stadyumu’nda. Ama
sahnenin, sahan›n, tribünlerin her
yerinde, gecenin her an›nda onlar
vard› aram›zda. ﬁehitlerimiz ve tutsaklar›m›z vard›. Onlar bizdik. Biz
onlard›k. ‹simler ve resimler hepimizdik. Ony›llard›r nice bask›ya,
zulme karﬂ› umudu yaﬂatanlard›k.
O görkemli kalabal›¤a bakt›¤›nda, hemen herkes ayn› ﬂeyi düﬂündü: ‹ﬂte büyük ailemiz. Onbinler
ayn› duyguyu, birlikte baﬂarman›n
ortak onurunu yaﬂad›. O büyük ailenin bir parças› olmaktan gurur
duydu. Hemen herkesin diline ayn›
kelimeler geliyordu neredeyse.
Sanki bir yerden belirlenmiﬂcesine
ayn› yorumlar, ayn› de¤erlendirmeler duyuluyordu. Ayn› coﬂku seli...
O selin içinde ak›p gelen ve büyüyen umut. O gece ‹nönü Stadyumu

buydu iﬂte.
Hay›r, oradaki sadece bir
“konser kitlesi” de¤ildi. Halk
vard› orada. Sosyalizm vard›.

Hedefi a ﬂan, u mudun
gücüdür! ‹nönü, hedefi de aﬂan
bir büyüklüktür; bunu sa¤layan,
umudun gücüdür! Hedefi aﬂan bir
say› vard› orada. 30 bin demiﬂtik
konserle ilgili ilk yay›nlanan bildiride. Sonra 40 bine evrildi ça¤r›lar›m›z..... Ve 55 bin olduk ‹nönü’de.
Hedeflenenle ulaﬂ›lan aras›ndaki
b u f a r k , umudumuzu daha da büyüten, hedeflerimizi daha da büyütmemizi söyleyen bir farkt›r. Bu
fark, halka güvensizli¤i, gelece¤e
inançs›zl›¤› parçalayan bir farkt›r.
55 bin kiﬂilik o kitle diyor ki, ey
devrimciler, iddial› olun, büyük düﬂünün, bize inan›n, bize güvenin,
çünkü biz size inan›yor ve güveniyoruz.
Hedefi aﬂan bu sonucun elde
edilmesinde ony›llar›n birikimleri,
ödenen bedeller vard›r.
‹nönü konseriyle, büyük ailemiz
hedefi o kadar büyütmüﬂ, amiyane
deyimle “ ç › t a y › o k a d a r yükselt m i ﬂ t i r ” ki, art›k hiçbir küçük baﬂar›yla yetinilemez. ‹nönü, hedeflerimizi öyle büyütmüﬂtür ki, art›k çok
daha fazla çal›ﬂaca¤›z.
B iz , he p imiz ; d a h a ç o k ç a l › ﬂ a ca¤›z, daha çok örgütlenece¤iz, sokak sokak, ev ev, fabrika fabrika,
okul okul büyütece¤iz umudu. Stadlara da s›¤mayaca¤›z. 70 milyon
olaca¤›z ülkemizin tüm alanlar›nda.
Hiçbir ﬂey konuﬂulmam›ﬂ, hiçbir ﬂey aç›klanmam›ﬂken, santi 55
bin kiﬂi, o gece bir karar ald›lar; bu

bi daha olmal›... Süreklileﬂmeli...
Umutlarla birlikte hedefler de büyüdü. Gelecek seneye en az iki kat›
olmal›y›z diyordu röportaj yap›lan
biri; bir baﬂkas› Olimpiyat Stad›’ndan söz ediyordu. Elbette ad›m
ad›m gidece¤iz, ad›m ad›m büyütece¤iz umudu. Harbiye gelene¤ini
yaratmak kolay olmam›ﬂt›. ‹nönü’ye gelmek hiç kolay olmad›.
Bundan sonra ataca¤›m›z hiçbir
ad›m da kolay olmayacak. Ama 55
bin kiﬂinin ‹nönü’den yükselen
umudu, inanc›, coﬂkuyu sahiplenip
iddias›n› böylesine büyütmesi, oradaki umudun gücünün ifadesidir.
‹nönü konseri, büyük bir örgütlenmedir. Art›k en küçük bir faaliyette bile “ s p o n s o r l a r a ” yaslanmak, her türlü teknik iﬂi “ p rofesyo nellere” havale etmek, çok “do¤al”
görülmeye baﬂlam›ﬂken, Halk Cephesi bu konseri kendi özgücüyle örgütledi. Bu konserin sponsoru “örgütlü emek”ti. Umudu büyütmek,
eme¤i büyütmektir.
Özgür Tutsaklardan Ali Osman
Köse, Grup Yorum’un ‹nönü konseri duyurular›n› görünce, henüz konserden önceki mektubunda ﬂöyle yaz›yordu: “Grup Yorum’un 25. y›l
konserini ‹nönü Stadyumu’nda yapaca¤›n› ö¤renince 1989’da Bayrampaﬂa’daki sohbetlerimiz akl›ma
geldi. Sevgili Day›m›z; o günlerde
gelecek demiﬂti. Bak›ﬂlar›m›z› inand›r›c› bulmam›ﬂ olacak ki, “Büyük
düﬂünün, mutlaka o günler de gelecek” demiﬂti... Bana bir vasiyeti yerine getiriliyormuﬂ gibi geldi. Böyle
bir konsere cesaret edenleri de kutluyoruz...Ve baﬂar›lar diliyoruz. Ba-

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

ﬂaracaklar›na da inan›yoruz... O gün
bizler de orada olaca¤›z”.
Özgür tutsaklar oradayd›lar elbette o gün, ‹nönü’de bizimleydiler.
Baﬂar›laca¤›ndan emindiler. Yan›lmad›lar.

rin, demokratlar›n birliklerine de o
ruh haliyle ve coﬂkusuyla bakarlar.
Halk Cepheliler, dün oldu¤u gibi, yine öyle bakmaya devam edecekler.

Bu görkem, birleﬂtiricili¤imizdir! 55 bin kiﬂi, Halk

kondu semtlerinde yap›lan sohbetlere kulak veriyoruz. Bir çok ilerici
ayd›n›m›z›n, sanatç›m›z›n konser
üzerine de¤erlendirmelerine, köﬂe
yaz›lar›nda ortaya koyduklar› coﬂkuya, sevince bak›yoruz. Hay›r hay›r,
kimse sadece bir konserden söz etmiyor. Kimse zaten sadece bir konserden bu kadar sonuç ç›karmaz.
‹nönü’de herkesi etkileyen ve sarsan, ne organizyonun mükemmelli¤i, ne notalar›n gücüdür. (Grup Yorum’a haks›zl›k etmiﬂ olmamak için
belirtelim ki; o türküler, her birine
direniﬂlerimizin, destan destan yaz›lm›ﬂ tarihimizin s›¤d›r›ld›¤› marﬂlar›m›z›n etkisi, yeri elbette tart›ﬂ›lamaz.) ‹nönü’yü özgün k›lan, alan›
dolduran kitle ve kitlede cisimleﬂen
umuttur. Ve bu yüzden dikkat ederseniz, yoksul gecekondular›n konser
üzerine sohbetlerinde de, ayd›nlar›m›z›n yaz›lar›nda da aslolan o umuttur.
Kitleleri örgütlemek için “devrimden, sosyalizmden uzaklaﬂmay›”
bir politika olarak belirleyenlere de
önemli ﬂeyler söylüyor 55 bin kiﬂi.
T›pk› daha bu y›l 1 May›s alan›n›
dolduran 300 bin kiﬂinin söyledi¤i
gibi. T›pk›, örgütlülü¤ün sanat›, sanatç›y› öldürdü¤ü iddias›na karﬂ›
Grup Yorum’un verdi¤i bu tarihsel
cevab›n söyledi¤i gibi... Elbette, kitlelerin tek düze bir sesleniﬂle örgütlenece¤ini iddia edecek de¤iliz. Ama
devrimi, sosyalizmi ne kadar az telaffuz ederse, illegaliteden halk›n
ﬂiddetinden ne kadar az söz ederse, o
kadar çok örgütlenece¤ini iddia
edenlere, y›llard›r bu tez defalarca
iflas etmiﬂ olmas›na ra¤men, hala
bunu tekrar etmeye devam edenlere,
elbette söyleyecek bir ﬂeyimiz var.
Yan›l›yorsunuz! Söylenecek budur
ve 55 bin kiﬂinin söyledi¤i de budur.
Umudu büyüteceksek, umut, devrimdedir, umut sosyalizmdedir.

Cephesi’nin birleﬂtiricili¤idir. 55 binin içinde, Türkiye solunun hemen
her kesiminden insanlar vard›. 55 binin ayn› türkülerde, ayn› sloganlarda, ayn› coﬂkudaki birli¤i, bütün birlikleri küçük hesaplara kurban edenlere de bir cevapt›r. Bozgunculu¤u
adeta çizgi haline getirip, birlikleri
da¤›tanlara bir cevapt›r. Türkiye solunun kitlesi iﬂte budur ve bu kitle,
dünyan›n her yerinde oldu¤u gibi,
devrimcilerin birlikte mücadelesini
istemektedir. Hay›r, istenen ve özlenen “ne olursa olsun birlik!” de¤ildir. ‹stenen ve özlenen, devrim ve
sosyalizm coﬂkusunu t › p k › ‹ n ö nü’deki gibi gümbür gümbür yaﬂatacak, devrimi ve sosyalizmi kesin
ve kesintisiz bir biçimde savunacak
bir birliktir.
Halk› biz birleﬂtiririz. Bunda iddial› ve kararl›y›z. Birleﬂtirmek, sorumluluktur, birleﬂtirmek kararl›l›kt›r, birleﬂtirmek en önde yürümenin
bedellerini ödemektir. Birleﬂtirmek
fedakarl›kt›r, halk›n ve devrimin ç›karlar›n›n gerektirdi¤i tavizleri verebilmektir. Bütün bunlarda varolamayanlar, binbir emekle kurulmuﬂ birlikleri sorumsuzca parçalayabiliyorlar. Fakat iﬂte 55 bin kiﬂilik büyük
k o ro, türkülerinin aras›nda ﬂunu da
söylüyor bozgunculara, siz istedi¤iniz kadar bölüp parçalay›p, istedi¤iniz kadar kurulan› bozun, devrimi
isteyen bu büyük kitle birleﬂecektir.
Halk›n taleplerine cevap vermeyenleri kenara itip, kendi yolunu açarak,
kendi yolunda birleﬂerek yürüyecektir. O gün 55 bin kiﬂiyi bir araya getiren, devrimci olman›n, sosyalist olman›n, öyle olamasa bile, umudunu
devrime sosyalizme ba¤laman›n ortak ruh hali ve coﬂkusudur. O coﬂkuyu beyninin ve yüre¤inin ta derininde hissedenler, halk›n ve devrimcile-

Devrime ve sosyalizme
sar›l›n! Konserin ard›ndan gece-

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!

Konserin Ard›ndan
Dilek ÇATA K “ Ev ha n› m› ”
Grup Yorum konserine ilk defa
gittim, Yorum’u daha öncesinden
biliyordum, dinliyordum. Benim
için konserine gitmek mükemmel
oldu. ‹lkti ama sanki hep gidiyormuﬂum gibi çok s›cak geldi, hiç
yabanc›l›k çekmedim. Bu kadar
kalabal›k beklemiyordum çok mutlu oldum, çok be¤endim. Bu kadar
dinleyeni oldu¤unu tahmin etmemiﬂtim. Çok büyük kitleleri olan
bir grup oldu¤unu anlad›m. Konser
bir daha olsa bir daha giderim.
O g ü n K A Ç A R “ Ö ¤ re n c i ”
Öncelikle ﬂunu belirteyem.
Çok güzeldi, mükemmeldi. Grup
Yorum’un en büyük konseriydi. O
yüzden hem duyguland›k çok heyecanland›k.
Bir dahaki sefere daha büyük organizasyon umuyoruz ve istiyoruz.
Bir dahaki seneye olimpiyat
olur inﬂallah.
Ve ysel ÇEL‹K “El ekti rikçi ”
Ben birçok konsere gittim ama
böyle konser ilk defa gördüm. Bu
konserde bence en önemlisi kitleydi ve kitlesellik çok iyidi. Benim fazla müzikle aram yok sadece Yorum dinlerim. Konserde herﬂeyden çok duygu a¤›r bast›. ‹lk
baﬂta herkesin çimlerde da¤›l›p
oturaca¤›n› düﬂündüm, ama öyle
hiç olmad› herkes ayaktayd› ve çok
coﬂkuluydu. Gitti¤im gördü¤üm
konserlerin en iyisiydi.
Taﬂk›nl›k olmamas› örnek bir
davran›ﬂ oldu. Konserde taﬂk›nl›k
ç›kmas›n› isteyeyenleri o düﬂüncelerini k›rd›k.
S e l ç u k ‹ Ç K E “ Ö ¤ re n c i ”
Konser bence “Yorum eski
Yorum de¤il” laflar›n› edenlere ya da
insanlar›n belle¤inde böyle bir ﬂey
oluﬂturmaya çal›ﬂanlara iyi bir cevap
nite¤indeydi. Mücadele sürdükçe
bedeller ödendikçe bu mücadeleden
güç alan Yorum Türkiye halklar›n›n
sesi olmaya devam edecektir.
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Grup Yorum’dan Özgür Politika Gazetesi’ne Cevap

nan; ulusal ve s›n›fsal sömürüye maruz kalan Kürt halk› vard›. Bütün halklar vard› ve
omuz omuza çekilen halaylar
kardeﬂli¤in en güzel göstergesiydi... “Yoktu” diyenin ni yetini sorgulamak, hakk›m›zd›r.
“Neden daha fazla Kürtçe ﬂark›
yoktu? Neden tek kelime edilmedi
Kürt sorunu üzerine?” sorular›
okurlar› yanl›ﬂ bilgilendirmek için
bilinçli bir çarp›tmadan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Bunlar› soranlar, 12
Haziran’da ‹nönü Stadyumu’nda
“Keçe Kurdan” türküsündeki Kürt
k›z›n›n isyan ça¤r›s›n› duyamayacak kadar sa¤›rd›r.
Grup Yorum’un Kürt halk› için
ne düﬂündü¤ü, bu konuda nas›l mücadele verdi¤i, bu u¤urda ne kadar
bedel ödedi¤i bilinmektedir. Bunu
bilmeyenler ya bu konuda tek söz
etmemeli ya da bunlar› ö¤rendikten
sonra konuﬂmal›d›r. Bilmeden konu ﬂmak cahillik; bilip de görmez den gelmek art niyetliliktir, k›ﬂk›rt›c›l›kt›r. Kürt halk›n› Grup Yorum’a
düﬂman etmenin Kürt milliyetçilerine kazand›raca¤› bir ﬂey yoktur. Buna ancak düﬂmanlar›m›z sevinir.
Kürt ve Türk halklar›n›n tek kurtuluﬂ yolu, birlikte mücadele etmekten geçiyor. Bizim ﬂark›lar›m›z, en
baﬂtan beri söyledi¤imiz gibi, halklar›n kardeﬂli¤i üzerinedir. Mazlum
ve ezilen halklar›n sesidir ezgilerimiz, sözlerimiz. 12 Haziran’da ‹nönü Stadyumu’nda 55 binlik halk korosunun “Ya ﬂa s› n H a lkl a r› n K ardeﬂli¤i” hayk›r›ﬂ›, dünya görüﬂümüzün özet ifadesidir. Bundan sonra da
bunun için ﬂark›lar söyleyece¤imizi
herkesin bilmesini istiyoruz...
G r u p Yo r u m

‹nönü’den Yükselen “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”
Hayk›r›ﬂ›n› Duymayan Ya Sa¤›rd›r Ya Subjektif!
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14 Haziran 2010 tarihli Yeni
Özgür Politika gazetesinde, Grup
Yorum’un ‹stanbul ‹nönü Stadyumu’nda verdi¤i 25. Y›l konseri ile
ilgili bir haber yay›nland›.
ﬁöyle diyordu bu haberin spotunda: “Filistin ve Latin Amerikal›
dev r im cile r ad›na ‹spanyolca ve
Arapça ﬂark›lar›n sinevizyon gös ter i mi eﬂ li ¤ in d e s es l en d ir il d i¤ i g e c e d e K ü r t ç e ﬂ a r k › l a r da se slen d i r i l d i , a n c a k K ü r t l e re d a i r t e k s a t › r
s ö z e d i l m e m e s i i s e d i k k a t ç e k t i ! ”.
Haber, gerçekleri dile getirmedi¤i gibi, verdi¤i yanl›ﬂ mesajlarla,
Kürt halk› ile Grup Yorum’u karﬂ›
karﬂ›ya getirmeyi, Kürt Halk›n› Grup
Yorum’a
karﬂ›
k›ﬂk›rtmay›
hedefleyen bir yaz› olmuﬂtur. Hay›r
öyle bir amac›m›z yok deniyorsa, o
zaman Yeni Özgür Politika aç›klamal›d›r; amaç nedir? E¤er eksik bilgi nedeniyle böyle yaz›lm›ﬂsa, Grup
Yorum, herkesin 24 saat ulaﬂabilece¤i bir gruptur; Yeni Özgür Politika
da, yang›ndan mal kaç›r›rcas›na o
haberi yazmak yerine, araﬂt›rabilir,
sorup ö¤renebilirdi.
Grup Yorum’un, halklar›n kardeﬂli¤ini ve özgür, eﬂit, ba¤›ms›z,
s›n›fs›z ve sömürüsüz bir dünyay›
hedefleyen dünya görüﬂünü bilmeyen ya da bildi¤i halde görmezden
gelen birisinin kaleminden dökülen
bu cümlenin iyi niyetlerle yaz›lmad›¤› bellidir. Hele de Kürt Sorunu
ile ilgili olarak, Grup Yorum’un tarihi üzerine küçük bir araﬂt›rma
zahmeti gösterilse, Kürtçe söyleyen

Grup Yorum’a dair:
* Erkan ‹biﬂ
(38 Yaﬂ›nda)
Grup Yorum benim
için evrensel bir düﬂünce,
özgürlük.
* Songül ‹lker
(29 Yaﬂ›nda)
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tek bir sanatç› ortada yokken, Kürtçe ﬂark›lar söyledi diye tutukland›¤›; 25 y›l boyunca verdi¤i yüzlerce
konserde Kürt halk›n›n ac›lar›n›,
umutlar›n›, düﬂlerini dile getirdi¤i
herkesin bildi¤i ve görebilece¤i bir
gerçektir.
Grup Yorum’un her albümünde,
bu halklar›n yaﬂad›¤› ac›lar›n, iﬂkencelerin, açl›klar›n, yoksulluklar›n, köy boﬂaltmalar›n, sürgünlerin,
katliamlar›n, yok say›lmalar›n, inkarc›l›¤›n, bask›lar›n, yasaklar›n izleri vard›r.
Grup Yorum hep birleﬂtiricidir.
ﬁark›lar›nda Anadolu’da yaﬂayan
Kürtler, Türkler, Lazlar, Araplar, Çerkesler, Gürcüler, Ermeniler, Rumlar,
Süryaniler, Ezidiler... dünyan›n dört
bir yan›nda ezilen mazlum halklar
omuz omuzad›r. Halklara yönelik her
sald›r›ya tepkisini göstermekten bir
an bile geri durmam›ﬂt›r Grup Yorum. Ve bunun bedelini de herkesten
önce ödemiﬂtir, ödemektedir.
‹ﬂte Grup Yorum, 12 Haziran’da
‹nönü Stadyumu’nda yine bu duygularla ç›kt› 55 bin kiﬂilik bir halk
korosunun karﬂ›s›na... Kimler yoktu ki o koroda? Göçük alt›nda kalan
madenciler; iﬂten at›lan yüzlerce
TEKEL iﬂçisi; tütünü, çay›, f›nd›¤›
elinden al›nan Karadenizli; iﬂsizler,
açlar, yoksullar, gecekondulular...
Ve elbette, di¤er milliyetlerden
Anadolu halklar›n›n oldu¤u gibi;
köyleri-kentleri talan edilen, yak›l›p y›k›lan; iﬂkencelere, katliamlara
maruz kalan; dili-kültürü yasakla-

Grup Yorum halklar›n
kardeﬂli¤ini ve birli¤ini
anlat›yor. Grup Yorum yaﬂanan mücadeleyi (tutsakl›k, özgürlük) anlat›yor.
Grup Yorum özgürlük.
* Y›ld›z Özkaya
(35 Yaﬂ›nda)
Kendimi bildim bileli

Grup Yorum’u dinliyorum.
Beni uzak diyarlara
götürüyor. Çok gurur verici bir durum. Kimse
stadyumu göze alamazken Grup Yorum baﬂard›.
Böyle kalabal›k görünce devrim olaca¤›n›
düﬂünüyorum.

* C e m E r (23 Yaﬂ›nda)
Dünyan›n bütün pisli¤inden uzak, kuﬂlar gibi
hür ve özgürüm. Yaﬂas›n
halklar›n kardeﬂli¤i ve
özgürlü¤ü. Dünya s›n›rlar› içerisinde en iyi grup
Grup Yorum’dur. Halk›n
sesi Grup Yorum her zaman yan›nday›z.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

Konser ‹zlenimleri...

“Bunu ancak biz yapabilirdik”
J Ya n a n m a y t a p l a r
stadyuma ›ﬂ›l ›ﬂ›l bir
görüntü veriyordu ama
bundan daha etkili bir
›ﬂ›lt› vard› ki o insanlar›n
gözlerindeydi. Baﬂarman›n
›ﬂ›lt›s›, imkans›z› isteme
c ü r etinin ›ﬂ›lt›s›. .
J O gece o rada bin lerce
i n s a n › b i r a r a y a g e t i ren,
faﬂizm için kitleleri
uyutman›n, uyuﬂturman›n
b i r arac› olarak kulland›¤›
stadyumlar› devrim
türkülerinin söylendi¤i bir
m ü c a d e l e a re n a s › n a
dönüﬂmesini sa¤layan güç
b i n l e rc e i n s a n › n k ü ç ü k
küçük katk›lar›n›n ucuca
eklenmesinden baﬂka bir
ﬂ ey d e¤ i ld i .
J 25. Y›l konseri için
gecesini gündüzüne katan
b i r g ö re v l i d i ¤ e r i n e " o l d u
de¤il mi” diye sar›l›yordu.
Bir baﬂkas› “bunu ancak
biz yapabiliriz” diyordu.
Gözleri dolanlar da vard›,
d e f a l a rc a t r i b ü n l e r i n e n
üst noktas›na inip ç›karak
kitlenin hepsini görmeye
ç a l › ﬂ a n l a r da...

çekçi Ol ‹mkans›z› ‹ste” sözü bir
kez de bu konserle ‹nönü Stadyumu’nda hayat buldu.

Hedeflerin ötesine ulaﬂmak
25. Y›l›n› 40 bin kiﬂilik halk korosuyla kutlamay› hedefleyen Grup
Yorum, hedeflerin ötesinde bir kitleselli¤e ulaﬂt›. Sadece ‹stanbul’
dan gelenler yoktu orada. Anadolu’nun dört bir köﬂesinden gelenler
vard›, yurtd›ﬂ›nda memleket hasretini büyütürken hiç de¤ilse bunu
kaç›rmayal›m diye düﬂünüp kilometrelerce uzaktan yollara düﬂenler
de vard›.
Afiﬂlemeden bildiri da¤›t›m›na,
bilet sat›ﬂ›ndan sahne organizasyonuna 25. y›l konserinin haz›rl›klar›na haftalar öncesinden baﬂlanm›ﬂt›.
Konser öncesi haz›rl›k sürecinin
her aﬂamas›nda bir parças› oldu¤u
halk› yan›nda bulan, k o n s e r i h a l kla örgütleyen Grup Yorum o gece
de bir halk denizinin içindeydi. Gece boyunca s›k s›k tekrar edilen sloganlar›n anlatt›¤› gibi Grup Yorum
halkt›, susturulamazd›.
12 Haziran günü sabah›n erken
saatlerinden itibaren sahne organizasyonundan kitlenin güvenli¤ine
kadar birçok ayr›nt›y› örgütlemek
üzere görevliler stadyumda bir
araya geldiler. Bir yandan güvenlik

Bir stadyum konseri düzenlemenin, düzenlemek bir yana bunu
hayal etmenin imkans›z› istemekle
eﬂ de¤er say›ld›¤› günümüzde; tekellerin sponsorlu¤u olmaks›z›n
kimse kendi gücüne, kendi dinleyicilerine güvenerek böyle bir organizasyonun alt›na girmeye cesaret
edemezken, Grup Yorum, onu var
eden dinleyicileriyle, büyük ailesiyle bir ilki baﬂard›. Che’nin "Ger-

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!

noktalar› tespit ediliyor, di¤er yandan kapal› tribüne saatler sonra
coﬂkuyla aya¤a kalkan kalabal›k
nedeniyle görmenin zorlaﬂt›¤› "Bir
Ulusun Türkülerini Yapanlar Yasalar›n› Yapanlardan Daha Güçlüdür,
Türküler Susmaz Halaylar Sürer”
pankartlar› as›l›yordu. Karﬂ› tribünde ise konserin haz›rl›k aﬂamas›nda
mütevaz› katk›lar›n› sunan kurumlar›n pankartlar› yerlerini alm›ﬂt›.
Saat 17.30’da kap›lar aç›lmaya
baﬂlay›p da ilk dinleyiciler tribünlere do¤ru yönelirken heyecan ve
merak doru¤a ulaﬂm›ﬂt›. Stad
dolacak m›yd›? Nas›l bir kitleye
söyleyecekti Grup Yorum türkülerini ve marﬂlar›n›? Dinleyiciler birer
ikiﬂer koltuklara yerleﬂirken stadyumun büyüklü¤ü kendini daha bir
belli ediyordu.
Konserin baﬂlama saati yaklaﬂt›kça stadyuma giriﬂteki yo¤unluk
artt›. D›ﬂar›dan biletlerin bitti¤ine,
giriﬂ kuyru¤unun Dolmabahçe’ye
kadar uzad›¤›na, giriﬂte y›¤›lma oldu¤una dair haberler geliyordu.
Grup Yorum henüz sahnede yerini
almam›ﬂt› belki ama dinleyicileri
sloganlar›yla program› baﬂlatm›ﬂt›.
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z diyordu tribünler. Mahir Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ diyerek önderlerini selaml›yordu, Amerika Defol Bu Vatan Bizim sözleriyle bu topraklardaki anti-emperyalist
gelene¤in yokedilemeyece¤ini hayk›r›yordu.
"Katil ‹srail Filistin’den
Defol” diyordu.
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“Bir daha ne
zaman?”
Sloganlar atan, halay
çeken, sol yumruklar›
havada ya da zafer iﬂaretleriyle kitleyi arkas›na
alarak hat›ra foto¤raflar›
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çektiren insanlar halk›n zenginli¤ini, düzenle çeliﬂkisi olan kesimlerin ne kadar çok oldu¤unu ve Grup
Yorum’un türküleriyle kimlerin
duygular›na tercüman oldu¤unu
gösteriyordu. Devrim, sosyalizm
hemen hepsinin ortak düﬂüydü. Bu
ortakl›kla beraber at›l›yordu sloganlar: Devrimci Tu t s a k l a r O n ur u m u z d u r, Ya ﬂ a s › n H a l k l a r › n
Kardeﬂli¤i...
Stadyumu dolduran insanlar
için siyah pantolonlu, Grup Yorum
logolu beyaz tiﬂörtleri ve y›ld›zl›
siyah bereleriyle görevliler baﬂka
bir anlam da taﬂ›yordu. O bereleri,
Grup Yorum tiﬂörtlerini nereden
alabiliriz diye soruyordu insanlar.
Kimileri bereleri takarak hiç olmazsa görevlilerle foto¤raf çektirmek istiyor, kimileri de tribünlerin
en üst noktalar›na ç›karak stadyumun kalabal›¤›n›, d›ﬂar›n›n durumunu görmeye çal›ﬂ›yordu.. Görev
yerlerinden ayr›lmamalar› gereken
görevlilerin kimileri ise stadyuma
yeni gelmekte olanlardan d›ﬂar›n›n
durumu ö¤renme çabas›ndayd›.
‹ki eli kanda olsa da konseri
kaç›rmamaya ahdetmiﬂ olanlar
vard›, a y a ¤ › a l ç › l › l a r, d o ¤ u m u
y a k l a ﬂ a n h a m i l e k a d › n l a r, bast o n d a n g ü ç a l a r a k y ü r ü y e n l e r,
t e k e r l e k l i s a n d a l y e k u l l a n a n l a r,
b e b e k l e r, oradan oraya koﬂturan
çocuklar... Bu tarihi an’a 7’den
70’e herkesin tan›kl›k etmek istedi¤i anlaﬂ›l›yordu. (Ertesi gün, ﬂu
veya bu nedenle konseri kaç›rm›ﬂ
olanlar, o tabloyu duyunca, b a ﬂ k a
h i ç b i r ﬂ e y i b u k o n s e re g i t m e k
k a d a r i s t e m e d i k l e r i n i söyleyecekler ve böyle bir konserin b i r
d a h a n e z a m a n olaca¤›n› soracaklard›.)
Saat 20.00’de baﬂlamas› gereken konser kitlenin tamam›n›n
stadyuma giriﬂi sa¤lanamad›¤›ndan bir türlü baﬂlayam›yordu. Saat
20.45’te halen d›ﬂar›da bekleyen
binlerce insan oldu¤u halde konser
devrim yürüyüﬂümüz sürüyor adl›
enstrümantal bir Yorum ﬂark›s›yla
baﬂlad›¤›nda sloganlara ara verildi.
Tribünlerde ad›m atacak yer kal-

mam›ﬂt›, ama kalabal›k i z d i h a m a
sebep olmuyor a k s i n e i n s a n l a r a
güven veri yordu, kitlenin bir gözü sahnedeyse bir gözü giriﬂ kap›lar›nda hala içeri girmekte olanlardayd›. Yanan maytaplar stadyuma
›ﬂ›l ›ﬂ›l bir görüntü veriyordu ama
bundan daha etkili bir ›ﬂ›lt› vard› ki
o insanlar›n gözlerindeydi. Baﬂarman›n ›ﬂ›lt›s›, imkans›z› isteme cüretinin ›ﬂ›lt›s›...
Sahneden ilk anda "ﬁili’de 5
bin kiﬂiydik ﬂimdi 40 bin kiﬂiyiz"
denildi¤ini duyan bir kad›n, bu
cümleye ﬂiddetle itiraz ediyordu,
"Hay›r daha kalabal›¤›z, 1 May›s’ta da daha kalabal›kt›k." Kimi
durmaks›z›n konuﬂmak istiyor, kimi kitleye hayranl›kla bak›yordu.
Grup Yorum’un 25 y›lda halktan, halk›n mücadelesinden beslenerek üretti¤i türküleri halka malolmuﬂtu. Sahnedeki mikrofon sustu¤unda 55 bin kiﬂi hep bir a¤›zdan
"Sanma faﬂist olandan bir gün hesap sorulmaz’ diyerek Mahirler’i,
selaml›yordu.
25. y›l konseri bitti¤inde vakit
gece yar›s›n› geçmiﬂti, ama kimsenin oradan ayr›lmak için acele etti¤i yoktu. Gecenin bir yar›s›nda ‹stanbul trafi¤i Grup Yorum’un 25.
Y›l› dolay›s›yla kilitleniyordu.
Konserden habersiz olan bir kad›n
için bu kalabal›¤›n tek bir aç›klamas› olabilirdi, o da futbol karﬂ›laﬂmas›. Baﬂka bir adam ise
“meﬂhur bir popçu”nun konseri oldu¤unu söylüyordu, kendinden
emin bir ﬂekilde. Ama o da, burjuva medyan›n yere gö¤e s›¤d›ramad›¤› pop, rock y›ld›zlar›n›n bile
böyle bir organizasyona cüret edemedi¤ini, bu cüretin sahibinin
Grup Yorum adl› devrimci bir müzik grubu oldu¤unu ö¤renecekti
birgün...
Slogan atmaktan, türkülere
marﬂlara eﬂlik etmekten seslerin
k›s›ld›¤›, alk›ﬂlamaktan ellerin patlad›¤›, ayak tabanlar›n›n a¤r›d›¤›
gecenin sonunda herkesin kula¤›nda Yorum türküleri, gözünde elleri
yumruk olmuﬂ 55 bin kiﬂinin görüntüsü vard›.

‹nönü’den
K›sa K›sa
J

‹lk baﬂta konserin ‹nönü
Stad›'nda olaca¤›n› duyunca "iyi
cesaret" diye geçirmiﬂtim içimden.
Stada geldi¤imde gözlerime inanamad›m. Mahﬂeri bir kalabal›k vard›. sonra konserin ortas›nda aç›klad›lar, tam 55 bin bilet sat›lm›ﬂ.
konserin nas›l geçti¤ini anlatmak
zor, tek kelimeyle muhteﬂemdi.
Çocuklu¤undan beri Grup Yorum'u
dinleyen, bu 25 senede her ﬂark›s›n› ezbere bilen biri olarak hissettiklerimi tarif etmem mümkün de¤il. Birçok defa gözlerim doldu.
ﬁark›lar iyi seçilmiﬂti, koro kusursuzdu,

JBarikats›z,

herkesin istedi¤i
yerde oturabildi¤i durabildi¤i, hapishaneye girer gibi üstbaﬂ›n ve çantalar›m›z›n dibine kadar aranmad›¤›
stadyum konseri ﬂahane oluyormuﬂ
bu arada. O da "yorum fark›" olsun.

J

Saatler boyunca gözler dolu
dolu, tüyler diken diken izlenmiﬂ
olan konserdir. Ellibeﬂ bin kiﬂi bir
a¤›zdan Çav Bella'y› söylemek,
Hakl›y›z Kazanaca¤›z demek
herkese nasip olmaz. Evet biz
bugün tan›kl›k ettik tarihe

J

Muhteﬂemdi.. sahnedekilere
eﬂilik eden ellibeﬂbin kiﬂilik koroyla saatler boyu hiç susmadan halaylar, türküler, ﬂiirler eﬂli¤inde harika
bir 4 saat geçerdik.. nice 25 y›llara
Grup Yorum... kapal›da as›lan bir
pankartta dedi¤i gibi ''Bir Ulusun
Türkülerini Yapanlar Yasalar›n›
Yapanlardan Daha Güçlüdür'' hep
güçlü kalacaks›n halk›nla beraber...

J

Bu kal›c› hale getirilmeli
ve her y›l bir gün ‹nönü veya baﬂka
bir stadyumda bu etkinlik tekrarlanmal›. Konuﬂmas› bol bir geceydi. Gönül daha fazla ﬂark›-türkü
duymak isterdi. Beklentimiz olan
bir çok eser seslendirilmedi belki
ama gelecek yaza diyelim art›k.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

Konser ‹zlenimleri...

yecek, zafer iﬂaretleri ve yumruklar baﬂlar›n üstünde bir bayrak gibi dalgalanacak. Yar›m
b›rakt›r›lm›ﬂ umutlar›m›z›n,
ahdettiklerimizin, öfkemizin,
ac›m›z›n, özlemimizin, hasretimizin, yenilgilerimizin ve zaferimizin dili olacak dalgalanan yumruklar bu akﬂam.
...
Biz ne kadar çokuz. ‹stediklerimiz ne kadar çok benziyor birbirine.
Biz ne kadar güzel hayaller kuruyoruz hep birlikte
Ve biliyoruz baﬂaraca¤›z omuz
omuza...
Tek bir a¤›zdan ç›kar gibi gürleyen “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” ﬂiar› iﬂte bunun ispat›. Özgür
tutsak Ümit ‹lter’in “öfkeliyiz... öfkeliyiz” diye hayk›ran sat›rlar›na
kopan alk›ﬂlar bunun tarihsel belgesi... Yediden yetmiﬂe her yerden gelenlerin, her iﬂi yapanlar›n ve yapacak iﬂ bulamayan açlar›n kalplerinin ayn› çarpmas› bunun habercisi.
Koca bir halk korosunu kurduk... s›ra di¤er iﬂlerde. Ne demiﬂ
bizim Yorumcular; "yollar var ki
gid ile c e k/ iﬂ le r va r k i gör üle c e k/
hesap var ki sorulacak/ defter var
k i d ür ül ecek ’...

Biz ne kadar çokuz
Ne kadar güzel hayaller kuruyoruz birlikte
Ve biliyoruz baﬂaraca¤›z omuz omuza...
‹nönü Stadyumu’nun ortas›nda
bir bebek tak›l›yor gözüme. Arabas›nda uyuyor. Terlemiﬂ biraz. Yan›nda muhtemelen ninesi olan yaﬂl›
ama diri duran bir teyze...
"Hoﬂgeldiniz... Bu çocuk buradaki sesi kald›rabilecek mi?"
" Sen ne diyon k›z›m. Ben kendi çocuklar›m› da bu müziklernen
büyüttüm. Torun da al›ﬂcak buna.
Hiç bi ﬂeycikler olmaz, korkma’
Korkmuyorum... Mutluyum,
hem de çok. Bu yaﬂta bu minicik
kulaklara “Amerika Defol” sesleri
dolaca¤› için. “Sanma faﬂist olandan bir gün hesap sorulmaz” sözlerini ezberleyecekleri için. Tarihimiz, inanc›m›z... U¤runa bedeller
verdi¤imiz ne varsa hepsi ezgi olup
akacak bu çocuklar›n kulaklar›na
bugün. Mutluyum iﬂte...
...
Bu bizim çocuklar›n; Yorumcular›n “kader”inde var. Bir aya¤›
“en içeride” , di¤er aya¤› “en d›ﬂar›da” . Al›nlar›n›n ak cefas› diye öy-

le ya da böyle, tutsakl›¤› hep yanlar›nda taﬂ›yorlar. Ama ne yap›p edip
o dev gövdenin üstünde birleﬂiyorlar yine de. Yorum Halk Korosu’ na
ille de ille seslerini kat›yorlar bu
gece. Muharrem bir yandan, bir
yandan ‹hsan... Kim demiﬂ tutsaklar diye! ‹ﬂte ellibeﬂ binin içindeler
ve öpüyorlar gözlerinden saklambaç oynayan çocuklar›...
Yorum dinleyicilerinin bir kural› vard›r. Bu kural› adeta kendileri
koymuﬂ gibidir. Herhangi bir yerde
yazmaz ama herkes bilir. Çünkü
kalplerdedir.
Her parça bilinir. Parçalar birlikte söylenir. Hatta bu akﬂam bazen Yorum’u aﬂar, o müthiﬂ kalabal›k söyler U¤urlama’y›, Güleycan’›,
Defol Amerika’y›. Ve ve elbette ki,
1 May›s’›, Büyü de Büyü’ yü, Gündo¤du’yu, K›z›ldere’yi, Cemo’ yu
ve Hakl›y›z Kazanaca¤›z’›...
Bu akﬂam bir baﬂka anlaﬂmas›
daha var. Yorum Halk Korosu’nun
25. Y›la dair. Eller aﬂa¤› hiç inme-

Yerin yedi kat alt›ndan...
umudu tazeleyen
Konser öncelikle hem bizim hem de kat›lan bütün insanlar›n devrimci duygular›n›
kabartan, düﬂüncelerini daha de¤erli k›lan
bir konsere dönüﬂtü. Konserden önce de sadece müzikal bir gece olmayacak, o gün orada sosyalizmin sesi olacak diyorduk, a y n e n
öyle oldu¤unu düﬂünüyoruz. Konsere dair
çok güzel de¤erlendirmeler var çevremizde
de. Bir kad›n ﬂöyle diyordu mesela: "Yerin
yedi kat alt›nda sakl› kalan duygular›m› ge ri getirdi bu konser. " Herkesin sosyalizme,
devrimin olaca¤›na inanc›n›n artt›¤› bir konser oldu. Konuﬂmalardan bu ortaya ç›k›yor.
Gazetelerde yaz›lan yaz›larda da bunu görmek mümkün. Herkesin umudunu tazeledi¤i
büyük ve tarihi bir gece oldu.
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“Dünyan›n en güzel korosu...”
Sinevizyonlar, Ahmet Kayalar, Ruhi Sular, Hasan Hüseyinler,
Denizler, Mahirler, Ulaﬂlar, ‹brahimler hepsi oradayd›. Bu nas›l
muhteﬂem bir konserdir ya, Tuncel Kurtiz ﬂiiri okurken, tüylerim
diken diken oldu. Ba¤datl›yd›m o okurken, ne de güzel, ne de
cesur söyledi Tuncel Kurtiz yaﬂas›n devrim ve sosyalizm diye....
Sonra ne güzel bir koroydu o ya, Cemo’yu söylerken. Çocuklar
vard› evet, ne iﬂi var bu çocuklar›n diyenler de, o çocuklar bizim
gelece¤imiz. Hamilelerde vard›, do¤mam›ﬂ çocuklar› Yorum’u
tan›s›n isteyen analar. Sayfalarca yazar›m bu konseri, asl›nda konserden ziyade dost meclisi, dost kucaklaﬂmas›yd›. ‹yi ki
hayat›m›zdalar, iyi ki bu konserdeydim. Bu konserde umudu
gördüm, ellibeﬂ bin kiﬂi tek ses tek yürekti.
‹nönü Stad›’nda dün akﬂam farkl› bir koro vard›. Ellibeﬂ bin
kiﬂilik bir ‹nönü düﬂünün... Her ﬂark›ya eﬂlik eden, orada
tan›mad›¤› insanlarla kolkola halay çeken en ufak taﬂk›nl›k en ufak
huzursuzluk olmadan, ellibeﬂ bin kiﬂilik bir koro... Ömrümün
sonuna kadar unutamayaca¤›m bir konserdi. Elli beﬂ bin kiﬂilik,
dünyan›n en güzel korosu...

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!
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‘Eksen kaymas›’ yoktur;
Eksen emperyalist sistemdir!
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AKP’nin Hamas’› savunmas›,
BM’de ‹ran’a yapt›r›m karar›na
“red” oyu vermesiyle birlikte d›ﬂ
politikada “eksen kaymas› m› olu yor?” sorular› gündeme geldi ve
tart›ﬂmalar sürüyor.
Tart›ﬂmalar›n bir aya¤›nda; Türkiye’nin “Bat›”dan kopup “Do¤u”ya, yani Müslüman Arap toplulu¤una kayd›¤› tespitinde bulunanlar var. Bunlara göre AKP’yle birlikte “laik devlet”, “dinci devlete”
dönüﬂtürülüyor. “Uygar bat› medeniyeti”nden kopulup, Do¤u’nun,
Ortado¤u’nun geri, dinci devletlerinin bulundu¤u kampa giriliyor. Hamas ve ‹ran konusundaki tutumlar,
devletin “laik niteli¤inin dinci devlete dönüﬂtürülmesinin do¤al sonucudur. ”
AKP iktidar› ise bir taraftan adeta yemin-billah ederek “bat›dan bir
eksen kaymas›” olmad›¤›n› söyleyip emperyalistlere güvence üstüne
güvence verirken ve eksen kaymas›
tart›ﬂmas› yapanlar› “ ‹s ra i l ’i n a¤ z › n d a n k o n u ﬂ m a k l a ” suçluyor. Di¤er taraftan ‹srail’e yönelik sert suçlamalar›yla, BM’nin ‹ran’a yapt›r›m
karar›na “red” oyu vermesiyle Ortado¤u’da “lider ülke” manevralar›yla
Türkiye halk› üzerinde de etkili olmaya çal›ﬂ›yor.
Bu tart›ﬂmalar üzerine geçti¤imiz hafta Yürüyüﬂ Dergisi’nin 220.
say›s›nda ﬂöyle yazm›ﬂt›k; “ B u r a dan ha reket le , Türkiye’nin e mpe r ya liz md e n ko p tu ¤ u , k o pm a k ta o l du¤u ﬂeklindeki tespitler, Türkiye
gerçe¤inden de, AKP gerçe¤inden
de uzakt›r. Emperyalizmle oligarﬂi
aras›nda, emperyalizmle AKP a r as›nda ﬂu veya bu konuda k› smi çe liﬂkiler, farkl› politikalar olabilir;
ama ne Türkiye, ne de parti olarak
AKP, emperyalizmden kopamaz.”
Birincisi, tart›ﬂman›n özü yanl›ﬂt›r. Bat› ve Ortado¤u iki ayr› “ek s e n ” de¤ildir. AKP’nin dincili¤i,
oligarﬂi içi iktidar savaﬂ›nda mevzi
kazand›kça yaﬂam›n bir çok alan›n-

da daha etkili olmaktad›r. Bu gerçektir. Fakat bir eksen kaymas›ndan
bahsetmek mümkün de¤ildir. AKP,
bunu istese de yapamaz. Çünkü
“eksen” denilen ﬂey e m p e r y a l i s t
s i s t e md i r. Türkiye emperyalizmin
yeni-sömürgesidir. AKP, oligarﬂinin
tüm hükümetleri gibi emperyalizmin iﬂbirlikçisidir. AKP emperyalizme yaslanarak iktidar olmuﬂ ve
güçlenmiﬂ bir partidir. AKP’nin emperyalist sistemden kopmas› mümkün de¤ildir.
‹kincisi, AKP’nin yanaﬂt›¤› iddia edilen Müslüman Arap devletleri, mevcut dünya sistemi içinde
ikinci bir “ e k s e n ” de¤ildir. Bir çok
Arap devleti Amerika’n›n en önemli iﬂbirlikçilerindendir. ‹ﬂbirlikçi
krallarla, emirliklerle emperyalist
sistemin içindedirler. Bu tablonun
d›ﬂ›nda, emperyalizmin ony›llard›r
süren sald›rganl›¤›na ve Siyonizm
hamili¤ine karﬂ› Ortado¤u halklar›n›n büyük bir öfkesi olsa da, keza
‹ran, Suriye gibi emperyalist sistemin tam denetimine girmeyen ülkeler olsa da, “Arap Birli¤i” ülkeleri,
genel olarak emperyalizm iﬂbirlikçisi bir çizgidedir ve bu anlamda da
zaten ayr› bir eksen de¤ildir.
Ü ç ü n c ü s ü ; AKP, Amerika’n›n
Ortado¤u politikalar›ndaki baﬂ iﬂbirlikçilerinden biridir. Bunun en
somut göstergesi de Erdo¤an’›n
BOP’taki “eﬂbaﬂkan” statüsüdür.
“Emperyalistler, Türklük ve Müs lümanl›k temelinde hala AKP’yi
Afganistan’dan Irak’a kadar her

AKP’nin yanaﬂt›¤› iddia
edilen Müslüman Arap
devletleri, mevcut dünya
sistemi içinde ikinci bir
“eksen” de¤ildir. Bir çok
Arap devleti Amerika’n›n en
önemli iﬂbirlikçilerindendir.
‹ﬂbirlikçi krallarla,
emirliklerle emperyalist
sistemin içindedirler.

y e r d e , › l › m l › i s l a m t e m e l i nd e B ü yü k Ortado ¤u Projesi’nde k ul lanmaya devam etmektedirler.”
AKP ‹slamc›l›¤›, Oratdo¤u’da
halklar›n Amerika’ya karﬂ› “ r a d i ka l ‹s l a m” temelinde geliﬂen muhalefetini sistem içine çekmek için
kullan›lmaktad›r.

“Bat›” ve “Do¤u” diye
ayr› e ksenler yoktur
Bu kavram emperyalizm gerçe¤inin üzerini örten bir kavramd›r.
Günümüz dünyas›nda iki toplumsal
sistem vard›r. Kapitalizm ve sosyalizm.
Ne dir ‘bat›’?
Laiklik mi, demokrasi mi, refah
m›? Ne oldu¤u belirsiz “modernlik”
mi? “Bat›” bunlar›n hiç birisi de¤ildir.
“Bat›” denilen ﬂey kapitalist sistemdir. Amerikan ve Avrupa emperyalizmidir. Dünya halklar›n›n sömürülmesidir. Terördür. ‹ﬂkencelerdir.
Katliamlard›r. Ülkelerin iﬂgalidir.
Eksen kaymas› tespiti yapanlar
AKP’nin emperyalizmle olan iﬂbirli¤ine karﬂ› ç›km›yorlar. AKP’nin
Amerika’n›n Ortado¤u politikalar›na ortak olmas›na, Irak’›n iﬂgaline
destek vermesine, Afganistan’›n iﬂgaline ortak olmas›na karﬂ› ç›km›yorlar. AKP’nin emperyalizmle
olan iliﬂkisini savunuyorlar.
Karﬂ› ç›kt›klar›, AKP’nin “‹slamc›” niteli¤inden kaynakl› Ortado¤u devletleriyle Avrupa ve Amerikan politikalar›yla “ters düﬂmek”
pahas›na iliﬂki geliﬂtirmesidir.
AKP, çeﬂitli politik hesaplarla
Gazze ve ‹ran konusunda Avrupa ve
Amerikan emperyalizmiyle ters
düﬂse de, özünde emperyalizmin
politikalar›yla çeliﬂmemektedir. Büyük Ortado¤u Projesi’ne bir itiraz›
yoktur. Amerika’n›n Ortado¤u politikalar›na hizmet etmektedir.
Eksen kaymas› tart›ﬂmalar› üzerine Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül
ﬂu cevab› veriyor; “Türkiye, AB'nin
d›ﬂ politikada ald›¤› kararlar›n yüzde 98'ine kat›lan bir ülke. Bizim
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'Hay›r' oyumuz ‹ran'› masada tuttu. T ür ki ye 'nin oyuna de¤i l, niyeti ne ba kmak laz›m. ‹ﬂin e sas›nda ba t › yl a t e r s d üﬂ m e k yo k . ”
Cumhurbaﬂkan› Gül’ün dedi¤i
gibi AKP’nin emperyalizmin Ortado¤u politikalar›na karﬂ› ç›kma yok.
Tam tersine emperyalizmin politikalar›n› ‹ran’a kabul ettirmeye çal›ﬂ›yor. Sonuçta AKP iktidar›n›n Ortado¤u politikalar›, Amerika’n›n ortado¤u politikalar›ndan ba¤›ms›z
de¤ildir. Daha do¤rusu AKP’nin ba¤›ms›z bir Ortado¤u politikas› yoktur. AKP’nin D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu aylard›r Amerika’n›n sözcüsü gibi ülkeden ülkeye
dolaﬂmaktad›r. Amerika’n›n izni,
onay› olmadan Türkiye oligarﬂisi
Ortado¤u’ya ad›m›n› bile atamaz.
Cumhurbaﬂkan› Gül diyor ki;
“ Bu i ﬂ i n di pl oma t i k yol l a çö zü mü
için u¤raﬂ›yoruz. Onlardan daha
fazla gayret sarfediyoruz ‹ran'›
masada tutmak için.”
Cumhurbaﬂkan› Gül’ün söyledi¤i do¤rudur. ‹ran’› “masada tutmak” için, Hamas’› emperyalist sistemle uzlaﬂt›rmak için, Suriye’yle
emperyalistler aras›nda arabulucu
olmaktad›r. Mesele ‹ran’›n “nükleer
silah” meselesi de¤ildir. Mesele
‹ran’›n emperyalizmin Ortado¤u
politikalar› çerçevesinde hizaya sokulmas›d›r. Ve Amerika bu konuda
AKP iktidar›n› en iyi ﬂekilde kullanmaktad›r. AKP’nin ‹srail’e yönelik
sert ç›k›ﬂlar› nedeniyle Ortado¤u’da
kazand›¤› sempati ve gücü de, Amerika yine kendi politikalar› do¤rultusunda de¤erlendirecektir.
Bu yanlar›yla AKP politikalar›nda halklar aç›s›ndan bir eksen kaymas› yoktur. Tam tersine AKP, bu
giriﬂimleriyle, emperyalist kamp
içinde iﬂbirlikçilik boyutuyla daha
etkin rol üstlenmeye çal›ﬂ›yor.
AKP’nin “bat›”dan koptu¤u
kayg›s›yla eksen kaymas› tespiti yapanlar, oligarﬂinin belli bir kesimi
olup, AKP’nin bu tav›rlar› sonucunda emperyalizmle ekonomik, ticari,
askeri iliﬂkilerin zedelenece¤ini düﬂünenlerdir. Ancak bu noktada ç›karlar›na bir zarar gelmedi¤ini gör-
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Emperyalizmden kopman›n yolu...
Emperyalist sisteme göbekten yani ekonomik, askeri, siyasi ba¤›ml›l›k içinde olan bir ülke, “art›k ben
yokum” diyerek sistemden kopamaz.
Bunun olabilece¤ini düﬂünmek emperyalizm gerçe¤inden bihaber olmakt›r.
AKP’nin son günlerdeki politikalar›ndan hareketle Türkiye’nin “eksen de¤iﬂtirdi¤i” tespitini yapmak,
emperyalizmle yeni-sömürgeler aras›ndaki ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin gücünü, derinli¤ini görememektir.
Birincisi, AKP’nin emperyalist
sistemden kopmak gibi bir politikas›
yoktur. ‹kincisi; AKP bunu istese de
yapamaz.
Irak’›n, Afganistan’›n iﬂgali,
‹ran’›n emperyalistler için baﬂ hedef
haline gelmesi, Amerika’n›n Büyük
Orta Do¤u Projesi tüm dünyay› emperyalist sisteme ba¤lamak içindir.
Emperyalizm, tekellerin bütün dünya
halklar›n› sömürü sistemidir. Bu sisdükleri noktada, bu karﬂ› ç›k›ﬂlar›
da giderek gerileyecektir.
AKP’nin “dincilik” temelinde
devletin eksenini Ortado¤u’ya kayd›rd›¤› tespitini yapan di¤er bir kesim ise emperyalizm gerçe¤ini tan›may›p, emperyalizmi, “ça¤daﬂl›k,
demokrasi, uygarl›k...” olarak görenlerdir.
Yan›lg› da buradad›r: Devletin
“dinci” ya da “laik” olmas› o devletin “eksenini” belirlemez. Yeni-sömürgelerin dincisi de, laiki de emperyalist sömürü sisteminin içindedir. Emperyalizm iﬂbirlikçisidir.
E¤er AKP’nin gerici politikalar›na
karﬂ› iseniz, önce AKP’nin A m e r i kan iﬂbirlikçili¤ine karﬂ› ç›k›lmal›d›r. BOP’a, AB üyeli¤ine, IMF ve
NATO üyeli¤ine karﬂ› ç›k›lmal›d›r.
Çünkü gericili¤i üreten bunlard›r.

temin d›ﬂ›nda kalan herkes emperyalizm için tehlikedir. Bunun için ülkeleri iﬂgal etmekte, ülkelere ve örgütlere karﬂ› kara listeler yay›nlamaktad›r. Emperyalizm, sisteme boyun e¤meyen ülkeleri iﬂgal pervas›zl›¤›n›
gösterirken, yeni-sömürgesi bir ülkenin “ben eksenimi baﬂka tarafa kayd›r›yorum” diyerek emperyalist sistemden kopmas›n› seyretmeyecektir
elbette. Emperyalist sistemden kopman›n, ba¤›ms›zl›¤›n bugüne kadar
bilinen ve pratik içinde denenmiﬂ,
do¤rulanm›ﬂ tek yolu vard›r: Ulusal
ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›. Tek kelimeyle DEVR‹M!
Emperyalist sistemin d›ﬂ›na
ç›kmak emperyalizmin iﬂbirlikçisi Say›: 221
oligarﬂilerin iktidar›na son vermektir. Yürüyüﬂ
Emperyalizmle olan ekonomik, as- 20 Haziran
keri, politik tüm ba¤lar› kopar›p
2010
atmakt›r. Bunlar› yapabilecek noktaya gelmenin ise, emperyalizme ve
iﬂbirlikçilerine karﬂ› savaﬂmaktan
baﬂka yolu yoktur.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n
esip gürlemeleri ikiyüzlülükten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. AKP, bugüne kadarki en Amerikanc›, en iﬂbirlikçi
partidir. AKP politikalar› emperyalist sistemden kopmay› içeren politikalar de¤ildir.
Bu yan›yla “eksen kaymas› m›
var” tart›ﬂmas› yanl›ﬂ bir tart›ﬂmad›r. Eksen emperyalizmdir. Oligarﬂi
için eksen Amerika’n›n ve de Avrupa’n›n emperyalist politikalar›d›r.
AKP’nin Orta Do¤u’daki varl›¤›
Amerikan politikalar›ndan ba¤›ms›z
de¤ildir.
Emperyalizmle AKP iktidar›
aras›ndaki çeliﬂkiler, “sistem d›ﬂ›”
de¤ildir. Emperyalizm, AKP’yi her
durumda sistemin bekas› için kullanmaktad›r ve kullanmaya devam
edecektir.

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!
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AKP iktidar› döneminde ‹srail’le ticaret 3.3 milyar dolara ulaﬂt›!

‹liﬂkilerinizi kesmedi¤iniz sürece ‹srail’in suç
orta¤› olmaya devam edeceksiniz!
Televizyon ekranlar›nda, meydanlarda Filistin konusunda hergün
yalan söylemeye devam ediyor Baﬂbakan E r d o ¤ a n. Her konuﬂmas›nda
a¤z›n› Gazze ile aç›p, Gazze ile kapat›yor.
Be¤enmediklerini “‹srail a¤z› ile
konuﬂmakla” suçluyor art›k. Konuﬂmalar›na bak›lacak olursa, y›llard›r “Filistin davas›n›” ondan
baﬂka savunan olmam›ﬂ...
Gerçekte ise Filistin’de ‹srail iﬂgalinin suç orta¤›d›r A K P i k t i d ar ›. Ancak halktan bunu gizlemeye
çal›ﬂm›ﬂlard›r. Nitekim daha önceki
say›lar›m›zda ‹srail devleti nin 62
y›ll›k tarihinde, Türkiye oligarﬂisinin hep ‹srail’in yan›nda oldu¤unu
yazm›ﬂt›k.
Say›: 221

Yürüyüﬂ
20 Haziran
2010

A K P iktidar› Filistin’deki
z u l m ü n s u ç o r t a ¤ › d › r,
çünkü...
Baﬂbakan Erdo¤an hergün ‹srail’i suçlayan demeçler verirken, 8
y›ll›k iktidarlar›nda ‹srail ile imzalad›klar› onlarca anlaﬂman›n hiçbirinden söz etmiyor.
AKP iktidar› döneminde sadece
iki ülke ticareti 2008’de 3.5 milyar
d o l a r d › r. Yani ‹srail’in Gazze’ye
a m b a r g o s u s ü re r k e n , ‹ s r a i l F i l i s tin’de katliamlar yaparken, AKP
‹srail’e milyar d o l a r l a r k a z a n d ›r›yordu.
‹ﬂte ‹srail o milyar dolarlarla,
uçaklar›n› uçuruyor, tanklar›n› yürütüyor, iﬂgalci askerlerini donat›yor, Filistinliler üzerine binlerce
bomba ya¤d›r›yordu.
AKP iktidar›, Gazze’nin 35 ayd›r kuﬂatma ve tecrit alt›nda tutulmas›ndan, binlerce Filistinli’nin
katledilmesinden, binlerce çocu¤un
aç b›rak›lmas›ndan sorumludur. ‹srail’in suç orta¤›d›r.
Gazze 35 ayd›r k u ﬂ a t m a v e
t e c r i t a l t › n d a d › r... ‹srail, Filistin
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halk›n› teslim almak için her yöntemi uygularken Türkiye en iyi dostuydu ‹srail’in...
Özellikle “savunma” sanayiinde
Türkiye ile ‹srail aras›nda 2 milyar
dolarl›k iﬂ hacmi bulunuyor. AKP
iktidar› döneminde ‹srail’le ticaret
3.3 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r.
AKP iktidar›nda ülkemizi ya¤malayan ‹srail’li ﬂirketlerin say›s›
da artt›. Halen 250’ye yak›n ‹srail
firmas› ülkemizde faaliyet gösterirken, Türkiyeli müteahhitlik firmalar› da ‹srail’de 583 milyon dolarl›k
ihaleler alm›ﬂ, iﬂgalci ‹srail’e yeni
ﬂehirler kurmakla meﬂguldürler.
Tekeller “el alt›ndan” ‹srail ile
ekonomik iliﬂkileri sürdürmektedirler. AKP’yi de bunun için desteklemektedirler. Örne¤in, sadece Zorlu
Enerji Grubu’nun ‹srail’de 4 do¤algaz tesisi projesi bulunmaktad›r.
‹ﬂbirlikçi tekellerin temsilcileri
‹srail’de lüks otellerde ‹srail’li bakanlarla anlaﬂma imzalarken, ‹srail
Gazze’de kan dökmeye devam ediyordu.
“Gazze halk›n› gece uyutmamak” için Gazze üstünde saatlerce
alçaktan uçup ses duvar›n› aﬂan onlarca savaﬂ uça¤›n›n paras›n› Z o r l u
gibi ‹srail ile iﬂbirli¤i yapan iﬂbirlikçi tekellerin kazand›rd›¤› bir s›r de¤ildir.‹‹
‹srail’e “kafa tutmakla” övünen,
“ S i z ç o c u k öl d ür m e y i i yi b i l i r s i n i z ”
dedi¤i bir devlete, hava sahas›n›
aç›p, pilotlar›n› e¤itmiﬂtir AKP iktidar›. ‹srail ile ticaret yapmay› sürdürerek, katliamlar›n suç orta¤› olmaya devam etti iktidar›n›n 8 y›l›
boyunca.
F-14 ve F-16 s a v a ﬂ u ç a k l a r › n › n
yenilenme projesi ve M-60 “ t a n k
m o d e r n i z a s y o n u ” projesi karﬂ›l›¤›nda, ‹srail’e milyonlarca dolar
ödendi.
‹srail’le o kadar çok askeri an-

laﬂma yap›p, ‹srail’le ticareti öylesine geliﬂtirdiler ki, bugün meydanlarda Filistin halk›n›n dostlu¤una
iliﬂkin olarak söylediklerinin h i ç b i r
d e ¤ e r i y o k t u r.
Oligarﬂinin ordusunun askeri ihtiyaçlar›n›n bir k›sm›n› ‹srail karﬂ›lad›. Milyar dolarl›k dev bütçeli askeri anlaﬂmalar, AKP’nin ve Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n onay› ile ‹srail’le yap›ld›.
1996’dan bu yana oligarﬂinin ordusunun uçaklar›nda ‹srail’in yaz› l › m › k u l l a n › l m a k t a d › r. ‹srail’e
böylesine ba¤›ml› hale gelmiﬂlerdir.
Örne¤in 48 adet F-4 savaﬂ uça¤›n›n modernizasyonu, için ihaleler
hep ‹srail’e verildi.
Tüm bu ihaleler hem de oligarﬂinin ordusunun stratejik ihaleleri,
neden hep ‹srail’e verildi?
Bu sorunun cevab› kuﬂkusuz ‹srail devleti ile süren askeri, ticari,
siyasi iliﬂkilerdedir. ‹srail devleti
oligarﬂinin 62 y›ll›k orta¤›d›r.. Nitekim iktidara gelen her parti bu iliﬂikiyi sürdürürken, AKP gibi partiler
döneminde ise bu iliﬂkiler askeri,
ekonomik, ticari alanda daha çok
geliﬂtirilmiﬂtir.

183 milyon dolar
Yukar›daki rakam ile ifade edilen para s›radan bir rakam olmaktan
ötedir.
183 milyon dolar, sadece 10
H e ron uça¤› için ‹srail devletine
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ödenen toplam parad›r. ‹srail 2004
y›l›nda kazand›¤› bir ihale ile Türkiye'ye 183 milyon dolar karﬂ›l›¤›nda 10 adet Heron diye bilinen insans›z hava arac› satmay› kabul etmiﬂti. Uçaklar›n alt›s› ve yer istasyonlar› geçti¤imiz aylarda Türkiye'ye teslim edilerek Batman'a yerleﬂtirilmiﬂti.
‹srail’e ödenen 183 milyon dolar, kuﬂkusuz halk›n bo¤az›ndan kesilerek, halk›n cebinden al›narak
ödenmiﬂtir. Bu para, Filistin’deki
‹srail iﬂgalinin güçlendirilmesi demektir.
Aç›k olan gerçek ﬂudur ki, ‹srail’e ödenen her Türk liras›n›n, her
dolar›n karﬂ›l›¤› Filistin halk›na
bomba, kurﬂun olarak dönmüﬂtür.
AKP kurmaylar› ‹srail ile böylesine iliﬂkiler sürdürürken, iﬂgal alt›ndaki Filistin halk› en temel ihtiyaçlar›n› dahi karﬂ›layamaz bir durumda b›rak›lm›ﬂt›r y›llarca..
AKP bu savaﬂta, iﬂgalcinin,
7’den 70’e zulüm uygulayan zalimin yan›ndad›r. Yan›nda olmakla da
kalmay›p, onu ekonomik olarak
desteklemiﬂ, ihale vermiﬂ, ticaret
yapm›ﬂt›r.
Hemen herkesi “‹srail a¤z› ile
konuﬂmakla” suçlayan iktidar›n
kendi yapt›klar› ortadad›r. 8 y›ll›k
iktidarlar› döneminde ‹srail’le iliﬂkileri geliﬂtirmiﬂler, bugün ise bu
iliﬂkilerin ne olaca¤› sorusuna cevap bile vermiyorlar.ll

Bu tablonun suç orta¤›d›r
AKP!
16 Eylül 1982’deki Sabra ve ﬁatilla katliam›n› yaﬂayan Naval Ebu
Rudeyna, katliamda aralar›nda babas› ve karn› deﬂilerek bebe¤i karn›ndan ç›kar›lan hamile ablas›n›n
bulundu¤u 16 akrabas›n› kaybetmiﬂti. Henüz 6 yaﬂ›ndayken yaﬂad›¤› bu katliam› ﬂöyle anlat›yordu:
“Uyuﬂturucu alm›ﬂlard›, yerde
ﬂ›r›ngalar görülüyordu. Her ad›m
att›¤›m›zda cesetlerin üzerine bas›yor ve her seferinde ya bir komﬂu ya
da bir akraba görüyorduk”...
Sabra ve ﬁatilla’dan 28 y›l sonra

bu kez Gazze’de ‹srail katliamlar›
ve kuﬂatmas› ile karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r Filistin halk›.
‹srail, halk›n evlerini bombalayarak, evleri dozer ve kepçeler ile
y›karak halk› baﬂta Gazze olmak
üzere Filistin’de bar›namaz hale getirmek istemektedir.
Özellikle feda savaﬂç›lar›n›n ve
‹srail’e yönelik eylem yapan savaﬂç›lar›n ailelerini de cezaland›rmak
amac›yla bugüne kadar ﬂehit ve tutsak düﬂen savaﬂç›lar›n ailelerinin
evlerini ya kepçe ile y›km›ﬂ ya da
patlay›c› ile havaya uçurmuﬂtur.
2001-2006 y›llar› aras›nda Filistinliler’in 75 bin evini, 359 okulunu, 17.836 iﬂyerini, 21 cami ve kilisesini bombalayarak tahrip etmiﬂ,
y›km›ﬂt›r ‹srail.ﬂﬂ 2008 y›l›nda ise 60
bin evi ya tümüyle y›kt› ya da kullan›lamaz hale getirdi ‹srail askerleri. Evler yeniden yap›lmas›n diye de
demir ve çimentoyu yasaklad›lar.
5 y›l içinde 200 binden fazla narenciye ve zeytin a¤ac›n› yakm›ﬂ, bilinçli olarak zeytin a¤açlar›n› ve narenciye bahçelerini tahrip etmiﬂtir.
Siyonist ‹srail Filistin’i ördü¤ü
d e v d u v a r l a r ile adeta ﬂehir ﬂehir,
kasaba kasaba birbirinden t e c r i t e t m i ﬂ , akrabalar› bile birbirinden
ay›rm›ﬂt›r. Kurdu¤u geçiﬂ noktala r › n d a halk›n onurunu k›rm›ﬂ, iﬂkence yapm›ﬂ, saatlerce geçiﬂ noktalar›nda halk› tutmuﬂtur.
Gazze’de yakarak, y›karak, katlederek sonuç alamam›ﬂ, Nazilerin
L e n i n g r a d halk›na uygulad›¤› gibi
bir kuﬂatma uygulam›ﬂtr. 35 ayd›r
sürdürdü¤ü kuﬂatmada ilaç giriﬂine,
temel g›da maddelerinin giriﬂine
izin vermemiﬂtir. 1.5 milyon Gazzeli’yi açl›kla, kuﬂatma ile teslim almaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Kuﬂatma sürerken, nokta operasyonlar› yapm›ﬂ, havadan ve karadan
halka bomba ya¤d›rmaya, suikastlar
yapmaya, ay›rd etmeksizin Filistinliler’i katletmeye devam etmiﬂtir.
Geceleri ise Gazze üzerinde
uçaklarla gürültü yaparak, bombalama yapacakm›ﬂ gibi uçuﬂlar yaparak 1.5 milyonluk Gazze’yi uyut-

mam›ﬂlard›r.
Son 35 ayl›k Gazze kuﬂatmas›nda zulüm doru¤una ç›km›ﬂt›r.. Gazze’yi yakarak, y›karak teslim almaya çal›ﬂan ‹srail’in suç orta¤› AKP
olmuﬂtur.

AKP ne yapacak?
AKP iktidar› ﬂu ana kadar ‹srail
ile iliﬂkilerini kesece¤ine dair tek
bir aç›klama yapm›ﬂ de¤ildir. Kald›
ki AKP iktidar› halka böyle bir aç›klama da yapm›ﬂ de¤ildir.
Savunma Sanayi Müsteﬂarl›¤›nda Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an'›n
baﬂkanl›¤›nda yap›lan toplant› sonras› Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, Savunma Sanayisi ‹cra Komitesi Toplant›s›'n›n ard›ndan gazetecilerin sorular›na iliﬂkin; “‹srail
ile yürütülen savunma anlaﬂmalar›
iptal mi?” sorusuna Bakan Gönül, “
Gündemimizde öyle bir m a d d e
yokt u, görüﬂme di k'' diyerek, askeri anlaﬂmalar›n iptal edilmeyece¤ini
söyledi.
Vecdi Gönül daha önce de bir
gazetecinin “‹srail'le yap›lan askeri
anlaﬂmalar›n iptali söz konusu mu?'
sorusuna; “ Henüz D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›ndan böyle bir teklif gelmedi”
demiﬂ ve ‹srail ile askeri anlaﬂmalar›n sürece¤ini söylemiﬂti.
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, ‹srail ile devletten devlete
hiçbir ihale sözleﬂmesinin bulunmad›¤›n› söyledi. Yani bu demektir ki,
‹srail ile iptal edecekleri, kesecekleri bir anlaﬂma da olmayacakt›r.
Bu “biz ‹srail ile iliﬂkilerimizi
s ü r d ü r e c e ¤ i z ” demektir elbette.
Ama herkesi aldatarak, kelime
oyunlar› yaparak, ‹srail ile iliﬂkileri
meﬂrulaﬂt›ramazlar.
AKP ‹srail ile iliﬂkilerini sürdürmeye devam edecektir...
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Talan hiç bu kadar büyük olmad›!
Madenleri talan
etsinler diye;
Î 1923- 2004 y›llar›
aras›nda 1500 maden
arama ruhsat› verildi
Î AKP 4 y›l içinde 43 bin
500 ruhsat verdi
Î AKP Türkiye’nin
yüzölçümünün üçte biri
kadar bir alanda,
emperyalist tekeller ve
iﬂbirlikçilerine ya¤ma
izni verdi
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Î ‹ktidar bir tek AKP’liye 28
Yalova büyüklü¤ünde bir
alanda ya¤ma izni verdi
Î Özelleﬂtirme ad›na
herﬂeyi satt›lar. 24 y›lda
toplam 39.6 milyar dolarl›k
özelleﬂtirmenin 30.7 milyar
dolarl›k bölümü (yüzde
77.6’s›) AKP iktidar›nda
gerçekleﬂtirildi
Bir süredir meclis gündeminde
olan M a d e n K a n u n u’ndaki de¤iﬂikliklerle ilgili tasar›,, 11 H a z i r a n
günü, TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edildi. ‹ﬂbirlikçi AKP, ya¤man›n önünü biraz daha açacak yeni
bir düzenleme daha yapm›ﬂ oldu.
A K P, 2005 y›l›nda ç›kard›¤›
Madencilik Faaliyetleri ‹zin Yönetmeli¤i ile ya¤man›n önünü tam
açmak istemiﬂ ancak baz› yasal engellere tak›lm›ﬂt›; yasadaki de¤iﬂikliklerle bu engelleri de aﬂm›ﬂ oldu
AKP. Art›k, ormanlar›m›z, ovalar›m›z, da¤lar›m›z, yaylalar›m›z, su
havzalar›m›z dünkünden daha çok
emperyalist talan ve ya¤maya aç›kt›r.
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AKP hemen herﬂeyi talana, ya¤maya açarak, emperyalist tekelleri
doyurmaya, onlar›n her istedi¤ini
yapmaya devam ediyor.
Maden Yasas› komisyonlarda
görüﬂülürken, emperyalist tekeller
ve iﬂbirlikçilerinin temsilcileri mecliste, komisyonlarda “kulis çal›ﬂmas›” yürütüyor, her yerin koﬂulsuz
olarak kendilerine sunulmas›n› istiyorlard›.
Emperyalist tekeller ve iﬂbirlikçileri sürdürdükleri, ya¤ma ve talan
az geliyor olmal› ki, gözlerini zeytinlik alanlara da dikmiﬂlerdi. Madenlerin bir k›sm›n›n zeytinlik alanlarda bulundu¤unu saptayan tekeller buralar›n da kendilerine verilmesini istediler.
AKP çok istemesine karﬂ›l›k
ﬂimdilik tekellerin bu talebini karﬂ›layamad›. Yasal olarak böyle bir düzenleme yapamasa da, zamanla fiili
olarak zeytinlik alanlar› tekellere
sunaca¤› da bir baﬂka gerçektir.

AKP talanda, ya¤mada
s›n›r tan›m›yor
AKP iktidar› bir yandan “yoksullar›n hakk›n› kimseye yedirmeyece¤i” yalan›n› s›k s›k söylerken, talanda ve ya¤mada s›n›r tan›mad›¤›n› da göstermiﬂ oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z bir soru önergesine
verdi¤i cevapta; 2005 y›l›nda ç›kar›lan Madencilik Faaliyetleri ‹zin
Y ö n e t m e l i ¤ i ’nin ç›kar›lmas›ndan
bu yana sadece 3 bin 839 madene
iﬂletme izni verildi¤ini söylüyordu.
Bakan Y›ld›z, madenleri talan
için verdikleri onbinlerce ruhsat› gizlemek için “küçük bir oyun” oynuyordu. M a d e n a r a m a r u h s a t › y e r ine sadece bu alanda, faaliyet yürüten
iﬂletmelerin say›lar›n› vererek, as›l
talan› gizlemeye çal›ﬂ›yordu.
23 Nisan 2008’de düzenlenen
‘Madencilik Sektörü Orman ‹liﬂkileri’ panelinde, Maden ‹ﬂleri Genel
Müdürlü¤ü yetkilileri taraf›ndan sa-

dece 2007’de, yaklaﬂ›k 1 2 b i n r u hsat verildi¤i aç›klanm›ﬂt›. Bakan,
devletin aç›klad›¤› resmi rakamlar›n› bile gizliyor.
A K P hükümetinin 2004 y›l›ndaki Maden Yasas›’n› ç›karmadan önce baﬂlayan ya¤ma ve talan, öyle
boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r ki, A K P T ü rkiye’nin y üz ö l ç ümü nü n ü ç t e bi ri
kadar olan bir alan› emperyalist tekellere ve onlar›n yerli iﬂbirlikçilerine sunmuﬂtur.
Türkiye topraklar›n›n yüzölçümü 780.917 kilometre k a re d i r. Bunun ﬂu ana kadar 282.898 kilomet r e k a resi yani 3’te 1’i emperyalist
tekeller ve asalak iﬂibirlikçileri taraf›ndan “arama ruhsatlar›” yla kapat›ld›.
Ülkemizin her yan›n› emperyalistlere satmaya devam ediyorlar.
B i n l e rc e f a b r i k a y › , i ﬂ l e t m e y i , t e s i si, TÜPRAﬁ’›, T E K E L’i, PTT’yi
satt›klar› yetmedi...
60 y›ld›r NAT O ü s s ü , “ o r t a k
savunma tesisi” diyerek, yüzlerce
emperyalist üs ve savaﬂ karargah›
için ülkemizin en stratejik yerlerinde emperyalistlere devasa araziler
verildi (on y›l önce, ülkemizin her
yan›na yay›lm›ﬂ olan 122 üs, 36
mi l y on me t re k a re topra¤›m›z› iﬂgal ediyordu.) Ama bu da onlara
yetmedi...
“Yat›r›m yap›yorlar” denilerek,
ülkemizin her yan› emperyalist tekellere aç›ld›. Yetmedi...
Yetmedi ve bu kez ülkemizin
2 8 2 . 8 9 8 k i l o m e t re k a re l i k b i r a l a -

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

Hangi ilin ne

Pervas›z Ta l a n c › l a r !
Kayseri A K P ‹l Baﬂkan›n a 28 Yalova ili büyüklü¤ü
alanda ya¤ma izni!
AKP’nin 2004 y›l›nda yapt›¤›
düzenlemeden sonra, otomobil las t i k t i c a reti yapan Kayseri A K P ‹l
B a ﬂ k a n › Mahmut Cabat, toplam
254 maden arama ruhsat› ald›.
Lastik ticaretinden hiç bilmedi¤i bir alana el atan A K P il baﬂka n›;
1) 25 4 ruhs a t ta n; 95 t a ne s i ni
s at m› ﬂ.. . 45’ini b›ra km›ﬂ .. . 117
arama ruhsat›n› kendisi kullan›y o r... gazl› içecek firmalar›na karbondioksit gaz› ç›kar›p satan bir
fabrikas› var... Elindeki ruhsatlar›n
büyüklü¤ü 4300 kilometrekaredir.
2) AKP ‹l Baﬂkan› 2005’ten bu
yana ortak olarak 740 maden ruhsat› alm›ﬂ. Kapatt›klar› toplam alan
11.281 kilometre k a re d i r.
Bu Yalova ilinin 28 kat› büyüklü¤ünde bir aland›r...
n›, yani üçte biri, madenleri talan
etsinler diye emperyalist tekeller ve
yerli ortaklar›na verildi.
Ya¤mac› ve talanc›lar, 282.898
k i l o m e t re k a rede her istediklerini
yapacaklar. Ormanlar›, da¤lar›, ovalar›, yaylalar› delecek, kazacak, yeralt›nda ne kadar zenginlik varsa ç›kar›p talan edecekler.

O t u r d u ¤ u m u z ﬂ e h i r l e r de
a r t › k b i r ya¤ma alan›d›r
Bilindi¤i kadar›yla ﬂu ana kadar
15 ﬂehir de binlerce kilometrekareyi bulan alanlar asalaklara ya¤ma
için tahsis edilmiﬂtir. 15 ﬂehir için
tekellere “maden arama ruhsatlar›”
verilmiﬂtir.
A n k a r a ’n›n yüzde 38’i, ‹ s t a n b u l’un yar›s›ndan fazlas›, (yüzde
54’ü), ‹ z m i r’in neredeyse yar›ya
yak›n›, (yüzde 41’i), Bal›kesir’in
yar›dan fazlas› (yüzde 66’s›), K ü t a h y a’n›n neredeyse tamam›na yak›n› (yüzde 81’i). Bu haliyle art›k
resmen maden arama bölgesidir

tekellere ve iﬂbirlikKütahya...
kadar›nda ya¤ma ve
Kuﬂkusuz bunlar rast- talan ruhsat› verildi? çilerine satt›lar.
Bu büyük peﬂkeﬂ
gele seçilmiﬂ yerler de¤ildir. Maden potansiyelleri ‹ller...Talana aç›lan alan (Yüzde) operasyonunda, top38
olan, topraklar›n›n alt›nda Ankara
lam 39.6 milyar dol a r l › k özelleﬂtirme
say›s›z zenginlik bulunan ‹stanbul
54
yerlerdir. Buralarda mil- ‹zmir
sat›ﬂlar›n›n yüzde
41
77.6’s›, yani 30 milyonlarca insan›n yaﬂ›yor Ayd›n
59
y a r 734 milyon doolmas›n›n, do¤an›n kirle- Bal›kesir
66
l a r l › k bölümü 7.5
tilmesinin, binlerce a¤aBilecik
64
y›ll›k A K P iktidac›n kesilecek olmas›n›n,
Burdur
62
siyanür kullan›lmas›n›n
r›nda gerçekleﬂtiril42
asalaklar için hiç mi hiç Bursa
di. Baﬂta Türk TeleÇanakkale
57
önemi yoktur.
komünikasyon,
Erzincan
55
TÜPRAﬁ, TEKEL,
Emperyalist tekeller,
52
PTT olmak üzere
ovalar›, da¤lar›, yaylalar› Eskiﬂehir
45
yüzlerce fabrika, iﬂyutmakla, yerle bir et- Kayseri
letme, tesis sat›ld›.
81
mekle yetinmiyor art›k. Kütahya
ﬁimdi s›ra ﬂehirlerimize Sivas
Yani AKP’nin
54
geldi. Düﬂünün ‹stan- Yalova
7.5
y›ll›k iktidar›
55
bul’un yar›s›, Kütahdöneminde; 16.5
ya’n›n neredeyse tamam›y›lda yap›landan
n› kapsayan büyüklükte alanlara
daha fazla peﬂkeﬂ gerçekleﬂtirildi.
maden ruhsatlar› verilmiﬂtir.
AKP’yi emperyalistlerin ve iﬂbirAKP bunlar› iktidar›n›n son 4
likçi tekellerin desteklemesinin nedey›l› içinde h›zland›rm›ﬂt›r. Peki bunni budur iﬂte! Onlara hiçbir iktidar›n
lar ne kadar bilinmektedir?
sunmad›¤› olanaklar› sunuyor.
Bunlar bilinmesin, tart›ﬂ›lmas›n
AKP iktidar› vatan›m›z›n her kadiye yazd›r›lm›yor, tart›ﬂ›lm›yor..
r›ﬂ›n› satmaya devam ediyor!..
Halk ö¤renmesin diye adeta masallarla uyutuluyor. ﬁovenist dinci
ﬂovlarla oyalan›yor.
ﬁehirler, madenler, ormanlar,
da¤lar, ovalar... sat›l›rken istiyorlar
ki, halk hiçbir ﬂeyin fark›nda olmas›n, fark›nda olanlar da sesini ç›kaHatay’›n Samanda¤ ‹lçesi’nde
ramas›n!
Tekebaﬂ› Beldesi’nde köylüler tarlalar›na rüzgar enerji santrali kurulA K P 16.5 y›lda sat›landan
mas›n› direnerek engelledi. 9 Hazidaha fazlas›n› 7.5 y›lda
ran günü sabah saatlerinde baﬂlayan
satt›!
kaz›ya köy halk› karﬂ› koyunca özel
kuvvet ve çevik kuvvet polisleri bi‹MF’nin yeni-sömürge ülkelere
ber gaz›yla sald›rd›. Köylüler bu
dayatt›¤›, özelleﬂtirme ad› alt›ndaki
sald›r›ya sinek ilac›, pul biber, horya¤ma ve talan ile ülkenin temel tetum ve kazma kürekle karﬂ›l›k versislerinin, kurumlar›n›n, fabrikalar›di. Direniﬂ karﬂ›s›nda kepçe, çevik
n›n sat›lmas›na Türkiye 1986 y›l›nkuvvet ve özel güvenlik geri çekilda baﬂlad›. 24 y›ld›r da bu politikamek zorunda kald›.
n›n gere¤i olarak ülke de sat›lmad›k
bir ﬂey b›rakmad›lar..
Köylüler 10 Haziran sabah› tarlalarda yine topland›, daha sonra
Türkiye, özelleﬂtirmelerde 24
kendi kepçelerini getirerek aç›lan
y › l d a 3 9 m i l y a r 6 0 0 mil yo n 5 81
çukurlar› kapatt›lar. Ayn› gün Tekebin dolarl›k sat›ﬂ yapt›. Bu sat›ﬂta
baﬂ›’da ev bask›nlar› ile 6 kiﬂi janfabrikalar›nda ürettiklerini satmad›darma taraf›ndan göz alt›na al›nd›.
lar. Tersine fabrikalar›n kendisini
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Hatay’da Rüzgar
Santrallerine Karﬂ›
Direniﬂ
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Emperyalizm
‹ﬂbirlikçilerini
Ödüllendiriyor
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Sabanc› Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Güler Sabanc›'ya, Frans›z emperyalizmi taraf›ndan “en
önemli ve de¤erli” ödül sayd›klar›,
devlet niﬂan› L e g i o n d ' H o n n e u r
niﬂan› verildi.
Sabanc›lar daha önce de ‹ t a l y a ,
Belçika, ‹spanya, Av u s t u r y a taraf›ndan çeﬂitli adlardaki “liyakat” niﬂanlar›yla ödüllendirilmiﬂlerdi...
Sabanc›lar, emperyalist tekellerle bütünleﬂmiﬂ bir iﬂbirlikçi tekeldir.
Bu ödüller, Sabanc›lar cezaland›r›ld›¤›nda neden bütün iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ve emperyalistlerin
beyninden vurulmuﬂ gibi oldu¤unu
da aç›klar. Sabanc›’ya vurulan darbeyi bütün emperyalist tekeller kendilerine vurulmuﬂ gibi hissetmiﬂlerdir. Onun içindir ki, üzerinden onca
y›l geçmesine ra¤men beyinlerine
yedikleri bu darbeyi unutmam›ﬂlard›r.
‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvazi, yeryüzünün en lanetlenmesi gerekli insan türlerinden biridir. O bir taﬂerondur, k e n d i h a l k › n › p a z a r l a y a n ,
k e n d i v a t a n › n › s a t a n d › r, vatan hainli¤inin baﬂ›d›rlar. Ekonomik ve siyasi olarak, ülkenin de¤erlerini emperyalizme taﬂ›yan bir arac›d›rlar.
Ve asl›nda, yeni-sömürgecilikle birlikte, emperyalistlerle iﬂbirlikçileri
“iç içe” geçmiﬂ, bir “ b ü t ü n ” oluﬂturmuﬂlard›r. ‹ﬂte bunun için emperyalistler, bir iﬂbirlikçilerinin vurulmas› karﬂ›s›nda bu kadar derinden sars›ld›lar. K e n d i l e r i v u r u l muﬂ gibi oldular. Bunun için hala
unutmuyorlar.
*
‹ﬂbirlikçi tekeller, 1945’lerden
bu yana, Sak›p Sabanc› gibi, “ T ü rkiye’m, vatan›m, hazinem” diye
diye soydular.
Yaﬂad›¤›m›z toprak ayn› toprakt›
ama vatan›m›z ayn› vatan de¤ildi.

Vatanseverlerin üzerine bast›¤› toprakla, vatan hainlerinin topra¤› ayr›yd›.
Onlar, halk›n eme¤ini pazarl›yor, vatan› sat›yordu.
Vatanseverler, halk›n özgürlü¤ü,
vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için yaﬂ›yordu.
25. katta vurulan, vatan hainli¤iydi. Onlarla beraber, onlar›n “ortak”lar›, “hamileri”de vuruldu.
*
Soydular, sömürdüler, palazland›lar, palazland›kça daha çok soydular, sömürü düzenleri sürsün diye
MHP’li sivil faﬂistleri beslediler,
cuntalar› desteklediler, grevleri,
sendikalar› yasaklatt›rd›lar, kontrgerillay› kurdurdular...
12 Eylül öncesi dökülen kan konusunda çok kalem oynat›lm›ﬂt›r.
MHP’den CIA’ya kadar bir çok kesim de suçlanm›ﬂt›r. Ama ne düzen
destekçilerinin, ne de o suçlamalar›
yapanlar›n hiçbiri, dökülen o kandan Sabanc›lar’› sorumlu tutmad›.
Oysa as›l ve belirleyici sorumlu onlard›.
Kan, onlar›n soygun talan düzeni için dökülüyordu.
B iz söyledik bunu bir tek.
Söyledik ve dökülen kan›n hesab›n› ondan sorduk.
*
Ülkemizin sokaklar›nda ölüm
mangalar› cirit at›yordu. ‹nfazlar,
kaybetmeler, faili meçhuller birbirini izliyordu...
Bu iﬂkence, infaz düzenini savunuyordu bir kesim. Bir baﬂka kesim
eleﬂtiriyordu. Ama eleﬂtirenlerin

büyük bölümü de ya polis teﬂkilat›n›, ya M‹T’i eleﬂtiriyor, en “kapsaml›” bakan›, eleﬂtirisini iktidara
kadar uzat›yordu. Ama onlara, Sabanc›lar’a yine bir ﬂey diyen yoktu.
Oysa ölüm mangalar›, ‹kiz Kuleler’de iﬂler t›k›r t›k›r yürüsün diye
kurulmuﬂtu. Devrimcilerin kaybedilmesinin tek nedeni, holdinglerin
kârlar›n›n en yüksek düzeyde tutulmak istenmesiydi.
Bunu yin e sadece biz söy ledik.
*
Ülkemizin hapishaneleri kan gölüne dönmüﬂtü. Devrimcileri teslim
almak istiyorlard›. Evet, baﬂtaki
Adalet Bakan› sorumluydu dökülen
kandan. Operasyonlar› yapanlar sorumluydu. Ama maltalarda akan
kanla, Levent’te, Maslak‘ta yükselen gökdelenlerdeki kasalar›n dolmas› aras›ndaki iliﬂki yine gizleniyordu.
D e v r i m c i h a re k e t a ç › ¤ a ç › k a r d› o iliﬂ kiy i.
Ümraniye Hapishanesi’nde dökülen kan›n hesab›, ‹kiz Kuleler’in
25. kat›nda soruldu.
*
Emperyalistler, ülkeleri iﬂbirlikçiler ARACILI⁄IYLA sömürür ve
yönetirler.
‹ﬂbirlikçiler içinde as›l olanlar,
tekelci burjuvalar ve burjuva politikac›lard›r. Nihat Erimler ve Özdemir Sabanc›lar iﬂte bu aç›dan önemlidir emperyalistler için.
‹ﬂbirlikçiye darbe, emperyaliste
darbedir.
‹ﬂbirlikçilere karﬂ› mücadele etmeyenler, emperyalizme karﬂ› da
mücadele etmiyorlard›r. TÜS‹AD’da Sabanc›lar’da “ilericilik”
görenler, onlar›n “demokrasi ittifak›” olarak görenler, emperyalizme
karﬂ› olamazlar; olduklar›n› iddia
ediyorlarsa, do¤ru söylemiyorlard›r.
*
Emperyalizm ihaneti ödüllendirir. Halk ve devrimciler, cezaland›r›r. Emperyalizm, L e gi on d 'H o n ne u r niﬂan› takar; devrimcilerin verece¤i tek kurﬂundur.
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Gülen: ‘Amerika’n›n misafiriyim’

Bu ‘Konukseverli¤in’
Karﬂ›l›¤› Ne?
Amerikan iﬂbirlikçisi Fethullah Gülen, 11 y›ld›r yaﬂam›n› “sa¤l›k nedenleriyle geldim” dedi¤i
Amerika’da sürdürüyor.
Gülen geçen hafta Amerikan New
York Times gazetesine yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle diyordu: “ABD’de, Tü rkiye, Afganistan, Pakistan ya da di¤er ülkelerden gelen radikal ideolojiye sahip insanlar taraf›ndan rahats›z edilmeden ya da onlardan zarar
görmeden yaﬂamay› ümit ettim.
Amerika’n›n misafiriyim.”
Am e ri ka ’n › n mi s a fi ri ” imiﬂ!
“A
Ama aç›kça görülüyor ki Amerika’ya s›¤›nm›ﬂt›r. Orada emperyalizm ona, “radikal ideolojiye sahip”
olanlardan “zarar görmeden” yaﬂama imkan› sa¤lam›ﬂt›r. Gülen, Amerika’da kendisini güvende hissediyor, sald›r›lardan korunuyor, “evindeymiﬂ gibi” huzur(!) içinde yaﬂ›yor.

Neden A m e r i k a ?
G ü l e n’in Amerika’y› tercih etmesinin elbette nedenleri var. Amerika’n›n “›l›ml› ‹slam” politikas›n›n
maﬂalar›ndan biri olan Gülen, orada
Amerika’yla daha do¤rudan iﬂbirli¤i içinde bulunuyor.
G ü l e n , A m e r i k a ’ya s›¤›nan,
Amerika’n›n himayesinde yaﬂam›n›
sürdüren ilk kiﬂi de¤il kuﬂkusuz.
Amerika bugüne kadar bir çok faﬂist diktatöre, karﬂ›-devrimcilere,
kontrgerillac›lara ev sahipli¤i yapt›.
Kulland›¤› ama art›k kendi ülkelerinde bar›namayan faﬂist diktatörlerin hepsini Amerika’ya kabul edemese de bir k›sm›na yeni-sömürgelerinde s›¤›nacaklar› yer sa¤layarak
onlar› himayeye devam etti.
Bütün bunlar›n yan›nda Amerika, 2. emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›
ertesinde, yüzlerce Nazi savaﬂ suç -

l u s u n u gizleyip e¤iterek CIA’n›n
faaliyetlerinde kulland›.
Suçlu olan Nazileri mahkemelerde yarg›latmayarak, onlar›n hem
yaﬂam›n› kurtard› hem de sosyalizme karﬂ› onlar› kullanmaya devam
etti. Bu nedenle Nazilerin bir ço¤u
Amerika’da kendilerini g ü v e n d e
hissettiler.
K ü b a’da devrimden kaçan iﬂkenceci katilleri, halk düﬂmanlar›n›
Amerika’ya yerleﬂtirdiler önce.
Sonra da onlar› e¤iterek, Küba’da
ka rﬂ › -de vri m ci s av a ﬂ i ç in k ul l a nd› l a r. Küba’y› iﬂgal etmek için gönderdikleri çapulcu sürülerinin
i çi nde e¤i tt i kl er i b u k ar ﬂ› - devr i m c il er var d› .
Amerika, devrimlerden kaçan
soyguncular, halklara kan kusturan
halk düﬂmanlar›na için adeta birer
cennetti. Amerika çok tan›nm›ﬂ ve
teﬂhir olmuﬂ faﬂist diktatörlere dünya halklar›n›n tepkisi ve onlarla yan
yana gözükmeme kayg›s›yla kap›s›n› her zaman açmasa da bu durum
istisnad›r. Amerika, genel olarak
sistemin kulland›¤› tüm gerici güçlere konukluk etmiﬂtir.
6 Haziran 2009’da, Ç i n’in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nde baﬂlayan çat›ﬂmalar sonras› Uygurlar›n
“lideri” R a b i a K a d e r de Amerika’ya s›¤›nanlardand›... Amerika’n›n sa¤lad›¤› imkanlarla Çin’e
karﬂ› kullan›ld›.
1976 y›l›nda bir Küba uça¤›n›
bomba koyarak Barbados aç›klar›nda düﬂüren L u i s P o s a d a C a r r i l e s
Küba’l› bir karﬂ›-devrimciydi. 73
kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i bu katliam› planlayan P o s a d a, Latin Amerika da onlarca kontrgerilla sald›r›s›n›n içinde yerald›. 2000'de P a n a m a'da Castro'ya düzenlenen suikast
giriﬂimi de bunlardan biriydi.
ABD bir suçlu, bir halk düﬂman›

Bazen çat›ﬂ›r, bazen b irleﬂirler.
Ça t › ﬂ t ›k l a r › , a r al a r › n d a k i i k t id a r kavgas› nedeniyledir. A m a
sömürü düzenini sürdürmede,
Amerikan iﬂbirlikçili¤inde ve
elbette anti-komünizmde hep
b i r l i k t e d i r l e r.
olan Posada’ya kucak açarak, sahip
ç›k›yordu. 30 y›l› aﬂk›n bir süre,
E nd o n e z y a'y› katliamlarla yöneten
10 bin kiﬂinin ölümünden “do¤rudan” sorumlu tutulan faﬂist diktatör
S u h a r t o ve ailesi de Amerika’ya s›¤›nm›ﬂt›...
Doland›r›c›l›k, zimmete para geçirme gibi suçlardan olan ve hakk›nda dava aç›lan 1996-1997 Ukr a y n a Baﬂbakan›da milyon dolarlar›yla baﬂka bir yere de¤il Amerika’ya s›¤›nd›...
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Gülen misafirli¤inin
“diyeti”ni ödüyor
Amerika yeni-sömürge ülkelerin
yönetici kadrosunu, generallerini,
polis ﬂeflerini açt›¤› okullarda e¤itmiﬂtir.
Gülen de Amerika’daki, 11 y›ll›k “misafirli¤i”nin diyetini, ABD
politikalar›n› savunarak, Amerikan
ç›karlar› için faaliyet yürüterek ödüyor.
Örne¤in ‹srail’in Gazze’ye yard›m götüren Mavi Marmara gemisine sald›r›p, katliam yapt›¤› günlerde
Gülen, yard›m için ‹srail’den izin
al›nmas›n› istemiﬂti.
Tüm bunlar iﬂte bu bedelin sonucudur. Gülen bir iﬂbirlikçi olarak
“tehlikelerden uzak” ve güvenle
yaﬂad›¤› sürece “misafirli¤i”nin diyetini ödemeye devam edecektir

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!
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Devrim ‹ çin

DEVR‹MC‹ O KUL

Ders: ‹nsan

mas›n› kabul ettirmiﬂlerdir.
Bu örne¤in de
gösterdi¤i
gibi,
“‹nsan›n insan olmaktan kaynaklanan haklar›” diye
de tan›mlanan insan haklar›, hiç de kendili¤inden varolmuﬂ haklar de¤ildir. Tersine, onlar da mücadeleyle kazan›lm›ﬂt›r.
‹lk hali de, krall›k, padiﬂahl›k gibi
mutlak otoriteleri temsil eden iktidarlar karﬂ›s›nda elde edilen haklard›r.

Haklar›
Sevgili okurlar›m›z, 55 bin kiﬂilik büyük koromuzun görkeminin
coﬂkusuyla hepinizi selaml›yoruz.
55 bin kiﬂilik koronun oluﬂumu da
büyük bir dersti hepimiz için. Geçen hafta söze “insanilik”ten girdik.
Dersimize, onunla ayn› kategoride
ele alabilece¤imiz bir konuyla, “insan haklar›” konusuyla devam ediyoruz.

 ‹nsan haklar› nedir?
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n›n damgas›n› taﬂ›r.
Magna Charta Liberatum, Frans›z Haklar Bildirgesi, BM ‹nsan
Haklar› Evrensel Beyannamesi gibi
belgeler, burjuva özlerine ra¤men,
ezilenlerin ezenlere karﬂ› yüzy›llard›r yürüttükleri mücadelenin bir kazan›m›d›r. Dünya çap›ndaki bir mücadelenin sonucuydu. O nedenledir
ki, önemi de uluslararas› çapta olmuﬂtur. Bu ve benzeri bildirgeler,
tüm ezilen halklar›n tarihsel kazan›m› olan mevzilerdir.
Ancak bugün haklar ve özgürlükler sorununu salt bu bildirgelerin
çizdi¤i çerçeveler içinde ele alamay›z.

‹nsan,
haklar›na
sosyalizmde
kavuﬂur!

‹nsan haklar› kavram›, insanl›¤›n biny›llara uzanan eﬂitlik, adalet, özgürlük mücadelesinin bir kazan›m›d›r. Tarihsel
bir kazan›m olarak da “insan
haklar›” kavram›n› kullanmaya
devam ediyoruz. Bu haklar›n
tarih önünde kal›c›laﬂmas›
1789’da Frans›z devrimi s›ras›nda ilan edilen “ H a k l a r Bildirge si” iledir. Daha sonra 1948 y›l›nda
Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan kabul
edilen ve insan haklar› denilince
herkesin kaynak gösterdi¤i “ ‹ n s a n
H a k l a r › E v re n s e l B e y a n n a m e s i ”
de Frans›z devrimindeki bu bildirgeye dayan›r.
Bu haklar “do¤al haklar” olarak
kabul edilir ve ﬂöyle tan›mlan›r:
“‹nsan, insan olmak dolay›s›yla
b u n l a r a s a h i p t i r.”
Bu haklar ayn› zamanda “medeni haklar” olarak nitelenir: “‹nsan,
toplumun bir üyesi olmak dolay›s›yla bunlara sahiptir.”
Fakat tarihsel geliﬂim böyle de¤ildir.
‹nsan haklar›n›n ilk “resmileﬂmiﬂ” hali, 1215 tarihli Magna Charta Liberatum yani Büyük Özgürlük
Belgesi’ne kadar da uzat›l›r. Sözü
edilen tarihte, ‹ngiliz halk› krall›¤a
karﬂ› ayaklanm›ﬂ ve kral›n karﬂ›s›nda insanlar›n baz› haklara sahip ol-

 ‹nsan

haklar›, insanl›k

için dün ne ifade ediyordu,
bugün ne ifade ediyor?
Yukar›da sözünü etti¤imiz Frans›z devriminin Haklar Bildirgesi,
“ ‹ n s a n l a r h ü r ve hakça eﬂit ola r a k d o ¤ a r l a r, öyle yaﬂarlar” diye
baﬂl›yordu. O güne kadar padiﬂahlar›n kulu, krallar›n tebas› (uyruklar›, hizmetkarlar›) olarak kabul edilen, kaderi onlar›n iki duda¤› aras›ndan ç›kan ve hiçbir denetime tabi olmayan hükümlere ba¤l› olan
insanlar›n, sömürücülere, özel mülkiyet sahiplerine, feodal otoritelere
karﬂ› eﬂitli¤i, ka¤›t üzerinde de olsa
kabul edilmiﬂ oluyordu.
Asl›nda o zamanlarda feodalizme karﬂ› verilen mücadelelerin öncüsü burjuvazidir, dolay›s›yla da bu
mücadelelerin sonucu olan bildirgeler de özünde burjuvazinin haklar›-

 Biz hangi insan
haklar›n›, kimlerin
insan haklar›n›
savunuyoruz?

Yukar›da sözünü etti¤imiz
bildirgelerin
burjuvazinin
damgas›n› taﬂ›d›¤›n› belirtmiﬂtik. Bu damgan›n en bariz
izi, kendini “ m ü l k i y e t h a kk › ” meselesinde gösterir.
Bu bildirge ve beyannamelerde
“mülkiyet hakk›” da insan haklar›
aras›nda geçer.
Peki sizce mülkiyet hakk› bir insan hakk› m›d›r?
‹nsan hakk› ne demektir, insa n›n onsuz yapamayaca¤› hakt›r. O
zaman yukar›daki soruyu cevaplamak için ﬂunu soraca¤›z: ‹ n s a n
mülkiyetsiz yaﬂayamaz m›?
Veya yukar›da kulland›¤›m›z tan›m› hat›rlayal›m; insan haklar›,
“insan›n insan olmak dolay›s›yla
sahip oldu¤u hakt›r”. O zaman da
ﬂunu soral›m: ‹nsan, insan oldu¤undan beri mi mülkiyet hakk›na sahipti?
Öyle olmad›¤›n› biliyoruz.
‹nsan›n mülkiyetsiz yaﬂad›¤›n›
ve yaﬂayabilece¤ini de biliyoruz.
Mülkiyet ve insanl›k birlikte varolmuﬂ de¤ildir. Mülkiyet insanl›¤›n
tarihinin belli bir aﬂamas›nda ortaya
ç›km›ﬂt›r. Komünal toplumdan da,
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Burjuvalar› da, proletaryay› da kapsayacak
ﬂekilde bir “insan haklar› mücadelesi”, hem
do¤ru de¤ildir, hem gerçe¤e uygun de¤ildir.
Halklar›n bugün en do¤al, temel haklar› için
yürüttükleri mücadeleyi biz o nedenle “Haklar
ve özgürlükler mücadelesi” olarak
yürütüyoruz. Biçimi, ifade ediliﬂi de¤iﬂebilir,
ama özü böyledir.

sosyalist toplumdan da
biliyoruz ki, insan mülkiyetsiz de yaﬂar, hatta d aha iyi yaﬂar.
Bu örnekte oldu¤u gibi, neyin insan hakk›
olup olmad›¤› da s›n›fsal
konuma ve bak›ﬂa göre
de¤iﬂir.
Biz, bugün art›k, böyle bir insan
hakk› tan›m›n› reddediyoruz.
Diyelim ki insan haklar›n›n en
baﬂta geleni, “ i n s a n c a y a ﬂ a m a
h a k k › ” . Burjuvazi ve tüm sömürenler için böyle bir hak talebi veya
mücadelesi söz konusu mu bugün?
Hay›r! Onlar, s›n›fsal olarak “insanca yaﬂam hakk›”n› ortadan kald›ran
konumundalar zaten. Sonuç olarak
“insanca yaﬂam” talebi, bugün yaln›zca halk›n, emekçilerin talebidir.
E¤itim hakk› da, sa¤l›k hakk› da
insan hakk› olarak tan›mlan›r. Peki
burjuva s›n›flar›n böyle bir sorunu
var m›? Hay›r! Demek ki, bu nitelikteki insan haklar› sorunu da yaln›z halk›n talebi durumundad›r.
Burjuva ve küçük burjuva kesimler, ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n karﬂ›s›na “Ya ﬂ a m h a k k ›
en temel insan haklar›ndan birid i r ” diye ç›karlar. Bununla, devrimcilerin, vatanseverlerin emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› yürüttükleri silahl› mücadeleyi “ i n s a n
h a k l a r › n a a y k › r › ” diye mahkum
ederler.
Oysa sorun ﬂudur ki, yaﬂam hakk›n›, insanl›¤›n sahip oldu¤u ve olmas› gereken tüm di¤er insan haklar›n› gizli-aç›k iﬂgallerle yok eden
emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinden
baﬂkas› de¤ildir. Bir halk›n, ülkesini iﬂgal eden, halka zulmedenlerden
hesap sormas› da tarihsel bir hakt›r,
meﬂru bir hakt›r ve insan haklar›
bunun karﬂ›s›na konulamaz.
Bir iﬂkenceciye karﬂ› bir cezaland›rma yap›l›r veya bir hain cezaland›r›l›r; bu çarp›k insan haklar›
anlay›ﬂ› karﬂ›m›za “iﬂkencecilerin
de yaﬂam hakk ›n › savu nuy oruz!”
diye ç›kar.
Kim insan? Nas›l bir i n s a n ? ‹ﬂ-

te bu çarp›k anlay›ﬂ›n vard›¤› nokta:
‹nsanlara, en insanl›k d›ﬂ› muameleleri yapan bir iﬂkencecinin yaﬂam
hakk›!
Patronun da, iﬂkencecinin, infazc›n›n da “insan oldu¤u” üzerinden
geliﬂtirilen bir insan haklar› anlay›ﬂ›, bunun üzerinden verilen “sevgi,
h oﬂ g ö rü ” ö¤ütleri, insan haklar›n›
savunan de¤il, insanl›¤a karﬂ› iﬂlenmiﬂ en büyük ve en temel suçlar›
meﬂrulaﬂt›ran bir anlay›ﬂt›r.
‹nsan nedir? Evet, fiziki olarak
tan›m› basittir. Beyni olan, iki kolu,
iki aya¤› olan herkes insand›r. Fakat
“insan”, asl›nda tarihi bir oluﬂumdur, fiziki tan›m›n›n ötesinde, sosyal bir varl›kt›r. ‹nsan, hayvanca
duygu ve güdülerin d›ﬂ›na ç›km›ﬂ
bir canl› türüdür. Böyleyken, hayvanlar›n baz› türlerinin bile sahip
oldu¤unun söylenebilece¤i bir adalet duygusuna, o kadarc›k bir vicdana sahip olmayan bir iﬂkencecinin hangi insan hakk›, nas›l savunalabilir?
“ ‹nsan haklar› s›n›flar ü s t üd ü r ” der mesela bu kesimler. Hay›r,
böyle bir s›n›flar üstülük yoktur.
Biz iﬂkenceye, zulme, sömürüye
direnmeyi en do¤al insan hakk› görüyoruz. “Direnme hakk› kutsald›r
ve tart›ﬂ›lamaz” diyoruz. Burjuvazi
kendi sistemine direnmeyi b›rak›n
bir hak olarak görmeyi, “suç” olarak görüyor. Bu nas›l bir s›n›flar üstülük peki?

 ‹nsan haklar› mücadelesi
nedir?
Asl›nda gerçek ﬂudur ki, insanl›¤›n tarihsel bir kazan›m› olarak “insan haklar›” kavram›n› yer yer kullanmaya devam ediyoruz. De¤ilse
bugün iﬂin özünde “insan haklar›”

de¤il, “ h a l k l a r › n h a k l a r › ” vard›r.
Burjuvalar› da, proletaryay› da kapsayacak
ﬂekilde bir “insan haklar› mücadelesi”, hem
do¤ru de¤ildir, hem gerçe¤e uygun de¤ildir.
Halklar›n bugün en do¤al, temel
haklar› için yürüttükleri mücadeleyi
biz o nedenle “ H a k l a r ve özgür l ü k l e r mücadelesi” olarak yürütüyoruz. Biçimi, ifade ediliﬂi de¤iﬂebilir, ama özü böyledir.
Burjuvazinin çizdi¤i s›n›rlar
içinde, burjuvazinin empoze etti¤i
ölçülerle sürdürülen “insan haklar›
mücadeleleri” ise, görünürde “muhalif” bir tutum gibi görünse de, temelde burjuvaziyi güçlendiren bir
politikad›r.
Çünkü asl›nda bu çarp›k anlay›ﬂla insan haklar› mücadelesi verenler, sadece sistemin “aﬂ›r›” insan
haklar› ihlallerini eleﬂtiren bir konumdad›rlar. Mesela, burjuva dev let in “ ﬂiddet hakk›n›” genel olarak
sorgulamamakta, sadece o ﬂiddetin
biçimini, “dozaj›n›” tart›ﬂmaktad›rlar.
Bu çarp›k insan haklar› anlay›ﬂ›na sahip olanlar, mesela Irak’taki
insan haklar› ihlallerini eleﬂtirirken,
Irak’ta bir iﬂgal yönetimi olmas›n›
görmezden gelmekte, meﬂrulaﬂt›rmaktad›rlar.
Bu çarp›k insan haklar› anlay›ﬂ›n›n en tipik göstergelerinden biri,
19-22 Aral›k karﬂ›ﬂ›nda tak›nd›klar›
tutumdur. Bu bak›ﬂ aç›s›na sahip insan haklar› savunucular›, oligarﬂinin hapishanelere sald›r›s›na karﬂ›
ç›kmam›ﬂ, sadece “orant›s›z ﬂiddet”
kullan›lmas›na karﬂ› ç›km›ﬂlard›r.
Bu durum, insan haklar› savunucular›n›n a¤›zlar›ndan düﬂürmedikleri “insan sevgisi” kavram›n›n da
ne kadar temelsiz, ne kadar riyakarca oldu¤unu gösterir.
Burjuva hümanizmi, “insanl›k,
sa ¤ d uy u , h o ﬂg ö r ü , se v gi ” m as k esi
alt›nda yaln›z diz çökmeyi ö¤retir.
Burjuva insan haklar› anlay›ﬂ› da,
asl›nda burjuvazinin iktidar›n›n
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meﬂrulu¤unu ve burjuva
demokrasisinin s›n›rlar›
içinde kalmay› ö¤retir. Bu
anlay›ﬂla insan haklar› mücadelesi verilemez.

Emperyalist sistemde, faﬂist iktidarlarda,
“insan haklar›” kavram› art›k demagojilerin
en baya¤›s› durumundad›r. Hat›rlanacakt›r,
oligarﬂi “‹nsan Haklar› Bakanl›¤›” bile
oluﬂturdu ve bu bakanlar›n ilk iﬂi de
devrimcilerin ölüm mangalar› taraf›ndan
infaz edilmesine nezaret etmek oldu.

 ‹nsan haklar›n›
yok eden kim?
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Bu soruya do¤ru cevap verilmezse, insan haklar› mücadelesi de
do¤ru bir biçimde sürdürülemez.
Kapitalizm koﬂullar›nda eﬂitlik,
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla “insanlar›n do¤uﬂtan eﬂit oldu¤u!” varsay›m›ndan ç›kan bir eﬂitlik ve insan
haklar› anlay›ﬂ›, do¤ru de¤ildir. Burjuva bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya gelmekle, proleter bir ailenin,
yoksul bir köylü ailesinin çocu¤u
olarak dünyaya gelmek ayn› ﬂey midir? Villalarda do¤makla gecekondularda do¤mak ayn› ﬂey midir? Onlar›n “eﬂit olarak do¤du¤u, do¤uﬂtan eﬂit haklara sahip oldu¤u” ileri
sürülebilir mi? Cevap nettir: ‹nsanlar
eﬂit olarak do¤muyor. O halde gerçekli¤i olmayan bu durum üzerine
eﬂit ve adil bir “insan haklar›” anlay›ﬂ› kurmak da mümkün de¤ildir.
Eﬂitsizliklerin günümüz dünyas›ndaki kayna¤› kapitalizmdir. Burjuvazi, bu sömürü düzenini sürdürebilmek için, faﬂizme, iﬂgallere,
bask› ve teröre, infazlara, iﬂkencelere, k›sacas›, halk›n mücadelesini
ezecek, yok edecek her yönteme
baﬂvuruyor. Dolay›s›yla yeryüzünde insan haklar› ihlallerinin as›l
kayna¤› kapitalizm ve burjuvazidir.
Burjuvazi bunu gizlemek için “ i n san haklar›n› güvenceye almak
i ç i n ! ” say›s›z yasalar ç›karmakta,
bir çok kurumlar oluﬂturmaktad›r.
Bu noktada burjuvazinin finansman›yla, “sponsorlu¤uyla” ve onun
bak›ﬂ aç›s›yla insan haklar› mücadelesi vermek, burjuvazinin bu ihlallerin as›l sorumlusu oldu¤unu
gizlemeye yarar.
Burjuvaziye, sistemin efendisi
olma “hakk›n›” tan›yan hiçbir anlay›ﬂ, gerçekte eﬂit, adil bir biçimde
insan haklar›n› savunuyor olamaz.

Çünkü asl›nda, burjuvazinin üreten,
yaratan ço¤unluk üzerindeki sömürüsü ve hakimiyetinin kendisi, en
büyük insan hakk› ihlallerinden biridir.
‹nsanl›k, gerçekte biny›llard›r
fark›ndad›r bunun. Bir düﬂünür
–Aristotales– tarihin derinliklerinden bize kadar gelen ﬂu sözleri söylemiﬂti biny›llar önce:
“Efendinin kölesi üstündeki
y et kil er i do¤ ay a a yk ›r ›d ›r, efen diyle köle aras›ndaki ayr›m do¤an›n de¤il, insan›n yasalar›ndan
g el m ek te di r, bu da do¤al düzeni
d e ¤ i ﬂ t i r m e k t i r.”

nistan ve Irak iﬂgallerini
gerekçelendirirken de, gerçekleﬂtirirken de en çok
kulland›klar› sözlerden birinin yine “insan haklar›”
oldu¤unu hat›rlamak, bu
kavram›n nas›l kullan›ld›¤›n›, istismar edildi¤ini
göstermeye yeter san›r›z.
Bu anlamda halktan, adaletten
yana bir tav›r olarak insan haklar›n›
savunanlar, sonuç al›c› ve tutarl›
olabilmek için, o haklar› yeryüzünün her köﬂesinde yokedenlere karﬂ› verilen mücadeleye kat›lmal›d›rlar. Çok aç›k ve net olarak diyebiliriz ki: Bugünün dünyas›nda insan
haklar›n› savunmak, emperyalizme
karﬂ› ç›kmakt›r. ‹nsan haklar›n› savunmak, faﬂizme karﬂ› mücadele etmektir. ‹nsan haklar›n› savunmak,
kapitalist sömürüye kesin bir biçimde karﬂ› olmakt›r.

 ‹nsan haklar› nas›l

 T ü m i n s a n l › ¤ › n k u r t u l u ﬂ u-

savunulur?

nu savunmak ne demektir?

“‹nsan haklar›”, bugünün dünyas›nda, bir sistem sorunudur, i k t i d a r›n niteli¤i sorunudur. Gerçekten
insanlar›n hak eﬂitli¤ini mümkün
k›lan bir sistem kurulmadan, “herkes için insan haklar›”ndan söz edemezsiniz.
Burjuvazinin gericileﬂmesiyle
birlikte, feodalizme karﬂ› elde tutulan eﬂitlik, adalet, özgürlük bayra¤›
f›rlat›l›p at›lm›ﬂ, dolay›s›yla o dönemde savunulan hümanist de¤erler, insan haklar› da art›k sadece ve
sadece kendi ç›karlar›na göre yeniden ﬂekillendirilmiﬂ ve esas olarak
da demagojik bir söyleme dünüﬂmüﬂtür.
Emperyalist sistemde, faﬂist iktidarlarda, “insan haklar›” kavram›
art›k demagojilerin en baya¤›s› durumundad›r. Hat›rlanacakt›r, oligarﬂi “‹nsan Haklar› Bakanl›¤›” bile
oluﬂturdu ve bu bakanlar›n ilk iﬂi de
devrimcilerin ölüm mangalar› taraf›ndan infaz edilmesine nezaret etmek oldu. Amerikan emperyalizminin, Avrupa emperyalizminin Afga-

Enternasyonal marﬂ›n›n en can
al›c› sat›rlar›ndan ikisinde ﬂöyle denilir:
“Bu kavga en sonuncu kavga m ›z d ›r a rt› k,
Enternasyonalle kurtulur insanl›k!”
Marksist-Leninistler, ezilen halklar›n, proletaryan›n kurtuluﬂu için
mücadele verirler. Fakat MarksistLeninistler, ayn› zamanda Marksizmin oluﬂumundan itibaren s›k s›k
“insanl›¤›n kurtuluﬂu”ndan da sözetmiﬂlerdir ve bugünün Marksist-Leninistleri olarak biz de söz etmeye devam ediyoruz.
Bizim kastetti¤imiz “insanl›k”›n
içinde elbette sömüren, asalak burjuvalara, insanl›¤›n s›rt›ndaki asalaklar olan toprak a¤alar›na, tefeci
tüccarlara, krallara, padiﬂahlara yer
yok. Çünkü bunlar, insanl›¤›n düﬂmanlar›. ‹nsanl›¤›n kurtuluﬂu, bunlar›n yok edilmesine ba¤l›. ‹nsanl›k,
onuruyla, eme¤iyle, kimseyi soymadan sömürmeden, zulmetmeden
yaﬂayan tüm dünya halklar›n›n

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

oluﬂturdu¤u çok büyük bir ailedir.
Bu insanl›kta, sömüren-sömürülen, ezen-ezilen yoktur.
Hümanizm (insanc›ll›k) burjuva kültürünün bir parças› olarak
ﬂekillenmesine karﬂ›n, bugün burjuva ideolojisi ve kültüründe gerçek anlamda bir hümanizmin olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Ayn› ﬂekilde, insan haklar› bildirgelerinin
oluﬂumunda belirleyici rollerden
birini oynam›ﬂ olmas›na karﬂ›n,
bugün burjuvazi, insan haklar› konusunda da en temel haklar›n dahi
savunucusu de¤ildir. Mülkiyeti ve
sömürüyü kutsallaﬂt›ran tarihsel
fazlal›klar›ndan ar›nd›r›lm›ﬂ olarak, halklar›n ç›karlar› paralelinde
insan haklar›n› sadece sosyalistler
savunmaktad›r. ‹nsan haklar›n›n
tam gerçekleﬂmesi de ancak sosyalizmdedir. Marksizm-Leninizm,
insanl›¤›n “daha özgür, mutlu ve
yetkin olaca¤›” bir toplumun ideolojisidir. Sosyalizm o toplumun
ad›d›r. Kapitalizm, en baﬂta insan›
kendine yabanc›laﬂt›rarak, insan
haklar›n›n içini boﬂaltm›ﬂt›r. Sosyalizmle birlikte “i n sa n a e n bü y ü k d e ¤ e r i v e r e n to pl um s a l s is tem” kurulmuﬂ olur. “Devrimciler,
insana o kadar büyük bir de¤er veriyor ve insan hayat›n› o kadar
önemsiyorlar ki, insan ezilmesin,
aﬂa¤›lanmas›n, açl›ktan, soygun
düzeninden dolay› ölmesin diye,
bir dolu ﬂeyi, hatta hayatlar›n› vermeyi göze al›yorlar. ”
‹nsan haklar› bak›m›ndan iki
sistemi ay›rdedecek en temel noktalardan biri de, sosyalizmin, insan
haklar›n› ka¤›t üzerinde bir hak olmaktan ç›kar›p, gerçekleﬂen bir
hak düzeyine getirmesidir. Kapitalizmde burjuvazinin tan›d›¤› haklar›n bir ço¤u, gerçekleﬂme imkan›na hiçbir zaman sahip de¤ildir
çünkü. ﬁunu çok net ifade edebiliriz: Sosyalizmde “Her ﬂey insan
içindir!” Sosyalizm tü m in san l›¤›n kurtuluﬂudur.
Sevgili okurlar›m›z, insan haklar› konulu dersimizi burada sona
erdiriyoruz. Haftaya yeni dersimizde görüﬂmek üzere ﬂimdilik
hoﬂçakal›n.

Polis Ne ‹çin Var?

‘Ödüllendirme’ Sistemi Sorunun Cevab›n› Veriyor:
‹stanbul Emniyet Müdürü H ü s e y i n Ç a p k › n, polisleri daha çok
çal›ﬂt›rmak, daha çok denetlemek, halka ve devrimcilere daha çok
sald›rmalar› için “bbonus sistemi” ad› verilen bir ödül sistemi koydu.
Hüseyin Çapk›n, “yyüksek bonus” toplayan 670 polisin tayinlerini oligarﬂi aç›s›ndan önemli olan ﬂubelere ç›kar›rken, “dd ü ﬂ ü k
b o n u s ” alan 300 polisi de sürgün yerleri olarak nitelendirilen nöbet noktalar›nda görevlendirdi.
Hüseyin Çapk›n’›n “öödül sistemi”ne göre; Bir polis “molotofçu
yakalad›¤›”nda 100 bonus alacak. “Ya¤ma, kapkaç, cinayet” gibi suçlardan birini yakalarsa 20 bonus alacak. “Uyuﬂturucu sat›c›s›” yakalarsa, 10
b o n u s alacak. “H›rs›zl›k yapan›” yakalad›¤›nda 7 bonus alacak.
Bonus listesi devam ediyor. Böyle bir durumda ‹stanbul’da görevli ve bu
uygulamaya tabi tutulan 8 bin polis ne yapacak? H›rs›zl›k yapan› yakalad›¤›nda 7 bonus alacak. “molotofçu yakalad›¤›nda” 100 bonus alacak. O zaman h›rs›zlar›, uyuﬂturucu sat›c›lar›n› b›rak›p, “molotofçu av›”na ç›kacak.
Ç›kmakla kalmayacak, kendisi komplolarla “molotofçu” yaratacak ve düzmece operasyonlarla “yakalayacak”...
Bu sistem ile asl›nda Hüseyin Çapk›n, tüm polislere, “H›rs›z›, uyuﬂturucu tacirini, u¤ursuzu b›rak›n, gidin halk›n ﬂiddetini uygulayan› yakalay›n” diyor asl›nda. Yine polise, “molotofçu” bulam›yorsan›z, “molotofçu”
yarat›n, düzmece operasyonlara baﬂvurun diyor...
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AKP ‘taﬂ atan çocuklar’a
çözüm buldu
Adlar›n› de¤iﬂtir, ailelerinden al!
AKP “ t a ﬂ a t a n ç o c u k l a r” ile ilgili olarak uzun bir süre oyalama taktikleri yürüttü. “Yasa ç›kar›yoruz” diyerek sürdürdükleri oyalama taktiklerinden sonra sorunun ad›n› da koydular.
Ta ﬂ a t a n ç o c u k l a r” yok “suça itilmiﬂ çocuklar” vard›.
“T
Sorunu “çözmeye” karar veren AKP önce çocuklar›n adlar›n› de¤iﬂtirdi. Karar verdiler, çocuklar suçluydu!.. Taﬂ atarak, direnerek suç iﬂlemiﬂlerdi.
Ancak çocuklardan “küçük genareller” yaratmamak için de, adlar›na
“suça itilmiﬂ” çocuklar dediler. Yani “birileri” onlar› “suça itmiﬂ”, “kullanm›ﬂ” t›. Onlar kendi iradeleriyle ellerine taﬂ almam›ﬂ, onlar› kand›rarak ellerine taﬂ vermiﬂti “birileri”...
“Terör yasas›” kapsam› d›ﬂ›nda tutarak, Çocuk Mahkemeleri’nde yarg›lanmalar›n› istiyor AKP “taﬂ atan çocuklar›n”. Sonuçta yine yarg›lanacak,
yine hapsedilecekler... AKP hemen her konuda oldu¤u gibi “taﬂ atan çocuklar” konusunda da halk› aldat›yor. Sorunu çözmüyor, çözer gibi yap›yor. Ama as›l olarak da sad›r›lar›n› sürdürüyor . Taﬂ atman›n suç oldu¤unu
savunuyor, taﬂ atanlar› kurﬂunlat›yor, panzer alt›na alarak çi¤niyor.
Yine tam olarak dile getirmeye cesaret edemeseler de, “suça itilmiﬂ çocuklar”› ailelerinin yan›ndan almak gibi düﬂünceleri de dile getirdiler.
AKP Kürt halk›n›n mücadelesine karﬂ› sald›r›lar›n› devam ettiriyor.....
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
1 9 H a z i r a n’da “yeni” ve yine
de¤iﬂtirilmiﬂ olan s›nav sisteminin
ikinci aﬂamas› ile yüzyüze kald› ö¤renciler. S›nav için onlarca aile, hatta s›nava girecek ö¤rencilerin bir
k›sm› da s›nav sistemi hakk›nda kafa kar›ﬂ›kl›¤› yaﬂad›.
S›nav sistemini bir kez daha de¤iﬂtirdiler. Bunu yaparken
“sorunun çözülece¤i” iddias›ndayd›lar. T›pk› daha
önce iddia ettikleri gibi.
Kuﬂkusuz bu kez de çözüm olmayacak bu de¤iﬂiklik. Sorunu çözmeyecek olan bu de¤iﬂiklikler
do¤al olarak hem ö¤renci
ailelerini hem de ö¤rencileri zor duruma düﬂürüyor. Ö¤renciler ve aileler anlaﬂ›lmayan, kar›ﬂ›k
bu s›nav sistemleri ile de bir kez daha kuﬂat›l›yor.
S›nav sistemi iki aﬂamadan oluﬂuyor. Birinci s›nav nisan ay›nda
yap›ld›. Bu s›nav 9. s›n›f derslerinden oluﬂuyor. Bu s›navdan baraj›
geçen ö¤renciler için % 4 0 puanlama ikinci s›nava aktar›l›yor.
Birinci s›nav yüksekokul ya da
aç›kö¤retim bölümlerini seçme ﬂans› veriyor ama garantili(!) bir meslek için ikinci s›nava girmek gerekiyor.
‹kinci s›nav›n ö¤renciler aç›s›ndan böyle bir yönü var. Böyle olunca da as›l kâr kap›s› haline getirilen
ikinci s›nav oluyor. Bu s›nav kendi
içinde farkl› tarihlerde yap›lacak,

farkl› içeriklere sahip ve
farkl› bölümlere girme zorunlulu¤u olan 5 ayr›
s›navdan oluﬂuyor.
Görülece¤i gibi ö¤renciler belirlenmiﬂ süreler içinde daha çok s›nava giriyor.Eﬂit olmayan koﬂullarda
yap›lan s›navlar ile ö¤rencilerin gelecekleri belirleniyor, ne olaca¤›na

Ö¤renciler buna bilinçli bir ﬂekilde yönlendirilmektedir. Baﬂka bir
çözüm yolu da bulamad›¤›nda s›navdan s›nava koﬂmaya baﬂlar art›k
o ö¤renci.
S›nav sistemi t›pk› de¤iﬂtirilen
di¤er s›navlarda oldu¤u gibi gençli¤in gelece¤ini garanti alt›na almaktan uzakt›r. Kald› ki daha öncede
belirtti¤imiz gibi sürekli s›nav sisteminin de¤iﬂmesinin,
sistemin t›kan›p kalmas›ndan ötürü oldu¤u gerçe¤ini unutmamak gerekir.
Düzen adaletsizliklerle donatt›¤› hiçbir sistemi yaﬂatamamaktad›r. S›nav sistemi teﬂhir oldu¤u her
zaman hemen de¤iﬂikli¤e gitmektedirler. Son y›llarda sürekli ve s›kl›kla de¤iﬂikli¤e gitmelerinin nedeni
de bu t›kan›kl›¤›n kurumu ciddi bir
biçimde etkilemiﬂ olmas›d›r.
Öylesine bir düzen kurulmuﬂtur
ki, halk›n, ailelerin, ö¤rencilerin k›sacas› herkesin karﬂ› ç›kt›¤› bu sistem halka, e¤itimcilere, ö¤rencilere
ra¤men yürürlüktedir.
S›nav sistemi belirlenirkende,
bozulurkende, de¤iﬂtirilirkende halka, ailelere ve en önemlisi s›navlara
girecek ö¤rencilere tek bir soru sorulup önerileri, düﬂünceleri al›nm›ﬂ
de¤ildir.
Yüzbinlerce ö¤renciyi ilgilendiren bir konuda düzen ö¤rencileri
“adam yerine koymam›ﬂt›r” bugüne
kadar.

SINAVLAR NEY‹ SINIYOR?

Ö⁄RENC‹LER‹N SABRINI MI, NASIL
DAHA FAZLA PARA KAZANILACA⁄ININ
YOLLARINI MI?
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karar veriliyor.
Böyle bir s›nav sistemi, hem
adaletli de¤il, hem de eﬂit koﬂullarda girilen bir s›nav de¤ildir.
Ö¤renciyi zorlayan, ö¤renciyi
s›nav psikolojisi ile yaﬂatan ö¤renciye yabanc› bir sistem vard›r karﬂ›m›zda. Hem de ö¤renciyi ezen bir
sistemdir bu.
‹ﬂin di¤er bir dikkat çekilmesi gereken yan› ise, s›navlar›n halk› sömürmenin bir yolu olarak kullan›lmaya devam etmesidir. Aç›kças›, h›rs›zl›¤›n piﬂkince sürdürülmesidir bu.
Her s›nav için ayr› ayr› para ödemek zorunda olan birçok ö¤renci
geleceklerini garanti alt›na almak
için, umutsuzca alan› d›ﬂ›ndaki di¤er s›navlara da girerek ﬂans›n› art›rmaya çal›ﬂmaktad›r.

Tunceli Üniversitesi'nde
Aç›klama
Tunceli Üniversitesi’nde 27-29 May›s tarihleri
aras›nda düzenlenen Bahar ﬁenliklerinde polisin sald›r›s› ve rektörlü¤ün ö¤rencilere karﬂ› tak›nd›¤› düﬂmanca tavr› protesto etmek için aç›klama yap›ld›.
Aralar›nda G enç li k Fe dera syonu üyesi ö¤rencilerin de bulundu¤u, Tunceli Üniversitesi devrimci De m o k r a t Ö ¤ rencileri, okulun bahçesinde bas›n aç›klamas› yapmak istedi.
Üniversite görevlileri, aç›klamay› izlemeye gelen
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bas›n› içeri almayarak, eylemi engellemeye çal›ﬂt›. Bunun üzerine üniversite ö¤rencileri de üniversite görevlilerinin ald›¤› bu karar› boﬂa ç›karmak için eylemi okul
kap›s› önünde yapt›lar.
B a s k › l a r s o r u ﬂ t u r m a l a r f a ﬂ i s t s a l d › r › l a r b izi y ›l "B
d › r a m a z " pankart›n›n aç›lmas›n›n ard›ndan alk›ﬂ ve
›sl›klarla baﬂlayan aç›klamada üniversite ö¤rencileri
ad›na aç›klamay› Elif Bozkurt okudu.
Aç›klama da polisin ﬂenli¤e sald›r›s› teﬂhir edildi.
Rektörlü¤ün ö¤rencilere karﬂ› tak›nd›¤› olumsuz tav›rlar k›nanarak, ﬂenli¤in daha en baﬂ›nda içinin boﬂalt›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› vurguland›. Eylem sloganlarla bitirildi.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
devletin denetiminde çal›ﬂmas› serbest. Ancak devletin
bu konuda neredeyse hiçbir
denetimi yoktur. Göçük alt›nda kalarak yaﬂam›n› yitiren maden iﬂçisi Emrah
Eserli bunun en somut örne¤idir.
Çocuk iﬂçilerin çok büyük ço¤unlu¤u sigortas›z kaçak çal›ﬂt›r›l›yor. Sigortal› çal›ﬂt›r›lanlar›n sigortas› ise
506 Say›l› Sosyal Sigortalar Yasas›
sigortal›l›¤›n baﬂlang›ç tarihi olarak
18 yaﬂ›n› esas ald›¤› için emeklili¤i
etkilemiyor. Üstelik normalde ödenen ücretin alt›nda bir ücret ödenerek kar oran› artt›r›l›yor.

18 Yaﬂ›n alt›ndaki
iﬂçi gençlik
Dünyada 283 milyon çocuk iﬂçinin 120 milyonu tam gün iﬂlerde çal›ﬂt›r›l›yor. Bu rakamlar›n büyüklü¤ü bizim ülkemizde çal›ﬂt›r›lan çocuk iﬂçiler için de geçerli.
Çocuk iﬂçiler patronlar için ucuz
iﬂ gücüdür.
Ülkemizde 14 yaﬂ›n› doldurmuﬂ
çocuklar›n fiziksel ve zihinsel geliﬂimlerini engellemeyecek iﬂlerde

Görüldü¤ü gibi gençlik bu düzen
için okullar›nda yozlaﬂt›raca¤›, fabrikalar›nda ucuz iﬂ gücü olarak çal›ﬂt›raca¤› insanlardan baﬂka bir ﬂey
ifade etmiyor. Her sene binlerce çocuk bu yüzden yaﬂam›n› yitiriyor.
Daha 18 yaﬂ›n› bile doldurmadan
çal›ﬂmaya mecbur b›rakan bu düzen, çocuk, genç, yaﬂl› demeden sömürmektedir.
Mücadele edilmeden bunun önüne geçilmesi ise mümkün de¤ildir.
Eme¤imizi daha çocukken sömürmeye baﬂlayan düzenden hesap sormak için örgütlenmeli ve mücadelemizi büyütmeliyiz.

‹STAT‹ST‹K:

Paras› Olmayana
Tören de Yok

GENÇL‹K
ÜZER‹NE SÖZ:

Türkiye’de 95 devlet, 51 vak›f üniversitesi bulunmas›na karﬂ›n ö¤rencilerin yüzde
62’si sadece 13 üniversiteyi tercih ediyor. 46 üniversitede e¤itim gören ö¤rencilerin oran› ise yüzde
3.63.
Üniversitedeki ö¤rencilerin yüzde 42’si
aç›kö¤retimde ö¤renim görmektedir.
Üniversiteye devam eden 2 milyon 757 bin 828
ö¤renciden 1 milyon 142 bin 536’s›n› aç›k ö¤retim
programlar›na kay›tl› gençler oluﬂturuyor.

100 TL'yi veremeyen 5
ö¤renci, ö¤retmen lisesinin
mezuniyet törenine kat›lamad›.
Burdur Anadolu Ö¤retmen
Lisesi'nde Okul Aile Birli¤i
taraf›ndan kep ve cübbe için
istenen 100 TL'yi ödeyemeyen
5 ö¤renciye kep ve cübbe
verilmedi. Bu ö¤renciler de
törene kat›lamad›.

E¤er nihai
zaferin koﬂullar›n›
sa¤lamak
istiyorsak,
ümitsizli¤in genç
kuﬂaklara
bulaﬂmas›na a sla
izin vermemeliyiz?

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!
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Her Cepheli eleﬂtiri ve özeleﬂtiri yapar.
Bir devrimci çal›ﬂt›¤› örgütlülük içinde, birlikte çal›ﬂt›¤› ya
da yönetti¤i insanlar›n sevgisini
ve sayg›s›n› kazanarak, yoldaﬂça bir ortam›n kurulmas›n› sa¤lar.
Devrimci, liberal ya da sekter, hot-zotçu olmamal›d›r
Ancak böylelikle aç›kl›¤›,
eksikliklerin üzerine
giden bir ortam› yarat›r.
Devrimci kendi eksikleri karﬂ›s›nda özeleﬂtiri yapacak, bunlar› aﬂma do¤rultusunda çaba sarf edecektir.
Gerçekçi ve ac›mas›z eleﬂtiri, devrimcinin geliﬂmesine yard›mc› olur.
Bu onur verici bir
etkidir.
Yaln›zca
kendini
be¤enmiﬂ insanlar buna katlanamazlar.
Kayg›lar›m›z›
ve
korkular›m›z› paylaﬂal›m, nerede baﬂar›s›z oldu¤umuzu birbirimize anlatal›m.
Eleﬂtiri bizim cesaretimizi
k›rmayacakt›r.
Tam tersine bize güçlüklerimizi yenmeye yard›m edecek
dostlar aras›nda oldu¤umuzu
kan›tlayacakt›r.
Eleﬂtiri özeleﬂtiriden kaçan,
kendisini bir tür süper dahi ya
da keﬂfedilmemiﬂ yetenek olarak gören bir insana ancak ac›nabilir.
Eleﬂtiri-özeleﬂtiri, bir insan›
her zaman yükseltecek, onu
ayaklar›n›n üzerine sa¤lam bir
ﬂekilde yerleﬂtirecektir.
Eleﬂtiri-özeleﬂtirinin iﬂleme-

di¤i ya da olmad›¤› bir devrimci yaﬂam›n olmas› düﬂünülemez.
Örgütlü yaﬂamda ya da
iliﬂkilerde ortaya ç›kan olumsuzluklar, ilkesizlikler, disiplinsizlikler tek baﬂ›na genel bir
e¤itim aç›s›yla ele al›namaz.
Eleﬂtiri-özeleﬂtiri günlük yaﬂam›m›z›n bir parças› olmak
durumundad›r.
Ancak,
eleﬂtiri-özeleﬂtiri
devrimci yaﬂam›m›zda do¤ru
bir tarzda ele al›nmas›, yerinde,
zaman›nda kullan›lmas› arkadaﬂlar›m›z›n ve örgütlü yaﬂam›-

Eleﬂtiri ya da özeleﬂtiri, devrimciye zor gelir.
Küçük-burjuva gurur ya da
bu ideolojiden güç alan savunma mekanizmas› devrimcinin
karﬂ›s›na ciddi bir engel olarak
ç›kar.
Bu anlay›ﬂ aﬂ›lmad›¤› sürece
olumsuzluklar›, zaaflar› atmak
ve geliﬂmek güçleﬂmektedir.
Tart›ﬂmayan, eleﬂtirmeyen
bir insan herkesle uyumlu görünen; ne kendi iç dünyas›nda,
ne de faaliyet alan›nda ortaya
ç›kan sorunlar›n çözümüne kafa yormayan, yaln›zca seyreden bir anlay›ﬂ kaç›n›lmaz olarak içten içe çürümenin zeminine kayacakt›r.
Bir devrimci niçin
kendine dokundurmaz,
ya da dokunmaz?
Bunun devrimci bir
karﬂ›l›¤› yoktur.
Bu noktada ayr›cal›kl›, statükocu, özerk
bir yaﬂam›n varl›¤› söz
konusudur.
Bu anlay›ﬂa göre ya
her ﬂey yolundad›r ya
da her ﬂey kötüdür.
Sa¤l›ks›z bak›ﬂ aç›s›d›r.
Bu kabul edilemez.
Devrimci her an, yapt›¤› her iﬂte, yap›lan her iﬂte hesap veren,
hesap soran bilinciyle hareket
etmelidir.
Parti-Cephe ailesi içerisinde
yer alan her insan›m›z konumu,
düzeyi, kararl›l›¤› ne düzeyde
olursa olsun... ister geri, ister
ileri her davran›ﬂ›, her al›ﬂkanl›¤›, her duygu ve düﬂüncesi; bununla birlikte bir bütün olarak
yaﬂam› direk Parti-Cephe'yi
ba¤lar. Kimse ayr›cal›kl› de¤il,
dokunulmaz de¤ildir. Kiﬂi düzeyinde ya da yaﬂam›n bütününde ortaya ç›kan olumsuzluklar›,
zaaflar› ortadan kald›rma çabas›n›, tüm insanlar›m›za taﬂ›mal›
ve e¤itime dönüﬂtürmeliyiz.

DEVR‹MC‹
‹Ç‹N ELEﬁT‹R‹
ÖZELEﬁT‹R‹
NAMUSTUR
m›z›n devrimden yana geliﬂimine hizmet etmesi önemlidir.
Bu anlay›ﬂ›n tam oturmamas› devrimci yaﬂam›m›z›n bir
parças›, ilkesi haline gelmemesi ve do¤ru tarzda kullan›lmamas› halinde faaliyet alan›m›zda ortaya ç›kan sorunlar› çözen
de¤il, t›kayan, geliﬂtiren de¤il
gerileten bir araca dönüﬂmesi
tehlikesini de beraberinde getirecektir.
Oysa eleﬂtiri-özeleﬂtiri, her
insan›m›z›n geliﬂiminde, büyümesinde,
olgunlaﬂmas›nda
önemli bir araçt›r.
Ancak hala aﬂ›lamam›ﬂ ve
genel bir al›ﬂkanl›k hakimdir.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

4 ﬁehirde Bask›nlar... 28 Gözalt›
SUÇLARI:
- Güler Zere için bildiri da¤›tmak,

- Güler Zere ‹çin AKP Ankara il baﬂkanl›¤›na çelenk b›rakma,
- Mahir ÇAYAN anmas›na kat›lmak,
- Newroz’a kat›lmak.

K‹M BU ÜLKEDE DEMOKRAS‹ OLDU⁄UNU ‹DD‹A EDEB‹L‹R?
K‹M ADALETTEN, HUKUKTAN SÖZ EDEB‹L‹R?
Devlet katledecek, suç de¤il; biz cenazeye kat›laca¤›z suç!
Nerede adalet?
Katletmek Serbest
Katledilenin Cenazesine Kat›lmak Suç mu?
- Bu ülkede devletin bile kutlad›¤› Newroz, devrimcilere suç
mu? Nerede adalet?
- Devlet hasta tutsaklar› öldürecek; suç de¤il, hasta tutsaklar
öldürülmesin diye bildiri da¤›tmak suç? Öyle mi? Nerede adalet?
15 Haziran sabah› Ankara polisi yine terör estirerek demokratik kitle örgütü üyelerinin evlerini
ve derneklerini bast›. Ankara Haklar Derne¤i'ne
yap›lan bask›n sonucu
yap›lan arama yaklaﬂ›k 5
saat sürdü. Arama süresince dernek binas› ve
çevresi polis ablukas› alt›na al›nd›. Bask›nlar sonucunda dernek ve sendika üyeleri gözalt›na al›n- ANKARA
d›. Bununla da yetinilmeyip ‹zmir’den 3 kiﬂi,
K›r›kkale’den 1 kiﬂi ve ‹stanbul’dan
1 kiﬂi de bu operasyon kapsam›nda
gözalt›na al›narak Ankara’ya getirildi.
Bask›nlar sonucunda Ankara’dan; Seçkin Taygun Aydo¤an,
Mehmet Y›lmaz, Bayram ﬁahin,
Meryem Özsögüt, Cem Erdenerler,
Hakan Temiz, Ayﬂe Arapkirli Sayg›,
ﬁahin ‹mga, Akman ﬁimﬂek, Umut
ﬁener, Semiha Eyilik, R›dvan Akbaﬂ, Onur Kesimal, Melis Ciddio¤-

Newroz’a kat›lmak ve K›z›ldere’de
Mahir Çayan anmas›na kat›lmak
olarak gösteriliyor. AKP iktidar›n›n
polisi yine kendilerine muhalif olan
dernek üyelerini, demokratik eylemleri gerekçe göstererek terörize
etmeye çal›ﬂ›yor.
Dergimiz bas›ma haz›rlan›rken
gözalt›na al›nanlardan Ahmet Danac›o¤lu, Özden Aksoy, Hakan Temiz,
‹smail Hakverdi, Yusuf Dut ve Gülben Çiçek savc›l›ktan serbest b›rak›ld›lar. Di¤erleri
tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildiler.
Yap›lan bu keyfi gözalt›lar yap›lan eylemlerle
protesto edildi.
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Ank ar a H a l k
C e p h e si: B i r lik t e
O l u rsak Güçlü
Ol ur u z

lu, Bahtiyar Do¤ruyol, Özlem Aksoy, Burcu Sönmez, Ahmet Danac›o¤lu, Murat Korkut, Zeynep Yayla,
Burak Aksoy, Celal Elmac›, ‹zmir’den; ‹smail Hakverdi, Yusuf
Dut, Ahmet Alpözel, ‹stanbul’dan
Ahmet Kulaks›z, K›r›kkale’den
Gülben Çiçek gözalt›na al›nd›.
Burjuva bas›nda “DHKP-C örgütüne yönelik operasyon” diye verilen haberlerde gözalt›na al›nanlara
yönelik suçlamalar; Güler Zere’ye
Özgürlük eylemlerine kat›lmak,

15 Haziran günü Ankara’da Halk Cephesi taraf›ndan polis terörünü protesto
etmek için eylem yap›ld›.
Yüksel Caddesi'nde, 70 kiﬂiyle yap›lan eylemde; “Mücadelemiz hakl›
ve meﬂrudur. Sizleride devrimcilerin
yan›nda olmaya, birlikte mücadele
etmeye ça¤›r›yoruz. Ancak birlikte
olursak güçlü olur bu sald›r›lar› boﬂa
ç›kartabiliriz” denildi.

K E S K G ö z a l t › l a r › P r ot e s t o
E tti
Yap›lan bask›nlar ve gözalt›lar
‹stanbul KESK ﬁubeler Platformu

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!
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taraf›ndan yap›lan eylemle protesto
edildi. 16 Haziran günü ‹stanbul
Taksim Tramvay Dura¤›’nda biraraya gelen platform üyeleri “Bask›lar
KESK’i Y›ld›ramaz” yazan bir pankart açt›lar.
Yaklaﬂ›k 250 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde; “Devlet Güdümlü Sendika Olmayaca¤›z, Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›larak Galatasaray Lisesi önüne
kadar yüründü. Yürüyüﬂün ard›ndan
KESK dönem sözcüsü Mehmet Demirtaﬂ taraf›ndan bas›na bir aç›klama
yap›ld›. KESK MYK Üyesi Akman
ﬁimﬂek, Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›
(SES) MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt
ve Ankara BES 1 No’lu ﬁube Yöneticisi Ahmet Danac›o¤lu’nun da gözalt›na al›nanlar› aras›nda oldu¤u belirtilen aç›klamada, suç teﬂkil etmeyen etkinlikler gerekçe gösterilerek toplumun örgütlü kesimlerinin y›ld›r›lmaya
çal›ﬂ›ld›¤› vurguland›.
Say›: 221
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K o c a e li g enç l i k
d e r n e ¤ i ’ n d e n e y lem
16 Haziran ‹zmit'te ‹nsan Haklar›
Park›’nda Kocaeli Gençlik Derne¤i
bu gözalt›lar› protesto eden bir eylem yapt›. Eylemde Amerika Defol
eylemlerinin, Güler Zere eylemlerinin ve devrimcilerin mezarlar›n›n ziyaret edilmesinin suç olmad›¤› belirtilip “E¤er bu suçsa bu ülkede milyonlar› hapishanelerinize doldurmal›s›n›z. Ama oligarﬂi öyle yapm›yor.
Halk› sindirmek, korkutmak ve devrimci mücadeleden uzak tutmak için
halk›n örgütlü öncü gücüne devrimcilere sald›r›yor” denildi.
Devrimcilerin bu bask›lar karﬂ›s›nda 40 y›ld›r sinmedi¤ini ve sinmeyece¤ini belirten Dev-Gençliler
“Boyun e¤meyece¤iz” dediler.
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde; “Gözalt›lar
Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›rama, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.

De¤erlerimizi An m a y a
Devam E dece¤iz
‹zmir Halk Cephesi taraf›ndan
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Kemeralt› Çarﬂ›s› giriﬂinde 16
Haziran günü eylem yap›ld›.
Halk Cephesi d›ﬂ›nda, Halkevleri, E¤itim-Sen ‹zmir 1
Nolu ﬁube, BES ve Al›nteri'nin de destek verdi¤i eylemde; "Gözalt›na Al›nanlar Derhal Serbest B›rak›ls›n, Bask›lar Gözalt›lar Sürgünler Bizleri Y›ld›ramaz, Polis Terörüne
Son, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›
at›ld›. ‹zmir Halk Cephesi ad›na Selda Bulut eylemde bir
aç›klama yaparak; "Mezar anmas›na gitmek ne zamandan
beri suçtur. Halk›m›z biny›llard›r bunu yapm›yor mu? Bunun
arkas›ndan 70 milyon halk› da
m› gözalt›na alacaks›n›z? Do¤rular› söylemeye, de¤erlerimizi anmaya, mezarlar›m›z› ziyaret etmeye devam edece¤iz”
dedi.
Eyleme 60 kiﬂi kat›ld›.

‹STANBUL

‹ZM‹R

Gözal t›l a r Bask› l a r Bi zi
Y›ld›r amaz!
Gözalt›lar Antalya Halk
Cephesi taraf›ndan yap›lan eylemle protesto edildi. 16 Haziran günü Antalya K›ﬂlahan
Meydan›’nda yap›lan eylemde; “Mahir Çayan ve Güler Zere’ye Sahip Ç›kmak Suç De¤ildir! Bask›lar, Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz!”
yazan bir pankart aç›ld›.
“Bask›lar Gözalt›lar Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz,
Yolumuz Çayanlar’›n Yoludur,
Güler Zere Ölümsüzdür, Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›lan eylemde Halk
Cephesi ad›na Yurdagül Gümüﬂ bas›na bir aç›klama yapt›. “Paras›z e¤itim isteyen
Gençlik Federasyonu üyesi
gençlerin tutuklanmalar› ile
baﬂlayan ve bu gözalt›larla devam eden süreç gösteriyor ki
en demokratik haklar AKP iktidar›n›n gözünde suç oluﬂturuyor” diyen Gümüﬂ; AKP iktidar›n›n ‹srail’e demokrasi
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¤ildir. ‹snat edilen suçlamalar›n bu kadar pervas›z olmas›
da rastlant› de¤ildir. ‹ktidar istiyor ki biz halk olarak örgütlenmeyelim, hakk›m›z› aramayal›m, hemen yan› baﬂ›m›zdaki insanlar iﬂkence görürken s›rt›m›z› dönelim. Hay›r, s›rt›m›z› dönmeyece¤iz.
Biz yine devrim ﬂehitlerini
anaca¤›z. Ba¤›ms›zl›k için,
demokrasi için, sosyalizm için
ﬂehit düﬂen tüm devrimcileri
anaca¤›z. Biz hasta tutsaklara
özgürlük istemeye devam
BURSA edece¤iz” dedi.
85 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem
“Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla sona erdi.
KESK ‹zmir ﬁubeler Platformu da gözalt›larla ilgi eylem yapt›. 17 Haziran günü
Sümerbank önünde yap›lan
eylemde gözalt›na al›nan
KESK üyelerinin derhal serdersleri verirken ülkesinde uygulabest b›rak›lmas› istendi.
d›¤› faﬂizmin üzerini kapatmaya çal›ﬂt›¤›n› ve K›z›ldere’ye gitmek ve
B i r Suçlu Va rsa O Da Gü l e r
Mahir Çayan’a sahip ç›kmak suç
Ze r e’yi , Mah i r Ç ay a n la r ’›
olarak gösterdi¤ini belirtti.
K a tle d e n l e rd i r
Aç›klaman›n devam›nda GüAdana’da 17 Haziran günü Halk
müﬂ; “As›l suç geç tahliye edilip teCepheliler ‹nönü park›nda gözaltladavisi engellenerek ölümüne sebep
r›n serbest b›rak›lmas› için eylem
olmakt›r. Bu suç da AKP iktidar›yapt›lar. Eylemde “ Bask›lar Bizi
n›nd›r ve hasta tutsaklar› tahliye etY›ld›ramaz” pankart› ile “Gözalt›lar
meyerek bu suçu iﬂlemeye devam
Serbest B›rak›ls›n, Bask›lar Bizi
ediyor” dedi.
Y›ld›ramaz” dövizleri aç›ld›. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Gözalt›lar
“ ﬁ e h i t D ü ﬂen T ü m
Serbest B›rak›ls›n, Kahrolsun FaDev r i m ciler i A n aca¤›z”
ﬂizm Yaﬂas›n Örgütlü MücadeleTAYAD’l› Aileler, 16 Hazimiz” sloganlar› at›lan eylemde Emran’da ‹stanbul Taksim Tramvay
rah Eskibal bas›na bir aç›klama
Dura¤›’nda eylem yaparak ‹stanbul,
yapt›. Güler Zere eylemlerine binAnkara ve ‹zmir’de yaﬂanan gözallerce kiﬂinin kat›ld›¤›n› ve Güler
t›lar› protesto ettiler. “Gözalt›lar
Zere için verilen mücadelenin meﬂBask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›
ru bir mücadele oldu¤unu söyleyen
açan TAYAD’l› Aileler, “DevrimciEskibal aç›klamay›; “Güler Zere yalik Dünyan›n En Onurlu Faaliyetiﬂas›n demek suç de¤ildir! Mahir
dir, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, GöÇayan ve arkadaﬂlar›n› sahiplenmek
zalt›lar Serbest B›rak›ls›n” dövizleri
suç de¤ildir. Burada bir suçlu varsa
taﬂ›d›lar. Mehmet Güvel yapt›¤›
o da Güler Zere’yi , Mahir Çayanlaaç›klamada “Gözalt›lar rastlant› der’› katledenlerdir” dedi.

ADANA

Eyleme ‹HD, Mücadele Birli¤i,
Halkevleri destek verdi.

Bask› l a r Bi zi Y›ld› r a m a z
Bursa’da 18 Haziran günü,
KESK Bursa ﬁubeler Platformu taraf›ndan K›z›lay Kan Merkezi’nin
önünden Orhangazi Park›’na kadar
bir yürüyüﬂ yap›ld›.
“Tutuklamalar, Gözalt›lar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Gözalt›lar
Serbest B›rak›ls›n, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz!” sloganlar› at›lan eyleme Halk Cepheliler de k›z›l bayraklar›, “Gözalt›na
Al›nanlar Derhal Serbest B›rak›ls›n,
K›z›ldere Son De¤il Savaﬂ Sürüyor”
dövizleri ile kat›ld›lar.
Orhangazi Park›’nda KESK dönem sözcüsü Cemal Akkurt bir
aç›klama yaparak demokrasi d›ﬂ›
uygulamalarla y›lmayacaklar›n›
söyledi.
Eyleme 80 kiﬂi kat›ld›.
TAYAD, Kars Gençlik Derne¤i,
Bursa Haklar Derne¤i, Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, Edirne Gençlik Derne¤i, Trakya Kültür Merkezi’de yapt›klar› aç›klamalarla sald›r›lar›, gözalt›lar› protesto etti.

Say›: 221

Yürüyüﬂ
20 Haziran
2010

‹zmir ve Manisa’da
Gözalt›lar
17 Haziran günü ‹zmir, Manisa
merkez, Akhisar ve Salihli'de ev
ve dernekler bas›larak, demokratik kitle örgütlerinin üyeleri ve
Yürüyüﬂ dergisi okurlar› gözalt›na
al›nd›,
‹zmir Do¤ançay mahallesindeki
Do¤ançay Yard›mlaﬂma Derne¤i
polis taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda
yap›lan araman›n ard›ndan dernek
üyesi Dursun Göktaﬂ gözalt›na
al›nd›. Ayr›ca Yürüyüﬂ dergisinin
son say›s›na el konuldu.
Ayn› saatlerde Manisa merkezden
Toygar Küçükkayk›, Özcan Sak›nc› ve Rukiye Ilg›n, Manisa Akhisar'dan Selahattin Erol, Manisa
Salihli'den Sinan Güler, ‹brahim
Algan ve Burak Özbayiﬂ de evleri bas›larak gözalt›na al›nd›lar.

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!
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EMEK HABERLER‹

 “15–16 Haziran Direniﬂi’nin
izinde yürüyoruz”

Say›: 221

Yürüyüﬂ
20 Haziran
2010

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu (HSGGP), 15-16 Haziran
Büyük ‹ﬂçi Direniﬂi'nin 40. y›ldönü-münde gerçekleﬂtirdi¤i eylemle, gü-vencesiz çal›ﬂmaya ve iﬂ cinayetleri-ne karﬂ› mücadeleyi yükseltme ça¤-r›s› yapt›. 78 gün boyunca Ankara'da
direnen TEKEL iﬂçisinin, ‹SK‹, it-faiye ve taﬂeron sa¤l›k iﬂçilerinin
yükseltti¤i mücadele ruhuyla 15-16
Haziran'› selamlayan HSGGP bile-ﬂenleri, 15 Haziran’da ‹stanbul Ka-d›köy Alt›yol'da biraraya gelerek,
buradan sloganlarla Yo¤urtçu Par-k›'na yürüdüler. Halk Cephesininde
bileﬂeni oldu¤u HSGGP’ un eyle-minde, "15-16 Haziran direniﬂinin
izinde yürüyoruz " pankart› aç›ld›.
Yürüyüﬂ boyunca, "Yaﬂas›n 15-16
Haziran direniﬂimiz, Madende ölüm
kader de¤ildir, Maden de¤il devlet
öldürdü" sloganlar› at›ld›.
Yürüyüﬂün sonunda, 15-16 Hazi-ran büyük iﬂçi direniﬂinde ﬂehit dü-ﬂen iﬂçiler Yaﬂar Y›ld›r›m, Mustafa
Bayrak ve Mehmet G›dak vurulduk-lar› yerde an›ld›lar.

 ÇHD: “15-16 Haziran iﬂçi
s›n›f›na hala yol gösteriyor”
‹stanbul’da 15 Haziran’da Ça¤-daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul
ﬁubesi üyeleri bir eylem yaparak
15-16 Haziran direniﬂinin iﬂçi s›n›f›-na hala yol gösterdi¤ini ifade ettiler.
Unkapan›’da bulunan eski Tekel
Binas› önünde yap›lan eylemde “Ya-ﬂas›n 15-16 Haziran Direniﬂi” pan-kart› aç›ld›.

 Emekli-Sen’den Oturma
Eylemi
D‹SK Emekli-Sen üyeleri ‹stan-bul Galataa saray Lisesi önünde otur-ma eylemi yapt›lar. 10 Haziran’da
Taksim Tramvay Dura¤›’nda topla-narak “Sendika Hakk›m›z Engelle-nemez” yaz›l› pankart aç›lan eylemde, “Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz,
Emekliyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Sendika Hakk›m›z Engellenemez”
sloganlar›yla Galatasaray Lisesi
önüne kadar yürüyüﬂ yap›ld›.
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Burada Hasan Kaﬂk›r taraf›ndan
yap›lan aç›klamada örgütlü bulunduklar› yerlerde 2 günlük oturma eylemi
yapacaklar›n› söyledi. Kaﬂk›r taleple-rini ﬂöyle s›ralad›: “Hastanelerde al›-yene ücreti, kat›l›m pay›, ilaç
nan muay
paras› ve ek ödemelerin kald›r›larak,
sa¤l›¤›n devlet taraf›ndan temel bir in-san hakk› olarak herkese nitelikli, eﬂit,
ulaﬂ›labilir ve ücretsiz verilmesi ör-gütlenmelerinin önündeki engelleri-nin kald›r›larak sendika yasas›n›n
ç›kart›lmas›” olarak belirtti. Oturma
eylemine 11 Haziran akﬂam›na kadar
devam edildi.

 Malatya’da tekel
iﬂçilerinden eylem
Özlük haklar› için 182 gündür
eylemde olan Tekel iﬂçileri, 14 Haziran’da AKP Malatya il binas› önünde hükümetin istifas›n› istedi. “Özlük Hakk›m›z, Söke Söke Al›r›z, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›lan eyleme; KESK, HALK
CEPHES‹ , ESP , ÖDP, DHF , PART‹ZAN ve EMEP destek verdi.

 Kad›köy Belediyesi iﬂçileri
grev karar›n› ast›lar
D‹SK'e ba¤l› Genel-‹ﬂ Sendikas›
n›n örgütlü oldu¤u Kad›köy Beledi-yesi'yle gerçekleﬂtirdi¤i toplu söz-leﬂme görüﬂmeleri uyuﬂmazl›kla so-nuçland›. Görüﬂmelerde, belediye
yönetiminin kabul edilemez ﬂartlar
dayatmas› sonucu iﬂçiler 11 Haziran
da grev karar› ast›lar.
Kad›köy r›ht›mda toplanan iﬂçiler
Kad›köy Belediyesi'ne yürüyerek bir
aç›klama yapt›lar. Eylemde iﬂçilere
taﬂeronlaﬂt›rman›n, güvencesiz, köle-ce çal›ﬂma koﬂullar›n›n dayat›ld›¤›-n›n ifade edildi.

 Adana'da TEKEL iﬂçilerinden
protesto
11 Haziran’da TEKEL iﬂçileri,
Adana’da yapt›klar› eylemle güvencesiz çal›ﬂma koﬂullar›n› protesto etti. Türk-‹ﬂ 4. Bölge Temsilcili¤i
önünde bir araya gelen TEKEL iﬂçileri, “4-C'ye Hay›r” pankart› açt›lar.
AKP hükümetinin güvencesiz çal›ﬂma biçimlerini yayg›nlaﬂt›rd›¤› vurgulanan eylemde; ''Hükümetin, IMF
ve ABD'ye dayanarak bu politikalar›

uygulad›¤›n› biliyoruz” denildi.

 Kot iﬂçileri Ankara'ya
yürüyor
Ölümcül slikozis hastal›¤›na ya-kalanan kot iﬂçileri “sosyal güvenlik
haklar›”n›n tan›nmas› talebiyle 3
gün boyunca Ankara'da olacaklar.
Aileleriyle beraber Ankara'ya gide-cek olan kot iﬂçileri 22-23-24 Hazi-ran’da yaﬂad›klar› sorunlar› ve ta-leplerini hükümetin yan›s›ra meclis
gündemine de taﬂ›yacaklar. Kot
Kumlama ‹ﬂçileri Dayan›ﬂma Komi-tesi (KK‹DT) taraf›ndan gerçekleﬂti-rilecek eylem öncesinde kot iﬂçile-ri herkesi, çad›r kurarak konaklaya-caklar› Güvenpark'a ça¤›r›yorlar.

 Kartal Koﬂuyolu
hastanesinde eylem
‹stanbul'da Kartal Koﬂuyolu E¤i-tim ve Araﬂt›rma Hastanesi'nde çal›-ﬂ›rken 26 May›s genel eylemine ka-t›ld›klar› için iﬂten at›lan D‹SK'e
ba¤l› Dev Sa¤l›k-‹ﬂ Sendikas› üyesi
taﬂeron iﬂçileri 14 Haziran’da hasta-ne önünde eylemdeydiler. Eylemde
yap›lan aç›klamada iﬂten at›lan iﬂçi-ler geri al›nana kadar eylemlerinin
sürece¤ini söyleenirken, 24-25 Hazi-ran'da ilk olarak Ankara'da Sa¤l›k
Bakanl›¤› önünde ard›ndan da Baﬂ-bakanl›k ve Çal›ﬂma Bakanl›¤› önü-ne gidilece¤i belirtildi. Eylem bo-yunca, “Kurtuluﬂ yok tek baﬂ›na ya
hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Sendi-ka hakt›r sat›lamaz!”, “Bask›lar bizi
y›ld›ramaz!”, “Yaﬂas›n s›n›f dayan›ﬂ-mas›!”, sloganlar› at›ld›.

 Sa¤l›k iﬂçileri ihale
yap›lmas›na izin vermedi
Adana Çukurova Üniversitesi
Balcal› T›p Fakültesinde çal›ﬂan
Sa¤l›k iﬂçileri 15 Haziran’da hasta-nede yap›lacak taﬂeron firma ihalesi-ne izin vermedi. “Rektöre kul taﬂe-rona köle olmayaca¤›z”, “Taﬂeron
defol hastane bizimdir” sloganlar›
atan sa¤l›k iﬂçileri taﬂeron ﬂirket
temsilcilerini ihale yap›lacak salona
sokmad›lar. Baﬂhekimin müdahale
edilmesi talimat› vermesine ra¤men
iﬂçiler kararl› durdular. Bunun sonu-cunda iﬂçiler ihalenin iptal edilmesi-ni sa¤larken, baﬂhekime ihalenin ip--
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tal edildi¤i aç›klamas›n› yapt›rtt›lar.
Taﬂeron ﬂirket temsilcilerinin hasta-neyi terk etmesi üzerine sa¤l›k iﬂçi-leride sendika temsilcili¤ine yürüye-rek eylemlerine son verdiler.

 Deva Holding'te iﬂten
atmalara karﬂ› eylem
Deva Holding'in Kocaeli Köse-köy'de kurulu ilaç fabrikas›nda “k›-s›m kapatma” gerekçesiyle Petrol-‹ﬂ
Sendikas› üyesi 8 kad›n iﬂçi iﬂten
at›ld›. Petrol-‹ﬂ Kocaeli ﬁubesi ve
fabrikada çal›ﬂan sendika üyesi iﬂçi-ler iﬂten at›lmalar›na karﬂ› eylem
yapt›lar. Petrol-‹ﬂ Sendikas› Kocae-li ﬁube Baﬂkan› Ali Ufuk Yaﬂar, iﬂten
ç›kar›lma gerekçelerinin hukuki ol-mad›¤›n›
söylerken,
iﬂçilere
dayan›ﬂma ça¤r›s› yap›ld›.

 HABAﬁ Demir-Çelik'te iﬂ
b›rakma eylemi
‹zmir HABAﬁ Demir Çelik'te ça-l›ﬂan iﬂçiler kadro hakk› talebiyle iﬂ
yavaﬂlatt›lar. Bak›rçay Havzas›’nda
kurulu bulunan ve binlerce iﬂçinin
çal›ﬂt›¤› HABAﬁ Demir-Çelik'te Er-bel taﬂeronunda çal›ﬂan 30'a yak›n
iﬂçi “kadro hakk›n›n tan›nmas›” tale-biyle 12 Haziran’da iﬂ b›rakma eyle-mi gerçekleﬂtirdiler. Bu süre zarf›n-da iﬂçiler patron vekilleri ve TürkMetal Sendikas› ile görüﬂtüklerini
belirttiler.

 Üzerine motor kapa¤› düﬂen
iﬂçi öldü
11 Haziran’da ‹stanbul Pendik'te
tamirini yapt›¤› iﬂ makinesinin mo-tor kapa¤› üzerine düﬂen Yusuf
Orakç› hayat›n› kaybetti. Esenler
Mahallesi Çevre Sokak üzerindeki
Estunç iﬂ makineleri bak›m servi-sinde, asfalt silindirinin motor bölü-münde çal›ﬂan 27 yaﬂ›ndaki Orak-ç›'n›n üzerine motor kapa¤› kapand›.
‹ﬂ yerinde onu o durumdan kurtara-cak kimse yoktu. Sessiz sedas›z gü-vencesiz çal›ﬂt›r›lman›n sonucu bir
iﬂçi cinayeti daha yaﬂanm›ﬂ oldu.

 Genel-‹ﬂ sendikas› Nihat
Yurdakul’la ilgili aç›klama
yapt›
Belediye-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Nihat

Yurdakul’un Belediye-‹ﬂ Adana ﬁu-be Genel Kurulu’nda yapt›¤› konuﬂ-mada “D‹SK ve Genel-‹ﬂ’i PKK yö-netiyor” demesi üzerine Genel-‹ﬂ
Sendikas› bir aç›klama yapt›. Aç›k-lamada; Nihat Yurdakul’un D‹SK’e
ve Genel-iﬂ sendikas›na karﬂ› suç iﬂ-ledi¤i, bu suçun yarg› önünde taﬂ›na-ca¤› belirtilirken; sendikac›l›ktaki
baﬂar›s›zl›¤›n› sa¤a sola çamur ata-rak örtbas etme yoluna girdi¤i söy-lendi.

 ‹sveç liman iﬂçilerinden
‹srail boykotu
‹sveçli liman iﬂçileri, ‹srail'in
Gazze'ye yard›m gemilerine sald›r-mas›n›n ard›ndan bu ülkeden gele-cek mallar› bir hafta boyunca boykot
edecek. ‹sveç Liman ‹ﬂçileri Sendi-kas› Sözcüsü Peter Annerback, 1524 Haziran aras›nda ‹srail mallar›yla
ilgili iﬂlem yapmayacaklar›n› aç›kla-d›.

 ‹spanya’da maaﬂ kesintileri
için greve gidildi
‹spanya'da kamu çal›ﬂanlar›, hü-kümetin kamu aç›¤›n› kapatmak
amac›yla maaﬂlarda yapt›¤› kesintiyi
protesto etmek üzere 10 Haziran ‘da
greve gitti. ‹spanya'daki yaklaﬂ›k 2,5
milyon kamu çal›ﬂan›n›n % 80’i gre-ve kat›ld›. Hükümet, kamu aç›¤›n›
kapatmak için haziran ay›ndan itiba-ren maaﬂlarda % 0,56 ile % 7 aras›n-da kesinti yap›lmas›, 2011'de de ma-aﬂlar›n dondurulmas› karar›n› alarak
tasarruf yapmay› hedefliyor.

 Alman iﬂçileri ‘Krizin
faturas›n› ödemeyece¤iz’ dedi
Baﬂkent Berlin’de Sol Parti, iﬂçi
sendikalar› ve demokratik kitle ör-gütlerinin ça¤r›s›yla toplanan on
binlerce iﬂçi ve emekçi hükümetin
tasarruf paketini protesto etti. Eyle-me kat›lanlar ‘Yar›ndan korkuyo-rum’, ‘‹ﬂimizi elimizden alamazs›-n›z’, ‘Zenginler hep kurtar›l›yor, za-y›flar ödüyor’ yaz›l› dövizler taﬂ›d›.
Rote Rathaus (K›z›l Belediye) önün-de baﬂlayan yürüyüﬂe Berlin’de ya-ﬂayan tüm kültürel gruplar›n örgüt-lenmeleri de kat›ld›. Do¤u Berlin s›-n›rlar› içerisinde gerçekleﬂtirilen mi-tingte Anti-Kapitalist adl› gruba po--

lis birkaç noktada gaz kullanarak
sald›rd›. Yürüyüﬂün ard›ndan tekrar
Rote Rathaus önüne gelen kitle,
Merkel hükümetinin tasarruf politi-kalar›ndan vazgeçmesi ça¤r›s› yapt›.

 Trilyonlar›n içindeki
yoksulluk
Güney Afrika’n›n ev sahipli¤i
yapt›¤› dünya kupas› maçlar› tüm
gösteriﬂiyle devam ediyor. Trilyon-lar›n döndü¤ü futbol piyasas›, mil-yonlarca dolar› bulan reklam gider-leri ve ﬂaﬂaal› aç›l›ﬂlar›n›n arka pla-n›nda ise iﬂin eme¤ini çekenlerin
yoksullu¤u bir kez daha görüldü. Al-manya-Avustralya aras›nda yap›lan
maçtan sonra stad d›ﬂ›nda olaylar
ç›kt›. Polis, düﬂük maaﬂlar›n› protes-to eden yüzlerce stad iﬂçisini göz ya-ﬂart›c› bomba atarak stad›n park ye-rinden ç›karmaya çal›ﬂt›. Olaylar bü-yüyüp stad›n yak›n›ndaki caddelere
s›çrad›.
‹ﬂçilerden Fanak Falakhebuengu,
FIFA taraf›ndan kendilerine günlük
195 dolar ödenece¤i sözü verildi¤ini
ancak 25 dolar alabildiklerini, maç
sonras› ulaﬂ›m imkan› sa¤lanmad›¤›-n› ve eve gitmek için saatlerce yürü-düklerini söyledi.

Say›: 221

Yürüyüﬂ
20 Haziran
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 “Hasar Tespit Raporlar›
Aç›klans›n”
7 Haziran’da Cerahpaﬂa T›p Fa-kültesi Hastanesinde meydana gelen
hasar nedeniyle hastane önünde Sa¤-l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikas› Aksaray ﬁb. taraf›ndan
eylem yap›ld›. 14 Haziran’da eylem-de SES pankart› aç›larak “Hasar Ra-poru Aç›klans›n, Can Güvenli¤imiz
Tehlikede, Güvenli Önlem Al›ns›n”
yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
Ard›ndan SES üyelerinin yapt›k-lar› aç›klamada, 7 Haziran’da mey-dana gelen hasar ile ilgili hastane
k günden itibaren önlem
yönetimi ilk
olarak merkez laboratuvar›, sterili-zasyon ve bir iki poliklinik uniteleri-ne hasta kabul etmeyerek hasar tes-piti yapt›¤›n›, ancak 10 Hazirandan
itibaren tekrar hasarl› binalar›n üst
katlar›nda hizmet verilmeye devam
edildi¤i söylendi. Eylem at›lan slo-ganlar›n ard›ndan sona erdi.

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!
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Devrimci Memur
Hareketi
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Demokratik mücadele bir mevzi savaﬂ›d›r.
Bu savaﬂ bir an olsun bitmez. Farkl› biçimlerde devam eder. Bu savaﬂta haks›z olanlar
kaybettikleri mevzileri geri almak için duraksamaks›z›n harekete geçerler. Kaybetmeye tahammülleri
yoktur. Gayr› meﬂru olduklar›n› bile bile sald›r›rlar.
Amaç meﬂru olan›, hakl› olan› bast›rmak, susturmakt›r.
Bugünlerde bunun tekrarlanan bir örne¤ini yaﬂ›yoruz. Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’da ev bask›nlar›
yap›larak devrimciler, hak ve özgürlük mücadelesi
sahipleri gözalt›na al›nd›lar, iﬂkencehanelere taﬂ›nd›lar. Devrimci memurlar, TAYAD’l› aileler, Halk
Cepheliler “Güler Zere’yi sahiplendikleri, Güler Zere’ye özgürlük istedikleri için”, “K›z›ldere’de katledilen, Türkiye devrim hareketinin önderlerini and›klar› için” hedef seçildiler.
Güler Zere, bir devrimciydi. Hapisteydi. Tutsakl›k koﬂullar›nda kansere yakalanm›ﬂ, geç teﬂhis konulmuﬂ tedavisi geciktirilmiﬂ, tecrit koﬂullar›nda
sessiz imhaya kurban verilmek istenen onlarca tutsaktan biriydi. Devrimciler, ilericiler, ayd›n demokratlar sahip ç›kt›lar ve Güler Zere’ye Özgürlük dediler. Sahiplenme, kararl›l›k, ›srar Güler Zere’yi özgürleﬂtirdi. Merhamet ve af bekleyen devlet karﬂ›s›nda "Merhamet De¤il Adalet’, "Af De¤il Özgürlük’
diyen kararl›l›¤› buldu. Ve aylara yay›lan sahiplenme ve eylemliliklerle Güler Zere özgürlü¤üne kavuﬂturuldu.
Güler Zere’ye özgürlü¤ünün verilmesi devrimcili¤in meﬂrulu¤u, meﬂrulu¤un zaferiydi. Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› bu meﬂrulu¤un tesciliydi.
Bu süreçte herﬂey herkesin gözleri önünde yaﬂand›.
Ortada gizli sakl› olan birﬂey yoktu.
Herﬂey bunca aç›kken düzenin mahkemeleri
ﬂimdi Güler Zere’yi sahiplenmeyi suç olarak görüp
onlarca devrimciyi gözalt›na alma karar› veriyor.
Sahiplenmek suç. Vicdanl› olmak suç. Adalet istemek suç... Oysa sahiplenmek, vicdanl› olmak,
adaletli olmak meﬂru oland›r. Gayr› meﬂru olan ise
bunlar› suç olarak görmek ve göstermektir.
30 Mart ‘72’de Mahir Çayan ve 9 yoldaﬂ› K›z›ldere’de katledildiler. Onlar ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist bir ülke için yola ç›km›ﬂlard›. Onlar Amerikan emperyalizmine ve onlar›n yerli iﬂbirlikçilerine karﬂ› savaﬂ›yorlard›. Halk›n özgürlü¤ünü istiyorlard›. Meﬂru olan buydu; emperyalizme karﬂ› olmak, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm istemek.
Halk›n özgürlü¤ünü savunmak.
Yaklaﬂ›k 40 y›l geçti. Türkiye halklar› unutmad›

Meﬂru Olanla
Gayr› Meﬂru
Olan›n Mücadelesi
önderlerini. Çünkü onlar Türkiye halklar›na kurtuluﬂun yolunu gösterendi.
Oligarﬂi ve onlar›n efendileri bu yolu mahkum
etmeye çal›ﬂabilirdi! Bu yolun halklar›n ç›kar›na olmad›¤›n› anlatabilirdi! Ancak tarihi çarp›tt›, yok
saymaya çal›ﬂt›. Çünkü kendisinin gayr› meﬂru oldu¤unu, suçlu oldu¤unu çok iyi biliyordu. Bunun
için sald›rd›; onlar›n yolundan gitmek, onlar› unutmamak, onlar› anmak suç say›ld›.
Düzenin mahkemeleri devrimcilerin K›z›ldere’nin
y›ldönümünde Mahirleri mezarlar› baﬂ›nda anmalar›n›, K›z›ldere’ye yürümelerini “suçu ve suçluyu övmek” olarak de¤erlendirip suç olarak ilan etti.
Nafile, 40 y›ld›r susturamad›lar. Bu bedelleri ilk
kez de ödemiyoruz. Ödedi¤imiz her bedel meﬂrulu¤umuzu daha da büyüttü.
Nas›l ki düzen kaybetti¤i mevzileri almak, gayr›
meﬂrulu¤unu gizleyip devrimcilerin meﬂrulu¤unu
gölgelemek için durmadan sald›r›yorsa bizde durmaks›z›n mücadele etmeliyiz. Dün mücadelemiz
Güler’i sahiplenme mücadelesiydi, K›z›ldere yollar›na düﬂerek önderlerimize ba¤l›l›¤›n, vefan›n mücadelesiydi. Bugün de bunun gözalt›larla, bask›larla
bo¤ulmas›na karﬂ› mücadele edece¤iz. Gözalt›lar›n
serbest b›rak›lmas› için, bask›lara dur demek için
mücadele edece¤iz.
Bu sald›r›da devrimci memurlar›n gözalt›na al›nmas› hiç kuﬂkusuz kamu emekçilerinin mücadelesine de bir sald›r›d›r. Devrimci, ilerici, halktan yana
kamu emekçileri bu sald›r›ya karﬂ› ç›kmal›d›r. AKP
iktidar› 657 say›l› yasada de¤iﬂiklik yapmaya haz›rlan›yor. De¤iﬂikli¤in özü, kamu emekçilerini kendi
haklar› için dahi mücadele edemez hale getirmektir. Düne kadar kamu emekçilerini tüm halk›n sorunlar›ndan, mücadelesinden koparmak için “memurlar kendi sorunlar›yla ilgilenmeli” diyenler bugün bunu da çok görmektedir. Kendi sorununa da
sahip ç›kmay› suç haline getirmek dahas› bunu yasallaﬂt›rmak istiyorlar.
Bu bir mevzi mücadelesidir. Bu mücadelede ya
mevzilerimizi daha da büyütece¤iz, yeni mevziler
kazanaca¤›z ya da elimizdekini de kaybedece¤iz.
Bu meﬂru olanla gayri meﬂru olan›n, oligarﬂiyle
Türkiye halklar›n›n mücadelesidir.
Hakl› oldu¤unu, meﬂru oldu¤unu bilmek elbette
büyük bir güçtür ancak yetmez. Hakk› olan› istemek bunun için y›lmadan mücadele etmek gerek.
Hak ve özgürlük mücadelesi bu bilinçle büyür.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

“Aç›l›m”la
Gelenler
Tutukland›...

Paras›z e¤itim istemenin bedeli tutsakl›k ve
15 y ›la v aran c ezalard›r

Paras›z E¤itim ‹steyenlere 15 Y›l
Hapis Cezas› ‹steniyor
14 Mart 2010'da Roman aç›l›m›
buluﬂmas›nda 'Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z' yaz›l› pankart açan
ve bu yüzden tutuklanan Gençlik
Federasyonu üyeleri Berna Y›lmaz
ve Ferhat Tüzer hakk›nda 15 y›l istemiyle dava aç›ld›.
‹ddianame “DHKP/C örgütü
üyesi olmak” ve “örgüt propaganda-

s› yapmak” iddialar›ndan oluﬂuyor.
Gençlik Fedarasyonu üyeleri paras›z e¤itim istemiﬂlerdi. “AKP
demokrasisi”nde paras›z e¤itim istemenin, devrimci olman›n bedeli
gözalt›, tutuklanma ve örgüt üyeli¤i
gerekçesiyle 15 y›la varan hapis
cezalar›yla yarg›lanmak olarak
gençli¤e ödetiliyor.

Dersim Ovac›k ve Pertek’te
protestolar
Dersim’in Ovac›k ilçesinde 10
Haziran’da zihinsel engelli bir k›z
çocu¤una tecavüz giriﬂiminde bulunan eski AKP ‹lçe Baﬂkan› R›za
Çolak tutukland›.
Halk 2 gün boyunca yürüyüﬂlerle, Hükümet Kona¤› önünde oturarak tecavüz giriﬂimini protesto etti.
Köylerden Ovac›k ilçesine gelenlerin de kat›ld›¤› binlerce Ovac›kl›
sald›r›y› k›nad› ve R›za Çolak’›n
kendilerine verilmesini istedi.
Halk R›za Çolak’› isterken, R›za
Çolak polis taraf›ndan çok s›k› bir
biçimde korunarak güvenli¤i al›nd›.
Halk sald›r›y› protesto ederken askerin yard›m› ile R›za Çolak z›rhl›
bir araçla halktan kaç›r›ld›.
Polis, asker, savc›lar, Kaymakam, R›za Çolak’› halktan korumak
için, bir ›rz düﬂman›n› korumak için

devletin tüm kurumlar›
seferber
oldu.
Dersim’in Pertek ‹lçesinde, Anadolu Lisesi’nde
ö¤renim gören ve yurtta kalan bir
ö¤rencinin ö¤retmeni taraf›ndan tacize u¤rad›. Ö¤rencinin okuldan
uzaklaﬂt›r›lmas›n› ve tacize u¤ramas›na Pertek halk› yüzlerce kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂle protesto
etti.
Pertek Belediyesi önünde toplanan kitle buradan ilçe kaymakaml›¤›na do¤ru yürüyerek, ö¤retmenin
görevinden al›nmas›n› istedi.
Konuya iliﬂkin kitleye aç›klama
yapan E¤itim Sen Tunceli ﬁube
Baﬂkan› Mehmet Ali Arslan, “Mevcut yaﬂanan taciz olay›n›n Y‹BO ve
ö¤renci yurtlar›nda s›k s›k yaﬂand›¤›n› bilmekteyiz. Bunu yapan e¤itmenin bir an önce okuldan uzaklaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini yetkililere ilettik” dedi.

Diyarbak›r 4. ve 5. A¤›r Ceza
mahkemelerinde yarg›lanan “Bar›ﬂ ve Demokratik Çözüm Grubu” üyelerinden 10’u hakk›nda
17 Haziran günü tutuklama karar› verildi. 19 Ekim 2009 tarihinde
Kandil ve Mahmur kamplar›ndan, Abudullah Öcalan’›n ça¤r›s›yla 34 kiﬂi Türkiye’ye gelmiﬂti.
AKP iktidar›n›n “Kürt Aç›l›m›”
senaryosu gere¤i o gün “devlet
erkan›” gelenleri Habur’ da karﬂ›lad›. Yine ayn› senaryo gere¤i oligarﬂinin mahkemeleri Türkiye’ye
giriﬂ yapanlar› serbest b›rakt›.
AKP’nin “demokratik aç›l›m”,
“Kürt aç›l›m›” manevralar› nedeniyle aldatmak, oyalamak için
yapt›¤› buna benzer birkaç oyun
Kürt Milliyetçilerilerinden reformistlere, AKP’den demokrasi
beklentisi olanlarca övgüyle karﬂ›lanm›ﬂt›.
O günden bu yana de¤iﬂen bir
ﬂey yoktur. “Kürt aç›l›m›” ad› alt›nda hedeflenen Kürt halk›n›n
mücadelesinin tasfiyesiydi. Dün
s›n›rda törenle karﬂ›lananlar bugün tutukland›lar.
Oligarﬂi budur. Kürt sorununda tüm klasik sald›r› yöntemleri
devrededir.
Bir yandan tutuklamalar,
KCK’ye yönelik iddiananmeyle,
demokratik alanda örgütlenmeye
yönelik sindirme ve yoketme sald›r›s›n›n sürdürülece¤i ortaya konuldu. Di¤er taraftan gerillalara
yönelik katliamlar yo¤unlaﬂarak
sürüyor ve ülke içindeki katliamlar ile yetinmeyen oligarﬂinin ordusu yeni bir s›n›r ötesi sald›r›ya
giriﬂti.
AKP ve oligarﬂinin Kürt sorununda çözümden anlad›¤› budur.
Yöntem ne olursa olsun hedeflenen tasviye ve teslimiyettir.

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!
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Nas›l B‹R Yaﬂam?
Tatil Yapmak

Say›: 221

Yürüyüﬂ
20 Haziran
2010

Havalar›n ›s›nmas›yla birlikte televizyonlarda, gazetelerde tatil köylerinin, otel ve pansiyonlar›n reklamlar›ndan geçilmiyor. “Her bütçeye göre tatil”, “Kredi
kart›na 12 ay taksitle tatil...” Adeta halkla alay ediyorlar. Halk günlük yaﬂam›n› sürdüremezken, “paran yoksa da sorun de¤il, tatil yapt›ran kredi kart› var” diyorlar. Seni borçland›rarak aylar sonraki eme¤ini dahi ipotek alt›na al›yorlar. Onlar›n empoze etti¤i gibi düﬂüneceksin, onlar›n istedi¤i gibi yaﬂayacaks›n, onlar›n istedi¤i gibi tatil yapacak, onlar›n istedi¤i gibi e¤leneceksin...
Bujuvazi bir çok konuda oldu¤u gibi tatil konusunda da düﬂüncelerimize öylesine hükmetmektedir ki,
adeta kiﬂinin kendi iradesi, düﬂüncesi yoktur. “Kredi
kart›na 12 ay taksitle tatil”... Reklamlarla tatil yapmak
adeta mutlaklaﬂt›r›lmaktad›r. Bu ilanda oldu¤u gibi,
maddi olanaklar el vermiyorsa da binlerce insan kendini tatile gitmek zorunda hissediyor. Tatile gidememeyi
bir eksiklik olarak görüyor. Bir dünya borcu olmas›na
ra¤men çekinmeden kredi kart›na borçlanarak tatile gidebiliyor. Gidemezse onun “eksikli¤ini” yaﬂ›yor. Burjuvazi “tatil yapmay›” adeta mutlaklaﬂt›r›yor.
“Bir y›l çal›ﬂman›n stresini at›n” diyor. “Dinlenin”,
“beyninizi boﬂalt›n” diyor. Bir hafta çal›ﬂ›n bir gün aks›r›ncaya, t›ks›r›ncaya kadar yiyin, için, e¤lenin” diyor.
“11 ay çal›ﬂ›n bir ay tatil yap›n” diyor. Daha do¤rusu
bizim tatil yapmam›z, dinlenmemiz, e¤lenmemiz, on-

Mersin ve Elaz›¤’da
Enginlerin Yürüyüﬂü
Sürüyor!
Mersin’de 16 Haziran’da çarﬂ› merkezinde ve
K›rkbeﬂevler Mahallesi’nde Yürüyüﬂ okurlar›
Yürüyüﬂ dergisinin 220. say›s›n›n tan›t›m ve
sat›ﬂ›n› yapt›lar. ‹srail katliamlar›n›n anlat›ld›¤›
dergi sat›ﬂ›nda okurlar›m›z 55 dergiyi halka
ulaﬂt›rd›lar.
17 Haziran günü Elaz›¤ Hozat Garaj›nda, ﬁehit
‹lhanlar Caddesi, Hastaneler Caddesi ve Fevzi
Çakmak Perﬂembe Pazar›nda Yürüyüﬂ dergisinin
da¤›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›. Okurlar›m›z son zamanlarda Ankara, ‹zmir, ‹stanbul'da yap›lan operasyonlar›n hukuksuz oldu¤unu, amac›n›n ülkemizdeki
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm talebini
bast›rmak oldu¤unu anlatt›lar.
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lar›n umurunda de¤il. Onlar›n derdi 1 hafta çal›ﬂt›¤›m›z› bir günlük
hafta sonunda, 11 ay çal›ﬂ›p diﬂimizden t›rna¤›m›zdan art›rd›¤›m›z paray› 1-2 haftal›k
tatilde geri almakt›r. Bunu yaparken de tüketim kültürüne dayanan kendi anlay›ﬂ›n› dayatmaktad›r.
Böyle bir tatil anlay›ﬂ›m›z olamaz. Daha do¤rusu
yaﬂam›n tatil üzerine ﬂekillendirilmesi kabul edilemez.
Tatil bir in t iy aç m› d› r? Evet b i r i h t i y a ç t › r. Bir h a k
m › d › r ? Evet, tatil bir h a k t › r.
Sosyalist ülkelerde tüm iﬂçilerin tüm halk›n tatil
yapma hakk› vard›r. Halk Anayasas›’nda konuyla ilgili
bölümde ﬂöyle yazmaktad›r: “Dinlenme, her çal›ﬂan
için bir hakt›r. Tüm çal›ﬂanlar için tatil olanaklar› yarat›lmas›n›n, iﬂgünü süresinin günün ﬂartlar›na ve
iﬂ in niteli¤ ine gö re en aza in dirilmesin in k oﬂ ullar ›
sa¤lan›r.”
Fakat, birincisi, insanlar›n büyük ço¤unlu¤unun asgari ücrete mahkum edildi¤i, iﬂsizli¤in, açl›¤›n, yoksullu¤un hat safhaya ç›kt›¤› bir ülkede bunu da mutlaklaﬂt›ramay›z. ‹kincisi, burjuvazinin bize dayatt›¤› tatil anlay›ﬂ›na mahkum de¤iliz. Kendi mütevaz› ölçümüzde
tatil yapma olanaklar›n› zorlayabiliriz. Ancak, burada
da temel sorun “nas›l bir tatil” anlay›ﬂ›d›r?
Bize empoze edilen çerçevede bir tatil mi? Yoksa
halk›n kendi gelenekleri içerisinde, kendi ihtiyaçlar›m›z temelinde bir tatil mi?
Bize dayat›lan tüketim kal›plar› içerisinde, bize dayat›lan e¤lence biçimleri içerisinde bir tatil mi, yoksa
kendi yarat›c›l›¤›m›z, kendi üretkenli¤iniz, kendi kültürümüz ve geleneklerimizle ﬂekillendirece¤imiz bir
tatil mi?

“Mad›mak
Müze Olacak”
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan
Abdal ﬁenlikleri s›ras›nda
Mad›mak Oteli'nde katledilenler için 26 Haziran
günü bir anma yap›l›yor.
Gazi Mahallesi ﬁehir Park›’nda yap›lacak olan anmada Grup Yorum, Cihan
Çelik, Derti Divani, Kenan Coﬂkun, Nurettin Güleç, Kibar Aslan, Zuhal ve
Mehmet Ekici , Sivas ﬂehitleri için türkülerini seslendirecekler. Anmada sinevizyon gösterimi ve semah ekibi yer alacak.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

Savaﬂan
Kelimeler
Baﬂ Aﬂa¤› Duran Kelimeler

Dikmen’de Devrimci
De¤erler An›ld›
Ankara’da Çankaya Kültür Derne¤i taraf›ndan
‘Devrimci De¤erlerimizi An›yoruz’ ad›yla geleneksel
olarak her y›l yap›lan anman›n dördüncüsü yap›ld›.
Her y›l Mahzuni ﬁerif Park›'nda yap›lan anma bu
y›l yo¤un ya¤›ﬂ nedeniyle 6 Haziran günü Çankaya
Kültür Derne¤i'nde yap›ld›.
Anmada yap›lan konuﬂmada; de¤erlerimize sahip
ç›kman›n mücadeleden geçti¤i belirtilerek, bugün
ozanlar›m›z›n ve ﬂairlerimizin gerçek mirasç›lar›n›n
devrimciler oldu¤unu vurguland›.
Konuﬂmalar›n ard›ndan ilk olarak O¤uz Boran sahneye ç›kt›. ‹lkinden bu yana bu etkinli¤e her y›l kat›ld›¤›n› ve her zaman kat›laca¤›n› belirttikten sonra türkülerini söyledi. Daha sonra sahne alan Yi¤it Mahzuni
de dedesi Mahzuni ﬁerif'ten türküler söyledi. O da dedesinin türkülerini halkla buluﬂturman›n vesilesi olan
bir etkinlik yapt›¤› için Çankaya Kültür Derne¤i'ne teﬂekkür etti. Yavuz Canpolat'›n sahne almas›ndan sonra, mahalle halk›ndan Erfani'nin söyledi¤i türküyle
konuk sanatç›lar›n sonuna gelindi.
En son ‹dilcan Müzik Toplulu¤u sahneye ç›kt›, türkü ve ﬂark›lar söyledi. Çankaya Kültür Derne¤i'nin
yan flüt kursu ö¤rencilerinin ‹dilcan Müzik Toplulu¤u
ile sahneye ç›karak U¤urlama ﬂark›s›na eﬂlik ettiler.
Anmaya yaklaﬂ›k 300 kiﬂi kat›ld›.

Küçükarmutlulu
Devrimcilere “A¤›r Ceza”
Yaklaﬂ›k dört y›ld›r süren Küçükarmutlu davas›nda
11 Haziran günü karar ç›kt›. Ç›kan kararda mahkeme
devrimcilere üst s›n›rdan cezalar verdi. Mehmet Akdemir, Sad›k Çelik ve Yeliz Türkmen' e 21 y›l 3 ay, Kadife Y›lmaz ve Fadik Ad›yaman' a 6 y›l 3 ay ceza verilen
davada U¤ur Deve beraat etti.

- Kelimelerin Savaﬂ›: ‘SAVUNMA’ M I ? S a v u n m a s an a y i , s a v u n m a h a rc a m a s › , s a v u n m a g i d e r l e r i . . .
“Geçen y›l en çok savunma harcamas› yapan ülkelerin baﬂ›nda 661 milyar dolarla ABD geliyor.” diye yaz›yordu bas›n.
Kendini “savunmak” için, tanklara, toplara, savaﬂ uçaklar›na, nükleer baﬂl›kl› füzelere, k›talararas› gidebilen füzelere o kadar para harcam›ﬂ Amerika.
Peki Amerika, iﬂgal tehditi alt›nda m›? Veya halen bir
baﬂka ülkenin sald›r›s› alt›nda m›?
Birleﬂik Devletler, 661 milyar dolarl›k askeri malzemeyi, halk›n› esaretten, ülkesini iﬂgalden korumak için mi kullanacak?..
Uzatmayal›m; herkes biliyor ki;
Amerika biliyor ki,
Yukar›daki “savunma harcamas›” ifadesinin geçti¤i
cümleleri yazanlar da biliyor ki, bunlar›n hiçbiri söz konusu de¤ildir.
Ortada ne ABD’ye bir sald›r› vard›r, ne de ABD’nin kendisini savunmas› söz konusudur!
Tersine, okyanus ötesinde Amerikan sald›rganl›¤› vard›r.
661 milyar dolarl›k füzeler, bombalar, uçaklar, binlerce kilometre ötedeki ülkeleri iﬂgal etmek, halklar› katledip teslim
almak içindir. Halen iﬂgal alt›nda tuttu¤u Irak’ta, Afganistan’da direniﬂi k›rmak içindir.
Latin Amerika’da, Afrika’da, Asya’da tekellerin ç›karlar›n› silahlarla korumak içindir...
Özetleyelim:
Savunma yok, sald›r› var.
Amerikan askeri harcamalar bütçesi, s a v u n m a de¤il,
sald›r› bütçesidir.
Peki niye böyle adland›r›yorlar?
Gerçe¤i gizlemek için!
Demagoji yap›p kitlelerin bilinçlerini buland›rmak için!
“Savunma” kavram›n›n içerdi¤i meﬂrulukla emperyalist
sald›rganl›¤› hakl› göstermek için.
Amerikan ve Avrupa emperyalistleri, s›radan geniﬂ kitleleri, “özgürlü¤ünüz, refah›n›z tehdit alt›nda” diye aldat›yorlar.
Afganistan’›, “Amerikan yaﬂam standart›n›” korumak
için, “Bat›’n›n de¤erlerini savunmak için” iﬂgal ettiklerine
inand›r›yorlar.
Politikalar›n› bu çarp›tmayla onaylat›yorlar.
Gericili¤i ilericilik diye, iﬂgalcili¤i özgürleﬂtirmek diye,
sömürgecili¤i ça¤daﬂl›k götürmek diye sunan emperyalist
demagoji, gerçe¤i baﬂ aﬂa¤› çevirip kavramlaﬂt›r›yor. Kavramlar›n›n tersini al›n, do¤ruyu bulursunuz.

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!

Say›: 221

Yürüyüﬂ
20 Haziran
2010
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TAYAD’l› Aileler
Tecriti Anlat›yor

Say›: 221

Yürüyüﬂ
20 Haziran
2010

B i r g ü l K I L I Ç : (Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde Ahmet Burak Ery›ld›r›m’›n niﬂanl›s›)
Tecrit her anlamda sürüyor. Öncelikle biz görüﬂçülere görüﬂ gününde her türlü s›k›nt› ve zorluklarla y›ld›rma politikas› uyguluyorlar. Önce bizlere potansiyel
suçlu gözüyle bak›yorlar. Üç ayr› noktada aramadan
geçiyoruz ve buna ra¤men son aﬂama X- raydan geçerken cihaz öttüyse e¤er, geçemiyorsun. T›kan›p kal›yorsun acaba ne öttü diye. Bir seferinde tiﬂörtümdeki dü¤meleri kopararak girmek zorunda kald›m. ‹ﬂin
trajik ve sinir y›pratan k›sm› görüﬂün kapal› görüﬂ olmas›. Zaten karﬂ›nda ses bile geçirmeyen demir parmakl›klar aras›na yerleﬂtirilmiﬂ kal›n bir cam var. ‹lk
kapal› görüﬂümde o kadar psikolojim bozulmuﬂtu ki
insan›m› görmüﬂ oldu¤uma sevinemedim bile. Kapal›
görüﬂte kulland›¤›m›z telefon dinleniyor ve ben adeta
bir yabanc›yla konuﬂuyorum hissinde oluyorum.Arama ve prosedürlerle görüﬂ hakk›m›z›n rahat 10- 15 dakikas›n› da çal›yorlar. Görüﬂ an›nda di¤er tutuklulara
en az›ndan bir selam vermek istedim, belki moral olur
diye, ama izin vermiyorlar. Kime nas›l bir zarar› var
bunun. Bunlar sadece bizlere yans›yan s›k›nt›lar.
Sürekli keyfi disiplin cezalar› veriyorlar. 1 May › s ' t a m a r ﬂ söyledikleri için 3 ay iletiﬂim yasa¤› ald›.
Yani mektup fax veya telefon hakk›n› kullanamayacak. Gerekçe olarak da di¤er tutuklular›n rahats›z oldu¤u gösterilmiﬂ. Yine ayn› konudan birçok tutuklunun daceza ald›¤›n› belirtmiﬂ. Peki bu durumda kimdir
rahats›z eden, kimdir rahats›z olan?
Aya¤›ndaki t›rnak batmas› için doktora görünmüﬂ
ve doktor b›rak›n aya¤a bakmay› yüzüne bile bakmadan mantar deyip göndermiﬂ..

Mecidiyeköy’de Bildiri Da¤›t›ma
TAYAD’l› Aileler, 14 Haziran’da bildiri da¤›tarak
tecritin insanl›k d›ﬂ› bir uygulama oldu¤unu duyurdular. TAYAD’l›lar Mecidiyeköy Metrobüs Dura¤› “Hapishanelerde Tecrit ve ‹ﬂkenceye Son. Sohbet Hakk›
Uygulans›n” önlükleri giyerek herkese “8 metrekarede
ne kadar yaﬂars›n” baﬂl›kl›
bildirileri da¤›tt›lar. Yap›lan
konuﬂmalarda
hapishanelerde
son bir y›lda
310 insan›n öldü¤ünü, bunun
tecritin sonucu
oldu¤unu
anlatt›lar.
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K›r›klar F Tipinde Sürgün
‹zmir K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde
Ercan Y›ld›z ve Raﬂit Dörtyol 15 Haziran
sabah› havaland›rma kap›lar› aç›l›rken,
sald›r›ya u¤ram›ﬂ ve zorla baﬂka hapishanelere sürgün edilmiﬂlerdir.
Ercan Y›ld›z Tokat T Tipi, Raﬂit Dörtyol Bafra T Tipi Hapishanesi'ne sürgün
edilmiﬂlerdir. Tutsaklar›n aileleri can güvenliklerinden endiﬂe ederek hapishaneleri arad›klar›n› fakat bilgi alamad›klar›n›
söylediler.
Sald›r› ve sürgünleri protesto eden K›r›klar Hapishanesi'ndeki özgür tutsaklar üç günlük açl›k grevi baﬂlatt›.
Sürgünlerle ilgili TAYAD 16 Haziran günü sürgünlerle ilgi bir aç›klama yay›nlad›.
Bu sürgünlerin ilk olmad›¤› belirtilen aç›klamada;
iktidar›n k›sa aral›klarla tutsaklar örgütlenmesine
sald›rarak tutsaklar› baﬂka hapishanelere sürdü¤ü yada
hapishane içinde de¤iﬂik hücrelere da¤›tt›¤› söylendi.
Aç›klamada iktidar›n sürgüne gönderdi¤i tutsaklara sorma gere¤i bile duymad›¤› anlat›larak; “Ne de olsa tutsaklar iktidar için bir insan de¤il, bir nesne. ‹yileﬂtirilmesi gereken birer hasta. Onlara herhangi bir
ﬂey sormaya gerek yok. Çünkü iktidara göre tutsaklar
herhangi bir hakka sahip olmayan, iktidar›n verdi¤i ile
yetinmesi gereken hastalar. Bu iktidar›n tutsaklara bak›ﬂ›n›n özüdür. Bu nedenledir ki hemen her hapishanede sald›r›lar oluyor. Bu nedenle her gün yeni bir sald›r›
haberi geliyor” denildi.

Mahkemeye Getirilen
Tutsaklara Sald›r›
Edirne F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu Canip
Tarhan, Halk›n Hukuk Bürosu’na gönderdi¤i mektupla 26 May›s günü mahkemeye getirilirken yaﬂad›klar›
sald›r›y› anlatt›.
O gün görevli astsubay›n daha önce de her f›rsatta
sald›rmak için f›rsat kollad›¤›n› belirten Tarhan mektubunda; “Ring arac›ndan indirildi¤imiz s›rada tecritle
ilgili slogan atmak istedik. Subay a¤z›m› kapat›p bana
vurmaya baﬂlad›. Ayn› sald›r›ya dava orta¤›m Sezgin
Zengin de maruz kald›. Nezarethanelerin oldu¤u koridora inene kadar da sald›r› devam etti ve koridorda da
5-10 dakika devam etti. Nezarethanelerde bulunan tutuklular bu duruma tepki göstermek için kap›lara vurup askerleri teﬂhir edici konuﬂmalar yapt›lar. Bununla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. ‹ﬂkenceyi o kadar aleni bir ﬂekilde yap›yorlar ki ailelerin ve birçok
kiﬂinin, kameralar›n önünde bile iﬂkence yapmaktan
çekinmiyorlar” dedi.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

Devlet Hesap Verecek, Güler Zere
Ölümsüzdür” dövizleri ve “Hasta
Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” pankart› taﬂ›d›lar.
Buradan Galatasaray Lisesi önüne kadar “Abdullah Akçay Serbest B›rak›ls›n,
Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n, Kurtuluﬂ Yok Tek
Baﬂ›na Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz” sloganlar›yla yürüyüﬂ yap›ld›.
Galatasaray Lisesi’nin önüne gelindi¤inde Ayﬂe ‹ﬂeri bas›na bir aç›klama yapt›. Ankara’dan al›nan izinle

Biz Burday›z Ve Bu Suçu ‹ﬂlemeye
Devam Ediyoruz
47 hafta’d›r süren “Hasta tutsaklar
serbest b›rak›ls›n” eylemi bu haftada yap›ld›. 18 Haziran günü ‹stanbul Taksim Tramvay Dura¤›’nda
toplanan yaklas›k 100 kiﬂi, ellerinde
“Adl› T›p Bir Suç Örgütüdür, Katil

Adalet!

27 kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤›n› söyleyen ‹ﬂeri gözalt›na al›nma gerekçesi olarak Güler Zere için eylemlere kat›lmak oldu¤unu söyledi.
“319 gündür ülkemizin bir çok ilinde bir gerçe¤i b›kmadan, usanmadan, yorulmadan anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu ülkenin yöneticileri bir
suç ﬂebekesi gibi çal›ﬂ›yor, bu suça
göz göre göre raz› olmayaca¤›z,
devrimci tutsaklar›n hastal›klarla
ölmelerine göz yummayaca¤›z” diyen ‹ﬂeri; hasta tutsaklara özgürlük
istemek suçsa bu suçu iﬂlemeye devam ettiklerini vurgulad›.
Eylemde ayr›ca Okmeydan› SSK
Hastanesi’nde tedavi olan Abdullah
Akçay’›nda yaﬂamla ölüm aras›nda
ince bir çizgide oldu¤u belirtildi.

Osman Can Sistemin Hukukunu Anlat›yor!

‹tiraz Edenler ‹kiyüzlüdür!

Say›: 221

Yürüyüﬂ

Anayasa Mahkemesi Raportörü
Osman Can, “Anayasa Mahkeme si, Anayasa de¤iﬂikli¤i konusunda
esasa girerse Meclis buna diren meli ve yin e d e refar andu m yap mal›d›r” diyor...
Can’›n bu sözleri “tart›ﬂma” yaratt›. Hürriyet gazetesinden Mehmet Yakup Y›lmaz 14 Haziran tarihli yaz›s›nda “Demek ki art›k ‘yeni
bir hukuk anlay›ﬂ›’ geçerlilik kazan›yor” diyerek Can’a itiraz ediyor.
Niye itiraz ediyorsunuz? Oligarﬂinin ne zaman adaletli bir hukuk
anlay›ﬂ› oldu da, Osman Can’la
“yeni bir hukuk anlay›ﬂ›” ortaya
ç›kt›?
Anayasa Mahkemesi Raportörü
Osman Can’›n sözlerinden hareketle “bu düzenin adaletinin kalmad›¤›”n› söylemek ikiyüzlülüktür.
Soruyoruz?
Bu düzenin ne zaman adaleti
oldu?
Anayasa Mahkemesi Raportörü
Osman Can, sistemin yarg›s›n›n
mant›¤›n› ortaya koyuyor!

Yasalar hiç bir zaman egemenleri
içermedi. Yasalar halk için geçerli
oldu. 30 y›ld›r 12 Eylül’ün faﬂist yasalar› uygulan›yor. Halk› sindirmek,
bask› alt›nda tutmak çin her türlü yasa maddesi var. Yetmedi¤i yerde yenileri ç›kart›ld›. Egemenlerin ne zaman itiraz› oldu faﬂist yasalara? Halk
için geçerli olan yasalar ne zaman
egemenler için geçerli oldu?
Tüm iktidarlar kendi politikalar›
söz konusu oldu¤unda böyle yapmad›lar m›? “Yasalar› bir kere delmekle bir ﬂey olmaz” demedi mi?
Bizzat yarg›n›n kendisi, kararlar›
veren hakimler devletin ç›karlar›yla hukuk karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i nde,
ben önce devletimi düﬂünürüm
diyerek hukukun “bir yana b›rak›labilece¤ini söylemediler mi?..
Y›llard›r devletin polislerinin iﬂkencelerini, katliamlar›n› görmezden gelen, iﬂkencecileri aklayan bu
düzenin adaleti, bu düzenin yarg›çlar› de¤il mi?
“ D e v l e t i n gü v e nl i ¤i ” diyerek
devrimcilere hiç bir kan›t, tan›k

yokken ony›llarca cezalar› veren bu
düzenin adaleti, yarg›çlar› de¤il mi?
ﬁimdi Osman Can’n›n sözleriyle
“yeni bir hukuk anlay›ﬂ›” demek
faﬂist düzenin olmayan a d a l e t i n i
a k l a m a k de¤il de nedir? Bu iki
yüzlülük de¤il de nedir?
Can, bu düzenin mant›¤›n› ort a y a k o y u y o r. Düzenin faﬂist yarg›s› halk› sindirmek için vard›r. Egemenler için de¤il. Egemenler sözkonusu oldu¤unda hiçbir zaman hukuka uyulmam›ﬂt›r. Hukuk baﬂta bu
düzenin en tepesindekiler taraf›ndan ihlal edilmektedir. Devrimciler
d›ﬂ›nda buna itiraz eden de olmam›ﬂt›r. Ne zamanki oligarﬂi içi çat›ﬂmada hukuk taraflar taraf›ndan biribirine karﬂ› kullan›lmaya baﬂland›,
o zaman “hukukun olmad›¤›” farkedildi.
Osman Can, bu düzenin ‘ e n
yüksek mahkemesi’ de olsa ülkeyi
yönetenlerin aleyhinde karar verirse
“UYULMAYA B ‹ L ‹ R ” diyor. Düzenin hukuk mant›¤› hep bu olmad›
m›?

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!

20 Haziran
2010
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Avrupa’da
Hollanda’da Polis
Terörüne Karﬂ›
Kampanya
Hollanda'n›n Rotterdam ve
Nijmegen kentlerinde polisin 1
May›s kutlamalar›na sald›rmas›
üzerine tepkiler artarak devam
ediyor. ‹çerisinde Halk Cephesi'nin de bulundu¤u Rotterdam 1
May›s Komitesi polis sald›r›s›na
karﬂ› kampanya yürütüyor. Kampanya çerçevesinde Rotterdam ﬂehir merkezinde 4 ve 5 Haziran
günlerinde imza standalar› aç›ld›.
Aç›lan standlarda bildiriler da¤›-

Çiçek Viyana'da
Protesto Edildi
Baﬂbakan yard›m›c›s› devlet
bakan› Cemil Çiçek Avusturya'n›n
baﬂkenti Viyana'da kat›ld›¤› bir
programda protesto edildi.
13 Haziran günü Avusturya
Yozgatl›lar Federasyonu'nun düzenledi¤i programa kat›lmak için
gelen Cemil Çiçek burada Halk
Cepheliler taraf›ndan sloganlar ve
taﬂ›nan dövizlerle protesto edildi.
Güler Zere'nin foto¤raf›n›n da
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t›ld› ve imza topland›. Burada yap›lan ça¤r›larda
polisin keyfi sald›r›lar›
protesto edilerek, teﬂhir
edildi.
Yine 1 May›s Komitesi taraf›ndan 10 Haziran Perﬂembe günü, sald›r›n›n yaﬂand›¤› yer olan
Rotterdam Belediyesi önünde bir
eylem yap›ld›. Polis ﬂiddetini protesto eden pankart ve dövizlerin
aç›ld›¤› eylemde, 1 May›s Komitesi ad›na bir aç›klama yap›ld›.
Ayr›ca Sosyalist Parti (SP) temsilcisi de kat›larak bir konuﬂma yapt›. Eylemde yap›lan aç›klama, polis sald›r›s›n›n tamamen keyfi oldu¤u vurgulanarak bir sonraki 1
May›s'a daha kitlesel kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.
Kampanya çerçevesinde yine
25 ve 26 Haziran tarihlerinde imza
standlar› aç›lacak ve bilgilendirme
yap›larak imza toplan›lacak.
Hollanda'da bu sene 1 May›s
kutlamalar› polisin sald›r›s›na maruz kalm›ﬂ ve engellenmiﬂti. Rotterdam'da yap›lmak istenen 1 May›s yürüyüﬂüne polis, pankart ve
bayrak sopalar›n› gerekçe gösterek sald›rm›ﬂ ve 14 kiﬂiyi gözalt›na alm›ﬂt›.
taﬂ›nd›¤› eylemde 'Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Gülerin Katili AKP ‹ktidar›d›r, Katil Devlet
Hesap Verecek, Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz' sloganlar› at›ld›.
Halk Cepheliler salonun bulundu¤u sokakta Çiçek'i beklerken, sivil faﬂistler Avusturya polisini de
yanlar›na alarak Halk Cepheliler’e
müdahele etmek istediler. Baﬂar›l›
olamay›nca Cemil Çiçek'in geliﬂini
alk›ﬂlayarak Halk Cepheliler’in sloganlar› bast›rmak istediler.
Sloganlar›n› atmaya devam
eden Halk Cepheliler Avusturya
polisi taraf›ndan çembere al›n›rken sald›ran sivil faﬂistler olmas›na karﬂ› polis Halk Cephelilerle ilgili iﬂlem yapmak istedi. Tart›ﬂmalar›n sonunda Halk Cepheliler
eylemi sahiplenip, bir katili protesto etmek için kimseden izin istemeyeceklerini belirttiler.

Almanya'da
Kapitalizmin Krizine
Karﬂ› Büyük Yürüyüﬂ
Kapitalizmin krizi ve pazartesi günü aç›klanan "tasarruf paketine" karﬂ›,
protesto yürüyüﬂü düzenlendi. 12
Haziran günü yap›lan sol parti ve sendikalar›n organize etti¤i yürüyüﬂ Suttutgart ve Berlin'de yap›ld›.
Berlin'deki yürüyüﬂ her y›l oldu¤u
gibi, Alexnderplatz Meydan›’nda yap›ld›. Yürüyüﬂ boyunca krizin en büyü¤ünü yaﬂayan Yunanl›lar'›n korteji
dinamizmi ve çoﬂkusuyla dikkat çekerken, Yunanistan'dan gelen sendikac›larda konuﬂmalar yapt›. Yürüyüﬂ kolunun en arkas›ndaki Anti-faﬂist korteje s›k s›k polis sald›rarak, çat›ﬂmalar
yaﬂanmas›na neden oldu. Anti-faﬂistlere polis sald›rd›¤›nda yürüyüﬂ kolu,
yürüyüﬂü durdurarak destek verdi.
Tekrar yürüyüﬂün baﬂland›¤› noktaya
geri dönülerek sona erdi.
Yap›lan konuﬂmalarda tasarruf paketine karﬂ› protestolar dile getirildi.

‹ngiltere’de 6. Halk
Sofras› Pikni¤i
‹ngiltere’de halk sofras› pikni¤inin
alt›nc›s› Manor Park'ta yap›ld›.
‹ngilizce ve Türkçe pankartlar›n
as›l› oldu¤u piknikte futbol turnuvas›
yap›ld›, halaylar çekilip türküler söylendi.
Piknikte, Halk Cephesi’ni temsilen
k›sa bir "hoﬂgeldiniz" konuﬂmas› yap›ld›.
Pikni¤e yaklaﬂ›k 500 kiﬂinin kat›ld›.

Paris'te Halk Sofras›
Pikni¤i
Geleneksel olarak yap›lan halk
sofras› pikniklerinin bir di¤eri
Fransa’n›n Paris ﬂehrinde Le mée Park›’nda düzenlendi.
13 Haziran günü yap›lan piknikte
yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan
sofra kuruldu ve toplu halde yemek
yenildi. Oyunlar›n ve çeﬂitli programlar›n oldu¤u pikni¤e 200 kiﬂi kat›ld›.

Umudu büyütecek, tarihe yeni zaferler

‹srail'e Boykot Ça¤r›s›
Fransa'nin Blois ﬂehrinde ‹ﬂgalci, katliamc› ‹srail'e yönelik boykot ça¤r›s› bir kez
daha yap›ld›.
12 Haziran sabah› bir araya gelen Halk
Cepheliler ile Eﬂitli¤in Dostlar› dernek¤i
üyeleri, Blois merkezinde kurulan pazarda
bildiri da¤›t›m› gerçekleﬂtirdiler.
Bildirilerde, ‹srail'e neden boykot uygulanmas› gerekti¤ini ve boykot edilmesi
gereken ürünlerin markalar› yaz›l›yd›. ‹srail'e Boykot yaz›l› tiﬂörtler giyen dernek
üyeleri yaklaﬂ›k 600 bildiri da¤›tt›lar.

Dom Meydan›'nda
48. Hafta
12 Haziran’da, Almanya'n›n Köln kentinde, "Nurhan Cengiz Ahmet'e Özgürlük" eyleminin bir yenisi
daha yap›ld›.
Almanca "Nurhan, Cengiz ve Ahmet'e Özgürlük"
yaz›l› pankart›n›n taﬂ›nd›¤›
eylemde, özgürlük komitesi
üyelerinin serbest b›rak›lmas› istendi.

Che Viyana'da An›ld›
Küba devriminin önderlerinden, Arjintinli büyük usta, enternasyonalizmin
en y›lmaz pratikçisi Ernesto Che Guevera, do¤umunun 82. y›l›nda Avusturya'n›n baﬂkenti Viyana'da an›ld›.
14 Haziran’da Onaupark'ta bulunan ve daha önce nazilerin sald›r›s›na
u¤rayan, Che büstünün önünde gerçekleﬂen anma, Avusturya-Küba Konsoloslu¤u taraf›ndan düzenlendi.
Halk Cepheliler de davetli olduklar› anmada Che'nin büstüne çiçek b›rakt›lar.

AVRUPA’dakiB‹Z
“Buradaki “129b tutsaklar›na özgürlük!” baﬂl›kl› bu yaz›, 19 Haziran
2010’da 129b tutsaklar›n›n özgürlü¤ü
için miting düzenleyen örgütlerin aç›klamalar›ndan al›nm›ﬂt›r.”
***

ve ablukalar dahi “terörist” olarak takibe al›nabilmektedir. Baﬂka ülkelerde
geliﬂen mücadelelere manevi ve maddi
destek vermek dahi Alman mahkemeleri taraf›ndan uzun hapis cezalar›yla
sonuçlanabilir.

129b tutsaklar›na özgürlük!

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde yarg›lanan Nurhan Erdem,
Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu iﬂte
tam bu durumla karﬂ› karﬂ›yalar. Anadolu derneklerinde (sözde DHKP-C

Halen Stuttgart-Stammheim ve
Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemeleri'nde alt› Türkiyeli devrimci 129b yasa
maddesinden "yabanc› terör örgütüne üyelik"ten yarg›lan›yor. Alman
ceza kanunun 129b yasa maddesi,
Almanya'da sözde "AB-Terör listesi"nde bulunan örgütlere destek veren insanlar› takibe almak için yönetmeli¤i oluﬂturuyor. Bu "terör
listeleri", ABD ve AB ülkelerinin
gizli servisleri taraf›ndan, "terörist"
gözüyle bakt›klar› insan ve örgütlerden
oluﬂmaktad›r.
Bu listeler, ne kamusal ne de demokratik denetim olmaks›z›n oluﬂturulmaktad›r. (...) ABD, Türkiye veya
‹spanya'da uygulanan iﬂkencenin ma¤durlar›na destek ç›kmak dahi sözde terörizme "manevi yard›m"dan, "terör
örgütüne destek" iddias›yla suçlanmaya yeterlidir.
"Anti-terör-yasalar›"n›n varl›k sebebi siyasi ç›karlard›r. Çünkü bir örgütün meﬂru direniﬂ örgütü veya "terörist" bir örgüt olup olmad›¤›na dair karar› Almanya'da gizli servisin ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'n›n tahminlerine ba¤l›d›r. Bundan dolay› bu kararlar›n niteli¤i siyasidir.(...) Sosyalve siyasi talepler için hayata geçirilen siyasi grevler

Bu davalarda, Türkiye'de iﬂkence
suçundan yarg›lanan polisler ﬂahit olarak dinlendi. Uluslararas› Af Örgütü gibi birçok baﬂka insan haklar› kuruluﬂlar› Türkiye'deki insan haklar› ihlalleri ve
iﬂkence uygulamalar› ile ilgili y›llard›r
raporlar yay›nlamaktad›rlar. AB-Komisyonu dahi AB-Muhakemeleri çerçevesinde Türkiye'deki insan haklar› ihlallerini eleﬂtirmektedir. Ancak bu
"eleﬂtiriler" Alman hukuk makamlar›n›n ayn› “kan›tlar›” davalara dahil etmekten vaz geçirmiyor.
129b davalar›nda yarg›lanan birçok san›k Türkiye'de uzun y›llar
hapiste tutulmuﬂ ve iﬂkencelere
maruz kald›klar› için Almanya'ya s›¤›nan siyasi ilticac› konumundad›r.
Anti-terör uygulamalar›n›n önleyici amac›, siyasi ve sosyal hareketleri
bast›rmakt›r. Davalar, birer hukuk komedisidir ve siyasi olarak nitelendirilmelidir. Keyfiyete karﬂ› ancak siyasi
bask› ve geniﬂ bir kamuoyu ile cevap
verebiliriz.
Devlet suçlar›na karﬂ› direniﬂ "terörizm" de¤il, meﬂrudur. Tutsaklara destek verin.
K›z›l Ya r d › m B e r l i n
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129b tutsaklar›na
özgürlük!
için) ba¤›ﬂ toplad›klar› için kas›m
2008'den bu yana tecrit alt›nda tutulmaktad›rlar. 2007'den beri tutuklu
olan Faruk Ereren ise örgüt yöneticisi
olmaktan ayr› bir davada yarg›lanmaktad›r. Stuttgart'ta san›k olarak yarg›lanan Mustafa Atalay, Hasan Subaﬂ›, ‹lhan Demirtaﬂ, Devrim Güler ve Ahmet
D. Yüksel'e, Almanya'da "DHKPC'nin cephe gerisi"ni oluﬂturduklar› ve
yöneticilik yapt›klar› iddias›yla aç›lan
dava sürmektedir. Geçen sene Mustafa
Atalay, Hasan Subaﬂ› ve ‹lhan Demirtaﬂ'a beﬂ y›la varan hapis cezalar› verilmiﬂtir. Eski bir Türk istihbaratç› ise
beﬂ san›ktan dördünün ayr›ca Bulgaristan'dan Türkiye'ye silah kaçakç›l›¤›
yapt›klar›n› savunmaktad›r.
(...)

Siyasi Tutsaklara Özgürlük A¤›'n›n
eylem gününe destek veriyoruz:
www.political-prisoners.net
Destekleyenler:
Siyasi Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k A¤› –
Berlin
K›z›l Ya r d › m K ö n i g s w u s t e r h a u s e n
Özgürlük Komitesi

yazaca¤›z... 21. Yüzy›l bizim olacak!
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“Üç kulhü, bir elham”;
yoksulluk da, terör de
tamam!
Türkiye ‹ﬂadamlar› ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), yerli ve yabanc›
4500 patronu ‹stanbul’da “Yoksullu¤u bitirme zirvesi”nde bir araya getirmiﬂ.
Yoksullu¤u nas›l bitireceklermiﬂ peki?
Cevab›n› TUSKON Baﬂkan› R›zanur
Meral, veriyor: “Komﬂusu açken tok yatan
bizden de¤ildir, düsturu ile yoksullu¤u bitirelim... dünyadaki terör ve ﬂiddetin üzerinden gelelim...” (Zaman, 16 Haziran
2010)
Meseleyi halletmiﬂler. Üzerine de üç
kulhü bir elham okudular m› tamam, ne
yoksulluk kal›r ne terör!!!

Çizgiyle

Özürleri
Kabahatlerinden
Büyük

SÖZ! Zafer yolunu daha
k›sa sürede yürümemiz için
devrimci iradeden daha üstün
bir irade olamayaca¤›n›
düﬂünerek, hiçbir
olanaks›zl›¤› kabul etmeden,
çaresizli¤i aﬂa¤›lama görerek,
büyük bir direnç ve irade ile
faﬂizmi sarsmaya devam
etmeliyiz.

Özür iﬂini o hale getirdiler ki,
gerçekten de yukar›daki söz, tam
da duruma uyuyor.
Kanl› Pazar’a özür...
16 Haziran Sabah
Son olarak ‹ngiltere Baﬂbakan
David Cameron, ‹rlanda halk›na
Dursun K arataﬂ
karﬂ› gerçekleﬂtirdikleri “kanl› pazar” katliam› nedeniyle özür diledi.
Ama ne özür. Asl›nda devleti aklayan bir özür.
Cameron katliam›n›, “askerlerin olay s›ras›nda kontrollerini kaybettikleri ve talimatlar› dikkate almad›klar›”yla aç›kl›yordu. Yani
devletin, sömürgeci politikalar›n hiç suçu yoktu!
Peki o zaman neyin özürüydü bu?

Baﬂ›, sonu
“Aç›l›m›n sonu mu?” diye soruyordu Can Dündar.
Cevap k›sad›r. B a ﬂ l a m a ya n› n s o n u mu o l u r?

Asabi
Polis
Asabi polise
bundan böyle
“zorunlu psikolojik tedavi” uygulanacak, ve
böylelikle, halka karﬂ› “kötü
muamele” engellenecekmiﬂ.
Sanki iﬂkenceler, infazlar, meydanlardaki polis
terörü, coplamalar, koca tüpler halinde biber gaz›
s›kmalar, polisin “öfkesini kontrol edememesinin
sonucu” imiﬂ gibi. Hiç ilgisi yok oysa.
Herﬂey, “polisi aﬂan” bir irade taraf›ndan belirlenmektedir. O irade ise maülumdur. Oligarﬂik devletin, iﬂbirlikçi tektellerin ta kendisidir.
Asabi polismiﬂ!
Zaten, 2. dünya savaﬂ› da, Hitler’in “asabili¤inden” ç›km›ﬂ, 50 milyon insan o asabili¤in kurban›
olmuﬂtu!!!

Durumlar›n› nas›l da biliyorlar!
Ergenekon davas›nda geçen hafta ilginç bir diyalog yaﬂand›.
Tutuksuz yarg›lanan avukat Fuat Turgut, sorgusunda ﬂöyle dedi.
“Hani soruﬂturma gizliydi? Savc›l›k ifadem bir
saat sonra bas›n›n elindeydi.”
Sizce, mahkeme baﬂkan› bu soruya ne cevap
vermiﬂtir?
Sizi daha fazla merakta b›rakmayal›m, san›¤›n
“ifadem bir saat sonra bas›n›n elindeydi” ﬂikayetine Mahkeme Baﬂkan› ﬁengün, “Bir saat sürmüﬂ
m ü ? ” diye cevap verdi.

Linç’e aç›k davet!
AKP’nin Sivas Valisi diyor ki:
“ 2 Temmuz bu y›l cuma gününe denk gelecek.
Geçti¤imiz y›llarda oldu¤u gibi kalabal›k gruplar›n
otel önüne gelmelerini istemiyoruz. Bütün grubun
oraya gitmesi sak›ncal› olabilir. ”
S i v a s k a t l i a m › n › a n a n l a r ne yap›yor? Dine
k a r ﬂ › b i r ﬂey mi var b u a n m a d a ?
Vali linçlere bir kez daha kap› aral›yor. Alenen
davetiye ç›kar›yor.
Dahas›, Alevilere bak›ﬂ›n› da ortaya koyuyor.
Ona göre, 2 Temmuz’u ananlar, sapk›n bir mezheptir. Mübarek cuma günü ortada gözüküp de mütedeyyin müslümanlar› tahrik etmemelidirler. onlar
tahrik olunca yaﬂananlar ise malumdur!

Konser Çal›ﬂmalar›
Son Güne Kadar Sürdü
‹stanbul Üniversitesi Avc›lar Kampüsü’nde 25. y›l Grup
Yorum konseri çal›ﬂmalar› 8 Haziran tarihinde de devam etti. Dev-Gençliler her zaman afiﬂ ast›klar› yerlere Grup Yorum konserinin afiﬂlerini bir kez daha ast›lar.
Afiﬂler as›lmaya baﬂland›¤›nda yine Özel Güvenlik
Birimleri gelerek afiﬂ as›lmas›na izin vermediklerini söyledi. Afiﬂ asmakta kararl› oldu¤unu söyleyen Dev-Gençliler
afiﬂlerini asmaya devam etti. Daha sonra ÖGB amiri gelerek her zaman söyledi¤i gibi “‹zin ald›n›z m›?” diye sordu.
Halk›n türkülerini yapan, halk›n saflar›nda yer alan bir grubun afiﬂlerinin as›lmas›nda bir sorun olmad›¤›n›, izine de
gerek duymad›klar›n› söyleyen Dev-Gençliler, daha sonra
yemekhaneye, kantine, yemekhane giriﬂine 30 tane daha
afiﬂ ast›. Bu s›rada da okulun faﬂistleri, ÖGB'lerin yan›nda
toplanmaya baﬂlad›. Bir yandan da Dev-Gençliler yemekhanede, kantinde 180 civar›nda konserin bildirisini da¤›tt›.
Ö¤renciler bildiri da¤›t›l›rken konserin tarihini sordular ve
konser hakk›nda bilgi ald›lar. Dev-Gençliler'in okuldan ç›k›ﬂ›n› bekleyen birkaç çapulcunun da, Dev-Gençliler okuldan ç›kt›ktan sonra afiﬂleri y›rtt›¤› ö¤renildi.
***
12 Haziran’da ‹nönü Stadyumu’nda yap›lacak olan Grup
Yorum’un konserinin pankartlar› 7 Haziran günü Beﬂiktaﬂ’ta
as›ld›. Dikilitaﬂ ve Beﬂiktaﬂ’ta as›lan iki pankartla herkese
Grup Yorum’un 25. y›l konserinin duyurusu yap›ld›.
***
5 Haziran günü Eminönü'nde “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer Grup Yorum” yaz›l› önlüklerle yaklaﬂ›k 4 bin adet bildiri da¤›t›ld›. 8 kiﬂinin kat›ld›¤› bildiri da¤›t›m› 2 saat sürdü.
***
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, 23 May›s günü Beﬂiktaﬂ'ta
Grup Yorum'un konser tan›t›m bildirilerini da¤›tt›. Da¤›t›m
s›ras›nda özellikle gençler konser hakk›nda sorular sordular
ve biletleri nereden alacaklar›n› sordular. birbuçuk saat süren da¤›t›mda 1500 bildiri da¤›t›ld›.
***
Ç a n a k k a l e’de 3 Haziran günü Grup Yorum konser çal›ﬂmas› yap›ld›. Cuma pazar› giriﬂi ve ÇOMÜ E¤itim Fakültesi karﬂ›s›na konser pankart› as›ld›. Belediye’den konser ile
ilgili anons yap›ld›. Çanakkale'nin yerel kanal› olan Ton TV
den konser gününe kadar konser duyurusunu yapan alt yaz›
geçmeye baﬂlad›.
5 Haziran günü konser çal›ﬂmalar›na devam eden Gençlik Derne¤i Giriﬂiminden ö¤renciler ilk olarak kordon boyunda bildiri da¤›t›p, oradan geçen insanlara konseri anlat›p ça¤r›da bulundu. Daha sonra belediye iﬂ merkezine ve
Çanakkale'deki müzik marketlere afiﬂ as›ld›.
***
B a b a e s k i ' d e de 7-8 Haziran 2010 tarihlerinde otogara
ve Gazi Kemal Mahallesine konser pankartlar› as›ld›.
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Bas›nda
Grup Yorum Konseri
Zeki D emirkubuz ( Yönetmen): Bu ülkede inan›lmaz ﬂeyler
yaﬂand›, ço¤u unutuldu gitti, yaﬂayan insanlar taraf›ndan bile unutuldu gitti ama Yorum yaﬂanan hiçbir
ac›y› unutmad›. Çok büyük zorluklarla bu ülkenin belle¤i oldu hep ve
olmaya devam ediyor.
***
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Reis Çelik (Yönetmen): Dünya
özellikle son 20-30 y›ld›r, emperyalizmin dünya halklar› üzerinde kurdu¤u egemenli¤in, y›ld›rman›n, yok
etmenin, köleleﬂtirmenin en a¤›r sürecini yaﬂarken, çok yoldan ç›kanlar
oldu, y›lanlar ve ac›lar çekerek kenara çekilenler oldu ama onurlu;
ayakta durmak, inad›na, bunca bask›ya ra¤men, sesini yükselten az da
olsa insan ve topluluklar kald›. Yorum bunun çok net örne¤i. Yorum
Kerbela’daki Hüseyin gibidir, Yorum Nesimi gibidir, Pir Sultan gibidir, Nâz›m gibi ayakta durand›r, biz
bunun için buraday›z, bu kadar insan hâlâ ayakta duruyorsa, büyük
bir coﬂkuyla ço¤alarak ayakta duruyor ise kazanaca¤›m›z›n belirtisidir.
***

‹stanbul'un orta yeri
önceki gece, binlerce kiﬂinin eﬂlik etti¤i devrimci
marﬂlarla inliyordu. Grup Yorum'un
‹nönü Stad›'ndaki 25'inci y›l konserini 55 bin kiﬂi izledi. 'Ramiz Day›'
Tuncel Kurtiz, okudu¤u ﬂiirle
'Amerika Katil' diye slogan att›rd›
Yorum’un seslendirdi¤i “Çav
Bella” ve “Amerika Defol” isimli
ﬂark›lara, stadyumu dolduran binlerce kiﬂi de eﬂlik ederek, Beﬂiktaﬂ
‹nönü Stadyumu’nu inletti.
***

Evrensel, Sennur Sezer
25 Y›l Çeyrek Yüzy›l Eder
‹nönü Stad› 55 bin kiﬂilik bir
konsere ev sahipli¤i yap›yor.
Sahnenin iki yan›ndaki ekranlara
yans›yan her portre alk›ﬂlarla
karﬂ›lan›yor...
Bence Grup Yorum’un 25 y›ld›r
süren baﬂar›s›, grubun estetik de¤erleri gözetiﬂi kadar anti-emperyalist ve
paylaﬂ›mc› dünya görüﬂünden caymay›ﬂ›na ba¤l›.
***

Star Gazetesi
25. yaﬂ›n› 40 bin kiﬂiyle kutlad›

S›rr› S üreyya Ö nder (Senaristyönetmen): ﬁu foto¤raf hakl› olma-

ABD aleyhine sloganlar at›p,
hep bir a¤›zdan ‘Çav Bella’ isimli
ﬂark›y› söyleyerek stad› inletti.
***

n›n, do¤ru bir yerde durman›n, itiraz
etmenin, zulme boyun e¤memenin
gururu ve canl› bir göstergesidir.
***

Haber Türk
Grup Yorum 55 bin kiﬂiyle
‘Türküler Susmaz’ dedi

Cumhuriyet,
“Bir konserin çok ötesinde”
Grup Yorum ile birlikte 55 bin
“Adal›” isyan›n, umudun ve sevginin türkülerini söyledi.
Bir düﬂtü, önceki gün Grup Yorum’un ve 55 bin kiﬂinin ‹nönü
Stad›’nda yaﬂad›¤›, bir konserin çok
ötesinde... Hayal kurabilenlerin, hayallerinin peﬂinden koﬂabilenlerin,
görmek isteyenlerin görebilece¤i
bir düﬂ.
***
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Radikal
‹nönü'de ‘ Yorum’
devrimi

25. y›l›n› kutlayan grup, sa¤c›,
solcu, ‹slamc› 55 bin kiﬂiyi bir araya getirdi.
***

Hürriyet, Ahmet HAKAN
Bütün sosyalistler ‹nönü’de
topland›
Grup Yorum, Türkiye’nin en
ödünsüz, en politik, en devrimci, en
enternasyonalci, en uzlaﬂmaz, en inatç›, en ›srarc›, en belal› müzik grubu...
‹nönü Stad›’n› h›nca h›nç dolduranlar, iﬂte böyle bir grubu dinleme-

ye geldiler.
ﬁehrin kenar semtlerinden otobüslerle gelip stad› dolduranlara bak›nca ister istemez ﬂunu düﬂündüm.
Beyaz baﬂörtülerinin üzerine k›z›l bandana takm›ﬂ TAYAD’l› anneler, stad›n en hat›rl› bölümünde
a¤›rland›lar.
***

Birgün
'Yorum olmasayd› 25 y›l
çekilmezdi'
Grup, 25. y›l dönümünü Beﬂiktaﬂ ‹nönü Stadyumu’nda on binlerce kiﬂinin kat›l›m› ile kutlad›. Ezgiler, grev alanlar›ndaki iﬂçi ve memur, ö¤renciler, y›k›mda olan gecekondu halk›, ‘kader’ deyip maden
ocaklar›nda ölüme terk edilen iﬂçi,
F Tipi hapishanelerde tecrit alt›na
al›nan devrimci, ABD emperyalizminin katliamlarla hükmetmeye çal›ﬂt›¤› Ortado¤u halk› içindi.
***

Taraf,
‹nönü S tad›’›nda G rup Yorum
yirmi beﬂ y›l sonra toplad›¤›
kalabal›kla t ek b ir yürek oldu
Çocuk, yaﬂl›, genç en çok da
genç elli beﬂ bin kiﬂi, dün dev gibi
emperyalizmi devirdi.
Dün ‹nönü Stad›’›nda muazzam
bir kalabal›k vard›. Saat sekizi çoktan geçmiﬂti. Tribünlerde oturacak
yer yoktu. Sahan›n orta yeri bayram
yeri gibiydi, tribünlerde yer bulamayanlar burada ayakta bekliyordu.
***
NTV- Yoksul halk›n, itilmiﬂlerin, yok
say›lanlar›n, bask› alt›nda yaﬂayanlar›n sesi solu¤u olan Grup Yorum 25.
yaﬂ›n› özel bir geceyle kutlad›.
***
Milliyet,
55 bin kiﬂilik yorum fark›
***
Va t a n
‹n ö nü ’ de Yo r u m D e v r i m i
***
E v r en sel ,
S t a d y u m h a l a y, t ü r k ü v e
sloganlarla inledi

