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Polis Mahallelerimizde, Derneklerimizde
Terör Estirmeye Devam Ediyor:
Okmeydanı’nda Baskın ve 46 Gözaltı...

Vatan Emniyet Müdürlüğü Önü
Sibel Yalçın Direniş Parkı

Mahallelerimize,
derneklerimize
baskınlar düzenleyenler;
BİLİN Kİ; yalnızca öfkemizi
büyütüyorsunuz!

Öfkemiz tükenişinizdir!

info@yuruyus.com

Nurtepe Hüseyin Aksoy Parkı

İşkenceciler,
Halk
Cepheliler’e
diyor ki;
“bir sizi yola
getiremedik”

Baş Eğmeyeceğiz!
‘Yola Gelmeyeceğiz!’
Binleri on binler, yüz binler yaptık.
Korkun! Milyonlar olacağız!

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“Şehitlik konusunda, ölüm orucu konusunda hiçbir tereddütüm
yok. Zafer şehitlerimizle gelecek.”
Uğur Türkmen

21 Mayıs - 27 Mayıs
1978 doğumlu. 2001 yılından beri tutsaktı. Tekirdağ F Tipi Hapishanesi'nde
8. Ölüm Orucu Ekibi içinde yer aldı.
Direnişin belli bir noktasında zayıflık
gösterdi ve ölüm orucunu bıraktı. Daha sonra ciddi rahatsızlıklar baş gösAli ŞAHİN
terdi vücudunda. Hastalığının ilerlemesine rağmen tahliye edilmedi. Edirne F Tipi Hapishanesi’nde 21 Mayıs 2004’de, tecritin aldığı
112. can olarak aramızdan ayrıldı.
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Kezban B

Eşten Eşe
Melek Akgün
Selçuk Akgün, 4 Haziran 1999’da
ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na
yönelik bir eylem sırasında,
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir binada , yoldaşı Sadık
Mamati ile birlikte katledildi.
Selçuk’un anti-emperyalist mücadelede dalgalandırdığı bayrak,
şimdi eşi Melek’in elinde umudun
kortejinde dalgalanıyor.
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23 Nisan 1972 Mersin-Tarsus ,Yenice
kasabası doğumlu. Mersin Kurtuluş bürosunda çalıştı. 1998 Nisanı’nda tutuklandı. F tiplerine karşı direnişte Ceyhan
Hapishanesi 2. Ölüm Orucu Ekibi’nde
yer aldı. Ceyhan’da 19 Aralık katliamıUğur
TÜRKMEN nı yaşadı. Sincan F Tipi Hapishanesi’ne
götürüldü. Direniş içindeyken 5 Ocak
2001’de tahliye oldu. Direnişine dışarıda devam etti.
Kendinden önce tahliye olup ölüm orucunu sürdüren
bir örnek yoktu o güne kadar. O, İLK örneği yaratarak, 204 gün ailesinin evinde ölüme yürüyerek 27
Mayıs 2001’de ölümsüzleşti.

İstanbul Gültepe'de anti-faşist mücadele içinde
yer alan bir Devrimci Solcu'ydu. 22 Mayıs
1980’de Gültepe’de faşistler tarafından kaldıkları
eve yapılan baskında şehit düştü.
Hamit KAYA
Ardahan’lı olan İrfan Çimen, Gazi Özgürlükler Derneği Başkanı idi. 27 Mayıs 2010’da yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını
yitirdi. İrfan Çimen yıllardır devrim mücadelesine
emek vermiş, devrimcilerin her zaman yanında
İrfan ÇİMEN olmuştu.
Ağustos 1977 Trabzon ili Of ilçesi, Hovaza (Karşıyaka) Köyü doğumlu. Çay üreticiliği yapan yoksul bir ailenin çocuğuydu. İstanbul Bakırköy Lisesi'nde okurken mücadeleye katıldı. 1995'te tutsak
düştü. İşkenceler ve tutsaklık süreci, devrimciliğini büyüttüğü bir süreç oldu. İhaneti ve kahramanFaruk
lığı tanıdı. 1997'de tahliye oldu ve aynı alanda
KADIOĞLU görevlendirildi. 2001'in Ağustosu’nda yeniden
tutsak düştü. 9 Mayıs 2005’de Tekirdağ F Tipi’nde 12. Ölüm
Orucu Ekibi’nde ölüm orucuna başladı. Açlığının 15. gününde
25 Mayıs 2005’de bedenini tutuşturarak şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Uğur Türkmen:
Hazreti Eyüp sabrının
temsilcisi
“Hazreti Eyüp sabrının, “yol”u için çile çeken
Yunus’un adanmışlığının, Hasan Sabbah’ın feda
savaşçılarının, “dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan” diyen Pir Sultan’ın kararlılığının, “zulmün önünde biat etmem” diyen İmam Hüseyin’in yiğitliğinin, vücudu lime lime edilirken zalime boyun eğmeyen Börklüce Mustafa’nın, düşüncelerinden vazgeçmeyip
derisinin yüzülmesine razı olan Nesimi’nin, toprağı-yurdu
için emperyalistlere karşı yalınayak, yalınkılıç dövüşen Anadolu köylüsünün en yiğit temsilcisi oldu Uğur TÜRKMEN.”
Uğur, Ölüm Orucu direnişindeyken tahliye oldu ve 204
gün kendi evinde ölüme yürüdü.
Hapishanelerde “örgüt baskısından” söz edenlerin yalanlarını suratlarına çarpa çarpa yedi ay boyunca ölüm orucunu sürdürerek şehit düştü.
İlkler her zaman iradi kararlarla yaratılmıyor. Ancak direnişin büyüklüğü, kendi içinde sayısız ilki yaratıyor. O direniş çizgisi , o devrimci politikalar insanları olağanüstüleştiriyor, kahramanlaştırıyor.

Faruk Kadıoğlu:
“Halkım her şey sizin için”
Önce sol serçe parmağını ve yüzük parmağını keserek, sloganları yazmaya çalıştı. Olmadı... Günlerdir parmaklarının ucuna yürüyen kan
yetmiyor, soğuk duvarın arasında eriyip gidiyordu. İlk kez açtı yumruğunu, sol bileğini keserek
akıttı kanını. Bu arada yirmi dakika geçmişti eylemine başlayalı. Kimselere farkettirmeden, düşmanını sarsacak hazırlıklarını sürdürüyordu. Kentin gecekondularından burjuva karargahlarına sessizce süzülen bir militandı
bu anda.
Bileğinden iki dakika boyunca kan aktı. Acıyordu canı
dayanılmaz bir şekilde. Ama dayanıyordu O. 118 yoldaşının acısından daha büyük bir acı olamazdı ki...
Damarından bir isyan fırtınasıyla boşalan kanıyla, “Halkım her şey sizin için” yazdı. Karadeniz’in fındık, tütün, çay
bahçelerinde çifte sömürüye tabi tutulanlara, Çukurova’nın
pamuk tarlalarında alınterine karışan sıtmaya direnen mevsimlik işçilere, gecekonduların yoksullarına, fabrikada demiri döven işçiye, faşizmin kimliksizleştirme politikalarına ısrarla direnen gençlere... seslendi. Sözünü kanıyla imzaladı. (...)
Ölüm orucu direnişinde mutlak bir zafer kararlılığının
ifadesi olarak direnişinin 15. gününde şehit düştü.
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Saldırı umudadır; cevabımız
umudu büyütmek olacaktır...

BAŞ EĞMEYECEĞİZ

6 Faşist terörünüz sökmeyecek,
baş eğmeyeceğiz!

11 İşte sizin polisiniz...
12 Halkımız!..
14 Mücadele budur
15 Halk Cephesi:
“Yola gelmeyeceğiz”

18 İşte AKP’nin gerçeği
işte bizim gerçeğimiz

19 Hukuk yok, yasalar yok,
mahkemeler yok!
Faşist terör var!

20 Öğretmenimiz: Devrimcilik
bitmeyen bir yoldur

21 Grup Yorum: Başarıda iki
etken var: “Biri müziğin
gücü, diğeri
örgütlülüğümüzün gücü”

24 1 Mayıs Alanı’nda büyüyen
umuttur...

herşey tekeller için!

politikanın zaferidir

28 AKP’yi niye seçelim?
29 Halk Düşmanı AKP: Halkın
düşmanı ve halkın dostları

30 Tecrite karşı sessiz kalmayalım!
32 Savaşan Kelimeler:
33 Devrimci Okul:
Herkesi kazanabiliriz

37 Grup Yorum halka gücünü

38 Bağımsız Türkiye düşümüzü
büyütmemizi, 1 Mayıslar’da
alanları yüz binlerle
doldurmamızı
engelleyemeyeceksiniz...

41 Devrimci Memur Hareketi:
42 Halkın mühendislerinden,
mimar ve şehir plancılarından
yıkımlara karşı mücadele
kurultayı

Tarih: 24 Mayıs 2011
Yer: 10. Ağır Ceza Mahkemesi
Beşiktaş İSTANBUL

Gözaltındayız. Hücrelerdeyiz...
Her yerdeyiz!

50 Avrupa’da Yürüyüş
51 CHP nedir? Ne değildir?
51 Nasıl Bir Yaşam: Seçim çalışması
dedikleri, açlığımızın, işsizliğimizin,
çaresizliğimizin istismarıdır!

52 Demirer’den açıklama:
“Özür Diliyorum”

53 Yeni değinmeler
54 Avrupa’daki Biz: Tutsaklarımızı

AKP’nin yetki kanunu

Parasız Eğitim İstedikleri İçin
Tutuklanan Gençlik Federasyonu
Üyeleri Serbest Bırakılsın

44 Gençlik Federasyonu’ndan:

soldaki parlamenterizm

gösteriyor! Umudun türkülerini
söylüyor

MAHKEMEYE ÇAĞRI

Ülkemizde Gençlik

45 Gençliğin Gündeminden
46 Gençlikten haberler
48 Seçimlerin solu: TİP’ten ÖDP’ye

Huzur ve istikrar
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43 Kanallar, köprüler, villalar,

26 1 Mayıs devrimci

sahiplenelim

55 Yitirdiklerimiz
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YIKIMLARA KARŞI
MÜCADELE KURULTAYI
Tarih: 28-29 Mayıs 2011
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi
Gülsuyu Mah. Nar Sok.
E-5 Yanyol üzeri
Maltepe İSTANBUL

Saldırı umudadır; cevabımız
umudu büyütmek olacaktır

S

aldırı devrimciliğimizedir; devrimcilikten asla taviz vermeyişimizedir. “Kızıldere’nin bile adı
değişti, siz değişmediniz” diyen,
“bir sizi yola getiremedik” diyen
AKP’nin polisi, emperyalizm ve
oligarşi adına “bizi değiştirmek
için” saldırmaya devam ediyor:
“Ya düşünce değişikliği ya ölüm!”

B

izi “yola getirmek” için özellikle 1980’lerin sonlarından
itibaren infazlara, tutuklamalara, F
Tiplerine, tecrite, akla gelebilecek
her yola başvurdular: “Ya düşünce değişikliği ya ölüm!”

B
Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

u dayatmanın 1980’lerin sonlarından itibaren daha sistemli bir hale dönüşüp süreklileşmesi
tesadüfi değildir; “ya düşünce değişikliği ya ölüm!”, NATO’nun
dünyadaki tüm devrimci, ilerici
hareketler için 1980’lerin ikinci
yarısında aldığı bir karardır. AKP ve
AKP’nin polisi, NATO’nun yani
tüm emperyalistlerin politikasının
uygulayıcısıdır. Okmeydanı sokaklarında süren kavga, dünya
çapında emperyalizmle halklar
arasında süren çatışmanın bir devamı ve parçasıdır.

S

osyalist sistemin yıkılışıyla emperyalistler bu dayatmada daha
ısrarlı ve cüretli olmuşlardır. Silahlı
mücadele temelinde süren ulusal ve
sosyal kurtuluş mücadelelerinin
yok edilmesi anlamına gelen “teröre karşı mücadele” tüm emperyalistlerin ortak politikası haline
dönüşmüştür.
990’ların dünyasında devrimi
ve sosyalizmi savunduğumuz,
silahları bırakmayı reddettiğimiz
için büyük operasyonların ve katliamların hedefinde olduk. Büyük
kayıplar verdik. Kuşatmalar yaşadık. Ancak düşüncelerimizi değiş-

1

4

tirmeyi yine reddettik.

2

000’lerin başlarında, “ya düşünce değişikliği ya ölüm”
dayatması karşımıza F tipi hapishaneler ve tecrit politikası olarak
çıktı. Yine reddettik düşüncelerimizi
değiştirmeyi. “Ya düşünce değişikliği, ya ölüm”se; ikisi arasından
ölümü seçtik!

E

lbette biliyorduk ki ölümü seçerken, asıl seçtiğimiz gelecekti. Ölerek geleceği kazanıyorduk. Ölerek düşüncelerimizi yaşatıyorduk. Bu diyalektiği anlayamayanlar, kendileri yaşadı ama
düşünceleri öldü. Kendilerini korudular ama geleceği kaçırdılar ellerinden. Kendilerini korurken, kitlelerin sempati ve güveninden yoksun bıraktılar kendilerini...

K
2

itlelerin güvenini kazanmak,
bir siyasi hareketin mücadele
çizgisinin olmazsa olmazıdır.

008’de önderimizi, Dayımız’ı,
Dursun Karataş’ı şehit verdik.
Bütün gözler bir kez daha devrimci hareketin üzerine çevrildi. Ne
olacaktı? Ne yapacaklardı? O güne
kadar silahlı mücadele çizgisinden, illegal örgütlenme anlayışın-

dan zere kadar taviz vermeyen Dayı’nın şehitliğiyle birlikte pek çok
hareketin benzer süreçlerde yaşadığı
türde bir savrulma mı yaşanacaktı?

H

erkes bu sorunun cevabını
çok kısa sürede aldı. Devrimci hareket, Mahirler’in, Dayı’nın kılavuzluğunda devam ettiriyordu devrim yürüyüşünü. Ufkumuzu büyütüyorduk. Kararlılığımızı sürdürüyorduk.

K

ızıldere’ye giderek, devrim
yürüyüşünü Kızıldere manifestosu yolunda sürdürdüğünü tüm
halkımıza ve dünyaya ilan eden bir
hareket vardı karşılarında. Kızıldere’ye bu görkemli gidiş, yalnızca görsel veya sembolik anlamların ötesindeydi elbette. Bir meydan
okuyuş vardı bu gidişte; tıpkı Mahirler’in 1972 30 Martı’nda, kerpiç
evin çatısından meydan okuyuşları gibi...

1

9-22 Aralık katliamının sorumlularından eski Adalet Bakanı
Hikmet Sami Türk’ün burnunun dibinde basılan bir buton, amacına
tam ulaşamamış da olsa, devrimci
harekete dair sorulara tereddütsüz
bir cevap daha veriyordu. Devrimin
yolu, dün neyse bugün de oydu.

Değişmiyoruz.
Kimileri, güç olmayı,
Değişmeyeceğiz.
“değişmekte”, “yola
gelmekte”, “düzen içileşmekte” Yola gelmeyeceğiz.
gördüler; düzen tarafından
ünkü burjuvazinin dayattığı
değişim, gerçekte emperyalist
kabul edilmeyi, icazet
dünya
sistemine boyun eğmekten
sınırlarında hareket etmeyi
başka bir şey değildir.
güç olmak sandılar; evet bu
yollarla da geçici olarak güç
Boyun eğmeyeceğiz.
olunabilir; ama birincisi bu
üşüncelerini değiştirmegüç kalıcı değildir, ikincisi o
me” meselesi, en genel
güç devrimci değildir.
anlamda sosyalizmi savunmaya

Ç

“D

devam edip etmeme meselesi değildir. Eğer böyle bakılırsa, evet ortada “düşüncelerini değiştirmeyen” çok sayıda siyasi hareket
veya grup vardır. Ancak mesele sosyalizmi teoride savunup savunmama meselesi değil, sosyalizme nasıl ulaşılacağı konusunda devrimci bir stratejik çizgiye sahip olup
olmama meselesidir. Başka bir deyişle silahlı mücadelede ısrar edip
etmeme ve iktidar iddiasını taşıyıp
taşımama meselesidir.

K

ızıldere’de devrim yürüyüşünü Mahirler’in Dayı’nın izinde sürdürdüğünü ilan eden... İnönü’de... Bakırköy’de... 1 Mayıs
Alanı’nda on binlerle umudu büyüten gelişme, işte bu nedenle onların korkusu olmuştur.

1

Mayıslar’da, Harbiye’de 7-8
binlerde olan, 10 binlerde olan
kitlesellik, 55 bine, 150 bine, 1 Mayıs Alanı’nda 30 bine çıkıyordu...
Elbette bunların bir kısmının bir
konser olduğu açıktır. Ama bu kitleselliğin bir konserin ötesinde bir
anlam taşıdığını dost da düşman da
bilmektedir.

1

Mayıs’ın, Bağımsız Türkiye
Konseri’nin önemini görmeyenlerin, oligarşinin Halk Cephesi’ne karşı geliştirdiği son saldırıya bakmaları yeterlidir. Onlarca
yıldır baskılara, kuşatmalara, infazlara, kaybetmelere, F Tipleri’ne
rağmen “düşüncelerimizi değiştirmememiz” karşısında geliştirilen bir saldırıdır.

B

ütün mesele burada düğümleniyor. Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliamını bunun için yapmışlardı: Ya düşünce
değişikliği ya ölüm! F Tiplerini bunun için açtılar. 11 yıldır F Tipi hapishanelerin hücrelerinde ısrarla
uyguladıkları tecrit bunun içindir.
009’da, 1 Mayıs’ı kesin olarak
kazanmanın arifesinde, solda
iki tavır ortaya çıkmıştı. Kadıköy
ve Taksim. Halk Cephesi sözcüsü,

2

Bize umut bağlayan,
yürekleri bizimle atan
çok daha geniş kitleler var.
Sinmiş, sindirilmiş, kendi
kabuğuna hapsedilmiş,
maişet derdini aşamayan
kitleler; ama onların
beyinlerinde ve yüreklerinde
umudu
canlandırabildiğimizde
büyük bir potansiyel de
mücadeleye kazandırılmış
olacaktır.
1 Mayıs arifesinde şöyle demişti: “2
Mayıs 2009 tarihinde iki şey konuşulacaktır; 1 Mayıslar’ı kazananların 1 Mayıs Alanı’nı nasıl kazandığı, diğeri ise Türk-İş ve Hakİş gibi sendikalarla reformizmin bir
kesiminin nasıl aynılaştığı.”

şet derdini aşamayan kitleler; ama
onların beyinlerinde ve yüreklerinde
umudu canlandırabildiğimizde büyük bir potansiyel de mücadeleye
kazandırılmış olacaktır. İkincisi,
bizim hiç ulaşamadığımız, sesimizi duyuramadığımız ya da politikalarımızı ulaştıramadığımız milyonlar vardır. Düzen binbir türlü
araçlarıyla kitleleri devrime ve
devrimcilere kapatıp, sömürü düzeninin parçası haline getirmektedir. Bu engeller parçalanamayacak
engeller değildir.

E

adıköy’e gidenler, “Kitlesel 1
Mayıs kutlayacağız” gerekçesini ileri sürmüşlerdi. Ama orada kendi kitleleri tarafından yuhalandılar.

mperyalizmin ve oligarşinin
“değiştirme” saldırıları da sürecektir. Kolay pes etmeyeceklerdir. Ama şurası da açıktır ki; bu saldırılarla oligarşi yine sonuç alamayacaktır. Kanıtı ortadadır: Oligarşinin saldırıları altında toplandı
55 bin kişi... Saldırılara rağmen 150
bin kişi “Bağımsız Türkiye” konserinde buluştu. Saldırılara rağmen Halk Cephesi’nin kızıl bayrakları altında yürüdü 30 bin kişi.

T

B

K

ürkiye solunun bazı kesimlerinin, kendi kitlesi tarafından,
halk tarafından “yuhalanan” bir
sol haline gelmesi, üzerinde büyük
bir önemle durulması gereken bir
durumdur. İlk yuhalama, hatırlayın,
19 Aralık’ın arifesinde, Ankara’da
parti binalarının kapılarını, faşist
saldırı altındaki tutsak yakınlarına
kapatan reformistlere karşı gerçekleşmiştir.

A

sgari direniş çizgisinde duramadığı için yuhalanan, direnmediği için çürüyen, direnenlerle
kendilerinin “aynı mahalleden” olmadığını ilan ederek düzen içileşen
solla, devrimci hareket apaçık bir
şekilde ayrışıyor. Bu, kitleler nezdinde henüz kesin ve tam bir ayrışma değildir. Ancak bir ayrışma
yaşandığı ortadadır. Bu ayrışma
sürecektir.
ize umut bağlayan, yürekleri
bizimle atan çok daha geniş
kitleler var. Sinmiş, sindirilmiş,
kendi kabuğuna hapsedilmiş, mai-

B

ize “akıllı solculuk” önerildi.
Bize “reel politikanın gerçeklerini görmemiz gerektiği” önerildi. Bize değişmemiz önerildi.
Burjuvazinin ve küçük burjuvazinin ideologları, bizi değiştirmek,
yola getirmek için dil dökerken,
aynı amaçla kanımızı da döktüler.
Ama yola gelmeyi, boyun eğmeyi
reddettik. Reddettiğimiz için bugün
“Tam Bağımsız Türkiye” çağrımıza 150 bin kişi geliyor; reddettiğimiz için umudun kortejinde on
binler yer alıyor. Kimileri, güç olmayı, “değişmekte”, “yola gelmekte”, “düzen içileşmekte” gördüler; düzen tarafından kabul edilmeyi, icazet sınırlarında hareket etmeyi güç olmak sandılar; evet bu
yollarla da geçici olarak güç olunabilir; ama birincisi bu güç kalıcı
değildir, ikincisi o güç devrimci değildir. Biz güçlenmekten umudu büyütmeyi, devrimi büyütmeyi anlıyoruz. Umudu büyütmeye, devrimi
büyütmeye devam edeceğiz.
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 Okmeydanı’da
resmi faşist terör

Üç demokratik kurum,
Gençlik Federasyonu, Haklar Ve
Özgürlükler Derneği ve Grup
Yorum’un çalışmalarını sürdürdüğü
İdil Kültür Merkezi ile bazı evler polis
tarafından basıldı.

46 kişi gözaltına alındı

Okmeydanı’ndaki baskın,
gözaltı ve tutuklama terörü;
AKP faşist iktidarının 55 bin,
150 bin ve 30 bine misillemesidir.

Saldırı; oligarşinin partisi
işbirlikçi AKP’nin,
düşüncelerimizi
değiştirmememize karşı
sindirme ve yok etme saldırısıdır.

FAŞİST TERÖRÜNÜZ SÖKMEYECEK

BAŞ EĞMEYECEĞİZ!
Aylardır İstanbul’un yoksul semtlerinde helikopterler eşliğinde terör estiren AKP’nin polisi, 10 Mayıs gece
yarısı 03.00’te İstanbul Okmeydanı’nda terörüne devam etti. Okmeydanı’nda bulunan Gençlik Federasyonu, Haklar ve Özgürlükler Derneği ve Grup Yorum’un çalışmalarını
sürdürdüğü İdil Kültür Merkezi ile
bazı evler polis tarafından basıldı.

Baskının gelişimi
İstanbul Okmeydanı'nda bulunan
Gençlik Federasyonu, İdil Kültür
Merkezi ve Okmeydanı Haklar ve
Özgürlükler Derneği 10 Mayıs, sabaha karşı saat 03.00'te basıldı.
Aynı saatlerde Nurtepe, Sarıgazi, Armutlu, Gazi ve Çağlayan'da ev baskınları da yapan
polis onlarca kişiyi gözaltına
aldı.
Tüm kurumlara ellerinde
silahlarla, duvarları delerek, kapıları kırarak giren
faşist düzenin bekçileri,
içeride bulunan herkesi
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gözaltına aldı.
Özel harekat timleri ve yüzlerce
çevik kuvvet polisiyle işkenceciler, ellerinde koç başları, kapıları kesmek
ve delmek için aletleri, gaz bombaları
ile saldırdılar.

Gözaltına alınanlar
AKP’nin polisinin faşist terörü sonucu gözaltına alınanlar şunlardır.
Gençlik Federasyonu'ndan gözaltına alınanlar:
Hakan Karabey, Hünkar Derya
Güneş, Utku Aykar, Doğan Yıldız,
Harran Aydın, Gökçe Uluada, Sadık
Şenbaba, Eser Morsümbül, Eda Arı,
Dilan Boyran, Haydar Ay, Ekin Dalbudak, Gizem Kaya, Mahir Bektaş,
Dilek Arslan, Bulut Yayla, Ünal Çimen, Baki Işık, Ali Ekber Kalender,
Celal Önkoyun, Burak Aksoy, Bahtiyar Doğruyol
İdil Kültür Merkezi'nden gözaltına alınanlar:
Caner Bozkurt, Metin Yavuz,
Ali Aracı, Veysel Şahin, Dilan Bal-

cı, Ayfer Rüzgar, Seçkin Aydoğan, Ali
Papur, Bahar Kurt
Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği'nden gözaltına alınanlar:
Müslüm Gönül, Ercan Kutlu, Serap Kaya
Evleri basılarak gözaltına alınanlar:
Gülşen Kaya, Hazal Kaya, Beşir
Bardak, Özcan Arslan, Mustafa Alper
Çelik, İhsan Bulut, Cengiz Aydoğan, Cemalettin Yıkılhan, Hasan
Kaya, Emrah Doğan, Yasemin Şen,
Erkan Erdem

Dev-Genç’liler, devrimci
sanatçılar, Halk Cepheliler
katiller güruhunu barikatlarla
karşıladı
Nerelerdir baskın yapılan yerler?
Neden gecenin bir yarısı büyük bir
eşkiyalıkla basılmıştır bu kurumlar?
Nedir "büyük" suçları?
"Büyük suçları" yozlaşmaya, fu-

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

huşa, adaletsizliklere karşı çıkmaktır.
Otuz bin yüreği 1 Mayıs Alanı'nda "Halkın Örgütlü Gücüyle Emperyalizmi ve Faşizmi de Yeneceğiz"
sloganıyla bir araya getirmektir.
"Büyük suçları" halkın yanında,
halka doğruları anlatan, halktan yana
sanatçılık yapmaktır; yüz elli bin yüreği Bakırköy'de Bağımsız Türkiye
sloganıyla bir araya getirmektir.
"Büyük suçları" parasız eğitim
istemektir, gençliğin yozlaştırılmasına karşı çıkmaktır.
İşte bunun için basıyorlar demokratik kurumları, kültür merkezlerini.
Bunun için bu eşkiyalık, bunun için
bu adaletsizlikler...
Sanıyorlar ki devrimciler bitecek, yok olacak bu baskınlarda...
Yok edemesekte geriletiriz diye düşünüyorlar.
Türkülerimizden, sanatımızdan,
milyonlar olmamızdan korktular. 30
binler, 55 binler, 150 binlerin çoğalmasından korktular. Gece yarısı Okmeydanı’da, özgürlük türküleri çalan
bağlamalar, gitarlar gözaltına alındı;
parasız eğitim isteyen bildiriler, yıkımlara karşı gecekonduluların sesi
olan afişler gözaltına alındı.
İdil Kültür Merkezi’ne de baskın
yapan terörle mücadele polisleri burayı da arama adında talan etmişler.
Grup Yorum üyelerinin de aralarında
bulunduğu herkesi gözaltına almışlardı.
Yine aynı saatlerde Okmeydanı
Haklar ve Özgürlükler Derneği de basılarak içerde bulunan 3 kişi gözaltına alınmış, tekerlekli sandalyede bulunan Ferhat Gerçek ve İrfan Yılmaz’da tehdit edilerek darp edilmiş,
ve arkasından da elleri arkadan kelepçelenmişlerdi.

Gençlik Federasyonu’na
yönelik saldırıyı gençlik
barikatları ve direnişleri ile
karşıladı
Gençlik, Dev-Genç’lilere, DevGenç’in 42 yıllık tarihine yaraşır bir
direniş gösterdi.
Saatlerce süren direniş boyunca
Gençlik Federasyonlular halka yap-

Mahallelerimize ellerinizi
kollarınızı sallayarak
giremeyeceksiniz!
Sabah 7.30... Polisin mahallede estirdiği teröre Cepheliler müdahale
ediyor. Gençlik Federasyonu önündeki özel tim ve çevik kuvvet polislerinin üzerlerine taşlar yağmaya başlıyor.
Polisler kaçışıyor.
15-20 dakika sonra... Polislere karşı yeni bir taşlı saldırı başlıyor. “Katil Polis Mahalleden Defol” sloganıyla polislere doğru yürüyen Cepheliler,
Gençlik Federasyonu önünde bekleyen bir akrebi ve sivil polis otosunu da
taşlıyorlar bu arada. Araçlar hızla oradan kaçmak durumunda kaldı.
Saat 12.30... Polislere yönelik üçüncü taşlı saldırı başlıyor. Gençlik Federasyonu önünde hala arama yapmaya devam eden polisler taşlanırken,
kaçışan polislerin telsiz anonsları duyuluyor: “Amirim sıcak temas var”.
Siz daha “sıcak temas” görmemişsiniz!
Polisler kaçışıyor yine. Gençlik Federasyonu’ndaki aramayı tamamlayamadan çekiliyor polis sonuçta. Ne de olsa “sıcak temas” var ve onların
canları tatlı. Ya kafalarına bir taş yerlerse.
Cepheliler, eylemlerini 12.45 civarında iradi olarak sona erdirirken, işkencecilere taşlarıyla söylemişlerdi sözlerini: “Bizim evlerimizi, mahallelerimizi kuşattığınızda taşlarımızla tanışacaksınız artık.”
tıkları konuşmalarıyla seslendiler.
Faşizmin saldırısına sizden korkmuyoruz diyen gür sesleriyle sloganlarıyla yanıt verdiler.
Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler baskını şöyle anlattılar:
“Biz onları hemen farkettik, önce
giriş kapısını denediler sonra sahne
bölümünden, kafenin olduğu camekanlı bölümden girmeye başladılar.
Biz hemen barikat kurduk, iki arkadaşımız da ajitasyon çekti pencereden.
Biz de sürekli barikat arkasındaydık.
Yukarı kapılara ulaşmaları bir buçuk
saati aldı, kapıları kırdıktan sonra barikatlarla uğraşmaya başladılar. Daha
sonra içeriye gaz atmaya başladılar,
gazı yoğun olarak attılar, biz baygınlık
geçirecek dereceye geldik, özellikle
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teni yakan bir bomba attılar, dokunduğu yeri yakıyordu, ellerimizi onlarca kez yıkadığımız halde geçmedi,
bizi sabaha doğru emniyete getirdiler,
araçlara aldıklarında da dövdüler,
kafalarımıza vurdular...”
***
“Operasyon esnasında ben gençlik önünde idim, iki kişi ajitasyon çekiyordu, sesleri çok net ve yüksek geliyordu. Ben bir ara ellerinde megafon olduğunu düşündüm, polislerde
bunlarda ne ses var diyorlardı. Şöyle diyorlardı: “Gelin 19 Aralık’ta da
geldiniz yok edebildiniz mi? Edemediniz! biz Cananlar’ın arkadaşız,
biz Doğan Tokmaklar’ın, Sibeller’in
arkadaşıyız. Gelin yok edemeyeceksiniz.” Şehitlerimizin adı sayıp, slo-

Baş Eğmeyeceğiz! ‘Yola Gelmeyeceğiz’!
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ganlarla devam ediyorlardı. Ben ellerinde metin var diye düşündüm,
gözaltında ajitasyon çekeni sordum,
en genç arkadaşlarımız ajitasyon
çekenler. Ellerinde metin mi vardı dedim, yok dediler. Kendileri doğaçlama yapmışlar.”
****
“Saat 02.30’da geldiler. Arkadaşlarımız sesleri duyup bizi kaldırdılar.
Giriş kapısını hiç zorlamadan tiyatro
salonundaki kepenklerden girmişler.
İkili kapıdan girdiklerinde barikatlar
kurulmuştu, son kapının arkasına
koltukları sandalyeleri barikat olarak
yerleştirdik. Islak havluları hazırladık
biber gazına karşı aynı zamanda camın önünden gece uyuyan halka seslenerek yapılan saldırıyı teşhir ediyorduk. Duvarlara sloganlarımızı
yazdık. Çok coşkuluyduk.
Son sığındığımız odada önce duvarları kırarak girmeye çalıştılar, duvarlardan da giremeyince kapıya
yüklendiler. Kapıdan aralık açıp biber
gazı ya da portakal gazı attılar. Tüpü
görünce üzerine ıslak havlularımızı attık, gazdan etkilenerek baygınlık geçirenler oldu.
Polisler küfür edip “Gebertmeye
geldik, yukardan slogan atmak kolay
gelince göreceksiniz” dediler. Kendimizi 19 Aralık katliamındaymış
gibi hisettik. Yerler kapkaygandı.
Elimiz yüzümüz, kollarımız hep yanıyordu, portakal gazı olduğunu düşünüyorum. Gözlerimden çok tenim
yanıyordu. Kapıyı açtıklarında pencerelere tutunarak birbirimize kenetlendik. Saçlarımızdan sürükleyip kasketleriyle kafamıza vuruyorlardı.
Ayaklarımızdan tutup merdivenlere
kafamızı çarpa çarpa yumruk ve tekmelerle aşağıya indirdiler. Daha sonra da plastik kelepçe takıp aracın içine bindirebilmek için biber gazı sıktılar. Özel harekatçılar gelmişti yeşil
kaskları vardı. Her taraf çevikle kaplıydı.”

Okmeydanı sokakları kızıl
bayraklarla donatıldı
Polis operasyon sırasında Gençlik
Federasyonu önündeki kızıl bayrağı indirmekle meşguldu, büyük bir zafer ka-
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zanmışçasına. Oysa yanılıyorlardı. O
bağrağı indirmekle, o bayrak uğuruna
mücadele edenleri tutuklayıp katletmekle yok edemediler düşüncelerimizi. Ki yok edemeyeceklerinin kanıtıdır,
operasyon sabahı Halk Cepheliler tarafından Okmeydanı sokaklarının kızıl
bayraklarla donatılması... Ve annesinin
elinden çekiştirdiği bir çocuk, kızıl
bayrakları direklere asan Halk Cephelileri görüp haykırıyordu gerçekliği;
“Anne, baksana, hala asıyorlar!”

Polis terörüne karşı
Okmeydanı'da Nurtepe’de
çadır kuruldu
Devrimci kurumlara yapılan saldırıları protesto etmek için saldırı gününde Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda çadır kurularak gece ve gündüz Halk Cephesi tarafından oturma
eylemi başlatıldı. Gece ateş yakarak
etrafında toplanan Halk Cepheliler
türküler ve marşlar söylediler. Gecenin ilerleyen saatlerinde mahalle halkından ziyaretler oldu. Yaşanan hukuksuzluk anlatılarak saldırılara karşı örgütlülüğümüzü koruyacağımız
dile getirildi. Sabah parkın içine pankart ve döviz asıldı. Parkta “Baskılar,
Gözaltılar Bizi Yıldıramaz Komploları Boşa Çıkaracağız” pankartının yanısıra “Devrimci Kurumlar Susturulamaz”, “Halkın Sesi Grup Yorum
Susturulamaz”, “Gençlik Gelecektir
Dev-Genç'liler Onurumuzdur”, “Bağımsız Türkiye'yi Kuracağız” yazılı
dövizler asılı. Gün boyu parkın içerisine kurulan hoparlörlerden Grup
Yorum marşları çalınıyor. Ayrıca
Tüm-Bel Sen'den sendikacılar, şehit
ailelerinden Ahmet Kulaksız, aydın ve
sanatçılardan Ruhan Mavruk da çadırı
ziyaret ettiler.

Baskı varsa direniş de vardır:
Vatan Emniyet Müdürlüğü
önünde direnişteyiz
Sibel Yalçın’daki protesto eylemiyle yetinmeyen Grup Yorum “arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde
oturma eylemi yapacağız. Bizlere
destek olmak isteyenleri yapacağımız
eyleme çağırıyoruz” dedi.

22.30’da hazırlanan malzemeler
taksilere konularak İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ne hareket edildi. Vatan
önüne gelindiğinde ana kapı girişine
battaniyeler serildi. Ve yan tarafa da
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer
Grup Yorum’a Özgürlük” pankartı serildi. Ve direniş fiili olarak başladı. Yorum gözaltında bulunan 46 kişi için
söylemeye başladı: “Bu toprakta kalır adın tohumların arasında...”
Şimdi gitar ve bağlama birer silah,
notalar da bu silahlara sürülmüş birer
mermidir. Zulmün yuvasının kapısı
dövülmektedir şu an... Bu kapışmayı kaçırmak istemeyen neredeyse
tüm medya oradaydı. Ve daha ikinci
türküye geçmeden hemen röportaj
yapmak istediler. “Neden buradasınız?” Sordukları soru buydu. Yorum
üyelerinden İnan Altın anlatmaya
başladı: “Biz bugün 23.00 itibariyle
Grup Yorum olarak İstanbul Emniyet
Müdürlüğü önünde bir oturma eylemi başlattık. Yalnız biz değil dinleyicilerimiz de destek amaçlı yanımızda. Biz dinleyicilerimizden aldığımız güçle bu günlere geldik. Büyük
konserler yaptık. Çok büyük bedeller
ödeyerek bizleri sahiplendiler. İşten,
okuldan atılma pahasına, yaz-kış demeden afişlerimizi astılar, biletlerimizi
sattılar. Ve şimdi hem elemanlarımız
hem de onlar gözaltındalar. Onlar serbest bırakılana kadar oturma eylemine
devam edeceğiz.”
Onlar bu görüşlerini açıklarken
zulmü uygulayıcılar da içeride ne yapacaklarını düşünüyordu. Planlarını
yaptılar ve dış kapıya gelerek tehditlere başladı emniyetin yetkililerinden
biri: “Bu yaptığınız eylem yasadışıdır size belirli bir süre tanıyoruz.
Burayı terk ediniz yoksa sizi zorla
uzaklaştıracağız” diyor ve gidiyor.
Ve Yorum gözaltıların serbest bırakılana kadar oturmaya devam edeceğini belirtip tehditlere aldırmayarak
türkülerine devam ediyor. Elbette
buna tahammül edemeyen polisler 15
dakika sonra gelip eylemcileri ablukaya alıyorlar. Ve birbirine kenetlenen
eylemcileri işkenceyle birbirinden
ayırıp yerde sürükleyerek ayırmaya
çalışıyorlar. Grup Yorum Susturula-

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

Bu iki resim, devrimci iradenin resmidir!
İşkenceciler güruhu bastıkları yerlerde arama adını verdikleri talana devam ediyorlar. Gençlik Federasyonu ve
Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin bulunduğu sokakta
polis işgali sürüyor. Derneklerden çıkarılmış bildiriler, sandalyeler, polisin yağmacılığının kanıtı olarak binanın önüne atılmış.
O arada birkaç Cepheli, ellerinde bir pankartla çıkıveriyorlar ortaya. Biraz önce polis saldırısına uğrayan ve
talan edilen Haklar Ve Özgürlükler Derneği’nin pencerelerine bir pankart asıyor: “Baskılar Bizi Yıldıramaz
Halk Cephesi” yazıyor üzerinde.
maz sloganı ile bir direniş yaşanıyor.
Burada iki gruba bölüyorlar eylemcileri. Zorla alabildiklerini Aksaray
Metro çıkışına kadar sürüyorlar. Diğerleri ise daha ileride kalıyorlar.
Avukatların gelmesi ile yaşanan saldırı sona eriyor. Bu sırada gözaltından
çıkan Ali Aracı, Caner Bozkurt ve Ayfer Rüzgar eylem yerine geliyor.
Metro çıkışındakilerle kucaklaşıyorlar tek tek. Böylelikle onlar da eyleme katılmış oluyorlar. Burada TV’ler
hemen röportaj yapıyorlar onlarla.
“Gözaltına alınmanızın sebebi nedir?”
Ali Aracı: “Gecenin üçünde gelip
kapıları kırarak içeri girdiler. Hiçbir
sebebini bilmiyoruz. Neden bırakıldığımızı da bilmiyoruz. Neden alındığımız da bilmiyoruz. Bu durum gayri meşrudur.”
Bu kez İbrahim Gökçek’ e yöneldi soru: “Neden bu gözaltılar?” “İçerde işkence, emniyet önünde kendi binalarının önünde işkence, sokakta
işkence, mahallelerde işkence, üniversitede işkence, hayatın olduğu
her yerde işkence... Onlar zevk ve sefa

Besbelli alelacele yazılmış bu pankart, şimdi katliamcılara, işkencecilere meydan okuyor.
O Cepheli, o anda, baskın sürerken pankart yazmayı nasıl düşündü? O pankart bezini, o boyayı o anda
nereden nasıl buldu? Akıl sır ermiyor.
Cepheli’nin cüreti ve yaratıcılığı bu olsa gerek.
Pankart her şeyi özetliyor. Okmeydanı’nın bir sokağından tüm oligarşiye, tüm dünyaya meydan okuyor; bizi
yıldıramayacaksınız, “yola getiremeyeceksiniz” diye
ilan ediyor. Bu ilan edişin gücü karşısında kim tersini
iddia edebilir, kim tersini umabilir?

içinde yaşayacaklar, paralar kazanacaklar, çocuklarına gelecek alacaklar,
gecekonduları insanların başına yıkacaklar, para babalarına para kazandıracaklar ama bu ülkenin sanatçıları, aydınları, gençleri haksızlığa,
hukuksuzluğa, adaletsizliğe, faşizme karşı çıktıkları için bunlar reva görülecek. Bunu kabul etmiyoruz. Bugün yaşadığımız Türkiye gerçeğidir.
Bu gerçeği kabul etmediğimiz için
buradayız. Onlar serbest bırakılana kadar da burada olacağız.”
Daha sonra ikinci grup da buraya
geliyor. Polisin ilk saldırısı esnasında el koyduğu battaniyeler geri alınarak burada uygun bir alana serilmeye başlanıyor.
Yapılan saldırının ardından polis
geri çekiliyor. Grup Yorum’da karanlığın merkezine karşı söylüyorlar
türkülerini ve sabahlıyorlar.

Grup yorum susturulamaz
Bugün 11 mayıs 2011 İstanbul
Emniyet Müdürlüğü önünde bir direniş ve direnişin adı Grup Yorum. Sabah saat 10.30 önümüzden geçen

Sayı: 268

herkes bizlere bakıyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Gelen geçen
herkes pankartın arkasından geçiyor
aa yorum deyip tekrar geri dönüp pankartı okuyorlardı Aksaray’da Yorum
hayranları sabah işe okula giderken
çay börek ve hatta tencere tencere çorba getiriyorlar içimiz ısınsın diye. Ve
gün ilerledikçe yorumla roportaj yapmaya gelen basın sorular soruyor
sorulara yorumun baskında telleri
bile koparılan gitarıyla veriyordu
adeta basına cevabı. Polisler provake
etmek için uzaktan kahkahalar atıyor.
tabi onlara kimse aldırış etmiyordu.
Saatler ilerledikçe Yorum hayranları adeta Vatan’nın önüne akın
ediyorlardı. Vatan’nın önü ilk defa bu
kadar güzel görünmüştü belkide onlara ve saatler ilerledikçe birbirini gören herkes merak edip neden burada
olduğumuzu soruyordu tabi anlatıyorduk nedenlerini teker teker insanlar
hemende kucak açıyorlardı. Bizlere
halkla iç içe olmak halkın bizlere kucak açması kadar güzel olan ne olabilirdi ki zaman ilerliyordu halaylar
çekiliyor kimsenin yüzünde hüzün
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Vatan önü

müdürlüğü bugün bu sahnelerle akıllarda kalmıştı ve haber geliyor yorumun son elemanı da serbest kalıyordu serbest brakılır brakılmaz vatana
yanımıza geliyordu ilkten kucaklaşıp
hemende haydi halaya deyip halay
çekmiştik saat bir'lere kadar ve gecenin bir vakti olmuş artık herkes yorgunluktan ve soğuktan battaniyeyi üstüne çekip uykuya dalıyordu.

Aydınlar da oradaydı

yok onun yerine sıcak sıcak gülümseme vardı herkeste. Meraklı bakışlar arasında grup yorum yerlere serdikleri battaniyeler üzerine hiç aldırış etmeden oturuyordu.öyle ya kimin
ne dediğinin ne önemi vardı ki onlar
halkın gözünde kahramandı artık onlar için halktan başka hiçbirşey yok
inönülerde harbiyelerde ve bakırköylerde bunları görmüştük zaten ve
gece olmuş saatin farkında olmadan
muhabbetler koyulaşıyordu yemek hazırlanmıştı yemeğe oturuldu yemektede muhabbetler ediliyor ufak şakalarla birbirimizi güldürüyor gözaltı süresinde yaşadıklarını anlatıyordu grup
yorum ve yemekten sonra tekrar halaylar çekiliyor sloganlar atılarak
destek çıkılıyordu yoruma ve ordan
geçen bastonlu bir teyze oğlum siz evsizmi kaldınız diye soruyor tabi arkadaşlar teyzeye hemen anlatıyor
grup yorumun gözaltında olduğunu
teyze sinirlenip emniyet binasını gösterip boyunları altlarında kalsın inşallah deyip uzaklaşıyor. evet işte halkımız diyerek şaka yapıyor bizim arkadaşlar orada o soğuğun altında sıcak bir gülümseme oluyor herkeste ve
grup yorum için gecenin bir yarısı
zeytinburnun'dan kalkıp gelen insanlar zaten herşeyi anlatıyordu ve işkencelerle bilinen bu vatan emniyet
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Gözaltıların serbest bırakılması
için Grup Yorum ve dinleyenlerinin
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde
başlattıkları oturma eylemi 12 Mayıs
günü de sürdü.
Saat 13.00, çeşitli aydın sanatçıların da katıldığı bir eylem yapıldı.
Onlarda işkencehanenin önündeydi.
Burada basına konuşmalar yapıldı. Ilk
sözü alan Yorum üyesi Ali Aracı;
“Grup Yorum’u susturmaya çalışıyorlar. Bizi dinleyenlerden isteğimiz; evlerinde, işyerlerinde, arabalarında, her yerde Yorum türküleri dinlemeleridir… Grup Yorum’ u susturamayacaklar” deyip sanatçı dostlarının ve avukatlarının burada olduğunu söyleyerek sözü onlara bıraktı.
Sırrı Süreyya Önder; “Bir çok
şöhretin bir araya getiremediği yüz
binleri Grup Yorum getirmiştir…
Grup Yorum bir gelenektir. Özellikle gelenek sözünü kullanıyorum ki bu
sözüm egemenleredir…”
Avukat Taylan Tanay; baskınları
kısaca anlatarak 13 Mayıs günü
mahkemeye çıkarılacaklarını belirtti.
Ruhan Mavruk gözaltıları protesto edip Yorum’un yanında olduğunu belirterek Yorum ve gözaltılar
için ‘Gitme Kal’ adlı şiirini okudu.
Bilgesu Erenus; Grup Yorum’a yapılan saldırların Finans Kapital tarafından yapıldığını söyledi.
Pınar Sağ; “Grup Yorum’u biz hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız…
Bugün yapılan bu eşkiyaca tutumu
ben de protesto ediyorum” diyerek
duygularını ifade etti.
Eyleme ayrıca Ayla Yılmaz, Avni
Sağlam, Fatih Belediyesi işçileri,
Genel-İş, Tüm-Bel Sen Başkanı˝,

Kesk Şubeler Platformu, Yeryüzü
Sanatçıları Platformu, Akın Ok ve
Uğur Karataş da destek verdi. Eyleme 65 kişi katıldı.
17.00’de KESK Şubeler Platformu temsili olarak ziyarete geldi.
17.35’de gözaltından serbest bırakılan Eser Morsümbül eylem yerine geldi ve arkadaşlarıyla tek tek sıkıca kucaklaştı.
Uygun olan bir yere getirilen muşamba ile çadır tarzı bir yer yapıldı.
Eylem yeri şimdi görünüm açısından
daha disiplinli oldu.
18.20’de Kocaeli ve Elazığ’dan
eyleme katılmak üzere 7 kişi geldi.
21.30’ da Gazi Mahallesi’nden
14 kişi ziyarete geldi. 5 kişi eyleme
katılmak için burada kaldı.

Baskı varsa direniş de vardır:
Çayan Mahallesi’nde
direnişteyiz
Nurtepe Hüseyin Aksoy parkına
iki çadır kuran Halk Cepheliler, baskınları protesto ettiklerini ve gözaltına
alınanlar serbest bırakılıncaya kadar
çadırda eylemde olacaklarını yaptıkları açıklama ile duyurdu. 11 Mayıs Çarşamba, saat 22.30’da yapılan
açıklamaya polis saldırdı. Uzun süren
saldırı ve direnişin ardından, direniş
kazandı ve eylem devam ediyor. Nurtepe'de parkta yakılan ateşlerin etrafında türküler, marşlar ve halaylarla
"Baskılar Bizi Yıldıramaz" sloganı
yankılanıyor.
(Dergimiz yayına hazırlandığı sırada mahkeme sürüyordu.
Süren duruşmada 4 kişi tutuklandı 24 kişi serbest bırakıldı. Mahkeme hala sürüyor.)

Nurtepe

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

İşte Sizin Polisiniz
İşte Sizin Ahlakınız!
 Genç kızlarımızın iç çamaşırlarını camlardan attılar...
 Akvaryuma, balıkların üzerine işediler!
 Bir sakatı yere atıp yüzünü yumrukladılar, kelepçelediler.
 Niteliği henüz belirsiz, dokunduğu yeri yakan bir gaz bombası kullandılar.
Ahlaksızlığı ahlak haline getirmiş bir düşmanla
mücadele ediyoruz. Polis yine kültürüne uygun
davranmış, ahlaksızlığını sergilemiştir. Bakın yaptıklarına; baskına geldikleri dernek binasının camlarından genç kızlarımızın iç çamaşırlarını attılar.
Sapıklar!
Ahlaksızlar!
Böyle mi sağlayacaksınız ülkenin huzur ve güvenliğini?
Başbakanınız, Fethullah Hocanız size ahlak diye
bunları mı öğretiyor?
İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, senin
polisinin görevi genç kızlarımızın çamaşırlarıyla uğraşmak mıdır? Bu sapıklıkları mı öğretiyorsunuz polis
akademilerinizde? Söyleyin polislerinize; savaş ganimeti olarak yollara attıklarından birkaçını alıp kendi
eşlerine, kızlarına götürsünler!
Bu alçakça, sapıkça yöntemleriniz de psikolojik
savaşınızın bir parçası mı?
Ama yanılıyorsunuz! Bu sapıklıktan utanç duyması,
ezilmesi gereken birileri varsa, o yalnızca siz, sizin
amirleriniz ve polislerinizdir.
AKP’li bakanlar, AKP’li milletvekilleri! Bu mu
sizin muhafazakarlığınız?
Polisinize verdiğiniz görev bu mu?
İsterseniz mecliste olağanüstü toplantı yapıp, genç
kızlarımızın çamaşırlarını camlardan atan, akvaryumlara işeyen sapıklar için “devlet üstün hizmet ödülü”
madalyası verilmesini önerin. Tıpkı, Bayrampaşa
Hapishanesi’nde 6 kadının kahkahalar eşliğinde diri
diri yakıldığı operasyonun mimarlarından Ali Suat
Ertosun’a madalya verdiğiniz gibi!
Ya bir gram namusunuz, ahlakınız varsa bu
alçaklığa, bu ahlaksızlıklara, bu sapıklıklara karşı çıkın ya da sapıkları ödüllendirin, madalya
takın onlara!
*
Akvaryuma, balıkların üzerine işeyen bir
ahlak, nasıl bir ahlaktır?
Bunu yapan polis , nasıl bir polistir?

Böyle bir polis, nasıl toplumun huzurunu sağlamakla görevlendirilebilir?
*
Bir sakatı yerlere atan ahlak , nasıl bir ahlaktır?
İrfan Yılmaz, hastalığı nedeniyle vücut dengesini
sağlayamayan, ayakta duramayan, yürüyemeyen, tekerlekli sandalyeye mahkum bedensel engelli birisidir...
Ama o dünyaya küsmemiş, hayattan elini ayağını
çekmemiş, halkının mücadelesinde karınca kararınca
yer alan bir sakattır. İşte bunu hazmedememiştir
AKP’nin polisi. Bunun için yerden yere atmışlardır
onu.
Sakat bir insan karşısında, kalpleri taştan olanların
bile kalbinde bir oynama olur. Polisin ne bir kalbi ne de
bir vicdanı vardır. Değilse nasıl bir engelliyi oradan
oraya atabilir, nasıl yumruklar, ayakta duramayan birini
nasıl kelepçeleyebilirler?
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AKP iktidarı açıklamalıdır:
Bu baskınlarda nasıl bir gaz kullanılmıştır?
Baskında bu gaza maruz kalanlar şöyle anlatıyorlar:
“Özellikle teni yakan bir bomba attılar, dokunduğu
yeri yakıyordu, ellerimizi onlarca kez yıkadığımız halde
geçmedi”.
AKP iktidarı, tıpkı 19 Aralık’ın iktidarı gibidir.
Hatırlanacaktır; 19-22 Aralık’ta tutsakların üzerine
hala niteliği kesin olarak öğrenilemeyen bir gaz sıkmışlardı... AKP’nin polisi, şimdi bu türdeki gazlardan birini
“toplumsal olaylarda”, kitlelere karşı kullanmaya başlamış anlaşıldığı kadarıyla. Geçtiğimiz günlerde BDP milletvekili Ayla Akat Ata’ya karşı kullanılan bir gaz bombasının da “her zaman kullanılan” gaz bombasından
farklı olduğu ve vücutta kangrene kadar gidebilecek bir
tahribat yaratan farklı bir gaz türü olduğu ortaya çıktı.
Okmeydanı’ndaki baskınlarda kullanılan gaz nasıl
bir gazdır? İçişleri Bakanlığı açıklamalıdır!
Okmeydanı’nda gerçekleştirilen 10 Mayıs’taki baskınlar, AKP iktidarının ve AKP’nin polisinin tarihine,
onların katliamcılıklarının, faşistliklerinin yanı sıra,
ahlaksızlıklarının, sapıklıklarının da belgesi olarak
geçecektir.

Baş Eğmeyeceğiz! ‘Yola Gelmeyeceğiz’!
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Okmeydanı, 10 Mayıs 2011, Baskın Günü

HALKIMIZ!
 Yoksul Mahallelerimiz Basılıyor...
 Yüzlerce İnsanımız Gözaltına Alınıp
Tutuklandı!

 Onlar En İyilerimizdir...
En Yiğitlerimizdir... Onlar Hak İçin,
Adalet İçin Her Türlü Riski Göze Alıp
Önümüze Düşenlerdir!
 ONLARA SAHİP ÇIKALIM!
 İŞKENCEHANELERDE,
F TİPLERİNİN HÜCRELERİNDE
ONLARI YALNIZ
BIRAKMAYALIM!
Artık yoksul gecekondu mahallelerimize yönelik
büyük çaplı saldırılar yapmadıkları, operasyonlar düzenlemedikleri tek bir ay yoktur. Adeta sıraya koymuşlar
yoksul mahallelerimizi. Helikopterleriyle, panzerleriyle,
akrepleriyle, kar maskeli timleri ve ölüm mangalarıyla,
işkencecileri ve çevik kuvvetleriyle, düşman toprağına girer gibi giriyorlar mahallelerimize.
Peki bakın etrafınıza; Küçükarmutlu’nun biraz
ötesindeki Etiler’e böyle bir operasyon yapıldığını göremezsiniz hiç...
Okmeydanı’nda terör estiren panzerler,
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akrepler, Nişantaşı’na uğramazlar bile...
Tüm bu polisiye önlemlerin halkın huzuru ve güvenliği için(!) olduğunu ileri sürerler. Oysa huzur ve güvenlik zenginlere,
baskı ve terör yoksullara düşmüştür.
Etiler’e, Nişantaşı’na, Bebek’e, Ulus’a,
yalılara, villalara huzur ve güvenlik;
Sarıgazi’ye, Okmeydanı’na, Gülsuyu’na,
Gazi’ye, Nurtepe’ye, Küçükarmutlu’ya, 1
Mayıs Mahallesi’n ve bizim mahallelerimizin yoksul gecekondularına ise baskı ve terör
düşmüştür.

Halkımız! Operasyonlar
meşru değildir!
Mahallelerimize baskın
düzenleyenlere
barikat olalım!
Aylardır mahallelerimizde estirilen terörün hiçbir yasal, haklı, meşru dayanağı yoktur.
Operasyonların halkın huzuru, can ve mal
güvenliğiyle ilgisi yoktur. Dahası helikopterli operasyonlarıyla halkın can güvenliğini tehdit edenler onlardır. Sokaklarımızı
işkencehaneye çeviren onlardır.
Mahallelerimizi susmuş, sinmiş, uyuşmuş, yozlaşmış kitlelerin yaşadığı yerlere
dönüştürmek istiyorlar. Bunun ilk şartı da
yoksul gecekondu mahallelerini devrimcilerden, devrimci - demokratik örgütlenmelerden “temizlemek”tir.
Ardı arkası kesilmeyen operasyonlar
bunun içindir.

Ardı arkası kesilmeyen tutuklamalar
bunun içindir.
Onların operasyonları, baskınları,
mahallelerimizi işgal etmeleri meşru olmadığı için, bizim onların işgalilerine, baskınlarına karşı direnmemiz haklı ve meşrudur. Ev
kadınları, esnaflar, mahallelerimizin kahvehanelerini dolduran işsizler, işçiler, memurlar, öğrenciler, mahallelerimize operasyona gelenlerin karşısına çıkalım. Bir derneği, bir sokağı mı kuşattılar ; biz de çoluk çocuk, yaşlı genç,
kadın erkek, onları kuşatalım. Ev kadını ayağında terliğiyle, öğrenci okulundan önlüğüyle gelsin; mahallemizde insanlar işkenceye götürülürken tek bir insanımız, kahvehanelerde oturmaya devam etmemeli, onlar da çıkıp gelmelidirler. Hep birlikte işkencecilerin, katillerin karşısına çıkıp, mahallemizi, mahallemizin insanlarını savunmalıyız.

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

Halkımız! Faşist terörün
hedefindekiler, oğullarınız,
kızlarınızdır. Faşist terörün
hedefindeki SİZSİNİZ!
Sadece son iki buçuk, üç ay içinde mahallelerimizden
tutuklanan devrimcilerin sayısı 100’e yaklaşmıştır.
Gözaltına alınanlar yüzlercedir.
Gerçekte onları size anlatmak da gerekmez. Onlar sizin
oğullarınız, kızlarınız, yeğenleriniz, mahalleden arkadaşlarınız, anneniz, babanız, teyzeniz, halanız, amcanız,
komşunuzdur. Onlar, tek kelimeyle sizsiniz.
Onlar için “anarşist, terörist” dediler. Evlerinde
şunlar bulundu, derneklerinde bunlar bulundu diye, durmaksızın yalanlar söyleyip iftiralar attılar.
Bunları hiç dikkate bile almayın. Onlar sizin çocuklarınız, sizin insanınız. Asla kötü bir şey yapmadıklarından ve yapmayacaklarından emin olun.
Derneklerine baskın yapılıyorsa, tutuklanıyorlarsa
tek nedeni halkı savunmalarıdır.

Mahallelerimizde estirilen terör
yoksul halkı sindirmek içindir
9 Mart 2010’da yoksul halkın oturduğu İstanbul
Sarıgazi, AKP’nin polisi tarafından helikopterlerle gecenin 04.00’ünde işgal edilmiş, onlarca ev ve Sarıgazi
Özgürlükler Derneği basılıp talan edilmiştir. Devam eden

“Okmeydanı’nda türküler yine
susmadı”
İKM, Grup Yorum, Fosem ve Tavır tarafından
baskının gerçekleştiği günün akşamında Okmeydanı
halkının katılımıyla yapılan protesto yürüyüşleri
sırasında yaptıkları açıklamada şöyle dediler:
“Türkülerimizden, sanatımızdan, milyonlar olmamızdan korktular. 30 binler, 55 binler, 150 binler’in çoğalmasından korktular. Dün gece yarısı Okmeydanı’nda
özgürlük türküleri çalan bağlamalar, gitarlar gözaltına
alındı; parasız eğitim isteyen bildiriler; yıkımlara karşı
gecekonduluların sesi olan afişler gözaltına alındı. Dün
gece Okmeydanı’nda türküler yine susmadı, halaylar
yine çekildi. Yüzlerce polisin saldırısı, helikopterlerin
taciz ışıklarının altında, silahların, balyozların, gaz
bombalarının altında yine türkülerimiz haykırıldı,
halkın umudu sloganlarla tüm gecenin karanlığına
çakıldı. Sessiz sokaklar bizim sesimizle canlandı.
Evet siz tükeneceksiniz, bizim devrimci düşüncelerimiz milyonların beyninde, yüreğinde ses bulacak.
Durduramayacaksınız halkın coşkun akan selini!”

saldırılarla birlikte 37 kişi gözaltına alınmış, 10 kişi de
tutuklanmıştır.
29 Ekim 2010 sabahında, İstanbul 1 Mayıs
Mahallesi’nde Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derneği
ve üyelerinin evlerine polis tarafından baskınlar düzenlendi.
Derneğe giren polis, tüm eşyaları tahrip ederek camdan
aşağı attı. Toplam 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi tutuklandı.
17 Aralık 2010’da saldırının hedefinde Nurtepe
Haklar Derneği vardı. Derneğin etrafını, ana caddeyi 1000
polisle işgal eden katliamcılar, Nurtepe Haklar
Derneği’nden ve Çayan Mahallesi’nden 12 kişiyi gözaltına aldılar, 7’si tutuklandı.
24 Aralık 2010’da Yürüyüş dergisinin teknik işlerinin
yapıldığı Ozan Yayıncılık’a baskın düzenlenerek, yayınevinden ve başka yerlerden 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi
tutuklandı.
19 Şubat 2011’de, Gülsuyu’nda Gülsuyu-Gülensu
Haklar Derneği’ne ve birçok kişinin evlerine yapılan baskınlarda Paşabahçe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Nevzat Özer de dahil olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı. 9 kişi tutuklandı.
İstanbul Gazi Mahallesi'nde 9 Nisan 2011 sabahı
saat 03:30'da Gazi Özgürlükler Derneği ve 16 ev basıldı.
Helikopter, binlerce çevik polis ve özel harekat timleriyle yapılan baskında 23 kişi gözaltına alındı. 14 kişi tutuklandı.
Ve 10 Mayıs’ta Okmeydanı’na baskın, 46 gözaltı... Bu
yazı yazılırken, henüz tutuklananların sayısı belli değildi.

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

Bu mahalleler, bu sokaklar
bizim! Bu dernekler bizim!
Bütün bu baskınlarla, operasyonlarla bir çok sonucu
elde etmeyi hedefliyorlar. Nedir bunlar:
- Yıkımlara karşı direnişleri baştan kırmak
- Yozlaşmanın önündeki engelleri kaldırmak
- Mahallelerdeki devrimci- demokratik örgütlenmeleri
dağıtmaktır
Bütün bunları başardıklarında sıra bizzat mahallelerimize gelecek; mahallelerimizi elimizden alıp, bizi şehrin en dışına süreceklerdir.
Yoksul halkımız; sizin bir devletiniz yok, size sahip
çıkacak mahkemeleriniz yok. Ekonomik, siyasi, sosyal
güvenceleriniz yok. Sizin yalnız devrimcileriniz var.
Devrimcilerin önderliğindeki dernekleriniz var. Kendiniz
varsınız. Halkın tek gücü, kendisidir. Halkın ikinci gücü,
örgütlülüğüdür.
Mahallelerimizi, derneklerimizi, devrimci insanlarımızı
işte bu yüzden, militanca, her türlü bedeli göze alarak sahiplenmeliyiz. Mahallelerimize operasyona, baskınlara gelenler karşılarında yoksul halkın birliğini, halkın devasa gücünü görmeliler.

Baş Eğmeyeceğiz! ‘Yola Gelmeyeceğiz’!
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Mücadele
budur
Halk düşmanı
AKP, halkın her kesimine karşı terör estiriyor.
Terörünüze boyun
eğmeyeceğiz. Sizin
terörünüz devrimcilere sökmez. Bize
boyun eğdiremezsiniz.
Linçleriniz, infazlarınız, gözaltılarınız, tutuklamalarınız, helikopterli dernek baskınlarınız, komplolarınız... bize
sökmedi, sökmeyecek.
Bu saldırılar yeni değil, on yıllardır
sürüyor terörünüz. Baş eğdirebildiniz
mi?
Susturabildiniz mi? Susturamayacaksınız.
AKP polisinin 10 Mayıs’ta Okmeydanı’ndaki devrimci kurumlara saldırısı
aynı gün, aynı saatlerde yurdun dört bir
yanında eylemlerle protesto edildi.

 İşbirlikçi
AKP’nin
terörü aynı gün,
aynı saatlerde;
 Okmeydanı’nda,
 Vatan işkence
merkezinin
önünde,
 Sibel Yalçın
Direniş Parkı’nda, İstanbul’un tüm yoksul
mahalleleri bizimdir
10 Mayıs günü AKP’nin polisleri
 Çayan
derneklerimize saldırdığında önce bariMahallesi’nde,
katlarla karşılaştılar.
Henüz polisler daha dernek binala Kocaeli’de,
rından çıkmadan camlardan pankartlarımız sarkıtıldı. Okmeydanı’nda yüzlerce
 Antalya’da,
kişi polisin terörüne karşı protesto yürü Adana’da,
yüşleri gerçekleştirdi.
Okmeydanı Sibel Yalçın Direniş
 Edirne’de,
Parkı’nda, Çayan Mahallesi’nde direniş
çadırları kurulup ateşler yakılarak marş Ankara’da, larla,
halaylarla AKP’nin terörü protesto
edildi.
 Malatya’da,
Baskınlarla, gözaltılarla devrimcileri
 Dersim’de, yıldıracağınızı mı sanıyorsunuz? Bizi
de alın gözaltına!
eylemlerle
Halk Cepheliler, baskının olduğu
gün Gözaltıların Vatan işkence merkeziprotesto
ne götürülmesinin ardından Vatan işedildi
kence merkezinin önüne gidip “arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar
kalkmıyoruz” diyerek oturma eylemi
yaptılar.
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Gözaltılarla mı korkutacaksınız,
bizi de alın gözaltına!
Bu eylem demokratik mücadele açısından, meşruluk açısından bir örnektir.
Halk Cepheliler gözaltındaki yoldaşlarını sahiplenmek için ya bizi de gözaltına
alırsınız ya da arkdaşlarımız serbest bırakılana kadar Vatan işkence merkezinin önünden ayrılmayacağız dediler.
Polis, Halk Cephelilere saldırmakla,
gözaltına almakla tehdit ediyor. Bu bir
kültür. Arkadaşını, yoldaşını sahiplenme
kültürü.
Bu bir bilinç; mücadelenin meşruluğunu, haklılığını savunma mücadelesi...
Bu bir gelenek; zulme boyun eğmeme geleneği. Polisin saldırı tehditleri
sökmüyor.
Vatan işkence merkezi önünde
Grup yorum konseri
İşte böyle, 17 Nisan’da Bağımsız
Türkiye için 150 bin kişiye konser veren Yorum, 1 Mayıs’ta 500 binin üzerinde halka konser veren Yorum, şimdi
gözaltındaki arkadaşları için Vatan işkence merkezi önünde polisin saldırı
tehditleri altında konser veriyor. Faşist
polis her zamanki gibi tahammülsüz.
Kitleyi dağıtmak için saldırıyor. İnsanları yerlerde sürükleyerek Vatan işkence
merkezinin önünden uzaklaştırmaya çalışyor. Fakat başaramıyor. Halk Cepheliler tekrar toplanıp oturuyorlar. Polisler
sabaha kadar bir kaç kez daha saldırıyor
ancak yine sonuç alamıyor. Halk Cepheliler Vatan işkence merkezinin önünde tekrar toplanıyor. Vatan işkence merkezinin önü gözaltılar bırakılana kadar
direniş yeri. 12 Mayıs itibariyle Halk
Cepheliler direnişlerini sürdürüyorlar.
Baskına karşı protestolar sadece İstanbul’da değil, baskının olduğu aynı
gün, aynı saatlerde Kocaeli’de, Ankara’da, Edirne’de, Antalya’da, Adana’da,
Malatya’da, Dersim’de yapılan eylemlerle protesto edildi.

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

Halk Cephesi

http://www.bagimsizlik-demokrasiicin-halkcephesi.com

http://www.bagimsizlik-demokrasiicin-halkcephesi.com

Açıklama No: 23 Tarih: 10 Mayıs 2011

“YOLA GELMEYECEĞİZ”!
“ISLAH” OLMAYACAĞIZ!
UMUDUN TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEMEYE
DEVAM EDECEĞİZ!
İşkenceciler, gözaltına aldıkları Halk Cepheliler’e diyorlar ki; “bir sizi yola getiremedik”... Başta Amerika ve Avrupa olmak üzere, tüm emperyalistler ve oligarşik diktatörlük, bizi “yola getirmeyi” çok istiyorlar, bunu biliyoruz. Bunun için “kara listelere” alıyorlar devrimcileri.
İnfazlar, kaybetmeler, F Tipleri bunun için...
Ama hiç yola gelmedik, gelmeyeceğiz. Teslim olmayacağız.
Halkın içinde, halkla birlikte, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm
mücadelesini sürdüreceğiz!

Sayı: 268

Yürüyüş

Okmeydanı’nda AKP’nin Terörü:
Gecenin üçünde üç demokratik kurum ve evler basıldı...
Aralarında Grup Yorum üyelerinin, Gençlik Federasyonu’ndan öğrencilerin de olduğu 46 kişi
gözaltına alındı!

15 Mayıs
2011

CEPHE’NİN ON BİNLERİ KATİLLERİ KORKUTTU
DAHA ÇOK KORKACAKSINIZ
ÇÜNKÜ UMUDU DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ!

Türkiye Halkları!
Bu Saldırı Umuda
Saldırıdır!
İstanbul, AKP’nin polisinin
terör estirdiği bir gece daha yaşadı. Demokratik kurumlar, kültür merkezleri, evler basıldı. Gaz
bombalarıyla, balyozlarla, testerelerle, otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 46 kişi
gözaltına alındı.
Saldırıya uğrayan Halk Cephelilerdi.

Saldırıya uğrayanlar, daha 10
gün önce 1 Mayıs Alanı’nda yüz
binlere seslenen, üç hafta önce,
150 bin kişiyle “Bağımsız Türkiye” konserini gerçekleştiren
Grup Yorum üyeleriydi.
Saldırıya uğrayanlar, aylardır semt semt, il il çadırlar kurup
“parasız eğitim” mücadelesini
yaygınlaştıran Gençlik Federasyonu üyeleriydi.
Saldırıya uğrayanlar, yoksul
mahallelerinde yıkımlara karşı
direnişi, halkın yozlaşmaya karşı mücadelesini örgütleyenler-

di.
Neden saldırdılar? Her şey o
kadar açık ki!

Saldırı gün gün büyüyen
umudadır!
7 bin... 55 bin... 150 bin... 30
bin... 7 bin yürek Harbiye’de
devrimin önderini anmıştı... 55
bin kişi, İnönü’de Türkiye’de
devrim ve sosyalizmin tüm görkemiyle yaşadığının tüm dünyaya ilanıydı... Bakırköy’de toplanan 150 bin, tüm emperyalistlerin kabusu olacak kadar büyük

Baş Eğmeyeceğiz! ‘Yola Gelmeyeceğiz’!

15

bir güçtü; “Tam Bağımsız Türkiye” diyordu yüz binler... Ve sadece 13 gün sonra, 1 Mayıs Alanı’nda 30 bin kişilik bir kortej
akıyordu kızıl bir bayrak nehri
gibi...
Korktukları için saldırıyorlar. Korkuları sebepsiz değildir.
Korkuları, 150 bin kişilik
“Tam Bağımsız Türkiye” konserindendir.
Korkuları, 1 Mayıs’taki kızıl
bayraklarıyla yürüyen 30 bin kişilik umudun ordusundandır.
Tüm bunların Türkiye halklarının umudunu büyüttüğünü
biliyor ve umuda saldırıyorlar.

Bu bir intikam ve
tahammülsüzlük
saldırısıdır!

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

AKP, 1 Mayıs’ın ve “Bağımsız Türkiye” konserinin İNTİKAMINI alıyor.
Siz misiniz 150 bin kişi tek bir
ağızdan “Tam Bağımsız Türkiye”
diye haykıran!
Siz misiniz 30 bin kişi, kızıl
bayraklarla yürüyen!
Siz misiniz 1 Mayıs Alanı’nda
yüz binlere devrim ve sosyalizmin coşkusunu taşıyan!
AKP intikam alıyor.
“Tam Bağımsız Türkiye” diyenleri susturmak istiyor. Kızıl
bayrakları meydanlardan silmek
istiyor. Devrim ve sosyalizmi
savunanları yıldırmak istiyor.
Susturamayacaksınız!
Silemeyeceksiniz!
Yıldıramayacaksınız!
Saldırı yoksul gecekondu
mahallelerinedir!
10 Mayıs gecesi, saat
03.00’de işgal ettiler İstanbul
Okmeydanı’nı.
İşgal eder gibi baskın düzenledikleri yerler, düşman toprak-
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ları değil, yoksul halkın mahalleleridir. Yaklaşık bir yıldır, yoksul gecekondu mahallelerine, o
mahallelerdeki devrimci-demokratik örgütlenmelere karşı bir
saldırı içindedir AKP’nin polisi.
9 Mart 2010’da Sarıgazi’de
helikopterlerle düzenledikleri
baskın, başlangıçtır.
Sonrasında devam etmiştir.
Sarıgazi, 1 Mayıs, Gülsuyu, Nurtepe, Okmeydanı, Yürüyüş dergisi, Gazi... Ve işte
yine Okmeydanı...
Hepsinde yüzlerce kişi gözaltına alındı. İşkencelerden geçirildi. Tutuklananların sayısı
100’e yaklaştı.
Çok amaçlı bir saldırıdır bu.
1 milyon evi yıkabilmek için,
devrimcilerin önderliğindeki tüm
örgütlülükleri yok etmek, dozerlerin ve tekellerin önünü düzlemek istiyorlar.
Bugün yoksul gecekondularda bizzat polisin teşvik ve himayesiyle süren yozlaşmanın
karşısında tek bir güç vardır:
Devrimciler... Devrimcileri tasfiye edip uyuşturucunun, fuhuşun, kumarın, çetelerin, çürümenin, yozlaşmanın önünü
açmak istiyorlar.
Yoksul mahallelerde “Polis
mahallemizden defol” diyen haykırışları susturmak ve polis terörüne karşı kurulan barikatları
kaldırmak istiyorlar.
Devrim yoksulların öfkesi,
hıncıdır; o öfkenin en güçlü şekilde biriktiği yer ise, yoksul
gecekondulardır. Halka ve devrimcilere saldırılarıyla devrimin
potansiyelini yoketmek istiyorlar.
Ama sadece istemekle kalacaklar!
Asla bu amaçlarına ulaşamayacaklar.
Devrimcileri yoksul gece-

kondulardan silemeyecekler.
Çünkü yoksul gecekondu mahalleleri bizimdir.
Çünkü çoğumuzun göbeği
orada kesildi, orada bir kondunun
duvarına gömüldü. Çünkü ayağımızda oraların çamuru, mintanımızda oraların tozu var.
Biz Halk Cephesiyiz. Baş eğmeyeceğiz. Baş eğmeyenlerin
soyundan geliyoruz.
Yoksul halkın bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm özlemiyiz. Ezilen mazlum halkın adalet özlemiyiz.
Tanklarınızla,
helikopterlerinizle gelin!
İşkenceci katil polisler, onları üzerimize saldırtan AKP iktidarı ve onların efendileri, tekelci burjuvalar!
Korkunuz boşuna değil! Korkun! Bir gün milyonlar olacağız!
Korkun! Bir gün gecekondulardan gelip sarılacaklar boğazlarınıza; gökdelenlerinizi villalarınızı başınıza yıkacaklar!
Bu kez helikopterlerini getirmemişler. Getirseydiniz. Bir tanesi yetmez, üçünü, dördünü
birden getirin. Yetmez, tanklarınızı getirin.
Bir dahaki sefere onları da getirin. Tanklarınızın namlularını
koçbaşlarınızla kıramadığınız
barikatlarımıza çevirip ateş edersiniz. Nazilerin direnişçilere karşı çok kullandığı bir yöntemdir
ve size de çok yakışır.
Ne yapacaksınız şimdi? 46
kişiyi daha gözaltına aldınız. İşkencelerden geçirebilirsiniz. Başka?
Tutuklatıp F Tipi hapishanelerin hücrelerine atabilirsiniz!
Başka? Bir köşede infaz edebilirsiniz, kaybedebilirsiniz en fazlası. Yaptığınız şeylerdir. Ama ne
olur?

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

Anadolu toprakları daha çok
devrimci yetiştirir! Boşuna heveslenmeyin; bugün 100 kişiyi
atarsınız F tiplerine, yarın 1000
oluruz.
İşkenceciler, gözaltına aldıkları Halk Cepheliler’e diyorlar ki;
“bir sizi yola getiremedik”.
Başta Amerika ve Avrupa olmak üzere, tüm emperyalistler ve
oligarşik diktatörlük, bizi “yola
getirmeyi” çok istiyorlar, bunu
biliyoruz. Bunun için “kara listelere” alıyorlar devrimcileri.
İnfazlar, kaybetmeler, F Tipleri
bunun için.
Ama hiç yola gelmedik, gelmeyeceğiz. F Tiplerinde düşüncelerimizi değiştirmeyi dayattınız; 122 şehit verdik, 122 kez öldük, düşüncelerimizi yaşattık.
İşte şimdi 150 bin kişinin ağzındadır sözlerimiz. İşte şimdi 1
Mayıs alanlarında yürüyenlerin
ufkundadır ideallerimiz.
Teslim olmayacağız. Halkın
içinde, halkla birlikte, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm diye
haykırmaya devam edeceğiz.
Yola gelmez irademizin kaynağı haklılığımız, bitmek tükenmek bilmez gücümüzün kaynağı halkımızdır. Bitmeyecek, tükenmeyecek, yola gelmeyeceğiz.
Çünkü, tüm sömürücüler bilsin ki, bu zulüm, bu açlık oldukça biz de olacağız. Bizi yok
edemeyeceksiniz!
Baskılarla bizi teslim alamazsınız. Dün binlerdik, on binler olduk, yüz binler olduk, yarın milyonlar olacağız. Bilin ki,
milyonlar olmamızı hiçbir güç
engelleyemez.
Zorla, baskıyla bizi dize getiremezsiniz. 41 yıllık tarihimiz
bunun tanığı ve kanıtıdır.
Hiçbir güç devrim yürüyüşümüzü engelleyemez.

Halkız biz! Baskılarınız ancak
mücadele gücümüzü ve haklılığımızı büyütür.
Halkız biz; yenilmeyiz.
Halkız biz; baş eğmeyiz.
Halkız biz; teslim olmayız.

Saldırıya vereceğimiz
cevap bellidir
Halk düşmanı AKP’nin polisi, büyüyen gücümüze çaresizce
saldırıyor. 150 binlik büyük halk
koromuz, uykularını kaçırıyor.
Bu, helikopterli baskınlara, 1
Mayıs’ta 30 bin olup cevap veren devrimcilere saldırıdır.
Bu cevap 150 binin cevabıdır.
Bu cevap, 30 bin olup Taksim’e
akan Mehmetler’in cevabıdır.
Bu saldırı umudumuza saldırıdır. Umudu büyüteceğiz.
Saldırılarına böyle cevap vereceğiz.

Grup Yorum dinleyicileri!
Grup Yorum nezdinde susturmak istedikleri halkın kendisidir. Grup Yorum nezdinde halkın türkülerini, halkın sesini
boğmak istiyorlar. Sesimize, türkülerimize sahip çıkalım. Bulunduğumuz her yerde, Yorum
türkülerini, marşlarını sesini sonuna kadar açarak çalalım.

Grup Yorum dinleyicileri
ve Halk Cepheliler!
Yoksul mahallelerimizde ateşler yakıp, Yorum türküleri eşliğinde sabahlara kadar halay çekelim; ta ki gözaltına alınanlar
serbest bırakılıncaya kadar...
Söylediğimiz her türkü, gözaltında işkence altında olanların
yüreklerine güç olacaktır.
Çektiğimiz her halay, bizi
sindirmek, yıldırmak isteyenlerin suratına bir tokat gibi inecektir.

Grup Yorum’un sevenleri,

ilerici, sosyalist,
demokrat, vatansever tüm
aydınlar ve sanatçılar!
Yoksul gecekondu semtlerimize çağırıyoruz sizi; her yoksul
gecekondu semtinde halayların
başında sizler olmalısınız.
Sizleri, Terörle Mücadele Şubesi’nin önünde toplanmaya,
Grup Yorumcular serbest bırakılıncaya kadar orada özgürlük
ve adalet türkülerini söylemeye
çağırıyoruz.

Halkımız!
Gecekondularda ateşler
başında, Terörle Mücadele
Şubesi’nin önünde, direnişimizi ve dayanışmamızı büyütelim. 150 binlik koromuzun türküsünü, 30 binlik
kortejimizin yürüyüşünü devam ettirelim.
Bu saldırı yoksullaradır. Bu
saldırı işçileredir, memurlaradır, ev kadınına, liseli gencimize, emeklimize, hepimizedir.
Gözaltına alınanlar, sizin çocuklarınız, eşleriniz, anne ve babalarınız, akrabalarınız, komşularınızdır.
Onlar bu halkı en çok sevenlerdir.
Onlar, “halkımız sizin için
her bedeli seve seve öderiz” diyenlerdir.
Onlar halk için, vatan için
“seve seve” ölenlerdir.
Her yerde, her biçimiyle onlara sahip çıkalım.
Protesto eylemleri yapalım.
Açlık grevleri yapalım. Onları
gözaltına alan AKP’yi, AKP’nin
polisini protesto etmek için dilekçeler, fakslar yollayalım.

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011
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Dayak, işkence, vahşet...
İşte AKP’NİN GERÇEĞİ
Direniş, direniş, direniş...
İşte BİZİM GERÇEĞİMİZ
AKP'nin polisi işkenceciliğini sürdürüyor! 10 Mayıs gecesi
yapılan baskınlarda gözaltına alınan onlarca devrimci, vatansever, işkenceyle gözaltına alındı.
“Bizi sabaha doğru emniyete
getirdiler, araçlara aldıklarında
da işkence yaptılar, kafalarımıza
vurdular, gençlikten arkadaşların
durumu pek iyi değildi, hepsi bir
şekilde yaralanmış ya gözlerine
vurmuşlar ya da kafalarına darbe
almışlardı.”
Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler
Derneği'ne yapılan baskında, tekerlekli sandalyeye mahkum sakat olan İrfan
Yılmaz ve Ferhat Gerçek'e de polis tarafından işkence yapıldı.
İşkenceciler, İrfan Yılmaz’ı tekerlekli sandalyeden yere atmış, yerlerde sürüklemiş, yüzüne ve çeşitli
yerlerine yumruklar ve tekmelerle
vurmuş, ardından da ellerini arkadan
kelepçelemişlerdir. Polis kurşunuyla
felç edilen Ferhat Gerçek'e de "Senin
bacaklarını kırdık ellerini de kıracağız" diye tehditler savurarak ku-

durmuş köpekler gibi saldırmış ve
Ferhat Gerçek’in bileklerini morartmış, yüzüne vurmuşlardır.
Dernekte bulunan Ercan Kutlu'ya
ise azgınca saldıran AKP'nin özel harekatçıları, Kutlu’ya demir sopalarla
işkence yaptılar. Yerlere saçılan cam
parçaları üzerinde bilinçli olarak sürüklenen Kutlu’nun gözündeki gözlükler parçalanmıştır.
İdil Kültür Merkezi çalışanı Dilan’ın kolu şişti parmak izi alınırken.
Sinan ve Doğan yaralıydılar.
Gençlik Federasyonu'na yapılan
baskında da yine birçok öğrenci işkenceden geçirildi. Barikatları aşıp
girdiklerinde katillerin ilk işi, intikam
ve işkenceydi. Gençlik Federasyonu
üyelerinin özellikle baş bölgesine vuruyordu katiller. Korkuları tam oradaydı çünkü; gençliğin beyninde.
Korkuları belli oluyordu gençliğin
başlarına vururken; ama beyinlerdeki düşüncelerin öyle yok edilemeyeceğini düşünemeyecek kadar kudurmuş haldeydiler.
Gençlik Federasyonu'nda bulunanlardan Doğan Yıldız ve Eser Morsümbül'e dipçikler ile saldırılmış ve
vücutlarının birçok yerinde morluk-

İşkencecilerin ininde
işkencecileri bile şaşırtan
devrimci coşku, yüksek
moral!
Akşam 21.00’e kadar parmak izi almaya ve
sağlık kontrolüne götürmeye devam ettiler. O
saate kadar kapıları tekmeleyerek, slogan atarak protesto ettik. Vatan emniyeti sloganlarla, kapı sesleriyle inledi. Marşlar söyledik. Şiir
okuyan arkadaşlar oldu. Herkesin morali çok
iyiydi.
Biliyorduk; savaş moralle yürürdü.
Biliyorduk, eğitimle bu savaşta ustala-
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lar oluşmuştu. Bulut Yayla'ya da
baygın halde işkence yaparak gözaltına aldılar.

İşkence Vatan’da da sürdü
“Vatan’daki Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldük, girişte hemen parmak izi almak için tek tek götürmeye
başladılar. Direnince yerlerde sürükleyerek götürdüler. Diğer arkadaşları tam olarak göremedim ama
direniyorlardı, tavırları iyiydi...”
İşkence, gözaltına alınanların götürüldüğü Vatan’daki Emniyet Müdürlüğü’nde de sürdü. Vatan’daki işkence,
doktor raporlarıyla da belgelendi.
“Beni de sürükleyerek götürdüler,
parmak izini aldıktan sonra, hücreye
koyup koymamayı tartıştılar, sağlık
kontrolüne götürmedikleri için sıkışmışlardı, bir yandan da diğer gözaltılar gelecekti. Hemen hücreye attılar.”
İşkencenin en yoğun biçimde yapıldığı yerlerden biri de parmak izi alınan yerler oldu. Polisin zorla parmak
izi alma işkencesi sonucunda, 46 kişinin hemen tamamının parmakları
ve kolları polis tarafından morartıldı.

şacağız. BİZİ YENEMEYECEKSİNİZ dedik. Bir kişi söyledi hepimiz tekrarladık.
Gençlik Federasyonu’ndan arkadaşlar da getirildikten sonra şube resmen inledi. Polis şaşkındı. Bu kadar motivasyonun yüksek olmasına şaşırdılar. “Manyak ulan bunlar alayı manyak.. alayını yakacaksın bunların” diyorlardı...
Hepsine cevap verdik; “yakın, dünyayı tutuştururuz”
dedik. Bir arkadaş, “ulan yakın, yakın ulan burdayım” diye
bağırıyordu. Bunun üzerine “ulan deme, slogan at” diyerek
uyardık, bunun üzerine polis yine şaşırdı!
Akşam saatlerinde beni ve birkaç kişiyi bırakacaklarını
söylediler, imza atmamızı istediler. Biz imza atmayacağımızı söyledik. İyi o zaman yatın dediler. Biz de hücreye geri
döndük.
Bir saat sonra tekrar geldiler ve “çıkacaksınız” dediler.
Serbest bıraktılar.

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

Hukuk yok, yasalar yok, mahkemeler yok!

FAŞİST TERÖR var!

- Ellerindeki 3 günlük
arama kararı ile; istediği eve
girebilir, istediği kişiyi arayabilir, gözaltına alabilirlerdi!
- Aramaya değil, talana ve işkenceye gelmişlerdi!
İstanbul’da 10 Mayıs gecesi yaşananlar bize bir kez daha, “hukuk
yok”, “yasalar yok”, “mahkemeler
yok” dedirtti. Bunların olmadığı yerde ise FAŞİST TERÖR vardı.
10 Mayıs gecesi, ellerinde balyozları, koç başları, demir testereleri, gaz bombaları ile yüzlerce işkenceci polisin ilk işi kuşattıkları İdil
Kültür Merkezi, Gençlik Federasyonu ve Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin kapılarını

kırmak, duvarlarını yıkmaktı. Bulabildikleri her yerden, camları kırarak
içeri onlarca gaz bombası atıp, gaz
sıktılar.
Bir gece yarısı niye geldiler? Yasal, demokratik kurumlar neden gece
yarıları, yüzlerce polisle, koç başları ile basılır?
24 Aralık 2010’da Yürüyüş dergisini basıp talan ettiklerinde, dergi ile
ilişkisi olmayan, hatta dergide bile olmayan bir vatanseverin “arandığı” yalanını söylediler. Bir kişiyi arıyorlardı ama Yürüyüş’te o sıra kim varsa
onların hepsini gözaltına alıp, tutukladılar.
Yasa yoktu, hukuk yoktu, mahkeme yoktu.
Hukuk yoktu ... Orada anladıkları
hukuk; kapıları kırıp, duvarlarda delik açarak içeri girmekti. Her yanı talan edip, kırıp dökeceklerdi.
İçerde bulunan vatanseverleri sorgusuz sualsiz, işkence yaparak, sürükleyerek, işkencehanelere taşıyacaklardı. Tek başına kaldıkları kurumlarda, “arama”yı kendileri yapacak, bir köşeye sıkıştırdıkları bir
disket ile oluşturacakları komplo ile

ESP, KESK, Sosyalist Parti, SDP, TÖP’den açıklamalar, eylemler

“Gözaltılar Serbest Bırakılsın”
10 Mayıs günü Okmeydanı’nda İdil
Kültür Merkezi, Haklar ve
Özgürlükler Derneği, Gençlik Federasyonu ve çeşitli mahallelerde
evlerin basılarak 46 kişinin gözaltına alınması ESP, KESK,
Sosyalist Parti, SDP, TÖP tarafından da yapılan açıklamalarla protesto edildi.
KESK: Gündemin seçime
kilitlendiği bugünlerde nerdeyse her gün onlarca, bazı
günler yüzlerce kişi gözaltına alınmakta, özel yetkili mahkemeler tarafından jet hızıyla ya-

pılan yargılamalar sonrasında çoğu tutuklanmaktadır.
En son 10 Mayıs sabahı saat
03.00’te yasal derneklere, kültür merkezlerine baskınlar yapılmış, İstanbul
Taksim 1 Mayıs etkinliğinde sahneye çıkan Grup Yorum üyeleri de gözaltına alınmıştır.
Demokratik talep ve etkinlikler soruşturma ve gözaltı gerekçesi olmamalıdır. Polis devleti uygulamalarından vazgeçilmelidir.
ESP: Sabaha karşı yapılan baskınlarda Grup Yorum üyesi Ali Aracı, Ali
Papur ve Caner Bozkurt'da bulunuyor.
Görkemli 1 Mayıs kutlamalarının

onlarca vatanseveri suçlu ilan edeceklerdi.
1 Nisan 2004’te yüzlerce vatansevere karşı düzenledikleri komplodan sonra bu tür komploları çoğalttılar. Komplolar, neredeyse AKP’nin
polisinin temel yöntemi oldu.
“Amerika’yı protesto etmek”,
“İMF’ye karşı gösteri yapmak”
AKP’nin polisi tarafından “yasa dışı
örgüt üyesi olmak”la suçlanıp gözaltına alınmanız için yeterlidir artık!
“Düşünmek suç”, “örgütlenmek suç”tur. 10 Mayıs’taki baskınlar sonrasında İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, gizlilik kararı gerekçesiyle hiçbir tutanağı hukukçulara
göstermemiştir. Gözaltına alınanların
avukatları, hangi kurumdan ya da hangi evden neye el konulduğunun bilgisine bile sahip olamamışlardır.
Demokratik eylemlere katıldı diye
onlarca vatansever için mahkemelerden arama kararları çıkarıyorlar.
Suçlu listeleri hazırlıyorlar. Artık demokratik mücadele veren herkes her
an “aranır duruma düşebilir”!
Ya bunlara teslim olunacak ya da
bu komplolara karşı direnilecektir.
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ardından gerçekleşen bu saldırıların
zamanlaması anlamlıdır.
AKP hükümeti devrimci, sosyalist
ve yurtseverlerden 1 Mayıs'ın, kitle
gösterilerinin, sokak mücadelesinin
intikamını alıyor.
Tüm bu saldırılarla muhaliflerin,
türkülerin, sanatçıların susturulması
amaçlanıyor. Grup Yorum üyelerinin
de aralarında bulunduğu gözaltına alınanlar serbest bırakılmalıdır.
SOSYALİST PARTİ, SDP, TÖP:
10 Mayıs günü saat 21:00’da Yüksel
Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı’nın
önünde Sosyalist Parti, SDP, TÖP’lü
bir grup "YORUM" UMA DOKUNMA ozalitiyle 2 saat boyunca operasyonu protesto amaçlı Yorum türküleri
söyleyip dağıldılar.
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hiçbir şey biriktirmezler,
her şey olup bittikten sonra eleştirmezler. Hatalar
ortaya çıkmaya başlamadan yapılan eleştiri çok
daha verimlidir.

manın bedeli tutsaklık veya şehitliktir. Sonunda zafer bizimdir ama zafer için ciddiyet gereklidir.
- Devrimciler teori ile pratiği birleştirmenin devrimciliğin temel ilkesi olduğunu bilirler ve öyle davranırlar.
- Devrimciler, konuş- Devrimciler subjektivizmin olduğu
- Biz devrimciler işlerimizi doğru
her yerde hata olduğunu bilirler veya bir
tukça, tartıştıkça düşüncelerinin daha da
yaptığımızda halkın desteğini alırız.
yerde hata varsa orda mutlaka subjektinetleşeceğini bilirler ve bunun için
Halkımızın gönlü çok zengindir. O hep
vizmin olduğunu düşünürler.
ideolojik mücadeleden kaçmazlar.
doğrunun ve haklının yanındadır.
- Devrimcilik size yukarıdan bakan,
- Devrimciler halkla iç içe değil- Devrimciler kendilerini sürekli
saygı
göstermeyen, görülecek bir hesabı
lerse, onların öğreticiliğinden yarareğiterek hatalarının ve eksiklerinin üsolanla
ve haksızlık ettiğini düşündüğülanmıyorlarsa üstüne üstlük onları
tesinden gelebilirler.
nüz biriyle bile çalışmayı başarabil- Devrimciler belirsizmektir. Onları eğitmek onların
lik anında karar almamazaaflarını çözmekte bizim solıdır. Emin oldukları zarumluluğumuzdadır. Bu yanlaman karar almalıdır.
rını biliyorsak ondan bir adım
öndeyizdir. Bu bir adım bize düEmin olmak ne dezeltme sorumluluğu yükler.
mektir; makul sorular sorup makul cevaplar al- Devrimcilik Marks'dan,
BU UZUN YOLDA USTALARIMIZ BİZE
maktır.
Engels'den, Lenin'den, Mao'dan,
PATİKALAR AÇMIŞTIR
Stalin'den ve ustalardan öğren- Devrimciler asla acemesini bilmektir.
BU
PATİKALAR
BİZE
ZAMAN
leci davranmamalıdır. Baskılanma ile karar verme- Devrimciler bir sorunu çözKAZANDIRIR
melidir.
mek için tartışma, eleştiri, eği- Devrimciler asla ki- BU PATİKALAR BİZE HIZ KAZANDIRIR tim, ikna yöntemlerini kullanır.
birli olmazlar. AlçakgöZAMANI AŞMALI VE DAHA BÜYÜK
Subjektif düşüncenin olnüllü ve mütevazı olmazduğu yerde hatalar kaçınılADIMLAR ATMALIYIZ
larsa mücadelelerinde bamazdır. Tüm hataların kaynaşarılı olamazlar.
ğın da mutlaka subjektivizm
vardır.
- Devrimciler eksiklerinden ve
küçümsüyorlarsa, olur olmaz şekilde
zaaflarından dolayı utanç duymalıdır...
Subjektivizm, gerçekle bağı kuazarlıyorlarsa orda bürokrat ve sekter
Bu duygu onların özeleştirilerine saramadığımız
zaman ortaya çıkar ve
bir devrimcilik vardır.
hip çıkmasını getirecektir. Eğer bir
bizi yanıltır, bize zaman kaybettirir.
- Devrimciler hatalarından ders çıdevrimci utanma duygusunu kaybetAsla subjektif olmamalıyız.
kartmasını bilirler ve az hata yapmamişse tehlikeli bir yerde duruyoruz dePATİKALARIMIZI ÇOĞALTyı hedeflerler.
mektir. Bu nedenle utanma duyusu
MALIYIZ.
devrimci bir duygudur.
- Devrimciler düşmanlarını asla küHER DEVRİMCİ KENDİ YAçümsemezler.
Küçümseme yenilgiye
- Devrimciler karşısındakileri cidŞAMINDAN KENDİ DENEYLEgötürür. Stratejik olarak elbette küdiye almalıdır. Aksi takdirde hiçbir işRİNDEN KENDİ PATİKALARINI
çümseriz, bizi yenemezler.
ten sonuç alamazlar.
AÇMALIDIR. Yollar, köprüler yokBiz HALK SAVAŞINI BİLİRİZ.
- Devrimciler hata işleyen yolsa patikalarımız var. Bir yandan yodaşlarına karşı sadece tespitçi olalarımızı yapacak bir yandan patikaHalk savaşı bir sanattır.
mazlar, olmamalıdırlar.
larımızı açacağız. Her patika bizi
Maddi gücü moral güçle yenmek,
devrime taşıyacak. Her patika denize
Yardım etmeli ve düzeltmesi için
güçlü olanı güçsüz olanla yenmek,
açılacak.
emek harcamalıdırlar.
modern olanı ilkel olanla yenmek,
Patikalarımız bizim zulalarımız
- Devrimciler zaaflı tavır ve davsaldırgan emperyalistlerin modern
olacak.
ranışlara karşı siyasi uyanıklığı elden
ordularını halkın yurtseverliği ile
bırakmalıdır. Hiçbir şey masum deDüşman o patikalara giremeyecek.
yenmek,
ğildir. Her şeyin bir nedeni vardır diye
Girerse girdiğine pişman edeceğiz.
DEVRİMCİLİĞİN SANATIDIR.
bakmalıdırlar.
Patikalar sadece bizim ve yoldaş- Devrimciler eleştiri yapmak için
Bu sanat bizimdir. Ama hafife allarımızın olacak.

Öğretmenimiz

DEVRİMCİLİK
BİTMEYEN BİR YOLDUR
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Başarıda iki etken var:

‘biri müziğimizin gücü,
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Grup Yorum’la yaptığımız röportajın geçen hafta yayınlanan
bölümünde Ali Aracı şöyle diyordu:
“Örgütlü sanatçı olmak, halkın sürekli içinde olmak ve müziğinle, ruh halinle, günlük yaşamınla türkülerine, düşüncelerine layık olmaya çalışmak... en
önemli yan budur. Biz böyle olmaya çalışıyoruz.”
Böyle olmaya çalıştıkları için
geçen hafta bir kez daha gözaltına alındılar, işkencehanelere taşındılar. Gözaltına alınanlar arasında bu sözleri söyleyen Ali
Aracı da vardı.
Dışarıdaki Grup Yorumcular,
örnek bir şekilde sahiplendiler
grubun gözaltındaki üyelerini.
Röportajımızın ikinci bölümünü yayınlıyoruz bu sayıda:
YÜRÜYÜŞ: Sanatçıları neye
göre belirleyip çağırıyorsunuz?
İnan ALTIN: Bu noktada şunlar
önemli oluyor. Esas olarak yaptığımız
çağrıya ters bir yerde durmayan, halk
düşmanı olmayan, egemenlerle barışık olmayan, sistemle şu veya bu oranda çelişkileri olan ve bunu da yaşamının içerisinde ifade eden sanatçıların bütününü kapsayabiliriz. Mor ve
Ötesi “bizim için Bağımsız Türkiye
nükleer santralsiz bir Türkiye’dir”
dedi mesela ve aynı zamanda “hapishanelerin tutuklularla doldurulmaması, adaletsizliklerin ortadan
kalktığı ülkedir” dedi. Kendisi açısından can alıcı yanını söylüyor. Bizim “Bağımsız Türkiyemiz” bütün
bunların hepsini kapsıyor zaten.

Cihan: Tüm piyasa ölçüleri ve onların alıştıkları ölçüler dışında bir Yorum gerçeği var. Onu görüyor sanatçılar da...
Ali Aracı: Ve her sanatçıyı da etkiliyor şimdi. Bizimle öncesinde yan
yana durmak istememelerine neden
olan yargıları kırıp atmış oluyoruz aslında. Diğer taraftan, en önemli yanlarından birisi de şu , eskiden yine bizim diğer sanatçılarla tartışmalarımızda, “yaa bırakın bu işleri, yine mi
aynı şarkılar, yok mu böyle daha kapsayıcı bir şey” gibi albüm tartışmalarında da , yaptığımız diğer faaliyetlerde de bunu söyleyen birçok
sanatçımız vardı. Bugün bu yaklaşım
değişiyor.
İnan: Bir yandan şöyle bir gerçek
var. Sanatçıların çoğu bin kişilik iki
bin kişilik konser yapamaz haldeler.
Biletli konserlere bakalım, kitleleri
toplamak neredeyse imkansız. Bize bu
eleştirileri yapıp, “ya hala onları mı
söylüyorsunuz?” diyenlerin kendi
yaptıkları müziğin nasıl bir karşılık
bulduğu ortada. Ama bu eleştirileri
alan müziğimiz on binleri, yüz binleri
bir araya getirebiliyor. Dolayısıyla hayat bu eleştiri sahiplerini bu boyutuyla
tekzip ediyor.
Özellikle şu nokta çok önemli. Bu
konser halk konseri. Bu bence yeni
bir kültür aynı zamanda. Bizim yıllardır ücretsiz etkinlikler şeklindebirçok organizasyonumuz da oldu.
Ama büyük kitlesel halk konserleri olmadı. Bir şekilde paralı oldu bunlar.
Bir karşılığı oldu ya da mesela belediyeler düzenledi. Sanatçılar belediyelerin düzenlediği halk konserine katıldı ama ordan zaten bir sürü para
aldı. Dolayısıyla ücretsiz olup olmaması onu ilgilendirmedi. Ama
şimdi biz diyoruz ki bedelsiz bir konser. Hem halk tek kuruş ödemeden

gelsin buraya hem katılan sanatçılar
bir kuruş kazanmasın. Bu anlamıyla
da karşılıksız bir buluşma olsun bu
buluşma. Böyle bir buluşma ile de belki ilk defa muhatap oluyor sanatçılar.
Böyle çıkarsız bir ilişkinin olması da
yeni bir kültür oluşturmak anlamında önemli bizce.
Selma: Bence sahneye çağırdığımız sanatçıların ölçüleri ile konsere
getirmeyi hedeflediğimiz kitle arasında bir fark yok. Oluşturduğumuz
komitelerde hiç Yorum konserine
gitmemiş kişiler de vardı. Böylesine
geniş baktık kitle çalışmasına. Sahne
çalışmamız da bu boyutuyla aynıdır.
Özünde fark yok. Bizim söylemimize denk düşecek herkes buna dahildir.
YÜRÜYÜŞ: Grup Yorum’u bir
kelime veya bir cümle ile anlatır mısınız?
Ali Papur: Grup Yorum beklenen,
özlenen, gelecekteki o güzel günlerin
habercisidir.
İnan: Yenilmezliktir.
Caner: Kolektivizmdir.
Cihan: Güçlü bir ruh hali.
Selma: Kendi içinde bir örgüttür.
Ali Aracı: İktidara alternatif olma
iddiasıdır.
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YÜRÜYÜŞ: Bir cümle veya kelime ile müziği anlatır mısınız?
Cihan: Mücadelemizi insanın
duygusuna işleyecek şekilde anlatabilmenin sanatsal bir aracı.
Caner: Müzik insanların umutlarının da, kavgasının, mücadelesinin de
içerisinde yer alan bir araçtır.
Selma: Müzik birleştirendir, ortaklaştırandır.
Inan: Halkın duygusunu ve bilincini birbirine aktardığı önemli bir
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araçtır.
Ali Papur: İnsana ait olan güzel
duyguların toplandığı yerdir.
Ali Aracı: Bir anne kendi çocuğuna umutlarını, hayallerini, ninni biçiminde söyler. Müzik de böyle bir
şey, kendi başına sır gibi söylenen...

Sayı: 268
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YÜRÜYÜŞ: Beş kelime ile sanatçı kimdir?
Ali Aracı: Halk için yüreği çarpan herkes sanatçıdır.
Ali Papur: Hiçbir kaygı , çıkar
gözetmeden sanatın hangi dalındaysa onu halkla birlikte halka sunan, geliştiren kişidir.
İnan: Hayattan ve halktan aldığını
kendi bilinci ile yoğurandır.
Cihan: Görev adamıdır diye düşünüyorum. Samimiyetle ve mütavazı
şekilde yapan.
Caner: Halkın mücadelesinde ona öncü olandır.
Selma: Sanatçı , dert
edinendir.

layabiliyoruz. İstemek önemli, yapmaktan önce istemek önemli. Bu
konser onun göstergesi oldu. Yapabileceğimize inandığımız anda önümüze çıkan her şeyi örgütledik adeta.
YÜRÜYÜŞ: Hep on binlerden
yüz binlerden söz ediyoruz. Peki
Grup Yorum’u yine 5-10 kişilik
hatta tek kişilik direniş çadırlarında görmeye devam edecek miyiz?
İnan: Tabi ki de göreceğiz. Çünkü özellikle direniş alanlarını terk etmesi demek , Yorum’u var eden bütün değerleri terk etmesi demektir.
Yorum’un intiharıdır böyle bir şey. Ne
direniş çadırlarını ne miting alanlarını ne boykotları terk etmesi söz konusu olabilir. Her türlü hak arama eyleminin içinde olmaya devam edeceğiz. Konserler artık değişti gibi bir
şey yok, yeri gelecek 300-400 kişi-

YÜRÜYÜŞ: Bazı TV’ler konserinizdeki türbanlıların katılımına
dikkat çektiler. Yorum sağcısını,
solcusunu birleştirdi diye yorumlar
yaptılar. Dinleyici kitlenizin bu niteliği hakkında ne diyorsunuz?
Caner: Aslında bu yeni bir şey
değil. Basın bunlara dikkat çekmek
istiyor olabilir ama bu bizim zaten hedeflediğimiz kitledir. Türkiye’de yaşayan halk gerçeği. Sadece konserle
de sınırlandırmayalım. Yorum albümünü alıp dinleyen insanlar da geniş
bir yelpaze içerisindedir, ezgiler doğru yere gidiyor demek ki. O milyonlar
içerisinde olan insanlar bunlar.
Ali Aracı: Bu konsere gelmeyen
bir Yorum kitlesi de var. Çok kalabalık olmasından kaynaklı Harbiye
konseri gibi daha nezih ortamda dinlemek isteyen. Ama bu konserde halkın her kesiminden
insan vardı. Otobüslerde ve
videoyu izlerken onu gördük.
Çoluk çocuk, yaşlı kadınlar… işçiler , aileleriyle beraber gelmişlerdi. İlk defa
Yorum konserine gelen çok
büyük bir kitle de vardı. O türbanlının sözleri önemlidir.
Ezilen halkları kısmen de
olsa bir araya getirdik diyebiliriz.

15 Mayıs
2011

YÜRÜYÜŞ: Harbiye
konserleri hem kitlesellik
hem görkem bakımından
sizin için önemliydi. Şimdi
görkem ve kitlesellik bakımından Harbiye’den Bakırköy’e olan serüveninizi
anlatır mısınız?
Cihan: Şöyle diyebiliBiz türkülerimizin çağırdığı gibi bir
riz: 2001 yılından itibaren
YÜRÜYÜŞ: Genellikle sadünya hedefliyoruz, böyle bir ülke
Harbiye konserleri yapmaya
natçılar buna benzer konserlehedefliyoruz. Sömürünün olmadığı,
başladık. Bir tek İnönü’nün olrini yeni albümlerinin tanıtıduğu yıl yapmamıştık. Birinsanların özgürce yaşayabildiği,
mına hizmet edecek şekilde orçok yerde konser yaptık ama
bağımsız, demokratik, sosyalist bir
ganize ederler. Yorum’un büHarbiye Açık Hava’daki kontün şarkıları ise ilk günkü gibi
dünya istiyoruz...
sere her çıktığımızda heyecoşku ve heyecanla karşılanıcan farklı oluyordu. Müzik
yor. Nasıl oluyor?
alanında er meydanı olarak bilinir.
lik konserler vereceğiz, Anadolu’da
Orayı dolduran sanatçı da az. Bizim
teknik açıdan sorunlar da yaşayacaSelma: Yorum’un, hiçbir şarkısı
konserlerimiz dolup taşan coşkulu
ğımız konserler vereceğiz. Biz bunyoktur ki bir umutsuzluğu yılgınlığı
konserlerdi.
lara sadece yeni bir boyut olarak çok
anlatsın. İnsanlar kendilerini motive
Hep devrimden sonraya ertelediedecek bir şeyler arıyorlar ve bunu
kitlesel olanları ekledik. Öbür türlüğimiz bir şeydi stadta konser yapmak.
şarkılarda buluyorlar. 1999 depremi
sü “starlaşma” olur. Sadece büyük
Ancak devrim olmadan da bu hayali
için yazılmış bir şarkı aynı duyguykonserlerle kitlenin karşısına çıkan
gerçekleştirdik. Bağımsız Türkiye
la dinleniyor bugün de. Ortada depdemektir bu. Bu söz konusu olamaz.
Konseri’yse şunu öğretti bize: Biz İnörem mi var, hayır yok. Ancak o döYorum gecekondu sokaklarında, yoknü’yü de ikiye katlayacak kitleleri topnemde tam da o acılara denk düşecek
sul halkın olduğu her yerde olacak.
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şekilde hem de onlara moral veren, çıkış kapısı yaratacak
güçte bir şarkı yapılabilmiş ki şimdi de
o canlılıkla dinlenebiliyor. Ama o dönemin sadece yılgınlığını anlatsaydı,
ah vah tüh biz böyle öldük böyle yıkıldık diye yapılmış olsaydı sadece o
dönemin şarkısı olacaktı. Ama şarkı
böylesi şeylerden nasıl çıkabileceğimizi, belimizi nasıl doğrultacağımızı gösteren bir şarkı. O yüzden güncelliğini koruyabiliyor.
Aslında her şarkıyı farklı bir gözle dinliyorlar. Mesela Beyaz Gelinlik
şarkısını Bağımsız Türkiye konserinde
söylerken insanlarda bir bağımsız
vatan özlemi uyandırıyor. Oysa bu
şarkı 25. yıl konserinde söylendiğinde o zaman farklı duygularla dinleyeceklerdi. Yorum’un şarkılarının
böyle bir çok yönlülüğü de var. Her
başlık altında farklı duyguları ayağa
kaldırabilir.
İnan: Bir albüm çıktıktan sonra
eski albüm unutulur. Yeni albümler
çok satar ancak bir süre sonra unutulur. Dönemsel şarkılardır bunlar.
Hızla tüketilir. Piyasa müziği yapanlar böyle yapar. Ancak Yorum böyle
bakmaz. İlk günden itibaren dinleniyor olmasının böyle bir yanı da var.
Her şarkının sürekli güçlü olmasını
sağlayan nedenler var. Şarkıları da
umutsuzluktan çıkmanın yol ve yöntemlerini içeriyor.
YÜRÜYÜŞ: Yeni albüm çalışmalarınız nasıl gidiyor?
İnan: Çoktan çıkması gereken bir
albüm çalışmamız var. Önce İnönü
konseri sonra bu büyük halk konseri...
Hep böyle , bunun belli başlı yanları
öne geçti. Besteler büyük oranda hazır , sözler hazır. Bunları düzenlemek,
derleyip toplamak gerekiyor. Albümü
çıkaracak aşamaya geldik.
YÜRÜYÜŞ: Yürüyüş okurları
bu konserin hem örgütleyicisi hem
dinleyicisi arasındaydılar. Yürüyüş

okurlarına ne söylemek istersiniz?
Ali Aracı: Öncelikle teşekkür etmek isteriz. Bu hareketin insanları,
yüreği bizimle atan insanlarımız çok
emek harcadı. Örneğin Zeytinburnu’nda genç bir kitleyle komite toplantısı yaptık. İçlerinden bir teki gelmişti Yorum konserine. O toplantıyı
dergi okurları örgütlediler. Onlar çalışmasını yaptılar. İstanbul’un bir
çok yerinde yaptık bu toplantıları. 1520 yaşlarında gencecik arkadaşlarımız
çalıştı. Gözaltına alındılar, yanındaki
deneyimli insanları , bir sürü insanı bir
süre sonra yanında bulamıyor, afiş yapacak kimseyi bulamıyor. Kimisi kızıyor, öfkeleniyor ancak ona rağmen o arkadaşımız oradaki çalışmaları yaptı. Eksiklerimize rağmen yapabildik bunları. Ön çalışması çok öğretici oldu bizim açımızdan.
YÜRÜYÜŞ: Başka bir şey eklemek isteyen var mı?
Cihan: Bu konser döneminde

Büyük hedefler koyar ve
halkımıza okurlarımıza
güvenirsek başarırız.
Sarıgazi’de 17 yaşındaki bir
genç arkadaşımız 17 otobüs
kaldırdı tek başına.
Konser gecesi konser
alanının hazırlanmasına çok
emek harcadılar. Aç,
uykusuz kaldılar. Ona
rağmen yakınmadılar.
Görevli oldu hepsi, bine
yakın görevli konserin
bütün yükünü çektiler.
Biz layıkıyla en iyi şekilde
yaptıysak bu konseri, bunda
bütün Yürüyüş okurlarının
emeği var, hepsine çok
teşekkür ediyoruz.

çok özverili insanlar
çıktı ortaya. Mesela
Bolu’da üniversitede gençler , önce
buradaki arkadaşlarla gelmeye çalışacağız , diyorlardı.
Sonra biz toplandık
kalabalığız, dediler.
Ve konser günü 2 otobüs geldiler. Örgütlülük yoktu orada. Okmeydanı’nda elleri parmakları olmayan
birine rastladık. Bilekleriyle tutarak bildiri dağıtıyordu. İnternetten
görüp de, Tuzla’da hiçbir çalışma yok,
afişleri bize verin biz yapalım , diyenler oldu. O yanıyla önemli.
Selma: Halkın çok yılgınlaştığından, umutsuzluluğundan dem vuranlar, bu halktan adam olmaz diyenler vardı. Bu konser bu koskoca
yalanı ortaya çıkarmıştır. Kendi yılgınlıklarını halka mal etmeye çalışanlara cevap oldu. Bu konseri , bu
halk yaptı. Biz sadece şunu söyleyebiliriz: Halk çok büyük bir baskı altında ancak buna rağmen doğru bir
slogan etrafında ciddi bir örgütlenmeyle binleri bir araya getirmiş olduk.

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

İnan: Başarıda iki etken var: Biri
müziğimizin gücü, biri örgütlülüğümüzün gücü. Örneğin Yorum aynı şarkılar , söylüyor olsaydı, örgütlü olmasaydı aynı konseri yapamazdı,
aynı imkanlara sahip olamazdı. Ancak tersinden de bu örgütlülük, bu çalışma imkanlarına sahip olup da müzikal gücü olmasaydı sırf bir konser
için binlerce insan da toplanmazdı.
Müziğin ve örgütlülüğün gücünün
dengeli bir şekilde birbirini beslemesi,
büyütmesi söz konusu. İşte bahsettiğimiz her şey bu aslında. Binlerce insanın gece gündüz çile çekerek çalışması başka hiçbir şekilde açıklanamaz. Bu çileyi hiç kimse , hiç
kimse için çekmez. Tek bir nedeni var,
ortak bir düşümüz, ortak bir idealimiz
var, ortak bir dünya hedefimiz var.
Bunun için yola çıkıyoruz. Ve bizim
de Yorum olarak düşüncemiz şu, bizim halkımız, dinleyicimiz her şeyin
en güzeline layıktır.

Baş Eğmeyeceğiz! ‘Yola Gelmeyeceğiz’!
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1 Mayıs Alanı’nı dolduran
kitlenin ve 1 Mayıs
Alanı’nda kızıl bir nehir gibi
yürüyen umudun kortejinin
rakamı... Sadece rakam
değildir... Alanı dolduran,
kortejimizde bir sel gibi
akan, UMUT’tur!

1 MAYIS ALANI’NDA
BÜYÜYEN UMUTTUR

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

Umudu büyütmek,
emektir. Sabırdır,
kararlılıktır, daha hızlı
koşmaktır. Toprakta
tohum olmayı kabul
etmektir. Cesaret
cesaret daha fazla
cesarettir. Atılımdır.
Fedadır. Birken iki
olmaktır. Çoğalmaktır.
Yürümektir.
Dünden daha güçlüyüz. Umudumuz dünden daha büyük. Moralimiz
dünden daha güçlü. 1 Mayıs Alanı’nda -kesin bir rakam ortaya çıkmamakla birlikte- yaklaşık bir hesapla
yarım milyonu aşkındık çünkü...
Çünkü dünyanın en kalabalık üçüncü 1 Mayısı’nı kutladık.
Dünden daha güçlüyüz. Çünkü bildiğimiz kadarıyla dünyanın Marksist-Leninistler önderliğindeki en
kalabalık korteji ülkemizdeki Halk
Cephesi kortejidir.
1 Mayıs’ta Halk Cephesi korteji 30
bin kişiydi. Geçen yıl 1 Mayıs’ta 12
bin kişiydik. Grup Yorum’un İnönü
Konseri’nde 55 bindik. 1 Mayıs’ın hemen arifesinde, Bakırköy’de Bağımsız Türkiye Konseri’nde 150 bine
ulaştık. Soruyorlar, “ne oldu birden
böyle?” diye. Hayır, “birden” olmadı.
Peki nasıl büyüdü bu umut? Orta-
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da yüz binleri “kendiliğinden” ayağa
kaldıran tarihsel ve toplumsal koşullar olmadığına göre, kendiliğinden
devrimci bir akış olmadığına göre, kuşku yok ki, başka bir açıklaması olmalıdır bu gelişmenin. Cevabı tarihin ve
toplumun gelişim yasalarının içindedir. Cevabı, on yıllara yayılan direniş
, mücadele ve örgütlenme ısrarı içinde oluşan nicelik birikimlerdedir.
Bu birikimleri oluşturan etkenlerin en başında EMEK gelir. Emeksiz
hiçbir şey olmaz. Yürüyüşlerde, mitinglerde veya başka herhangi bir
kitlesel eylemde, “kitle katılımı” denilen şey esas olarak örgütlenmiş
emektir. Kendiliğinden bir katılım
yoktur çünkü; varsa da talidir.
Umudu büyütmek sabırdır, kararlılıktır. Bu birikim on yıllara yayılan bir direniş geleneği üzerine şekillenmiştir. Mücadele düz bir çizgide ilerlemiyordu. Gerilemeler, ilerlemeler, kuşatmalar, atılımlar iç içe geçiyordu. Aslolan hareketin iradesiydi.

Zaferimiz, emeğimizdir
2000’de Abide-i Hürriyet’te 3500
kişiydi Cephe. 2001’de ağırlıklı olarak Cepheliler’i hedeflemiş büyük bir
katliamın (19-22 Aralık hapishaneler
katliamı) ertesinde 7000 kişi toplanmıştı Cephe saflarında.
Halk Cephesi, 2002’de 10 bin,
2003’de 7 bin kişiydi. Büyük Direniş
Cepheliler’in omuzunda sürüyordu.

2004’de Abide-i Hürriyet kapanından
çıkma politikasına önderlik eden
Cephe, Saraçhane’de 4500 kişiydi.
2005 yılında 1 Mayıs Kadıköy’de kutlandı ve Cephe kortejinde 4000 kişi
vardı. Hapishanelerde ve dışarıda
kuşatma altında direniyorduk, ölüyorduk ve o kuşatma altında 1 Mayıs
alanlarında devrimin ve sosyalizmin
kızıl bayrağını dalgalandırıyorduk.
2007’den itibaren, 2008 ve 2009
1 Mayısları, Taksim civarında, tarihsel 1 Mayıs Alanı’nı kazanmak için
cadde cadde , sokak sokak çatışmalar içinde geçtiği için kitlenin tamamına dair kesin rakamlar çıkarılamadı.
Ama bazı yıllar öyle oldu ki, yirmiyi aşkın yerde aynı anda çatışıyordu
Cepheliler.
2010’da artık 1 Mayıs Alanı’nı kazanmıştık. Düzenli bir kortej halinde,
kızıl bir nehir olarak çıktık 1 Mayıs
Alanı’na. Uzayıp gidiyordu umudun
yürüyüşü; 12 bin kişiydik.
1 Mayıs 2011’de 30 bin olduk.
30 bin kişilik Cephe korteji yürürken, kortejin iki kenarında on binler daha vardı. Kortej , 1 Mayıs Alanı’na on binlerce kişinin alkışları ve
zılgıtları arasında girdi. Cephe korteji
attığı her adımda halka umut taşıdı.
Her yıl, büyük bir emeğin ürünüdür. Kortejimizdeki insanların sayısı
3500 kişiyken de o emek söz konusuydu. Mücadele hiçbir zaman kolay
olmadı ülkemizde. Binler , on binler
hiçbir zaman öyle kolay bir araya getirilmedi. Her 1 Mayıs, çok yoğun bir
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kuşatma içinde olduğumuz ve yalnız
bırakıldığımız o yıllarda, bizim için
adeta bir sınavdı. Dostun ve düşmanın gözleri üzerimizdeydi hep; acaba
bu kuşatma altında, onlarca kadromuzu, militanımızı şehit ve tutsak verirken, 1 Mayıs alanlarına nasıl çıkacaktık? Denilebilir ki, kendi koşulları içinde, hemen her zaman belli bir kitlesellikle ve kızıl bayraklarımızla çıktık o alanlara. Emek ve
ödediğimiz bedeller karşılığını buluyordu her koşulda...

Zaferimiz, ödediğimiz
bedellerdir
Yukarıda rakamları verilen tarihin
tam yedi yılı, emperyalizmin ve oligarşinin tecrit hücrelerine karşı direniş içinde geçmiştir. Tam yedi yıl, 1
Mayıs alanlarına biz tecriti ve tecrite karşı direnişi taşıdık.
Çünkü mücadelenin odağında o
vardı. Reformistler, oportünistler sözde “işçi sınıfının ve diğer kesimlerin
taleplerine yer vermek” adına başka
taleplerle ilgili pankartlar taşıyorlar
ama, tecriti tek bir pankarta yazmıyorlardı. Ve ilginçtir, kaç 1 Mayıs’ta
her türlü radikal sloganın alana girişi serbest olurken polis, tecritle ilgili pankartları alana sokmamak için defalarca saldırmıştır.
Öyle dönemler olmuştur ki, tüm
hareket, tüm birimler, Büyük Direnişi
sürdürmeye seferber olmuştur. Çünkü görülmüştür ki, devrimci hareketin, ama sadece devrimci hareketin değil, Türkiye solunun ve Türkiye devriminin geleceği bu direnişle belirlenecektir. Önderlik, bu tespitleri, bu
tercihleri yapabilmekten geçer. Devrimci hareket bunu yapabilmiştir.
Dayı’nın önderliğinde bu tarihsel kararları alabilmiş, bu cüretli politikaları belirleyebilmiştir.
Bu güçlü irade, geleceğe sınırsız
bir inançla şekillenen bu politika,
elbette sadece 2000-2007 direnişiyle
sınırlı değildi. Bu güçlü irade oldukça eskilere uzanıyordu ve bu anlamıyla da yüz binlere varan tarihsel
birikim, son derece güçlüydü.
Devrimci hareket, yarının belirsiz ol-

duğu koşullarda, 1984’te önderiyle,
onlarca yönetici kadrosuyla birlikte
ölümlere yatabilmiştir. Bu çok büyük bir
inançtır, geleceğe büyük bir güvendir.
Önderlik ve yönetici kadrolar, hareketi ellerine bıraktıkları bütün kadrolara
da sınırsız bir güven duymuşlardır.
Devrimci hareket, yedi yıl boyunca büyük bölümünde yalnız bırakıldığı ve onlarca kadrosunu, savaşçısını, militanını şehit verdiği bir direnişi de her
şeye ve herkese rağmen bu inanç ve güvenle sürdürebilmiştir.
Cephe bayrağı altında on binlerin
toplanması işte bu büyük direnişlerin
sonunda oldu. Onların, 122 şehidin
omuzlarında büyümüştür bu kitlesellik. Tüm Cepheliler ve yoksullar, ödenen bu bedellerde gördükleri kararlılığa ve geleceğe güveniyorlar. Bu
inanç ve güvene karşılık veriyorlar.

Çoğalarak yürüyeceğiz.
Yürüyerek çoğalacağız.
Şehitler , tutsaklar
vereceğiz yürürken.
Şehitlerimizi bayrak yapıp
devam edeceğiz.
Yüz binler yürüyecek
umudun kortejinde...
Milyonlar olacağız...

1 MAYIS 2011

Bütün mesele bizdedir
Umudu büyütmek, daha da hızlı
koşmaktır. 12 Eylül cuntasına karşı sabırlı, kararlı bir direnişin ardından, geçen yılların birikimiyle daha hızlı koşma talimatı vermişti önderliğimiz.
Koştuk! On binlerde, o koşunun yarattığı tarihsel birikim vardır. Umudu
büyütmek, “toprakta tohum” olmayı
kabul etmektir. Hiç tereddüt etmedik
bu noktada. Ölüm oruçlarında da, kuşatıldığımız üslerde ve dağlarda da,
teslim ol çağrıları karşısında toprağa
düşen tohumlar olmayı tercih ettik. O
tohumlar mesela 1984’te toprağa
düştüğünde, 2011 1 Mayısı’na katılan
bir liseli, o zaman henüz doğmamıştı
bile... Durmadan tohumlar serpildi
Anadolu toprağına.. Tohumlar, binlerce filize dönüştü... 1990’lı, 2000’li
yıllar boyunca sabırla büyütüldü filizler... Atılımlarla, dökülen yeni kanlarımızla beslendi her biri. Ve işte bütün bu tarihin ve birkimlerin sonucunda, filizler, on binler, yüz binler oldular 2011 Anadolusu’nda.
1 Mayıs 2011, bir şeyi daha göstermiştir. “Kitlenin geriliği” üzerine
üretilen teoriler hiçbir şeyi açıklamamaktadır. Kuşku yok ki, kitleler bir
çok gerici etki altındadır, düzen içi statükolarla, geçim derdiyle kuşatılmıştır. Her alandaki faşist terörün ya-

rattığı korkular ve kaygılar vardır.
Ama aynı zamanda şurası açıktır ki,
Türkiye devrimi büyük bir potansiyele
sahiptir; 1 Mayıs Alanı’na gelen geniş bir örgütsüz kitle de vardır.
2009 1 Mayısı’nda, alanda yaşanan zafer coşkusuyla birlikte, “alan
önemli değil” diyenlere “Kitleleri sarıp sarmalayan o coşkuyu, o morali
kim verebilirdi başka bir alanda?”
diye sormuştuk. Şimdi yarım milyonu aşkın bir kitlenin tanıklığında bu
soruyu bir kez daha soruyoruz. Ama
reformizmin bu soruya verebileceği
bir cevabı olmadığını da iyi biliyoruz.
Alandaki tablo, emekçilerin doğru
devrimci politikalara cevabıdır.
Türkiye halklarının umuda ihtiyacı var, güvenmeye ihtiyacı var, birlik olmaya ihtiyacı var. Bu umut ve
güveni veren bir alternatife ihtiyacı
var. Buna cevap verildiği ölçüde on
binler yüz binlere, yüz binler milyonlara dönüşecektir. Halkımız, 1
Mayıs Alanı’nda bunu göstermiştir.
Gerisi, devrimcilere, Cepheliler’e
kalmıştır. Her şey bizdedir. Mesele,
soyut teorinin “ilerleyen, gerileyen
devrim dalgaları”nda değil, devrimcilerin emeğinde, fedakarlığında, cüretinde, bedel ödeyebilmesinde ve politik önderliğindedir.
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2011 1 Mayısı dişe diş bir kavgayla kazanılan bir 1 Mayıs olarak
kutlandı ülkemizde. Bu zafer, Türkiye devrimci hareketi için, işçi sınıfı ve
halkın her kesimi için büyük bir moral güç olmuştur. Bu zafer, devrimci
politikanın zaferidir. Bu zafer, yirmi
yılı aşkın bir süre boyunca, adım
adım kazanılmıştır.
1977 ve ‘78’de Taksim’de yüz binlerce emekçinin toplanmasından ürken
oligarşi, 1979’da 1 Mayıs Alanı’nı yasakladı. 1980’de cuntayla birlikte 1
Mayıs’ın kutlanması tümden yasaklandı. Ama meşru olan bizdik. 1 Mayıs da, 1 Mayıs Alanı da bizimdi.
1988’de 1 Mayıs hakkımızı ve alanımızı yeniden kazanmak için bir mücadele başlattık. Bu mücadele bilindiği gibi yirmi bir yıl sürdü ve biz ancak 2009-2010’da yeniden kazandık
alanımızı.
1988’den 2010’a kadar, 1 Mayıslar’ın bir çoğunda devrimci politikalarla reformist politikalar, ayrıştı.
Devrimci politika alanları meşrulaştırdıkça, 1 Mayıs’ı yasallaştırdıkça, reformizm de devrimcileri izledi... Ama
farklılık, hep şu veya bu biçimde kendini gösterdi.
Reformizm ve oportünizm de “tek
renk” değildi, kısmen devrimcilere
daha yakın duranları vardı, Türkİş’in peşinden asla ayrılmayanlar
vardı. Herkes tarihteki yerini, kime
yakın durduğuyla belirledi.
Devrimcilerin haklılık ve meşruluk
temelindeki politikaları, her yıl 1 Mayıs hakkını ve 1 Mayıs Alanı’nı kazanma hedefiyle biçimlendi. Buna
karşın, reformizm ve oportünizmin
bazı kesimleri birçok yıl, çeşitli gerekçelerle, kendilerine çatışmalardan
uzak sığınaklar aradılar. Oligarşinin
tehditleri karşısında defalarca “provokasyona gelmemek, işçileri provokasyondan korumak” adına alanlardan
kaçtılar, icazetli 1 Mayıslar’a sığındılar. Oysa, geçen yılların çoğunda, 1
Mayıs’ı kutlamak , çatışmaları göze almadan mümkün değildi.
21 yılın bir çoğunda çatıştık. Ya-

ralandık, yüzlercemiz göz altına alındık. İşkencelerden geçirildik. Şehitler verdik. Ve ilk adımda 1 Mayıslar’ı
alanlarda kutlamanın meşruluğunu
kazandık.
1988, 89, 90’daki ısrarımızla, 1
Mayıs’ı yasallaştırdık. Zafere giden
yolda ikinci büyük kazanımımızdı
bu. Mehmet Akif Dalcı’yı, bu çatışmalarda şehit verdik. Her yıl şehitler
vermesek de büyük bedeller ödedik.
Devrimciler alanlara damgasını vurdukça, oligarşi yeni katliamlar gerçekleştirdi. ‘93’te, ‘96’da Dalcı’ya
yeni şehitler eklendi.
İşbirlikçi düzen sendikacılığı işçi
sınıfı adına ne yaptı? 1996’da Kadıköy’de kontrgerillanın katlettiği işçilerin cesetleri yerde yatarken, yine
işçileri yüzüstü bırakıp kaçtılar.
Bedeller ödeyen devrimcilerdi, 1
Mayıslar’ı, alanları kazanan devrimcilerdi. On binlerle alanları dolduran
devrimcilerdi. Düzen sendikacılığı,
gün geldi, MGK politikalarınının
parçası oldular. Devrimcileri tecrit etmeye çalıştılar. Ancak buna ne güçleri yeterdi, ne de çapları.
Oligarşi uzun yıllar 1 Mayıslar’ı
Abide-i Hürriyet kapanına hapsetmek
istedi. 1 Mayıslar’ın etrafına statükolardan kalın duvarlar örmeye çalıştılar. 2004’de Abide-i Hürriyet kapanının statükolarını da parçaladık.
Hedef TAKSİM dedik. Reformizm ve
opotünizmin bir kısmı yine her zaman
olduğu gibi “işçi sınıfından kopmamak” adına düzen sendikacılığının kuyruğundan kopamadılar.
Abide-i Hürriyet kapanından çıkmayan sarı sendikalar ve onların
kuyruğundan kopamayan reformizm
dahil, herkes 2005 1 Mayısı’nda devrimci politikaların gücüyle birleşti.
2007’den itibaren Taksim 1 Mayıs
Alanı etrafında örülen barikatlara
tekrar yüklendik. Ve 2009’da barikatları aşa aşa 1978’den beri yasaklı olan 1 Mayıs Alanımızı oligarşinin
elinden aldık.
Reformizmin, oportünizmin belli kesimleri o kadar kördü ki, zaferi

kazandığımız o yıl bile, Kadıköy’de
ayrı 1 Mayıs mitingi yapmakla meşguldüler!!! Tarih onların dışında
yazılıyordu elbette.
2011 1 Mayısı’ndaki yüz binler bu
bedellerle dolu onurlu mücadele sonucunda kazanılan zaferin ürünüdür.
Reformizm bu yıllar boyunca
“proletarya çizgisi, proletarya çizgisi”
diye diye sarı sendikacılığın kuyruğundan ayrılmamıştır.

Nedir proletarya çizgisi?
Reformizm, sınıfın yanında olmayı
“Türk-İş’in yanında olmak” olarak
anlamıştır. “Kalabalık neredeyse
orda olmak” olarak anlamıştır. Hayır, sınıf çizgisi bu değildir. Reformizmin, “sınıfın yanında olmak” adına sarı sendikacılığın kuyruğundan
kopmayan anlayışı “sınıf çizgisi” değildir. KİTLE KUYRUKÇULUĞUDUR. Ve hem de en geri haliyledir.
Öyle ki ölçü; Türk-İş’in yanında olmaya gelmiştir.
Proletarya çizgisi, devrimci çizgidir. Reformizmin bugün 1 Mayıs
konusunda kuyruğuna takılacağı kimse kalmamıştır. Proletaryanın çizgisi,
kısa, orta veya uzun vadede, her koşulda devrimi güçlendiren, sosyalist
alternatifi güçlendiren çizgidir.
Devrime hizmet etmeyen hiçbir şey
proletaryaya bir yarar sağlamayacaktır. İşbirlikçi devlet sendikacılığı,
bugüne kadar işçi sınıfına zarardan
başka bir şey vermemiştir.
Proletaryanın çizgisi Cephe’nin
çizgisidir. Sarı sendikacılığın kuyruğundan ayrılamayan reformistler, tarihleri boyunca işçi sınıfının mücadelesine bir şey kazandırmamışlardır.
Sınıfın çıkarları ne demektir?
Esasında işçi sınıfını dillerinden
düşürmemelerine rağmen, reformizm
işçi sınıfının içinde maddi bir güç de
değildir. Etkisi ve varlığı sendikacılarla sınırlıdır. Faşizm koşullarında sınıfın çıkarları dişe diş kavgadır. Ve bugüne kadar işçi sınıfının sahip olduğu ne kadar hak varsa dişe diş mü-
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litikanın zaferidir
cadeleyle kazanılmıştır.

1 Mayıs devrimci sınıf
çizgisinin zaferidir
Devrimciler faşizmin gasp ettiği 1
Mayıs Alanı’nı kazanmak için bedeller öderken faşizmle çatışmayı
göze alamayan reformizm, birçok
yıl, sınıftan kopmama adına Hak-İş,
Türk İş gibi en gerici sendikacıların
kuyruğuna takıldı. 1 Mayıs Alanı’nı
sıradan bir alan olarak gösterme gayreti içinde oldu. “Bizim için her yer
1 Mayıs Alanı’dır” diyerek kaçışını
teorileştirdi. Mesele sınıftan kopmamaksa Taksim 1 Mayıs Alanı’ndaki işçiler “sınıf” olmuyor mu?
Sınıf deyince akla sadece sendika ağaları mı gelmeli yoksa?
Sınıfı dilinden düşürmeyenlerden
EMEP (Emek Partisi) dünyadaki en
kitlesel 1 Mayıslar’dan üçüncüsü
olan Taksim 1 Mayıs Alanı’ndaki
kitleyi ve alandaki devrimci damgayı adeta yok sayıyor.
2004 1 Mayıs’ı son derece çarpıcıdır. Devrimcilerin bir kapandan kurtulma politikasına karşılık, EMEP,
Demokratik Haklar Platformu, Partizan, Devrimci Hareket ve Alınteri
gibi örgütler, “sınıftan kopmamak”, “işçi sınıfının birliğini bölmemek” adına
TÜRK-İŞ’in yanında oldular yine.
Ama sonra?.. Devrimci politika öylesine güçlü bir kararlılık sergiledi ki,
Türk-İş bile Taksim 1 Mayıs Alanı mücadelesinde yer almak zorunda kaldı. Bu
devrimci politikanın mutlak başarısıydı. Artık reformizm ve oportünizm
için kaçacak, sığınacak bir yer
kalmamıştı, onlar da geleceklerdi
mecburen devrimcilerin yanına.
Devrimci politikanın etrafında
birleşecekti herkes. Tıpkı 2011’de
olduğu gibi.
Şimdi kimileri -mesela Evrensel
Kültür’ün yazarı- 150 bin kişiye bakıp
“yok aslında Grup Yorum çoktan bitmiş bir gruptur, o 150 bin kişi olsa olsa
vefadan gelmiştir” diye yazabilir. Veya,
1 Mayıs Alanı’ndaki 30 bin kişilik
Cephe kortejine bakıp “aslında küçük
burjuvalar, devrimci demokrasi çoktan

öldü, ama o 30 bin kişinin, bundan haberleri olmadığı için oraya gitmişler”
diye de teori yapabilir.
Düşünün, “devrimci demokrasi
öldü” (TKP) diye yazılar yazılmasının, “bir daha bellerini doğrultamazlar” (PKK) diye fetvalar verilmesinin üzerinden sadece on bir yıl geçmiştir.
“Devrimci demokrasi ölmüştür” diyenler, bir de
“bu kaçınılmazdı ,
bu sonucu kendileri yaratt ı -

lar...” diye de pekiştiriyorlardı
teorilerini.
Şimdi on binlere bakıp dün yazdıklarını gözden geçirir, özeleştiri yaparlar mı bilmiyoruz, sanmıyoruz da.
Ama hayatın onları ve onların öngörülerini, teorilerini ezip geçtiği kesindir.

Proletaryanın
çıkarlarını savunmak
nereden geçer?
Proletaryanın çıkarları, Tek Tip Elbiseyi giymemektedir.
Proletaryanın çıkarları, tecrite karşı direnmektir. Ulucanlar’da direnmek,
19 Aralık’ta kendini feda etmek, Büyük Direniş’te 122 kez ölmektir, proletaryanın çıkarlarını korumak. Derneğin, dergi bürosunun basılmasında
barikat kurup direnmektir... Mahallene saldırıldığında militanca karşı koymaktır. Grevde uzlaşmaz olmaktır. Bu
direnişlerde proletaryanın adı bile
geçmez. Ama bunlarda en üst boyu-

tuyla
proletaryanın çıkarlarını
savunup savunmama vardır.
1988’de 1 Mayıs
Alanları’na çıkıldıysa,
bunda 84 Ölüm Orucu’nun teslim olmayan, ölümüne direnen bir çizgisinin
payı vardır. ‘89’da 1 Mayısı’nda
dövüşen Dalcılar ‘84’te toprağa
düşen tohumlardır.
Proletaryanın çıkarları, sosyalist ülkelerde bir bir karşı-devrimlerin gerçekleştiği ‘90’lı yıllarda
ATILIM yapabilmektedir.
Proletaryanın çıkarları, 12 Temmuzlarda, ölüm mangalarının kuşatması altında “Bize Ölüm Yok” diyebilmekte; 17 Nisan’da Sabolar gibi
kuşatma altında sosyalizmin orak
çekiçli bayrağını dalgalandırmaktadır.
Proletaryanın çıkarları, Bağcılar’daki üç Cepheli’nin yaptığı gibi, ölümü
tilililerle karşılamakta, “Teslim olun!”
çağrılarına karşı “Asıl siz teslim
olun!” diyebilmektedir.
Ölmeyerek kendini “koruyan” reformizm ve oportünizm erirken Cephe kortejinde 30 bin kişinin kızıl
sancaklarla yürümesi, bu tarihten ve
bu politikalardan bağımsız değildir.
Bugün 1 Mayıs Alanı’nda yarım
milyonu aşkın kitle yukarıda saydığımız ve saymadığımız kahramanlıkların yarattığı birikimdir. 1 Mayıs
Alanı’ndaki devrimci coşku ve kararlılık, devrimci politikanın yarattığı coşkudur.
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Niye
DESTEKLEYELİM?

Halkı yoksullaştıran, asalakları zenginleştiren,
ülkeyi yağmalatan

Düzen partileri 12
Haziran’daki seçimleri kazanmak için
birbirleriyle kıran
kırana savaşıyor. Her
gün televizyonlarda
Niye
seçim meydanlarını
SEÇELİM? izliyoruz. AKP elindeki imkanların tümünü seferber etmiş durumda.
Binlerce üyesini seferber ederek,
bakanlarını, milletvekillerini sokaklara salarak, akla hayale gelmedik
yollar deneyerek 12 Haziran’daki
seçimleri tekrar kazanmak istiyor.
Başbakan’ın miting yaptığı her
yerde devletin imkanlarını kullanarak,
otobüsler kaldırarak, halka vaatlerde
bulunarak, çevre illerden halkı taşıyarak, o bölgede seferberlik ilan ederek miting alanlarını dolduruyorlar.
Ballı iktidar sofrasını kimseye
bırakmak istemiyor AKP. Seçim

AKP’yi niye seçelim?

meydanlarında “Halka hizmet
Hak’ka hizmettir” diyerek halka
seslenip, halka hizmet edecekleri
sözünü vermediler mi?
Halka hizmet edeceğiz diyerek,
halka yalan söyleyenleri, 9 yıl boyunca halkı aldatanları NİYE DESTEKLEYELİM?
9 yıl boyunca halka bırakın hizmet etmeyi, halkı yok sayanları
NİYE SEÇELİM?
Her fırsatta yolsuzluğa, rüşvete,
hırsızlığa bulaşmadıklarını söyleyerek, bizleri aldattılar. Hatta daha da
ileri giderek “AK” olduklarını, pisliğe bulaşmamış olduklarını söyleyip
buna itiraz edenleri suçladılar.
Söylediklerinin tersine boğazlarına kadar rüşvetin, yolsuzluğun, vurgunun, yağmanın içine battılar.
Kendilerinden, çocuklarından, akrabalarından, partili asalaklardan baş-

ADALETSİZLİĞE
İZİN VERMEYELİM!
6 Mayıs günü Antalya Özgürlükler Derneği, dernek başkanı
Mehmet Ali Uğurlu ve Yürüyüş dergisi çalışanlarının serbest bırakılması için Attalos heykelinin önünde
eylem yaptı. Halkevi’nin de destek
verdiği eylemde, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Mehmet
Ali Uğurlu Serbest Bırakılsın, Yürüyüş Dergisi Çalışanları
Serbest Bırakılsın!” sloganları atıldı.
Yapılan açıklamada son dönemde İstanbul’da mahallelerde derneklere ve evlere yapılan baskın ile tutuklamalara
değinildi. Libya ve Suriye’ye demokrasi dersleri veren AKP
iktidarının Türkiye’deki saldırıları teşhir edildi.
Açıklamanın devamında “İşte Antalya Özgürlükler
Derneğimiz’in başkanı olan Mehmet Ali Uğurlu tutuklanalı 130 gün oluyor. Haftalık yayın organı olan Yürüyüş dergisinin çalışanları 130 gündür tutsak. Tutsaklığından dolayı tedavisi kesilen dernek başkanımızın hastalığı günden güne
kansere doğru yol alıyor. İlk tutuklandığında biyopsi için alınan parçanın sonucu 3 ayı geçti hala açıklanmadı.” diye belirtilerek tecrit hücrelerinde tedavisi geciktirildiği için hayatını kaybeden yüzlerce insanın olduğu ifade edildi.
Açıklamada son olarak “Mehmet Ali Uğurlu’nun da aynı
durumu yaşamasını istemiyoruz.”
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layarak, herbiri kendi çapında vurgunun , talanın içinde yer aldı. Bir gecede yeni zenginler yarattılar. Bir gecede çocuklarını, akrabalarını gemilerle, fabrikalarla, ihalelerle ihya ettiler.
Halkın çocukları iş bulamazken,
diplomalı işsizler kahveleri doldururken, kendi çocuklarını paraya
boğanları NİYE DESTEKLEYELİM?
Halka yoksulluğu reva görenleri,
ülkemizi emperyalist tekellere yağmalatanları, 1 milyon konduyu yıkacak olanları , halkı katledenleri NİYE
SEÇELİM?
Demokrasicilik oyunu ile halkı
beş yılda bir seçimlerle aldatanları
NİYE SEÇELİM?
AKP’nin yalanlarına karşı mücadele ederek, gerçek yüzünü herkese
gösterelim. Bizleri aldatmalarına izin
vermeyelim.

Anadolu
Sokaklarında
Bursa Gemlik: 6 Mayıs günü Yürüyüş okurları eski garajdan başlayarak megafonla Dereboyu
Caddesi boyunca dergi satışı yaptı. Daha sonra
Yeşilova bölgesinde devam eden satışta 19 dergi dağıtıldı.

Erzincan: Ulalar Beldesi'nde 7 Mayıs günü
Gençlik Derneği tarafından Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı. Halkla sohbetler eşliğinde yapılan satışlarda 24 Yürüyüş dergisi ve 1 adet İDİL kitabı halka
ulaştırıldı.
Mersin: Yapılan tüm baskılara, gözaltı ve tutuklama terörüne rağmen Yürüyüş dergisi bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm yolunda ilerlemeye devam ediyor. Mersin’in Demirtaş Mahallesi’nde 2 Mayıs günü
yapılan tanıtım ve satışta 18 dergi halka ulaştırıldı.

Malatya: 4 Mayıs Çarşamba günü Yeşilyurt
Caddesi’nde Yürüyüş Dergisi tanıtımı ve satışı yapıldı. Yürüyüş ve Haklıyız Kazanacağız yazılı önlüklerinin giyildiği tanıtımda sesli ajitasyonlarla halka 1
Mayıs’ın coşkusu ve yoksul gecekondu mahallelerinde
devam eden polis terörü anlatıldı. Dergi satışında 37
dergi halka ulaştırıldı.
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Halk

Halkın Düşmanı ve Halkın Dostları

Düşmanı

Burjuvazi
gibi burjuvazinin
partileri de hırsızdır. Halktan çalarlar.
AKP, belediyelerde, hastanelerde ve benzeri kurumlarda “yolsuzluk” operasyonları yapıyor. Bu
operasyonlarda 50-60 kişinin birden
gözaltına alındığı oluyor.
Güya hırsızlığa izin vermeyecek!
Peki adı yolsuzluklarla, hırsızlıklarla anılan AKP bunu yapabilir mi?
YAPAMAZ!
Oligarşik düzenin her tarafı çürümüştür. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet
bu düzenin karakteristik yanlarından
birisidir. AKP’nin “hırsızlık, yolsuzluk” operasyonları oligarşi içi çatışmanın bir parçasıdır.
AKP, düzen partileri içinde hırsızların başında gelir. AKP, hırsızları meclise taşıyarak koruma kalkanı
sağlayan partidir. İşte AKP’nin 2002
seçimlerinde Meclise taşıyarak dokunulmazlık kazandırdığı ve sonra da
akladığı milletvekillerinden bazıları:

AKP

1- Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül:‘Kayıp Trilyon’ davasında özel
evrakta SAHTECİLİK yapmaktan
yargılanıyor.
2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Görevi ihmal, zimmet, biletlerde KALPAZANLIK, resmi evrakta ve kayıtlarda SAHTECİLİKle
cürüm işlemek için teşekkül oluşturmaktan yargılanıyor.
3- Bakanlar: Maliye Bakanı

K e m a l
Kapitalizm’de Hırsızlık Sosyalizm’de Hırsızlık
Unakıtan
Eski çürümüş düzenin
Hırsızlığı en iyi idare eden
naylon fatubaşbakan olur. En iyi hırsız, kalıntısı olarak görülür; orra düzenleen zengin tekeller sıralama- taya çıktığı her yerde en
mekten,
sında en yukarılara yükselir. ağır şekilde cezalandırılır.
Abdülkadir
Aksu ihaleye fesat karıştırmak,
emniyeti suistimal, zimmet, kalpazanlık, resmi evrakta
sahtecilikSosyalizmde ise hırsızlar en ağır
ten... yargılanıyorlardı.
şekilde cezalandırılmıştır. Sovyetler
4- Cumhurbaşkanı’nın, başbakaBirliği’nde devrimin ilk yıllarında
nın, bakanların hırsız olduğu bir dü“Lenin, ... yöneticilerin disiplin ve yazende milletvekillerinin hırsız olsalara uymalarını titizlikle talep edimaması mümkün mü?
yor... her ihlali cezalandırıyordu...
2002 seçimlerinde meclise giren
rüşvetçiliğe karşı acımasızlıkla mü50’nin üzerinde milletvekili hakcadele ediyordu... ‘Çarlığın lanetli bir
kında, daha önceden zimmet, nitelikli
mirası’ olarak betimlediği rüşvetçizimmet, ihaleye fesat karıştırmak,
liği mahkum ediyordu.”
Sayı: 268
hırsızlık, resmi evrakta sahtekarlık
Lenin, rüşvetten yargılanan MosYürüyüş
ve kamu kurumunu dolandırmak
kova Sovyeti başkanlığını basında çı15 Mayıs
gibi suçlardan açılmış davalar vardı;
kacak bir ihtarla teşhir etmiş ve bu ko2011
hepsi AKP iktidarı tarafından aklanıp
nuda daha az ceza verilmesi yönünpaklandı.
de görüş bildirenlere ise, “Hoşgörülemez, utanç verici bir rezillik: İktiAKP’nin sonraki iktidar dönemdarda bulunan parti 'kendi' üçkalerinde ise hırsızlık devletin bütün kuğıtçılarını savunuyor!!" diyerek karrumlarında kadrolaşan AKP tarafınşı çıkmıştır. (Yönetmeyi Nasıl Öğdan resmen sürdürülmektedir. Devrendik. syf. 151-154)
letle iş yapan her müteahhit, her tekel
Sosyalizmde hırsızlık en ağır biAKP’ye karşılığını vermek zorundaçimde
cezalandırılıyor, kapitalizmde
dır.
ise en çok çalan Devlet Başkanı
En büyük hırsızlık iktidarı elinde
oluyor.
tutanlar tarafından yapılmaktadır.

Kendi parlamenterine gaz bombasıyla
saldırıyor, yakıyor, sakat bırakıyor!

Oligarşinin Parlamenter Sistemi!
BDP’nin eski Grup Başkan Vekili
ve Batman milletvekili adayı Ayla
Akat Ata, 25 Nisan’da polisin gaz
bombalı saldırısına maruz kalmıştı.
Hastanede 1 haftadır gaz bombasının isabet ettiği sağ ayağı askıya
alınan Ata'nın bacağında doku ölümü
gerçekleştiği ve kangren riskinin,
yani sakat kalma ihtimalinin ol-

duğu belirtildi.
Batman’da 25 Nisan’da BDP’liler tarafından açılan çadırda yapılan
basın açıklamasından sonra AKP’nin
polisi çadıra saldırmış; 30 kişiyi gözaltına almış, polis, gözaltına aldığı
herkese işkence yaparken, kitlenin
önünde duran Ayla Akat Ata’yı
doğrudan hedefleyen bir saldırıda bu-

lunmuştu.
AKP’nin polisi, kendi sistemi
içinde resmen milletvekili durumunda, yani dokunulmaz olan milletvekillerine karşı dahi işkencede,
saldırıda sınır tanımıyor. Polis daha
önce de BDP Milletvekili Sevahir
Bayındır’ın bacağını kırmıştı.
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TAYAD’lılardan çağrı:

Tecrite karşı sessiz
kalmayalım!
- AKP sözünde durmuyor! Tecriti sürdürüyor!
- AKP “tecrit yok” diyor.
YALAN söylüyor!
- TAYAD’lılar AKP’den
sözünde durmasını istiyor!

Tecrit
sürüyor!
AKP
tecritte
ısrar ediyor!

TAYAD’lılar
da
tecrite
karşı mücadelede
ısrar ediyor!
SUSMUYOR!
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TAYAD’lılar tecrite son verilmesi
için sürdürdükleri kampanyaya devam
ediyorlar. Hemen her hafta yaptıkları eylemlerle tecriti anlatmaya devam ediyorlar.
TAYAD’lı Aileler, tecrite karşı yaptıkları eylemlerine 10 Mayıs 2011 tarihinde Sütlüce AKP il binası önündeki eylemleriyle devam ettiler. Eylemlerinde
AKP'nin ahlakının, hapishanelerdeki tutsakların çırılçıplak aranmasından da belli olduğu ve hapishanelerde, işkencelerin, sürgün sevklerin, tecritin devam ettiği anlatıldı.
“Hapishanelerde tecrit devam ettikçe,
işkenceler, sürgün sevkler, yeni yeni
ölümler de devam edecektir. Tecrit bir insanlık suçudur. Bu suça ortak olmamak
için, mücadele edelim, tecrite karşı sesimizi yükseltelim” diyen TAYAD’lı Aileler, açıklamalarının ardından, Okmeydanı’nda derneklerin basılıp, 46 kişinin
gözaltına alınmasıyla estirilen polis terörünü protesto etmek için Okmeydanı’na
gittiler.
Tecritin kaldırılması için TAYAD’lılar mücadelede ISRARLILAR. Tecrite
karşı sürdürdükleri mücadelelerini TAYAD’lılar ara vermeden devam ettiriyorlar.
Tecritin kaldırılması için bugüne kadar bir çok kez AKP’ye gittiler. AKP’ye
“merhamet edin” demeye gitmediler.
AKP’nin tecriti kaldırmasını, hasta tutsakları katletme politikasına son ver-

Sütlüce, AKP Önü
mesini, verdiği sözlerde durmasını istiyorlar. TAYAD’lılar AKP’den bunun
hesabını soruyor, herkesi tecrite karşı mücadeleye çağırıyorlar.

AKP sürgün ve sevkleri
sürdürüyor! TAYAD’dan
açıklama
TAYAD’lı Aileler, 5 Mayıs 2011’de
yaptıkları eylem ile Ermenek Hapishanesi’nden devrimci tutsakların işkence
yapılarak, zorla sürgün edilmelerini protesto ettiler.
Açıklamada, hapishanelerde yaşanan sürgün ve sevklere dikkat çekerek,
hapishanelerin “Türkiye demokrasisinin
aynası” olduğu belirtildi. Açıklamada
şunlar belirtildi;
“Son olarak Ermenek Hapishanesi’nde bulunan devrimci tutsaklar saldırıya uğradılar ve sürgün edildiler. Emrah
Yayla, Arif Ersönmez ve Mehmet
Sevik dövülerek, işkenceler altında sürgün edildiler.(...)
3 Devrimci tutsak üç ayrı hapishaneye sürgün edilmiştir. Bu işkencenin,
sürgünlerin, sevklerin sorumlusu AKP iktidarıdır. Daha yakın bir tarihte 2 ay içinde 3 ayrı hapishaneye sürgüne gönderilen devrimci tutsaklar vardır. AKP ikti-
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darı hücrelere kapattığı tutsaklar
üzerindeki tecriti ağırlaştırmaya
çalışmaktadır. Bunun için disiplin
cezaları uygulanmakta, tutsakların
zaten kısıtlı olan hakları disiplin
cezalarıyla kullanılamaz hale getirilmektedir. Bugün onlarca yıllık görüş yasakları, kitap yasakları, mektup yasakları olan tutsaklar vardır.
Hep söylüyoruz; demokrasiden
bahsedebilmek için hapishanelere
bakmak yeterlidir. Türkiye'deki
demokrasinin aynası da hapishanelerdir. İçerisinden kan damlayan
hapishaneler Türkiye demokrasisinin aynasıdır.”

Mecidiyeköy’de tecrite
karşı imza masası!
TAYAD’lılar, açtıkları imza
masaları yürüttükleri imza kampanyası, tecrite karşı açıklamaları, tecriti hemen her yerde teşhir etmek için sürdürdükleri mücadeleleri ile tecrite karşı mücadelede
ne kadar ısrarlı olduklarını da
göstermiş oldular.
TAYAD’lı Aileler, 6-7 Mayıs’ta İstanbul Mecidiyeköy’de
tecritin kaldırılması talebiyle Metrobüs durağında imza masası
açarak, imza topladılar.
Hapishanelerde tecrit ve işkencenin sürdüğüne dikkat çeken
TAYAD’lılar, tutsakları sahiplenme çağrısı yaptılar. Tecritin kaldırılması, sohbet hakkının uygulanması için imza toplayan TAYAD’lılar tecrite karşı mücadele
etmeye devam edeceklerini dile
getirerek, herkesi tecrite karşı çıkmaya çağırdılar.

Güler Zere anıldı!
Tecrit koşulları altında yaşadığı
hastalığı tedavi edilmeyerek, ölümün
kıyısına kadar getirildikten sonra yürütülen mücadele ile serbest bırakılan ancak tedavisi sürerken şehit düşen Güler Zere anıldı.
Güler Zere şehitliğinin 1. yılında Elazığ Gülmez Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında ailesi ve yoldaşları tarafından anıldı.
Anmaya, Dersim, Malatya ve
Elazığ’dan TAYAD’lıAileler, Güler Zere’nin silah arkadaşları olan şehitlerimiz Gülseren Beyaz, Hüsniye Aydın ve Haydar Aydın’ın aileleri, Zere ailesi ve yoldaşları katıldı.
Güler Zere vasiyeti üzerine yoldaşlarının mezarlarının olduğu Gülmez Mezarlığı’na gömülmüştü.
Anma başlarken, anmaya katılanlar, Gülmez Mezarlığı’nın girişinden itibaren üçerli kortej oluşturup “Güler Zere ÖlümsüzdürHalk Cephesi” pankartının arkasında mezarlığa kadar ;
“Güler Zere Ölümsüzdür”,
“Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak”, “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez”, “Katiller Halka Hesap
Verecek”, “Bize Ölüm Yok” slo-

Samsun’da polisin
baskıları sürüyor
Samsun polisi, demokratik haklar ve özgürlükler için mücadele
eden devrimcileri, vatanseverleri
kurduğu komplolar ve baskılar ile
sindirmeye çalışıyor.
Bir kaç ay öncesinde, Samsun’da
bulunan Karadeniz Özgürlükler
Derneği üyesi Mesut Karabulut’u
takip eden AKP’nin polisi, GBT
kontrolü yapıp, baskılarını sürdürmüştür.
Karadeniz Özgürlükler Derneği’ne gelen öğrenci gençliğe baskı yaparak, “derneğe gitmemeleri”
için tehdit etmiştir.

Mecidiyeköy, Metrobüs Durağı

Samsun Halk Cephesi yaptığı
açıklamada, baskılara değinirken ge-

Elazığ
ganları ile yürüdüler.
Daha sonra anmaya katılan kitle ve ailesi mezarın başında toplandı. Yapılan kısa bir konuşmanın
ardından tüm devrim şehitleri için
saygı duruşu yapıldı.
Saygı duruşundan sonra Güler
Zere’nin hayatını ve mücadelesini
anlatan kısa bir yazı ve “Yürümek” şiiri okundu.
“Bize Ölüm Yok” marşının ve
Mısri Kız türküsünün söylenmesi ile
anma devam etti. Alevi halkın inancına göre mezarda dağıtılmak için ailesi ve arkadaşları tarafından getirilen lokmalar dağıtıldı.
Lokmaların dağıtılmasından
sonra 45 kişinin katıldığı anma bitirildi.

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

çen ayda İlhan Cibelik’in polisin
baskıları ile karşı karşıya kaldığını
belirtmiştir.
Açıklamada;
“Başta kimliğini açıklamayan
polis sonraları arkadaşımızı adeta
sorguya çekmiş, derneğe neden gelip gittiğini, her şeyi bildiğini, bütün
dernek çalışanlarının göz hapsinde
olduğunu, her an bir gözaltı ile karşılaşabileceğini söylemiş; gerekirse
ona iş bulabileceğini, ailevi sorunları çözebileceğini...” belirterek, polisin ahlaksızca “işbirliği” teklif ettiğini vurgulamıştır.
AKP’nin polisi, ne komploları ne
ahlaksızca “işbirliği teklifleri” ne
vaatleri ne de baskıları ile sonuç alabilir. Hiçbir şey sömürüye, zulme
karşı sürdürülen mücadeleyi engelleyemez.
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Savaşan
Kelimeler

varmış
gibi,
huzur
ve istikrar
savunucuOnlara cennet olan bize cehennemdir!
Ve bizim cennetimiz onlar için cehennem olacak! luğuna
soyunmaları,
Bugünlerde “huzur ve istikrar”dan
düzeniçileşmenin bir sonucu ve görünçok söz ediliyor yine. Bu sözler,
tüsüdür.
özellikle bazı silahlı eylemlerden
Huzur ve istikrar kavramlarının sol
sonra daha çok kullanılır. Mesela klişe
tarafından da bu şekilde kullanılması
olarak denilir ki, “bu, ülkemizin huzur
, düzeniçileşmenin , ideolojik savrulve istikrarına sıkılmış bir kurşun”dur.
manın, Marksizmi-Leninizmi redFakat burada, kesin bir ölçü farkdetmenin nasıl kavramsal ve teorik
lılığı vardır. Onlara göre, devlete
ucubeler doğurduğunu kanıtlıyor.
sıkılan kurşunlar huzur ve istikrarı
*
bozan “kurşunlar” olurken, mesela
DTK Genel Başkan Yardımcısı AyDersim’de 7 gerillayı katleden kurşunsel Tuğluk, geçen hafta yaptığı açıklar, huzur ve istikrarı bozmazlar!
lamada, AKP iktidarının tutuklamaları
Sadece bu örnek bile huzur ve isve gerillaya karşı askeri operasyonları
tikrarın her sınıf açısından farklı bir
sürdürdüğüne dikkat çekerek, Abanlam taşıdığını gösterir.
dullah Gül’ün “iyi şeyler olacak”
*
sözüne karşılık “kötü şeyler olaSol, bunun böyle olduğunu hem
cak!” dedi. Tuğluk, sözlerinin deideolojisinden bilir, hem pratiğinden.
vamında da şunu vurguladı:
Pratiğin en çarpıcısı 12 Eylül’dür.
“Sorumluluk devlettedir, sayın
12 Eylül 1980 faşist cuntası,
başbakandadır. Cennet olsa birlikte
“bozulan huzur ve istikrarı yeniden
yaşayacağız, cehennem olsa birlikte
tesis etmek” amacıyla yönetime el
yanacağız.
koymuştur. Sonrası malum.
*
Buna rağmen solun, ilericilerin
İlk anda güzel bir söz gibi görülüybazı kesimlerinin hala hem halk, hem
or.
Ama
tümüyle yanlış. Sınıfsal açıdevlet için geçerli bir huzur ve istikrar

Huzur Ve İstikrar

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011
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ADANA’DA PİKNİK

HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ

Adana’da Halk Cepheliler her yıl
olduğu gibi bu yıl da 8 Mayıs Pazar
günü geleneksel Halk Sofrası Pikniği düzenlediler.
DSİ piknik alanında yapılan piknik boyunca çeşitli yarışmalar düzenlendi. Halk Cephesi adına metin
okuyan Kurtuluş Yıldız “ Her 1 Mayıs oligarşinin korkularının büyümesine de vesile olmaktadır. Onların korkularını daha da büyütmemiz gerek.
Bize reva görülen, açlığa, yoksuluğa,
işgale karşı tek bir seçeneğimiz vardır. O da mücadele etmektir. 2011 1
Mayısı’nda Taksim Meydanı’nda
binler olup aktık. ”dedi. Adana Özgürlükler Derneği müzik grubu ve
Aşık Türabi Kaya’nın sahneye çıktığı piknik, türküler ve deyişler söylenerek sona erdi.

Kocaeli: Her sene yapılan hıdrellez şenlikleri 8 Mayıs’ta başladı.
Bayraktar Köyü'nde yapılan şenliğe
Kocaeli Gençlik Dernekliler de katıldı.
Piknik esnasında deyişler söylendi, semaha duruldu. Mahsuni Şerif'ten türküler dillendirildi. Halk,
Mahsuni'nin Amerika Katil şarkısına
alkışlarıyla eşlik etti.
Köy halkıyla yapılan sohbetlerde
insanlar çoğunlukla köye ilginin az
olması ve siyasilerin sadece seçim dönemlerinde gelip,vaatlerde bulunmasından yakındı. Şenlik 3 gün boyunca devam etti.

İzmir: 5 Mayıs 2011 tarihinde İzmir’in Doğançay mahallesinde Doğançay Yardımlaşma Ve Dayanışma

dan tümüyle çarpık.
Keza, Aysel Tuğluk’un devletin
“böyle” yapması karşısında gerilla
savaşının gelişip yaygınlaştırılması ihtimalinden “kötü şeyler olacak”
diye sözetmesi de anlaşılmaz ve kabul edilemezdir.
Kürt halkının mücadelesini
bugünkü düzeyine getiren temel yöntem, “kötü” ilan ediliyor!
*
Herkes şunlarda çok çok net olmalıdır. Huzur, istikrar gibi kavramlar SINIFSAL olup her sınıfa göre
değişir. Ezenler ve ezilenler için,
sömüren ve sömürülenler için huzur
ve istikrar aynı olamaz.
Ezenler için huzur, ezilenler için
huzursuzluktur. Ezenler için istikrar,
ezilenler için istikrarsızlıktır. Ezenler
için “kötü” , ezilenler için iyidir.
Farklısı mümkün değildir.
Aynı şekilde, burjuvaziyle emekçilerin cenneti ve cehennemi de kesin
bir biçimde farklıdır. Bizim için cennet olan, onlar için cehennemdir.
Bizim için cehennem olan, onlar için
cennettir...
Hal böyle olduğuna göre halkın,
emekçilerin cenneti için burjuvaziye
cehennemi yaşatmaktan başka bir
yol yoktur. Ve eğer ezilenler için,
emekçiler için “huzur” istiyorsak,
onların huzurunu bozmalıyız.
Derneği
Kocaeli
yukarı
çeşme
meydanında geleneksel Hıdırellez
şenliği
düzenledi.
Her
zaman
olduğu
İzmir
gibi halkın kendi kültürüne ve geleneklerine sahip çıkmasından rahatsız olan İzmir polisi yine mahalleye yığınak yaptı.
Saat 21.00’de başlayan programda Grup Günışığı sahne aldı. 90 kişinin katıldığı şenlik saat 22.30’da
sona erdi.
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için bir başka nedendir.
Düzen kitleleri güçsüzleştirmek için örgütsüzlüğü
dayatır; örgütlenme hakkının, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü hakkının yok
edilmesi de bir başka devrimci olma
nedenidir.
Devrimci kitle çalışması da bu anlamıyla, oligarşinin kitleleri devrimden ve devrimcilerden uzak tutmak için başvurduğu yöntemleri tersine çevirme mücadelesidir.

Ders: Herkesi
kazanabiliriz
Devrimci Okul’un öğrencileri,
hepinize merhaba. Bu haftaki dersimiz, herkesi kazanmak!
Devrim kitlelerin eseriyse, bu
demektir ki, devrimci faaliyetin ana
konusu kitleleri kazanmak olacaktır. Peki hangi kitleleri? Bu soruya şu
cevabı veriyoruz: Bir avuç sömürücü, bir avuç hain dışında tüm halkı
kazanabiliriz. Bağımsız
Türkiye Konseri, 1 Mayıs 2011, devrimcilere
bunu bir kez daha göstermiş, bu konuda devrimcilerin kendine güvenini büyütmüştür. Bu
güvenin altını doldurduğumuz ölçüde, daha büyük iddialarda bulunabilir ve onları gerçekleştirebiliriz.
Sınıflar savaşı, sadece silahların
konuştuğu bir savaş biçiminde sürmüyor. Sınıf savaşları, iki uzlaşmaz
sınıf arasında sürekli ve her alanda,
biri teslim oluncaya ve hatta yok
oluncaya kadar sürer. Ülkemizde de
oligarşi ile halk arasındaki savaşın belirleyici özelliği de budur.
Düzen bir yandan baskı altında
tuttuğu kitleleri, diğer yandan çok çeşitli yöntemlerle çürütmeye, yozlaştırmaya, edilgenleştirmeye, pasifleştirmeye çalışıyor.
Biz, halka dayatılan bu zayıflıkları, çarpıklıkları, devrimin gücüne
dönüştürebiliriz. Çünkü, düzenin kitleleri devrimden koparmak için başvurduğu her yöntem, aynı zamanda
kitlelerin devrimci olma nedenidir.
Kitleleri devrimden uzak tutmak
için faşist teröre başvurur düzen;
fakat bu faşist terör aynı zamanda
devrimden yana saf tutma nedenidir.
Düzen, kitleleri devrimcileştirmemek için yozlaşmayı yayar; oysa
yozlaşma kitlelerin devrimci olması

yanı, halkın devrimle bütünleşebilecek geleneklerini, değerlerini tahrip
etme saldırısıdır. AKP iktidarı da bu
saldırıyı sürdürmektedir. Ancak geleneklere, değerlere saygılı görünümü nedeniyle, yozlaştırmadaki rolünü gizleyebilmektedir.
Oligarşi, halkın dayanışmacı,
komşuluk, akrabalık ilişkileri içinde sürdürdüğü paylaşımcı imece
kültürü yerine, bencil, bireyci, yoz,
emperyalist kültürü geçirmek istiyor.
Bananeci kültürü yaydığı ölçüde
toplumdaki onur, namus kavramı
zayıflatılır, onursuzlaşan insanlar,
adaletsizlikler karşısında da hareketsizleşir, duyarsızlaşırlar. Vatan,
vatanın emperyalistlere
peşkeş çekilmesi hiçbir
şey onları ilgilendirmez
olur...
Halkların değerlerine, geleneklerine yönelik
saldırının bir diğer yanı,
halkın düşünce tarzını
değiştirmektir. Mesela,
"Avrupalılaşmalıyız" diyerek, “AB üyeliği refahtır, özgürlüktür!” diyerek, halk,
kendisini sömüren emperyalistleri
ister hale getirilir. Mesela, halkların
bir arada, kardeşçe yaşayacağı bir sistem mümkün değilmiş gibi düşündürtülür. "Türk'ün Türk'ten başka
dostu yok" türü çarpıklıklar beyinlere yerleştirilir... Bu yönlendirmeler,
şartlandırmalar, çarpıtmalar kitleleri devrimcilikten uzaklaştırır.

Kitleleri kazanmak,
beyinlerde sürdürülen
sürekli bir ideolojik
savaştır
 Yozlaştırmak, kitleleri
devrimden koparmaktır
Oligarşinin “ömrünü” uzatmak
için faşist terörün yanısıra başvurduğu
yöntemlerden biri, çürütme, yozlaştırmadır. Yozlaştırmada amaç, halkın
devrimci mücadelesinin önüne geçmek, halkı umutsuzlaştırmak, geleceksizleştirmektir.
Klasik benzetmeyle söylersek,
balık için su ne ise, devrimciler için
de halk odur. Gerillanın suda balık
olması esprisi buradan gelir. Suyu kurutmak yani halkı yok etmek ise, hiçbir faşist iktidar için mümkün değildir. Bu nedenle özellikle 12 Eylül
1980 faşist cuntasından itibaren sistemli bir biçimde, "suyu kirletme”
politikası sürdürüldü. 30 yıldır gelip
geçen bütün iktidarlar bu politikayı
değişik boyut ve biçimlerde ama
kesintisiz bir şekilde uyguladılar.
Yozlaştırma saldırısının bir yanı,
uyuşturucuyu, fuhuşu, kumarı, çeteciliği yaygınlaştırmak iken, diğer
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İdeolojik saldırıların
amacı da aynıdır
Oligarşinin ideolojik saldırıları, istisnai, zaman zaman görülen bir
olgu değildir. Kapsamlı, ayrıntılı,
kesintisizdir. İdeolojik saldırıların bir
parçası olarak yine kesintisiz bir
psikolojik savaş sürdürülmektedir.
Amaç nasıl ve ne araçla olursa olsun
halkın devrime katılmasını önlemektir.
Mesela, demokratik talepli, meşru bir öğrenci eyleminin ardından
burjuva basın tarafından söz birliği etmişçesine bu "öğrencileri hareket et-

Baş Eğmeyeceğiz! ‘Yola Gelmeyeceğiz’!

33

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

tiren odaklar"dan, "kışkırtıcılar"dan bahsedilmektedir. Ya da bir
dergi bürosuna yönelik baskını
meşrulaştırmak için dergi bürosu
"hücre evi" olarak ilan edilmektedir. Bunu da yine, devrimcilerin
lüks evlerde yaşadıkları, yurtdışından beslendikleri, kanlı eylemlere hazırlandıkları gibi klasik psikolojik savaş yöntemleri tamamlamaktadır.
Psikolojik ve ideolojik savaşla;
halkın ve önderlerinin moralini
bozmak, halkın devrimcilere güvenini sarsmak, direnme dinamiklerini
zayıflatmak amaçlanır. İdeolojik mücadelede asıl amaç, düzenin kendi
doğrularını kitlelere kabul ettirmektir.
Devrimcilere güvenleri sarsılan
kitleler de, düzenin doğrularını benimseyen kitleler de devrimden uzaklaşırlar. O halde biz onları yeniden ve
tekrar nasıl devrime kazanacağız?
Oligarşinin ideolojik mücadelesi,
temelde yalana ve büyük çarpıtmalara dayanır. Örneğin "herkes
çalışarak ve fırsatları değerlendirerek ekonomik ve sosyal kurtuluşunu
sağlayabilir.” der burjuvazi. Gerçek
tersidir. 200 yıldan fazladır dünyaya
egemen olan, burjuvazinin sistemiydi. Geçen 200 yıl içinde halklara yaşattıkları savaşlar, acılar bir yana bırakılsa bile bugün, dünyada küçük bir
azınlık hariç, milyonlarca insanın
yaşadığı sefalet ortadadır. Ancak yine
de oligarşi kendi düzeniyle ilgili
"herkes çalışıp refaha erişebilir" yalanını pervasızca sürdürebiliyor.
Oligarşi kitleleri kendi yalanlarına inandırmak istiyor. Sosyal refah,
adalet, eşitlik, özgürlük açısından
halka verebileceği hiçbir şey yokken,
kitlelerde düzenden beklentileri diri
tutmak istiyor. Çünkü biliyor ki, ancak bu beklentileri canlı tutabildiği ölçüde kitleleri devrimden uzak
tutabilecektir.

Halkı, halk olmaktan
çıkarmanın yöntemleri
Yoksulluk ve adaletsizlik isyan
doğurmazsa, halkı yozlaştırır. Egemenler, yozlaşmayı planlayarak adım
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Düzenin kitleleri devrimden
koparmak için başvurduğu her
yöntem, aynı zamanda kitlelerin
devrimci olma nedenidir.

 Terör demagojisi
kitleleri devrimden
koparmak içindir

Terör ve terörizm demagojisi de bu kültürün önemli bir
parçasıdır. Sistem kendi meşoligarşinin kitleleri devrimden
ruluğunu orada bulmakta ve
ve devrimcilerden uzak tutmak
devrimcilere karşı saldırılar
için başvurduğu yöntemleri
da, yine aynı kavramlarla meşrulaştırılmaktadır. Bu iki kavtersine çevirme mücadelesidir.
ram, kitlelerin devrimden ve
devrimcilerden uzak tutuladım bu boyutlara getirdiler. Yozlaşmasının en önemli araçlarından
manın bir yanı baskılardır. Sınırsız tebiri haline gelmiştir.
rördür. Halkı sindirmedir. Halkın
Düzen güçlerinden birine polisin
adaletsizlik ve sömürüye karşı sustuğu
veya mahkemelerin hukuk dışı bir salher gün, devrimin büyümediği her
dırısına karşı, düzen güçleri, hep bir
gün yozlaşma büyüyor demektir.
ağızdan "onlar terörist mi?" diye baYozlaşmanın daha yaygın ve daha
ğırmaktadırlar.
gözle görüneni, halk saflarında uyuşDolayısıyla bu itirazda, demoturucu ve alkol kullanımını, fuhuşu,
kratik bir yanın dışında, devrimcilehırsızlığı, fırsatçılığı, resmi ve gayri
re karşı her türlü saldırıyı meşrulaşresmi kumarı yaygınlaştırmaktır.
tırma vardır. Onlara her şey yapılabilir demektir. Burjuva akıl hocaları,
Örneğin, 18. yüzyılda Büyük Bribu düşünüş biçimini, on yıllardır kittanya İmparatorluğu, Çin'i sömürgelelere yaymaktadırlar. Kuşkusuz belleştirmenin yollarını arar. Çin'in bazı
li sonuçlar da almışlardır. Bir işçinin,
bölgeleri işgal edilmiş, devlet işbirköylünün, işsizin kendisine saldırıllikçileştirilmiştir. Yalnız, binlerce kidığında “biz terörist miyiz?” diye teplometre ötedeki bir ülke... Nüfusu yüz
ki göstermesi, bu demagojinin ne
milyonlar olan bir ülkeyi işgal etmek
kadar yayıldığının ve kitlelere beve sömürüyü süreklileştirmek devanimsetildiğinin çıplak örneğidir.
sa bir ordu ve hatta ordular gerekti“Biz terörist miyiz?” Bu soruyu
rir. Çözüm, halkın uyuşturucuya alışsoran, böyle düşünmesi sağlanan kittırılmasıyla bulunur. Kısa süre içinde
leler de doğal olarak devrimci olmaÇin nüfusunun dörtte biri uyuştuyı, hiç düşünmeyeceklerdir.
rucu kullanıcısı yapılır.
Sosyalizm, vatanseverlik her gün,
Emperyalistlerin gittikleri her yere
saldırı altındadır. Halkın tüm değergötürdükleri şey yozlaştırmadır. Uyuşleri; birlik, dayanışma duyguları, sevturucu, fuhuş ve hırsızlık son tahlilgi, bağlılık, vefa duyguları... saldırı alde bir halkı halk olmaktan çıkarır.
tındadır.
Onursuzlaştırır. Böyle bir yığını söBu saldırı sonuca ulaşırsa, kitlemürmek, yönetmek oligarşi açısından
lerin olumlu değerleri yok edilir, yeson derece kolaydır. Ve tersinden
rine çarpık çurpuk bireyci düşünceler
olarak böyle bir yığını devrimcileşdoldurulur. Duygular ve düşünceler
tirmek, devrime kazanmak da bir o
kapitalizmin bataklığı haline getirilir.
kadar zordur.
Bu noktaya getirilmiş insanın hayaOkulda, sokakta, televizyonda, gata, geleceğe, kendine, halkına inancı
zetede, internet sitelerinde, her türlü bakalmaz. Özlemleri, kişiliği, beyni
sın yayın aracıyla, sömürücü egemen
kirletilmiştir.
sınıflar, bu araçlarla halkı istedikleri gibi
şekillendirmek isterler. Bu ideolojik şeUmut, aklının ucundan geçmez arkillendirmenin 90'lardan sonraki betık. Herkese ve her şeye karşı gülirleyici niteliği kozmopolitizmdir, kavensizleşmiştir. Düzenin çarpıklıklarışık, kendine yabancı bir kültürdür.
rı kişiliğini kaza yapan bir araca çeDevrimci kitle çalışması,
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virmiştir. Her yanı yamuk yumuk,
delik deşiktir. Kişiliği bunalımlarla
şekillenir.
Bu hale getirilmiş kitleleri,
halk kesimlerini devrime kazanmak gerçekten zordur. Büyük bir
emek ve irade gerektirir.
Ama başta da belirttiğimiz gibi,
tam da burada sayılan nedenler (fuhuş, uyuşturucu, vb.) halkın devrimcileşmesi için de en önemli nedenlerdir. Sömürücü egemenlerin
onlarca yıldır sürdürdükleri bu
muhtevadaki saldırılarına rağmen
devrim ve devrimciler bitmemektedir.
Yok olmamaktadır. Tersine neredeyse sürekli büyümektedir. Neden?
Çünkü savaşta belirleyici olan
haklılıktır. Oligarşi haksız bir savaş
vermektedir.
Egemenlerin zulmü, başarısı,
uyuşturan, sindiren tüm yöntemleri,
halkların özlemlerinin gerçekleşmesini ancak geciktirebilir. Hiçbir zaman
durduramaz. Çünkü halkların adalet, özgürlük ve ekmek talepleri haklıdır.

 Kitleleri devrime
kazanmak, mevzi mevzi
kazanılabilecek bir savaştır
Peki, bir savaşın kazanılması için
haklılık yeterli midir? Haklılık, en büyük güçtür ama yetmez. Kendiliğinden gelişen ve doğru önderliği olmayan halk isyanları er ya da geç yollarından saptırılır.
Devrimcinin görevi, haklılığı güce
dönüştürüp, düşmanı yenmektir. Yenilmez güç, haklılığına inanan örgütlü
halktır. Temel olarak, bir avuç işbirlikçi, katil, işkenceci dışında
herkes örgütlenebilir.
Her insan, bir anlamda bir savaş
alanıdır. İdeolojik mücadele alanıdır.
Yukarıda özetlediğimiz baskılar ve
saldırıların yaşandığı bir ortamdan geliyor insanlarımız. Onlarca çeşit çarpıklıkla birlikte yaşıyorlar. İlgileri, özlemleri, korkuları, umutları kendi
gerçeklerine, halkımıza yabancı...
İdeolojik çarpıklıklardan kurtulmak kolay değildir. Sürekli bir savaş
gerektirir. En şiddetli ve kanlı savaş-

Zafer önce beyinde
kazanılır. Geleceği, kurtuluşu
neredeyse elle tutulur gibi
kafamızda somutlamalıyız.
Aynı somutluk ve netliği,
kitlelere de yansıtmalıyız.
Halkımızın kafasında gelecek
ne kadar somutlanırsa onları
örgütleyip devrime
kazandırmak da o kadar
mümkün hale gelir.

lar iç savaşlardır denir. Bunu ideolojik mücadeleye de uyarlayabiliriz.
İnsanın kendi içinde yaşadığı savaş,
en şiddetli savaştır. Böyle bir "iç savaş" yaşamadan düzenin etkisinden
kurtulmak mümkün değildir. Bu savaş kaçınılmazdır, süreklidir, yenileştiricidir, devrimcileştiricidir.
İnsanların doğruyu görmesi, birçok sebepten dolayı zordur. Cesareti yoktur bazen, bazen yöntem bilmez,
bazen ne istediğini bilmez.. Bir insanın kendi içinde yaşadığı "iç savaş"
da haklıyla haksızın, mazlumla zalimin savaşıdır. O insanın içinde süren
savaş, devasa sınıflar savaşının bir devamından başka bir şey değildir. Bir
yerde mevzi savaşıdır bu.
Küçük gibi görünen bu mevzi savaşı, sınıf savaşının kaderini belirleyecek savaştır. Hasan Sabbah diyor ki,
"Her insanı, ikna etmek için çaba
gösteriniz. Hiçbir insandan vazgeçmeyiniz. Unutmayın, belki de terazinin lehimize ağır basmasını sağlayacak kişi odur."
Evet, her insanımıza savaşın gidişini lehimize çevirecek kişi gözüyle bakmalıyız. Böyle bakmazsak
haklılığımızı güce dönüştüremeyiz.
Hiçbir insanımızı düşmana teslim
etmeyeceğiz. Cesaretsizse cesaret vermek bizim görevimiz. Morali bozulmuşsa, inançsızlaşmaya başlamışsa
inancını tazelemek, moral vermek,
yeniden eğitmek bizim görevimizdir.

 Haklılığımıza inanıyorsak,
düzenden çekemeyeceğimiz
insan yoktur
İnsanlara yaklaşımda on yıllara

uzanan birikime sahibiz. Birikim
sonucunda şekillenen ilkelerimiz
var. Diğer yandan ilkeli olmak
mekanik olmak anlamına gelmez.
Düşünmeden, şabloncu yaklaşmak
anlamına gelmez. Hatta ilkeli olmak ile mekaniklik ve şablonculuk
birbirini reddeder.
Bir savaşçı savaşacağı alanı ne
kadar iyi tanırsa zafer kazanma şansı o kadar fazladır. O halde kazanmak istediğimiz insanımızı iyi
tanıyacağız. Onun yaşantısına girecek, zayıf ve güçlü yanlarını tanıyıp "iç savaş"ında buna göre yol
göstereceğiz. Savaş ezberlerle kazanılamaz. İnsanımızı tanımalıyız.
Düzen öyle çarpık bilinçler yaratıyor ki, insanların özlemlerini yok
ediyor. Özlemeyi, hedef koymayı ve
bunlar için mücadeleyi öğreteceğiz.
Değersizlik hayatın her alanında yaygın... Emek vermeyi, emek verdiği
şeye değer vermeği öğreteceğiz.
Umut etmeyi öğreteceğiz.
Bir insan hakkında önyargılı olma
hakkımız yoktur. Önyargı, "iç savaş"ta teslimiyettir.
Kimi zaman "bundan adam olmaz" denir. Bu düşünce kimi zaman
daha dolaylıdır, çünkü önyargının
teslimiyet olduğu bilinir. "Çok uğraştık olmadı” denilip işin içinden çıkılır.
Önyargı kendini beğenmektir, popülizmdir. Biz "adam olduysak"
herkes "adam olabilir" diye düşünmeliyiz. Ustalarımızın, şehitlerimizin bize harcadıkları emeğin hakkını vermektir insan dönüştürmek.
Bize ne emekler harcandı, ne hatalar
yaptık, nasıl sabırlı ve yol açıcı yaklaşıldı. Bu emektir. Bu emeğe borcumuzu biz de emek harcayarak,
sonuç alarak ödemeliyiz.
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 Kazanacağımızı bilmek
kadar, kitleleri de buna
inandırmak önemlidir
Devrimciler açısından ideolojik
mücadele, yanlışların yerine doğruları
koymaktır. Çarpıklıkların yerine bilimselliği koymaktır. Umutsuzluğu
umuda çevirmek, güçsüzlüğü güç
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ğişmek gerektiğinden, şablonlarla
bakmamak gerektiğinden bahseder.
Bunlardan bahsettiler mi, bilinmeli ki burjuvazinin bir özelliğini devrime yamamak istiyorlar.
Oportünizm ve reformizm oligarşiye karşı net bir siyasi tavır almayarak ideolojik alanda da kendini
zayıf düşürür. Gittikçe halka, devrimci
ideolojiye yabancılaşır. Oligarşinin
ideolojik saldırıları karşısında güçsüzleşir. Sahip olduğu çarpıklıklar
burjuva ideolojisine kapıları açar.
İdeolojik mücadele, yalın kılıç
savaşılan kanlı çatışmalar aralarında
kılıcı bileylemek gibidir. İdeolojik bakış açısı, sürekli yenilenmeme köreltir.
Kılıçlar bileylenmeden savaşın hakkını vermek de zordur.
Görülüyor ki, mücadelenin genel düzeyi ne olursa olsun, ideolojik
savaş şiddetinden bir şey kaybetmiyor. Tam tersine, mücadelenin nis-

beten gerilediği koşullarda, ideolojik
mücadele daha büyük bir önem kazanıyor.
Zafer önce beyinde kazanılır. Geleceği, kurtuluşu neredeyse elle tutulur
gibi kafamızda somutlamalıyız. Aynı
somutluk ve netliği, kitlelere de yansıtmalıyız. Halkımızın kafasında gelecek ne kadar somutlanırsa onları örgütleyip devrime kazandırmak da o
kadar mümkün hale gelir.
Kimseye "öbür dünyada cennet"
vaat etmiyoruz. Birlik olursak, emek,
sabır ve mücadeleyle "bu dünyada
bir cennet" kurabiliriz diyoruz. İşte
bunu kendimizin ve halkımızın düşüncelerinde somutladıkça, yanlışların yerine doğruyu koydukça yenilmez bir güç olur; iktidarı alabilecek bir güç olma noktasına ulaşırız.
Sevgili arkadaşlar, burada dersimizi noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.

Bu sınavdan geçmenin
ilk ve olmazsa
olmaz koşulu,
Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
tüm bu zorluklar, sorunlar,
imkansızlıklar
karşısında kesinlikle “şikaMahir’in dediği gibi, bu yol, enyetçi”
olmamaktır.
Sızlanmamagebeli, dolambaçlı ve sarp... Her
maktır.
Şikayet
edip,
sızlanıp “oladımda yürüyüşümüzün önü kesilmazcı”lığa savrulmamaktır.
mek istenir. Karşımıza ölümler, işkenceler, tutsaklıklar çıkarılır. KarTüm sorunlar karşısında, birimiz
şımıza yasaklar, statükolar, imkanhepimiz, hepimiz birimiz için düsızlıklar çıkar.
şüncesiyle hareket etmek, şikayet etmek yerine çözmenin şartlarından
Doğrudur; çoğu kez yapacağıbiridir. Her Cepheli nasıl ki, bu “bümız işler için yeterince insan olyük aile”nin bir ferdi olmanın onuru
maz... Doğrudur; çoğu kez yeterince
ve gururunu yaşıyorsa, karşı karşıya
maddi imkan yoktur elimizdeki işi yakaldığı her soruna da benim sorupabilmek için... Doğrudur; yapacanum, bizim büyük ailemizin soruğımız eyleme katılımda sınırlılıklar
nu diye bakacaktır. Sorun da çözüm
vardır... Doğrudur; insanlarımızın
de bizimdir.
bir kısmı işlerini yaparken, üstün körü
yapabilir, sızlanabilir, olmazlanabiDevrimci yaşamımızda hiçbir şey
lir, geçiştirebilir... Sorumsuz davrahiçbir zaman, dört dörtlük olmayananlar çıkar.
caktır. Koşullar hiçbir zaman “eksiksiz,
mükemmel ve ideal” olmaEvet, hep söylendiği gibi, kavgayacaktır. Hatalar, yanlışlar, eksiknın içinde, yangınlar ortasında sınaler, imkansızlıklar, yokluklar, ister isnır devrimciliğimiz. Karşı karşıya oltemez olacaktır. Ki, hata yapmayan
duğumuz yokluklar, sorunlar da bizim için birer sınavdır.
devrimcilik yapmıyor demektir.

Mesele hatalar, yanlışlar, eksikler,
imkansızlıklar, yokluklar karşısında
ne yapacağız? Hiçbirinden şikayet etmeyeceğiz. Temel kural bu.
Cepheli, devrimci sorumlulukla
ele alındığında çözülmeyecek sorun
olmadığını bilir. Sorunlar, hatalar, yapılmayanlar karşısında şikayet eden
değil, sorumluluk duyan ve çözüm
üretendir.
Şikayet etmek, kendini dışında
görmektir. Cepheli içindedir. Kendini hiçbir şeyin dışında göremez, kendini her türlü sorunun, eksikliğin merkezine koyarak düşünmek zorundadır.
Olumlulukları kendine biçip, olumsuzlukların sorumluluğunu üstlenmemek Cepheli’nin tarzı olamaz. O,
bu “büyük aile” adına ne varsa, güzellik de olsa hata da olsa, aynı sorumlulukla kendinin olarak görür. Her
sorunda "bizim sorunumuz" der.
Düzeltecek olan da "biz"dir. Cepheli
şikayet etmez; gerektiğinde eleştirir.
Ama eleştirmekle kalmaz. Cepheli,
daha fazla emek ve daha fazla özveriyle düzelten, tamamlayandır...
Cepheli her koşulda “Biz” diyebilendir. “Biz” olanlar şikayet etmez,
sorumluluk duyar, düzeltir.

yapmaktır. İdeolojik mücadele düzen
insanından yeni insanı yaratmaktır.
Burjuvazi, ideolojik saldırılarını
nasıl her alanda, kesintisiz ve sürekli yapıyorsa devrimciler de bu saldırılara sürekli cevap vermek, saldırmak, mevziler kazanmak zorundadırlar. Hayat nasıl boşluk tanımıyorsa, ideolojik mücadele de boşluk tanımaz.
Denilebilir ki, proleterya ideolojisine dayanmayan ve sürekli ideolojik
mücadele vermeyen bir siyasi örgütün zafer şansı yoktur.
Her türden oportünizm, reformizm ve revizyonizm ideolojik mücadeleyi bir yük olarak görür. İdeolojik mücadelenin gerekliliği üzerine
tonlarca söz eder ama bu mücadeleyi gerektiği gibi vermez. Dolayısıyla burjuvazinin ideolojisinden sürekli etkilenir. Hep yeni keşiflerde
bulunur. Dünyanın değiştiğinden, de-
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Yürüyüş
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İşte bütün tahammülsüzlük buna

Binler, on binlere; on binler, yüz binlere dönüşüyor

Çünkü, Grup Yorum
halka gücünü gösteriyor! Umudun türkülerini söylüyor
Okmeydanı’ndaki baskınlara ilişkin CNN Türk televizyonundan 5 N
1 K programının yapımcısı Cüneyt
Özdemir’in baskının olduğu gün yaptığı 5 N 1 K programına Grup Yorum
üyelerinden İnan Altın da katıldı.
Programda Cüneyt Özdemir’in merak
ve şaşkınlıkla sorduğu bir soru vardı
ki, esasında bütün soruların cevabını
içeriyordu.
Özdemir diyor ki; “Grup Yorum’a ne oldu? Bir şeyler değişiyor.
Grup Yorum mu değişti, yoksa başka bir şey mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz bu durumu?(...) Müthiş bir
rakam. Bugüne kadar görülmüş bir
rakam değil. 55 bin, 150 bin, 30 bin
görülmüş rakamlar değil.”
Hayır, Grup Yorum değişmedi.
Grup Yorum kurulduğu günden beri
halkın türkülerini söylüyor. Tam aksine, Grup Yorum 26 yıldır hiç değişmedi. Kurulduğu günden beri
hep halkın içinde oldu.
Evet, 55 bin kişilik, 150 bin kişilik konserler boyutuyla bir ilktir ama Grup Yorum’un on binler, yüz binler tarafından dinlenmesi yeni değildir. Oligarşinin her türlü saldırılarına,
yasaklarına, sansürüne rağmen on binlerce Grup Yorum dinleyicisi bedeller
ödemeyi göze alarak dinlemişlerdir Grup Yorum’u.

Grup Yorum
halkın sesidir
Bu söz, kuru bir slogan değildir.
Altı boş bir söz değil.
Bir ülkemize bakın; bir Grup Yorum’un türkülerine.
Yorum’un türküleri zulmün, faşizmin tarihidir aynı zamanda. İşkenceler, infazlar, katliamlar, gözaltılar, hapislikler... En sıradan hakkı talep ettikleri için insanlar coplanıyor.
Linç saldırısına uğruyor. Yoksul halkın gecekondusu başına yıkılıyor.
İşini isteyen işçi, örgütlenme hakkını isteyen memur, oğulları öldürülen
analar... Halkın her kesiminden milyonlarca insanımız... Halkımızın yaşamadığı zulüm mü var?
Bakın Yorum’un türkülerine: Tek
bir tanesinin halkımızın sorunlarından
uzak olduğunu söyleyebilir misiniz?
Grup Yorum, ülkemizdeki ve tüm

Grup Yorum, devrimci
bir geleneğin sesidir.
Grup Yorum, umudun
sesidir.
Bu gelenek gelişerek
yayılıyor.
Bu umut büyüyor.
Değişen budur.
Gelişen budur.

dünyadaki ezilen halkların sesidir.
Türküleri faşist devletin halkımıza,
emperyalizmin dünya halklarına çektirdiği zulmü anlatıyor. Sömürüyü
anlatıyor. Halkın açlığını, yoksulluğunu anlatıyor.
Sayı: 268

Grup Yorum
umudun sesidir

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

Ve Grup Yorum’un türküleri sadece açlığı, yoksulluğu, zulmü anlatmıyor...
Grup Yorum’un türküleri halka,
açlıktan, yoksulluktan, sömürüden,
zulümden nasıl kurtulacağını gösteriyor. Grup Yorum’un türküleri sadece
türkü değildir. Grup Yorum’un konserleri asla ve asla “hoşça vakit geçirilen” konserler değildir.
Grup Yorum’un türküleri umut taşır dinleyene, çünkü umudu gösterir
türküleri. Coşku taşır dinleyenlere,
çünkü Yorum’un türküleri halka kendi gücünü gösterir. Faşizmin işkencesi, terörü ne denli büyük olursa olsun yaymak istediği korkuya karşı öfkeyi, kini, direnci büyütür.
Grup Yorum’a bunun için saldırıyorlar işte.
Oligarşi halka umutsuzluğu, çaresizliği hakim kılmaya çalışıyor.
Grup Yorum; çare sizsiniz diyor,
gücünüzü birleştirin diyor.
“Umut yeşerdi işte büyüyor di-
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renişte / davetliyiz güneşe /
al yüreğini öfkeni kuşan da
gel / kavga seni çağırıyor”
diyor Grup Yorum.
Grup Yorum, zalimin zulmüne karşı türküleriyle halka “Başına bir hal gelirse
dağlara gel dağlara” diyor.

Grup yorum halka
kendi gücünü
göstererek
birleştiriyor

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011
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Evet bugün dünden farklı
olarak konserlerine on binler,
yüz binler katılıyorsa bu Grup
Yorum’un 26 yıllık onurlu tarihinin halktaki birikimidir.
Ve iddia ediyoruz; Grup Yorum’un dinleyicisi, konserlerine katılacak olan kitlenin
sayısı yüz binler değildir.
MİLYONLARDIR!
Grup Yorum’un türküleri
Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Azeri’si, Çerkez’i, Gürcü’sü,
Laz’ıyla, Rum’uyla, Ermeni’siyle ... Alevisi, Sünnisiyle... İşçisi , köylüsü, öğrencisi,
yaşlısı, genciyle Anadolu’da
yaşayan 73 milyon içindir.
Sadece Anadolu halkları için
de değil, 6.5 milyar için tüm
dünya halkları içindir.
Grup Yorum, sadece türkü de söylemiyor. Halkın her
alandaki mücadelesinin içindedir. Halka kurtuluşunun
örgütlenmekte olduğunu da
söylüyor. Bunun mücadelesini veriyor.
Ve Grup Yorum bütün
bunları eğilmeden, bükülmeden asla çizgisinden ödün
vermeden tam 26 yıldır yapıyor. Binler, on binlere; on
binler, yüz binlere bu güvenle ulaşır. Milyonlara bu
güvenle ulaşılacak.
Faşizmin korkusu bundandır. Saldırıları bunun içindir.

(Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep
Oral’ın 12 Mayıs tarihili köşe yazısısından kısaltılarak alınmıştır)

Müzisyenler de cezaevinde

Allah’tan Korkmazlar,
Türkülerden Korkarlar!
Haberi duyduğum an çoook gerilere
gittim. Taa 1980’lerin ortalarındaydı.
12 Eylül faşizminin, insanların, emekçilerin, aydınların, hak arayanların, farklı olanların, düşüncelerini açıklayanların üzerinden
silindir gibi geçtiği dönemde, bir avuç genç,
müzik yapan benzerleri, yaşıtları arasından
sıyrılmış, “Grup Yorum”u kurmuştu. 1985’ti.
O sıralarda tanıdım onları. O korkunç sindirilmişliğin içinde özgürlüğe, direnişe öyle büyük bir açlık vardı ki, şarkıları, türküleri hemen kulaktan kulağa, ağızdan ağıza yayıldı.
Onları gazete odamda ilk gördüğümde içimden “Ama bunlar daha çocuk!” diye geçirdiğimi anımsıyorum. Dirençleri sonsuzdu ve
birçok çevreye örnek oluşturuyordu. Kuruluşlarından bir iki yıl sonra ilk plakları “Sıyrılıp Gelen” yayımlandı…
O gün bugün müziklerini, baskıya, haksızlığa direnişle, sınıf bilinciyle, dillerin kardeşliği ve demokratik mücadeleyle bütünlediler. O gün bugün karşılaşmadıkları zulüm, işkence, yasaklama, baskı kalmadı.
Ama bunların hiçbiri onları susturamadı.
Şarkılarının, türkülerinin, kayıtlarının çoğala
çoğala yaygınlaşmasını önleyemedi.
O gün bugün grup elemanları değişti, ilkeleri, mücadeleleri değişmedi.
Önceki gün kültür merkezlerine, evlere yapılan baskınlarda… (Tanrım, ne kadar
sıradanmış gibi yazılabiliyor şu bir önceki
cümle… Farkında mısınız, artık nasıl da kanıksadık…) Yine gece yarılarından sonra, sabaha karşı saatlerde… Yine çevik kuvvet destekli, kapılar yıkılarak, gaz bombaları atılarak… İçeridekileri peşinen, önceden kesinlikle suçlu, azılı suçlu ilan ederek… (olmayacak… baştan cümleyi toparlamalıyım:)
Haber şöyleydi: Önceki gün kültür merkezlerine, evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 36 kişinin üçü, Grup Yorum’un elemanlarıydı… Gerekçe: “Yasadışı
DHKP-C örgütüyle bağlantı…”
Avukatlar, insan hakları dernekleri, bütün bu baskılara “artık yeter!” diyenlere göre
ise asıl gerekçe Grup Yorum’un son konserlerinde 100 bin kişiyi bir araya toplamış
olmalarıydı… Tamam… İşin adını koyalım:
Korkuyorlar! (...)

Daha geçen ay İstanbul'un göbeğinde
50.000 kişiye konser veren grubun üyeleri illegal sol örgüt üyesi oluverdi.
Grup Yorum’un üç üyesi, İdil Kültür
Merkezi’ne gece saat 03.00’teki baskınla gözaltına alındı. Mesleğe 20 yıl
önce başladım, 32. Gün’de yaptığım ilk
haberlerden biri Grup Yorum’la ilgiliydi.
İleri demokrasi dün kültür merkezi
bastı. İstanbul’un ortasındaki İdil Kültür
Merkezi’ne gece 03.00’te düzenlenen
baskında polis kapıları kırmış; 6’sı
dernek çalışanı, 3’ü Grup Yorum üyesi 9 kişiyi derdest edip almış,
götürmüş. Neden olarak illegal sol
örgüt üyesi oldukları gösteriliyor.
Baskın sonrasında grubun bateristi
İnan Altın; “Tutuklanan Grup Yorum
üyeleri çekirdek kadromuzun elemanlarıydı. Ali Aracı flüt, Ali Papur klavye
ve Caner Bozkurt da bağlama çalıyor.
Bu üç ismin hangi nedenle alındıklarını
bilmiyoruz” diyordu. Üstelik gelecek
hafta ODTÜ’de 30.000 kişiye verecek
konserleri varmış. Mesleğe 20 yıl önce
başladığımda 32. Gün’de ilk yaptığım
haberlerden biri Grup Yorum’la ilgiliydi. Konya’da DGM’de örgüt üyesi
oldukları iddiasıyla yargılanıyorlardı.
Aradan geçti 20 yıl, değişen hiçbir şey
yok. Gazeteciler tutuklu, yetmezmiş
gibi aralarına üç de müzisyen katılmak
üzere. Daha geçen ay İstanbul’un göbeğinde 50.000 kişiye konser veren grubun üyeleri illegal sol örgüt üyesi oluverdi. Bu nasıl bir gizli terör örgütü ise
üyeleri konsere katılmayı bırakın sahneye çıkıp klavye, bağlama, flüt çalıyor! Dün Milliyet gazetesinde Nuray
Mert’in Türkiye ile ilgili hayli karamsar ‘Bu noktaya nasıl geldik?’ yazısını
okuduktan sonra oturup “Haksızsın
Nuray, Türkiye’de iyi şeyler de oluyor” diye bir yazı döşenmeye karar
vermiştim. Grup Yorum’un 3 müzisyeninin başına gelenlerden sonra vazgeçtim. Gazetecilerden sonra muhalif
müzisyenler de cezaevine gönderilirse
gerçekten eserinizle gurur duyabilirsiniz. Nuray ne dese az!

CÜNEYT ÖZDEMİR
11/05/2011
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rolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarının atıldığı eylemde
yaşanan baskınlar ve hukuksuzluklar
anlatıldı. Açıklamanın ardından Umudun Türküsü Müzik Grubu, Çavbella, Gündoğdu, Haklıyız Kazanacağız
marşlarını söyledi.

Okmeydanı’nda Baskınlar Protesto Edildi
Okmeydanı’nda devrimci kurumlara ve evlere yapılan baskınlar eylemlerle protesto edildi. Baskının yaşandığı 10 Mayıs günü 200 kişinin katıldığı yürüyüşte; ''Baskınlar Bizi Yıldıramaz'', ''Baskılar, Gözaltılar bizi
yıldıramaz, Komploları Boşa Çıkartacağız'', ''Bağımsız Türkiye Düşümüzü Büyütmemizi, 1 Mayıslar’da
Alanları Yüz binlerle Doldurmamızı
Engelleyemeyeceksiniz'' pankartları
taşındı. İdil Kültür Merkez'nin karşısındaki sağlık ocağından başlayan
yürüyüşte, basılan Gençlik Federasyonu, Okmeydanı Özgürlükler Derneği
ve İdil Kültür Merkezi'nin önlerinden
geçilerek sağlık ocağının önüne tekrar
gelindi. Burada bir açıklama okundu.
Yürüyüş boyunca halka seslenilerek
yapılan baskınların devrimci mücadeleyi yok etmek için yapıldığı, fakat
bunu başaramayacakları belirtilerek
halkın devrimci saflarda yer alması gerektiğini belirtildi. Eyleme BDP, ÖDP,
Halkevleri ve ESP destek verdi...
Basın açıklamasının sonunda Grup
Yorum elemanı Cihan Keşkek şunları söyledi: “İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında gözaltına alınanların sadece Grup Yorum elemanları değil,
aynı zamanda bağlamasıdır, enstrümanlarıdır. Derneğe yapılan baskında
alınanlar sadece dernek çalışanları
değil, aynı zamanda yozlaşmaya karşı mücadele edenlerdir. Gençlik Federasyonu'ndan alınanlar sadece federasyon çalışanları değil aynı zamanda parasız eğitim istiyoruz kampanyasının el ilanlarıdır.” Eylem Grup
Yorum marşlarıyla sonlandırıldı.
10 Mayıs akşamı 20:00’de İdil

Kültür Merkezi’nde bir araya gelen
aydın-sanatçılar, İdil Kültür merkezi
çalışanları ve Halk Cepheliler Sibel
Yalçın Parkı’na doğru yürüyüşe geçtiler. “Devrimci Sanat Engellenemez” sloganlarıyla Sibel Yalçın Parkı’na gelen devrimci sanatçılara parkın giriş yönünden “Yaşasın Devrimci
Dayanışma, Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş, Yaşasın DevGenç Yaşasın Dev-Gençliler, Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganları atarak Okmeydanı Haklar ve
Özgürlükler Derneği önünde toplanıp
yine Sibel Yalçın Parkı’na ilerleyen
yüzlerce insan katıldı.

Baskınlar Eylemlerle
Protesto Edildi
Kocaeli: Kocaeli Gençlik Derneği 10 Mayıs günü İnsan Hakları Parkı’nda yaptıkları eylemle baskınları
protesto ettiler. Eylemde okunan açıklamada baskınların hukuksuz olduğu
söylendi ve gözaltıların serbest bırakılması istendi. Eyleme 28 kişi katıldı.
Antalya: 10 Mayıs günü İstanbul
Okmeydanı’nda İdil Kültür Merkezi,
Gençlik Federasyonu ve Okmeydanı
Haklar ve Özgürlükler Derneği’ne yapılan baskın ve 46 gözaltı Antalya
Halk Cephesi tarafından yapılan eylemle protesto edildi. 10 Mayıs günü
Dönerciler Çarşısı Karşısı’nda toplanıldıktan sonra sloganlarla Attalos
Heykeli’nin olduğu meydanına kadar
yürüyüş yapılan eyleme Halkevleri ve
ÖDP de destek verdi. “Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz,
Gözaltılar Serbest Bırakılsın, Kah-

Ankara: 10 Mayıs günü Yüksel
Caddesi'nde bir araya gelen Halk
Cepheliler “Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz” yazan
pankartı açtılar.
“Baskılar Bizi Yıldıramaz, Türküler Susmaz Halaylar Sürer, Gözaltılar Serbest Bırakılsın” yazan dövizlerin taşındığı eylemde Semiha
Eyilik tarafından açıklama okundu.
Açıklamanın ardından oturma eylemi yapıldı.
Oturma eyleminde konuşan sanatçı Mehmet Özer, baskıların devrimcileri yıldıramayacağını söyledi. Konuşmasından sonra da kavga ve direniş şiirlerinden oluşan kısa bir dinleti yaptı.
Mehmet Özer'den sonra ÇHD Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı söz
aldı. Kozağaçlı, yapılan baskınların
hukuksuz ve gayri meşru olduğunu
belirtti. Yarım saat süren oturma eylemi marşlarla sona erdi.
Eyleme KESK Genel Merkezi,
EHP, ÇHD, Özgürlükçü Gençlik,
ESP, BES, Alınteri, SES, EğitimSen, Tüm Bel-Sen'in de destek verdiği
eyleme 150 kişi katıldı.
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Adana: Halk Cepheliler 10 Mayıs’ta İstanbul Okmeydanı’nda yapılan baskınları protesto etmek için
İnönü Parkı’nda “Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi Yıldıramaz
Gözaltılar Serbest Bırakılsın” pankartıyla eylem yaptılar.
Halk Cephesi adına açıklamayı
okuyan Güzin Tolga baskınlarla gözaltılarla devrimcileri sindiremeyeceklerini söyleyerek gözaltıların serbest bırakılmasını istedi. Eyleme Mücadele Birliği ve DHF destek verdi.
Edirne: 10 Mayıs günü Edirne’de Dev-Genç’liler İstanbul’daki
baskınlar için bir eylem yaptılar. Eylemde baskı,gözaltı ve işkencelerin
devrimcileri sindiremeyeceği belir-
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tildi. “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz, Katil ABD İşbirlikçi
AKP” sloganlarının atıldığı eylemde
gözaltıların serbest bırakılması istendi.

ardından Grup Harman’ın “Haklıyız
Kazanacağız” marşını söylemesiyle
sona erdi. Eyleme DHF, PARTİZAN, BDP, TKP de destek verdi.

Malatya: Okmeydanı’nda 10 Mayıs günü evlere ve derneklere yapılan
operasyon sonucu 46 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek için
Malatya’da bir yürüyüş yapıldı. Kemal Özalper İlköğretim Okulu önünden Emeksiz Meydanı’na kadar devam etti. Yürüyüş boyunca “Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi
Yıldıramaz; Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz; Halkız Haklıyız
Kazanacağız; Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganları atılırken
“Baskılar Gözaltılar Bizi Yıldıramaz-Halk Cephesi” yazılı ozalit taşındı. Yürüyüş esnasında polis yakından kamera kaydı yaparak ortamı
terörize etmeyi denedi ancak Halk
Cepheliler’in müdahalesiyle başarılı olamadı. Yürüyüş emeksiz meydanında yapılan basın açıklamasının

Dersim: 11 Mayıs günü Sanat
Sokağı’ndan Yeraltı Çarşısı üzerine yürüyen Halk Cepheliler “Baskılar Bizi
Yıldıramaz” yazılı pankart taşıdılar.
Eylem boyunca “Baskılar Bizi
Yıldıramaz, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Gözaltılar Serbest
Bırakılsın” sloganları atıldı. DHF,
Partizan, BDP, ESP’nin destek verdiği
eylem sloganlarla, alkış ve zılgıtlarla sona erdi.

Baskınlar açıklamalarla
protesto edildi
Kamu Emekçileri Cephesiyaptığı
yazılı açıklama ile yapılan baskınların hukuksuzluk olduğunu belirtti.
Samsun Halk Cephesi yaptığı
açıklama ile gözaltıların serbest bırakılmasını istedi.

Malatya’da,
Nurtepe’deki
Baskınlar
Protesto Edildi
Nurtepe’de 1 Mayıs öncesi başlayan ve günlerdir devam eden gözaltı ve tutuklama terörünü protesto
etmek için Malatya’da yürüyüş ve
basın açıklaması yapıldı.
Paşaköşkü Kemal Özalper İlkokulu önünde başlayan ve Yeşilyurt
Caddesi boyunca devam eden yürüyüşte “Gözaltılar, Baskılar Bizi
Yıldıramaz” pankartı taşınırken sık
sık “Baskılar Bizi Yıldıramaz,Halkız Haklıyız Kazanacağız, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz,
Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar
Bizi Yıldıramaz” sloganları atıldı.
25 kişiyle başlayan eylem mahallelinin katılımıyla 40 kişiye ulaştı.

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

Yıkımlara karşı mücadele
tüm halkın sorunudur!
Yıkımlar ve yıkımlara karşı mücadele akla ilk geldiğinde yıkımlara karşı mücadelenin hep yoksul
halkın sorunu olduğu düşünülür.
O nedenle evini gücünün son sınırını zorlayarak yeri geldiğinde kendini yerden yere atarak, dozerlerin
önüne yatarak korumaya çalışan kadın ve erkekler yalnız bırakılır.
Yoksul evlerin çatılarına, duvarlarına inen her kepçe darbesi, o kepçelerin yoksulların evlerini başlarına yıktığı görülmeyerek, yoksul halk
yıkımlar karşısında tek başına bırakılır.
Bin bir emek ve boğazından keserek biriktirdikleri paralar ile yaptıkları 2 odadan ibaret evleri yıkılarak sokağa atılan, atılacak olan
milyonlarca kadını, erkeği, çocuğu
sokakta kaderine terk etmek duyar-
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sızlığıdır söz konusu olan.
Ne işsizlik tek başına işsiz bırakılan yüz binlerin, ne eğitim, eğitime verecek parası olmadığı için
okula gidemeyen milyonların, ne
evleri yıkılması tek başına ortada bırakılan milyonlarca yoksulun tek başına sorunudur.
Biz halkız... Barınma sorunu da,
yıkımlar da, eğitim sorunu da, sağlık sorunu da, işsizlik de hepimizin
sorunudur aynı zamanda.
Yıkımlara karşı mücadele o nedenle tek başına yoksul halkın sorunu değildir. Herkesin, hepimizin,
tüm halkın sorunudur. Bizlerin başımızı sokacak evimizin olması bu
sorunun bizi ilgilendirmediği anlamına gelmemelidir.
Yıkımlara karşı mücadele, mühendislerden, zabıtalara, işçilerden

kamu emekçilerine, üniversite öğrencilerinden doktorlara kadar hemen
herkesi ilgilendirmelidir.
Yıkımlara karşı mücadele aynı zamanda DİSK’in de, KESK’in de,
mühendis odalarının da, baroların
da öncelikli görevidir. Halktan yana
herkes yıkımlara karşı mücadele
içinde yer almalıdır.
Yıkımlara karşı mücadele aynı zamanda ellerinde sopaları, kalkanları ile yoksul halkın evlerini yıkmaya
gelen zabıtaların da öncelikli sorunudur.
İşçiler, kamu emekçileri, mühendisler, doktorlar, hemşireler,
zabıtalar ve tüm halkımız!
Yoksulların evleri dozerlerin kepçelerinin altında ezilirken, yıkımlar
karşısında sessiz kalamayız! Yoksulları tek başına bırakmak, yıkım
saldırılarının daha çok yoksulu evsiz
bırakması demektir...
Yıkımlara karşı yoksulların yanında yer almalı, direnişlerini büyütmeliyiz! Yıkımlara karşı hepimiz barikat olmalıyız!

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

Devrimci Memur
Hareketi
6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri İle
Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu, 6 Nisan 2011’de, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek
Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu.
AKP iktidarı bu yetki kanununu halka ve emekçilere
yönelik saldırılarını sürdürmek ve emperyalist tekellere
verdiği sözleri daha iyi yerine getirmek için çıkardı.
AKP’nin, emekçilerin hak gasplarına yönelik yasaları TBMM gündeminden geçirmesi hiç de zor değilken neden bu kanunun çıkarılması ve tüm değişiklikler için Bakanlar Kurulu’na yetki verilmesi yolu tercih edilmiştir?
Bu konunun üzerinde durmak gerekir. Birinci olarak, halkın bilgisine sunmadan, gizlice pekçok yasal düzenleme
yapmak ve düzenlemeleri yaptıktan sonra halka bildirmekle
öncesindeki tepkileri engellemek amaçlanıyor. İkinci olarak ise kamunun tasfiyesi sürecini bir bütün halinde tamamlayamadığından kısa ve çabuk yoldan düzenleme yapma yetkisine sahip olmak.
Kısaca; AKP, devlet ile AKP’yi eşitlemekte ve faşist niteliğini açıkça ortaya koymaktadır. Emperyalistler, yerli işbirlikçileri, burjuvazi açısından bu kanun, karlılık oranı yüksek hizmetlerin piyasaya açılma çalışmalarının sonlandırılması ve sermayelerin büyütülmesi anlamına gelmektedir.
Eşit, nitelikli, ücretsiz hizmet alması gereken emekçiler
açısından ise, işsizlik, yoksulluk, açlık ve sefaletin büyüyeceği, devletin sunması gereken hizmetlerin parası olmayanlar tarafından kullanılamayacağı, eğitim/sağlık/sosyal güvenlik gibi hakların budanacağı, iş güvencesinin ortadan kaldırıldığı, esnek ve kuralsız piyasa kurallarının geçerli olduğu bir gelecekle karşı karşıya kalmak demektir.
Bakanlar Kurulu’na, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek anayasada düzenlenmiş olmakla birlikte AKP, kanunu anayasal düzenlemede yer alan ölçütleri
de yok sayarak TBMM’nden geçirmiş ve tüm yetkileri tekelinde toplamıştır.
Yetki Kanunu’nun amacı 1. maddesinde; “kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir
şekilde yürütülmesini sağlamak üzere; kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve
esaslarına ilişkin konularda düzenlemelerde bulunması için
Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir.” olarak tanımlanmıştır.
Kanunun en çarpıcı bendleri ise;

AKP’nin
YETKİ KANUNU
• Kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini, ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu
dikkate alarak hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapılmasını,
• Kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun
sağlanmasını, benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim
tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın
önlenmesini, teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, hiyerarşik bağlılık ve ünvan standardizasyonu sağlanacak
şekilde düzenlenmesini, zorunlu olmadıkça yeni birim kurulmamasını, kadro ihdasında azami tasarrufa riayet edilmesini,
• Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme
usul ve esaslarına ilişkin olarak;
1) Yürütülen hizmetin, özelliklerini de dikkate alacak
şekilde çağdaş kamu yönetimi anlayışına uygun bir şekilde
geliştirilmesini,
2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen hizmetlerin, özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, standardizasyon sağlanacak şekilde düzenlenmesi, şeklinde belirlenmiştir.
•Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile herhangi bir bakanlığın teşkilat yapısı, kadro sayıları, yürüttüğü
hizmet alanı değiştirilebilecek, bakanlıklar birleştirilebilecek veya yeni bakanlıklar kurulabilecektir.
Kamu emekçileri açısından ise tasfiye süreci, işten atılmalar, sürgünler, kurum değişiklikleri, piyasa koşullarına göre performans esasları dahilinde esnek ve kuralsız
çalıştırılma, iş ve işyeri tanımının ortadan kaldırılması,
emekliye sevk edilmesi gibi pek çok hak kaybı getirecektir.
Emekçiler olarak üzerimize düşen; işimizin iş yerimizin
tasfiyesine, özlük ve sosyal haklarımızın gaspına, performansa göre ücretlendirmeye, baskıya, iş güvencemizin ve sosyal güvenlik hakkımızın ortadan kaldırılmasına karşı mücadele etmek, örgütlenmek ve tüm bu saldırılara karşı direnişe geçmektir.
Kazanılmış haklarımızı ortadan kaldırılmasına, açlık
ve sefalete, işsizliğe, çocuklarımızın geleceğinin elinden
alınmasına neden olacak faşist düzenlemelere karşı meşru gücümüzü fiili şekilde hayata geçirmek ve mücadele
etmek için örgütlenmemiz gerekmektedir.
Fiili ve meşru direnişlerimizle, durduramayacağımız
yasa, uygulanmasına engel olamayacağımız düzenleme
yoktur. İnançla ve kararlılıkla sürdüreceğimiz bir mücadele hattı faşizme ve AKP’ye geri adım attıracaktır.

Baş Eğmeyeceğiz! ‘Yola Gelmeyeceğiz’!
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“Biz mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak
“Kentsel Dönüşüm” uygulaması adı altındaki
yıkımların ve saldırıların içinde yer almayacağız!...
Ve biz, halkın mühendisi, mimarı ve şehir plancısı
olarak yıkımlara karşı sürdürülecek mücadelenin
yanında olacağımızı ilan ediyoruz.”

Halkın Mühendislerinden, Mimar ve Şehir Plancılarından

YIKIMLARA KARŞI MÜCADELE KURULTAYI
Ülkemizi bir yandan emperyalist
tekellere talan ettirirken, diğer yandan
da yoksul halkın evlerini yıkacak
olan AKP iktidarı “yeni projelerle”
yıkımların alt yapısını da oluşturmaya çalışıyor.
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Neden kurultay
düzenliyorlar?
Yıkımlar ve yıkımlara karşı mücadelenin tartışıldığı, yıkımlara karşı
mücadelenin örgütlendiği bir dönemde halkın mühendisleri, mimar ve
şehir plancıları da İstanbul’da 28-29
Mayıs 2011’de YIKIMLARA KARŞI MÜCADELE KURULTAYI
düzenliyor.
Kurultayı düzenlerken, şu gerçeğe dikkat çekiyorlar;
“12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra İstanbul’da 1 milyon evin
yıkılacağını, daha şimdiden
Ankara’da 7 bölgenin Bakanlar
Kurulu kararıyla “Kentsel Dönüşüm
ve Gelişim Alanı” ilan edildiğini;
Eskişehir'de 11 ayrı bölgede toplam
2 milyon 500 bin metrekarelik bir
alanın “Kentsel Dönüşüm Bölgesi”
olarak belirlendiğini duymayanımız kalmadı!...”
“Kentsel Dönüşüm” adı altında oligarşinin yoksul halka saldırılarının ete
kemiğe büründüğü koşullarda, düzenlenen kurultay aynı zamanda yıkımlara karşı halkın her kesiminin mücadele etmesi açısından da önemlidir.
Oligarşinin, yıkımlarda mühen-

dislerden mimarlara, şehir plancılarına, zabıtalara kadar halkın yanında
yer alması gereken kesimleri halka
karşı kullanmaya çalıştığı bir gerçektir.
Bu kurultay aynı zamanda,
mühendis, mimar ve şehir plancılarının yıkımlara karşı kimin yanında
yer alması gerektiğini de ortaya koymuştur. Bu kurultay aynı zamanda
tüm mühendislere, tüm mimarlara,
tüm şehir plancılarına, tüm zabıtala-

ÇAĞRI!
28-29 Mayıs 2011 tarihleri arasında yapacağımız;
YIKIMLARA KARŞI
MÜCADELE
KURULTAYI’ında sizleri
de aramızda görmek;
düşünce ve önerilerinizden
güç almak istiyoruz.

Artı İVME
ra, tüm halka bir çağrıdır.
Nitekim, kurultayı düzenleyen
halkın mühendisleri, mimarları, şehir
plancıları, yıkımlar karşısında şunları belirtiyor:
“Bu nedenle, kentimizi, mahallemizi ve sokağımızı yaşanabilir
kılacak tek anlayış; kentte yaşayan
bizlerin karar mekanizmalarına katı-

larak, sosyal, kültürel ve ekonomik
koşullarımızın iyileştirilmesini temel
alan ‘YERİNDE İYİLEŞTİRME
VE YENİLEME’dir.”
Halkın evlerini yıkmanın çözüm
olmadığını, yıkımlara karşı çıkılmasını savunan halkın mühendisleri,
mimarları, şehir plancıları, çözümün
“yerinde iyileştirme” den, konduların ıslah edilmesinden geçtiğini
savunmaktadırlar. Aynı zamanda
yıkımlara karşı bir alternatiftir, yerinde ıslah politikası.

Kurultay neyi tartışacak
28 Mayıs’ta saat 10.00’da açılış
konuşmaları ile başlayacak kurultay
iki gün sürecek.
Ülkemizde ve dünyada Kentsel
Dönüşüm politikalarının, Kentsel
Dönüşüm adı altında sürdürülen politikanın değişik yanları ile tartışılacağı paneller yapılacak.
Yıkım saldırılarını yaşayan yoksul
halkın oturduğu tüm mahallelerin
konuşulacağı, tebliğlerin sunulacağı
bölümlerle birlikte, serbest kürsü de
kurulacak.
Artı İVME’nin tebliğleri, konuşmacıları ile katılacağı kurultayda
yoksul halkın temel sorunu olan
barınma sorunu tartışılacak bir yanıyla da. Kurultay, yıkımlara karşı mücadeleye bir katkı sunacaktır.
Kurultay, önerge oylamaları ve
son konuşmaların yapılması ile birlikte bitirilecek.

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

Kanallar, köprüler, villalar,
gökdelenler... Her şey tekeller için!
AKP ve Tayyip Erdoğan, genel seçimler öncesi İstanbul’a ilişkin, “projelerini” açıklıyor birbiri peşi sıra.
Yeni bir boğaz köprüsünden “Kanal
İstanbul”a, gökdelenlerden yeni
“iki şehre” kadar birçok “proje”
var sırada.
Bunların “halka hizmette ustalık
döneminin” sonuçları olduğunu söylüyor. Olup, olmayacağı, ne kadarının
yapılıp yapılmayacağının bile belli olmadığı bu “projelerin” aç gözlü tekelleri doyurmak için yapıldığını
halktan gizlemeye çalışıyor.
Yaptıkları “projeleri” halkın ihtiyaçlarını, halkın önceliklerini, halkın yaşam koşullarını hesaba katarak
yapmıyorlar. Bunları halk değil, aç
gözlü, kan emici tekeller istiyor.
Kanal’ın adını koydukları İstanbul’u, (kanalı değil) satışa çıkardı
AKP. Tüm bu “proje” yalanları ile
ve süslü sözlerle İstanbul’un yağması gizlenmeye çalışılıyor.
AKP açıktan emperyalist tekellere İstanbul’u pazarlıyor, yağmalatıyor!
AKP’nin yeni yağma ve talanı “Kanal İstanbul” adı altında sürdürülüyor. Yağma ve talan büyüktür.
AKP’nin yağma ve talanda sınır
tanımadığının bir başka örneğidir
“Kanal İstanbul” projesi. Şimdiden işbirlikçi tekeller bu yağmadan
pay almak için sıraya girmiştir.

“Lüksün merkezi” İstanbul
“İstanbul çoktan lüksün merkezi oldu, global marka için de engeliniz yok” diyordu, Alman emperyalist tekeli Hugo Boss’un yöneticisi.

“Lüksün merkezi” demek yağmanın,
talanın merkezi olmak demekti. Tekellerin büyük bir iştahla İstanbul’u
yağmaya girişmeleriydi.
“Zenginlerin emlakçısı” olarak
açıklanan, 42 ülkede 530 ofisi bulunan Sotheby's isimli emperyalist tekel, işbirlikçi Hitay Holding ile ülkemizde ilk ofisini açtı.
Bunlar boşuna gelmiyor, hiç nedensiz şube açmıyorlar. Sotheby's’in
sözcüleri, “Yılda 1 milyar dolarlık satış gerçekleştireceğiz” diyordu

Lüksün Merkezi!
2010’un Nisan ayı itibarıyla alışveriş merkezlerinin
sayısı 225’e yükselmişti. İstanbul’da sadece 2009 yılında 5 alışveriş merkezi açıldı.
2010 yılında Türkiye'de lüks tüketime 14 milyar dolar harcandığını söyleyen işbirlikçi Hitay Holding
patronu Emin Hitay: “İstanbul'da konut projelerinin yüzde 15'i lüks konutlardan oluşuyor. Lüks konutların metrekare fiyatları 4-5 bin dolar
ile 20-25 bin dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlar, özellikle İstanbul'un bazı bölgelerinde Londra,
Paris, New York fiyatlarını yakalamış durumda'' (Bugün, 28 Aralık
2010) diyordu.
Açıklamalar, İstanbul’un nasıl büyük bir pazar olduğunu, milyar dolarların nasıl kolayca kazanıldığını
gösteriyor. Tekeller o nedenle İstanbul’u seçiyor.
AKP bunlarla yetinmeyerek, şim-

di kanalları,
3. boğaz
köprüsünü,
gökdelenleri devreye
sokuyor. Tekellerin iştahını kabartacak yeni “proje”ler sunuyor.

İnşaat sektörü revaçta
“Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, sektörün yılın ilk 9
ayında yüzde 18'in üzerinde büyüme
sağladığına...” (Akşam, 1 Ocak 2010)
değiniyordu.
Ağaoğlu, Kuzu, Taşyapı, Varyap, Çalık, Zorlu, Albayrak gibi işbirlikçi asalakların tabelaları vurgunun olduğu her yerde artık.
“Türkiye İnşaat Malzemeleri
Sektör Görünümü, 2011” başlığıyla açıklanan raporda:
- İnşaat sektörü 2014'e kadar Avrupa'nın 6 katı büyüyecek.
- Dünyada 2014 yılına kadar inşaat sektöründe vurgun ve talan projelerinin revaçta olduğu ülkelerin başında yıllık yüzde 8,5'lik büyüme
tahmini ile Türkiye geliyor.
İnşaat Malzemesi Sanayicileri
Derneği (İMSAD) şöyle diyordu:
“İMSAD olarak Cumhuriyet'in
100. yılında Türkiye'ye 3 tane 100 hediye edeceğiz... 100 milyar dolar
yurt dışı müteahhitlik geliri, 100 milyar dolarlık iç pazar büyüklüğü ve
100 milyar dolar inşaat malzemeleri ihracat yapmak hedefimiz."
“300 milyar dolar” lık vurgunlarla
artık yetinmiyor tekeller. AKP’den
daha fazlasını istiyorlar. AKP ise daha
fazlasını verme konusunda bir kez olsun tereddüt etmiş değildir.
AKP yağmayı sürdürürken, halka
ve devrimcilere bunun için saldırıyor,
sindirmeye çalışıyor.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Gözaltındayız. Hücrelerdeyiz...
Her yerdeyiz! Biz, Dev-Genç’lileriz... 42 yıldır
kimse sindiremedi! Yine sindiremeyeceksiniz!..
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“Böyle ölür bizimkiler” diyor Ulaş’a ağıt türküsünde. Ölüşümüz de, gülüşümüz de bize hastır.
Bizimkilerin sesi geliyor binanın içinden.
Slogan atıyorlar:
“Baskılar Bizi Yıldıramaz!” Meydan okuyorlar dışardaki katil sürülerine...
Marş söylüyorlar:
“Doğrulup gürledik Nisan Direnişi’nde
Kavganın izindeyiz
Özgür bir gelecek müjdecisi yükselen sesimiz
Bizler gençliğiz savaşıyoruz oligarşiye karşı
Savaşacağız halkla birlikte kurtuluşa kadar”
***
Gecenin bir yarısı... Yine AKP’nin yüzlerce polisi yoksul halkın yaşadığı mahallelerden birini kuşatıyor. 10
Mayıs gece yarısı İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde
bulunan Haklar ve Özgürlükler Derneği, İdil Kültür Merkezi ve Gençlik Derneği Federasyonu’na saldırıyorlar.
Suçlular ve korkaklar... Ellerinde otomatik silahlarıyla,
beton kırma makineleriyle, demir makaslarıyla kapılara dayandılar. Katil sürüleri Gençlik Federasyonu’nun
bulunduğu binanın önünde, kapıyı kırmaya çalışıyorlar.
Bizi sindiremezsiniz. 42 yıldır savaşıyoruz... 42 yılda nice kuşatmalardan geçtik. Nice ateş çemberlerinin içinde kaldık. Cuntaları tanıdık. İşkenceleri, infazları, tutsaklıkları yaşadık. 42 yıl... Faşizmin 42 yılına tanığız. 42
yıldır faşizme karşı mücadele ediyoruz.
Bizi gece yarısı dernek baskınlarıyla, gözaltılarla, tutuklamalarla yıldıracaklarını sanıyorlar.
AKP’nin zavallı polisleri ilk barikatta takıldılar. Saatlerdir kapıyı kırmaya çalışıyorlar. Dev-Genç’liler içerde
slogan atıp marş söylüyor. Halay çekiyorlar.
Polis, Gençlik Federasyonu’nun önündeki elektrik direğinde asılı olan kızıl bayrağı indirerek acizliğini gidermeye çalışıyor. Polis bayrağı indirdi. Ne kadar büyük iş
başardı. Gidin amirlerinizden ödülünüzü alın!
O bayrağı indirerek neyi başardığınızı sanıyorsunuz?
O bayrak kaç yıldır gençliğin mücadelesinin önünde dalgalanıyor biliyor musunuz? Yüzlerce ölüm mangası
dayandınız Dev-Genç’lilerin kapısına... Onların yüreğine dokunabilir misiniz? Bayrak Dev-Genç’lilerin yüreğinde. O bayrağı söküp alabilir misiniz? Şu slogan seslerini kesebilir misiniz? “Mahir Hüseyin Ulaş, Kurtulu-

şa Kadar Savaş” diyoruz. Bu sloganlar kaç yıldır atılıyor
biliyor musunuz? Baskınlarınız, terörünüz boşuna. Bu
savaşı durdurabilir misiniz?
***
Dev-Genç’liler öğretiyor. Bir demokratik mevzi nasıl
savunulurmuş öğretiyor.
AKP’nin polisi! Herkese yaptığınızı devrimcilere yapamazsınız. Burası devrimcilerin bir kurumu, elinizi kolunuzu
sallayarak derneklerimize giremezsiniz. Barikatlarımızla karşılaşmak zorundasınız. Keyfiyetinize, terör estirmenize izin
vermeyeceğiz. Bir hırsız gibi, bir korkak gibi ancak gece
yarıları basarsınız derneklerimizi, mahallelerimizi. Bu
polisin gayri meşruluğudur. Halktan korkusudur.
Bir Dev-Genç’li cama çıkıyor ve katiller sürüsüne
sesleniyor: “Gelin hadi korkaklar, sizden korkmuyoruz, korkaklar yüzlerce gelişiniz ondan, korkmuyoruz
sizden”
Polisin kapıları kırması sürerken Dev-Gençliler marşlara, slogan ve halaylara devam ediyorlar.
***
Polis acizliğini, saatlerdir kapıları kırıp kesmeye
çalışırken direkte asılı bayrağı indirerek gidermeye
çalışmıştı. Polisler saatler sonra kapıları kırıp, barikatları
aşıp derneğin içine girdiklerinde onları Dev-Genç’lilerin
duvar yazılamaları karşılıyor. Dev-Genç’liler halk sevgilerini, inançlarını, kararlılıklarını duvarlara yazdıkları
yazılarla gösteriyorlar. AKP’nin polisinden bir acizlik daha,
“teslim olun” diyor. Teslim olan kimseyi bulamayınca zorla, işkenceyle Gençlik Federasyonu’nda bulunan 22 DevGençli’yi gözaltına aldı. Federasyon’daki herkesi gözaltına alarak derneğin kapanacağını mı sandınız?
Gençlik Federasyonu’nu
açmak için gelen Dev-Genç’lileri duvarlara yazılan
“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın
Dev-Gençliler!”, “Halkım seni
ölesiye sevdik!”, “Mahir Hüseyin Ulaş, Kurtuluşa Kadar
Savaş”, “Kahrolsun Faşizm”
sloganları karşılıyor.
Dev-Genç’liler, polisin
elektrik direğinden indirdiği
kızıl bayrağın yerine yenisini astı. Bayrak dalgalanmaya
devam ediyor!...

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden
İşbirlikçi AKP linçlerle mücadelemizi engelleyeceğini sanmıştı. Biz
yine burdayız. Biz yine haklarımız için
mücedele ediyoruz. Biz yine “Bağımsız Türkiye” diyoruz. Biz yine
“Amerika Defol, Bu Vatan Bizim” diyoruz. Biz ülkemizin her tarafında olduğu gibi Edirne’de de parasız eğitim
istiyoruz. Parasız eğitim için çadırlarımızı kurduk. Yine saldırıyorsunuz.
Biz yine kuruyoruz çadırlarımızı.
Saldırılarla, gözaltılarla, tutuklamalarla, linçlerle bizim mücadelemizi engelleyemezsiniz. Edirne’den Kars’a bu
vatan bizim. Bu vatan için bizim kanımız aktı. Vatanımızın her karışı
için biz bedel ödüyoruz. Hiçbir güç bizim mücadelemizi engelleyemez.
Devrimci Gençlik olarak biz her
yerdeyiz. Haklar ve özgürlükler mücadelesine devam ettik. Onca saldırılara rağmen biz yine Edirne’de mücadelemizi sürdürüyoruz.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim’’
demek yasaktı işbirlikçi AKP iktidarına göre. Onun için Edirne’de “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim’’ diyen Edirne
Gençlik Derneği üyelerine polis saldırdı. 18 Aralık 2009’da üç Gençlik
Derneği üyesini polis gözaltın aldı ve

Parasız Eğitim Çadırı Edirne’de Açıldı:

Edirne’den Kars’a Anadolu’nun
her karış toprağı bizimdir!..
tutukladı. Arkadaşlarının serbest bırakılması için imza kampanyası başlatan Edirne Gençlik Derneği üyeleri
27 Aralık 2009’da linç saldırısına uğradı. 3 Ocak 2010’da İstanbul’dan ve
Kırklareli’nden linç saldırılarını protesto etmek için Edirne’ye gelen
Halk Cephesi üyeleri de şehir girişinde durdurularak linç saldırısına uğradı.
Amerikan uşağı işbirlikçi AKP’nin
polisi tam bir keyfiyetle günlerce
Halk Cepheliler’in Edirne’ye girişini
engellemeye çalıştı. Ama başaramadı. Çünkü Edirne’den Kars’a bu ülke
bizim. Gerçek vatanseverler biziz.
Ülkemiz için her türlü bedel ödeyen
biziz. Anadolu’nun her karış toprağında bizim kanımız aktı. Biz bedel
ödüyoruz. İşbirlikçi AKP’nin polisi bizim Edirne’ye girişimizi engelleyemezdi. Engelleyemedi de. Her türlü
saldırıyı göze alarak 9 Ocak’da Edirne’de linç saldırılarını protesto ettik.
AKP’nin polisi buna engel olamazdı.
Olamadı da. AKP’nin polisi Devrimci Gençlik’in örgütlenmesini engellemek için Edirne’de, Erzincan’da,
Kars’ta defalarca saldır. Linçlerle

mücadelemizi engellemeye çalıştı.
Onlarca arkadaşımızı ülkenin değişik
yerlerinde gözaltına aldı, tutukladı.
Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz, parasız eğitim istediği için bir yılı aşkın zamandır tutuklu. Ülkemizin dört bir yanında “Parasız Eğitim İstiyoruz Çadırları” kurup açlık grevleri yaparak
aynı suçları işlemeye devam ediyoruz.
Biz bu ülkenin devrimcileriyiz. Biz
Dev-Genç’liyiz. Linçlerle, gözaltılarla, tutuklamalarla bizim mücadelemiz engellenemez. Saldırılarla mücadelemizin engellenemeyeceğinin
en somut örneklerinden birisi Edirne’dir. AKP’nin polisi oradan buradan
topladığı sivil faşistleri kışkırtarak
örgütlediği linç saldırılarıyla istediği
sonuçları alamamıştır. Edirne faşistlerin değil, bizimdir.
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Edirne Linç Davası Ertelemelerle Sürüyor

Linççiler Hala Cezalandırılmadı
10 Mayıs günü
Edirne’de linç
davasının 8. duruşması görüldü.
Davanın görüldüğü Edirne Adliyesi önünde
Edirne Gençlik
Derneği’de bir
eylem yaptı. Eylemde “Linçlerin Sorumlusu AKP’dir!
Linççiler Cezalandırılsın” yazılı pankart açıldı.
Eylemde okunan açıklamada 8. duruşmanın görüldüğü
davada ertelemelerin devam ettiği belirtilerek “ ‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim’ dedikleri için gözaltına alındık tutuklandık bu da yetmedi AKP ve kolluk güçleri tarafından tezgahlanmış ve ‘vatandaş hassasiyeti’ diye adlandırılmış linçlere uğratıldık.” denildi. Tüm bu saldırı-

ların devrimci demokrat, vatanseverlere karşı olduğunu
ifade eden Gençlik Derneği “Bugün burada bir kez daha
görüyoruz ki düzenin adaleti haksızlıkları, zorbalıkları ortadan kaldırmaya değil, aksine tüm bunları düzen nezdinde
meşrulaştırıp geçiştirmeye endeksli bir sistem halini almış bulunmaktadır. Bu sistemin çarkları öyle bir hale getirilmiştir ki; her kim ben Amerika karşıtıyım, ben sömürüye karşıyım, ben zulümden yana değilim diyorsa işte
o zaman devreye girenler insanları korku imparatorluğu
içine hapsetmeye çalışıyor.” dediler.
Açıklamada son olarak “Devrimci demokrat insanlar olarak bu hukuksuzluğu ve adaletsizliği teşhir etmeye ve davamızın, meşruluğumuzun arkasında durmaya devam edeceğiz.” denildi.
Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen Linç davası 31 2011 Mayıs tarihine ertelendi.

Baş Eğmeyeceğiz! ‘Yola Gelmeyeceğiz’!
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‘Ferhat’la Berna 15 yılla yargılanıyor!
Biz 1-2 gün gözaltında durmuşuz,
7 gün aç tutulmuşuz hiç önemli değil’
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6 Mayıs günü Edirne Gençlik
Derneği’nden öğrenciler, parasız eğitim istediği için tutuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'ın serbest bırakılması için eylem yapıp ardından çadır kurdular. Kısa süre sonra AKP'nin
faşist polisi ve zabıtalar Dev-Genç’lilerin etrafını sararak işkenceyle gözaltına aldılar. Bu saldırıda Diyar Çakıl, Meltem Kılıç, Murat Ulusoy ve
Soner Bulut gözaltına alındı.

Saldırıya ilişkin açıklama yayınlayan Gençlik Federasyonu, aylardır,
çadırlar kurup açlık grevleri yaptıklarını, bu saldırıları birçok ilde yaşadıklarını, bu saldırıların AKP'nin devrimci gençliğe tahammülsüzlüğünü gösterdiğini belirtti. Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldılar.

Saldırılar protesto edildi

7 Mayıs günü Çanakkale Gençlik
Derneği Girişimi Edirne’de
ÇAĞRIMIZDIR;
parasız eğitim çadırına yapılan
saldırıları ve gözaltıları protesto
Çağrımız; başta Ferhat ve
etmek için bir eylem yaptı.
Berna' yı bu zamana kadar
sahiplenmeyen, taleplerimi- “Kocaeli, Adana, Edirne Parasız Eğitim Çadırlarımıza Yazi görmezden gelmeye
pılan Saldırılar Bizi Yıldıraçalışanlar nezdinde, tüm
maz” pankartının açıldığı eyaydınlara, demokratlara,
lemde “Parasız Eğitim İstemek
sendikacılara ve haktan adaletten yana
Suç Değildir, Parasız Eğitim İsolan herkesedir!
tiyoruz, Ferhat ve Berna Serbest Bırakılsın” sloganları atılBASIN AÇIKLAMASI VE YÜRÜYÜŞ:
dı. 13 kişinin katıldığı açıklaYer: Taksim Tramvay Durağı
maya YDG, DGH ve EHP
Tarih:17 Mayıs 2011
destek verdi.
Saat:19.00

MAHKEME
Yer: Beşiktaş Adliyesi
Tarih: 24 Mayıs 2011
Saat:10: 45
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Çadır günlüğünden
2. Gün
Çadırımızı ve etrafı te-

mizleyerek başladık 2. güne. Temizlik işçileri de parkı temizliyor ve
bizlere selam verip başarılar diliyor.
Ardından çay içip sohbet ediyoruz
imza atan ve desteğe gelen kişilerle.
Memurlar, işçiler geçiyor çadırımızın
önünden, onlar da başarılar diliyor,
imza atıyor, bir şeye ihtiyacımız olup
olmadığını soruyor. Ve arkadaşlar
büyük çadırı getiriyor. Hızlıca kuruyoruz çadırımızı. Pankartımızı ağaçlar arasına asıyoruz. Ferhat ve Berna’nın resimlerini koyuyoruz çadırlarımızın yanına. Tabi imza masamızda geldi. Bir kaç arkadaş da masayla ilgileniyor. Polis parkın bitiminde bekliyor, bizi izliyor. Bizse aldırış bile etmeden halkımıza parasız
eğitim istedikleri için tutuklanan arkadaşlarımızdan, parasız eğitim istemenin suç olmadığından, arkadaşlarımızın serbest bırakılmaları için 7
günlük açlık grevinde olduğumuzdan
ve imza kampanyası yaptığımızdan
bahsediyoruz. Bizi dikkatle dinliyorlar. Bazıları dün çadırımıza yapılan saldırıyı duymuş, çok üzülmüş parasız eğitim istiyorsunuz diye size saldırıyorlar, suçlu görüyorlar ama asıl
onlar suçlu diyip imza atıyor başarılar diliyorlar.
(...)

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

Akşama doğru hava soğuyor yeniden. Parktan geçen sayısı azalıyor. Biz de çadırımıza geçiyor, çadırımızı ziyarete gelenlerle birlikte
marşlar türküler söylüyoruz. Gün sonunda 1080 tane imza toplamanın
coşkusunu marşlarımızla dile getiriyoruz. Ve yeni bir güne uyanmak üzere nöbetçi arkadaşlarımıza kolay gelsin diyerek çadırlarımıza gidiyoruz.

Parasız eğitim
mücadelemiz sürüyor…
“Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” kampanyası çerçevesinde her gün
açılan imza masası Taksim Galatasaray Lisesi önünde 6 Mayıs günü de
açıldı. Açılan masada yüksek sesle
halka “eğtimin temel bir hak olduğu,
ancak ülkemizde paralı olduğu ve binlerce öğrencinin parası olmadığı için
okuyamadığı” vurgulandı. Ayrıca
“Üniversitelerde harç liselerde kayıt
paralarının kaldırılması için” imza istendi. Masaya gelen liseli öğrenciler
okullarda notun baskı aracı olarak kullanmasından ve LGS’ deki şifre skandalından bahsettiler.

İzmir Liseli Gençlik:
Parasız Bilimsel Demokratik
Liseler İstiyoruz
İzmir Liseli Gençlik 7 Mayıs
günü Konak Kemeraltı girişinde
“Parasız Bilimsel Demokratik Liseler İstiyoruz Alacağız” kampanyası
için masa açtılar. 2 saat açık kalan masada 160’a yakın imza toplanırken bildiriler de dağıtıldı. Liseli Gençlik yaptığı konuşmalarda parasız eğitimin
yanı sıra Canan Kulaksız şenliğinin de
duyurusunu yaptı ve programı dağıttı. Masanın açık kaldığı sürece “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir,
Ferhat ile Berna Serbest Bırakılsın,
Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atıldı.

Malatya: Malatya’da geçtiğimiz
günlerde Zafer Mahallesi, Fatih Lisesi civarı başta olmak üzere çeşitli
yerlerde “Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler İstiyoruz Alacağız”
kampanyasının pulları yapıldı.

Faşizme Karşı
Omuz Omuza
4 Nisan günü Mersin Üniversitesinde, 3 Nisan’da yaşanan faşist
ve polis saldırılarını protesto etmek
için eylem yapıldı. “Faşizme Karşı Omuz Omuza” pankartıyla FenEdebiyat Fakültesi’nden Cumhuriyet alanına kadar yapılan yürüyüşün ardından açıklama okundu.
Eyleme 350 kişi katıldı.
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Küçükarmutlu’dan Devrimcilerin avukatlığı, zulüm sürdükçe
zalimin karşısında var olacaktır
Seçim Araçları
5 Mayıs günü astım ve kanser ralıştığımız Devrimci Avukatlar ve ÇağKovuldu
hatsızlıkları sonucu yaşamını yitiren
daş Avukatlar geleneklerinin de kuSeçim propagandalarını yapmak,
halkı kandırmak ve oy toplamak için
Küçükarmutlu Mahallesi’ne gelen
seçim araçları mahalleden kovuldu.
6 Mayıs günü dört aracıyla ve
25’e yakın çalışanıyla mahalleye
giren CHP teşhir edilerek mahalleden uzaklaştırıldı.
7 Mayıs günü ise mahallenin içine kadar giren AKP aracı taşlanarak,
sloganlarla mahalleden kovuldu.
8 Mayıs tarihinde de ses aracıyla
gezmek isteyen bağımsız aday Ekrem
Şit’in aracı mahalleden çıkarıldı.
9 Mayıs günü seçim bürosu açan
Saadet Partisi’nin camları Cepheliler tarafından taşlandı. Tüm uyarılara
rağmen büroyu açan Saadet Partisi
bu ilk uyarıdan sonra kepenkleri
kapattı.

Halit Çelenk için Çağdaş Hukukçular Derneği yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamayı yayınlıyoruz:
Halit Çelenk yaşamı boyunca
sendikal mücadelenin, devrimci muhalefetin ve halkın avukatlığını yaptı. Avukatların örgütlenmesi için mücadele etti. Sıkıyönetim mahkemelerinde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde, karakollarda, cezaevlerinde
devletin ağır ve hukuksuz şiddeti altında mücadele edenlere omuz verdi.
Kayıplarını derinden hissettiğimiz
bir kuşağın önde gelen temsilcilerindendi.
Kendisinden önce yitirdiğimiz Niyazi Ağırnaslı, İbrahim Açan ve Refik Ergün gibi, muhalefet ve örgütlenme mücadelesinin “meslek örgütü”
ile sınırlı kalmasına izin vermeyen bu
kuşak, bugün onurla sürdürmeye ça-

rucularından sayılmalıdır.
Sağlık sorunları ile uğraştığı son
yıllarda dahi, ilgisini ve desteğini
meslektaşlarının üzerinden eksik etmedi. Genel Kurullarda Çağdaş Avukatlar Grubu standlarında ve Çağdaş
Hukukçular Derneği etkinliklerinde
yanı başımızda oldu.
Bu kuşak; müvekkillerini sokakta, karakolda, mahkemede, cezaevinde yalnız bırakmamayı bizlere
öğreten kuşaktır. Gerektiğinde darağacına kadar onları terk etmeyecek
olduğunu gösteren, avukatlığı bir iş
değil bir mücadele arkadaşlığı olarak
gören avukatların öncülerindendir
Halit Çelenk.
(...) Yoksulların, ezilenlerin, direnenlerin ve devrimcilerin avukatlığı,
zulüm sürdükçe zalimin karşısında
var olacaktır.
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Seçimlerin solu: TİP’ten ÖDP’ye
soldaki parlamenterizm
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Düzen partilerinin 12 Haziran’da
yapılacak seçimler için ülkenin gündemini seçime kilitleme çabaları sürerken, reformist sol da seçim oyununun içinde yer alarak, bu çabaları
güçlendirdi.
Oligarşi seçimlerle halkı aldatmayı, halkın taleplerini vaatlerle geçiştirmeyi sürdürürken, bu oyunu
bozması gerekenler oyunun bir oyuncusu olmayı kabul ettiler.
Oligarşi hemen her dönem seçim
oyunu ile milyonlarca emekçiyi aldatmış, bu vesileyle de olsa halk kitlelerini düzene yedekleyerek, iktidarına meşruluk kazandırmıştır.
Yeni sömürge bir ülkede seçimler
faşizmin maskesi ve demokrasicilik
oyununun bir parçasıdır. Düzenden
umudunu kesen halk, seçimler aracılığıyla tekrar düzene yedeklenir. Sosyalistler devrim mücadelesinde parlamentoyu reddetmezler elbette. Ancak ülkemizde TİP’ten ÖDP’ye revizyonist, reformist sol da oligarşinin
bu oyununa on yıllardır ortak oldu.
Yine oportünizmden Kürt milliyetçiliğine kadar solun değişik kesimleri de değişik gerekçelerle seçim
oyununun bir parçası oldular.

TİP’ten ÖDP’ye
parlamentoculuk
Türkiye solunda parlamenterist
hayaller, kimi partiler nezdinde görüleceği gibi, dönemlere göre de değişmekle birlikte hep varolmuştur. 12
Mart ve 12 Eylül öncesi bu eğilimler
sola damgasını vuracak ölçüde bir
ağırlığa sahip değildir.
Türkiye solundaki parlamenterist
hayallerin geçmişi çok eskilere dayanır. Diyebiliriz ki, bunun kökenini
TKP’ye kadar uzatmak mümkündür. Parlamentoculuk, TKP ile birlikte
solun gündemine girmiş, o günden günümüze kadar da gelmiştir.
TKP (Türkiye Komünist Partisi)
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“illegal bir parti”den, yasal
TBKP’ye dönüşünceye kadar, aradan
geçen 60 yılda bu hayaller ile yaşamış, düzenin parlamentosuna duyduğu özlemi hep büyütmüştür.
Asıl olarak solda, seçimler ve parlamento konusundaki hayallerin yayıcısı TİP (Türkiye İşçi Partisi) olmuştur. TİP, 1961 Anayasası’nın
ürünü olarak ortaya çıkmış, sosyalizmi cüretle savunan bir parti olamamıştır.
Türkiye’de reformist, revizyonist
solun, legal çalışma tarzının, parlamentoculuğu esas almasının kaynağı
asıl olarak bu yıllar ve TİP’tir. Türkiye
devrimci hareketi devrimin yoluna
dair tartışmalar yürütürken TİP’in
temsil ettiği anlayışa karşı bu nedenle yoğun bir ideolojik mücadele yürütmüştür.
Yasallık, meşruluk adına sosyalizmi açıktan savunmayan, kendine,
ideolojik anlayışına güvenmeyen bu
anlayış 1965 seçimlerinde parlamentodan 15 milletvekili kazandı.
TİP, meclise öylesine abartılı bir rol
biçmişti ki, zafer sarhoşluğu yaşadı
uzun süre.
Bir yandan parlamentodan sözederken, bir yandan da “üç aşamalı”
bir devrimden, sosyalizmden söz etmektedir TİP reformizmi. Parlamen-

Yeni sömürge bir ülkede
seçimler faşizmin maskesi ve
demokrasicilik oyununun bir
parçasıdır. Düzenden
umudunu kesen halk,
seçimler aracılığıyla tekrar
düzene yedeklenir.
Sosyalistler devrim
mücadelesinde parlamentoyu reddetmezler elbette.
Ancak ülkemizde TİP’ten
ÖDP’ye revizyonist,
reformist sol da oligarşinin
bu oyununa on yıllardır
ortak oldu.

toculuk ve “devrim” yan yanadır dillerinde, düşüncelerinde. Parlamentoyu
temel almasına karşın bir yandan da
devrimden söz edecek kadar söylemde keskindir TİP reformizmi.
15 milletvekilliği kazanan TİP,
bu “başarı”sı sonrası, artık savunduğu “devrim”in aşamalarını da bir
yana bırakarak, doğrudan sosyalizme
geçişi savunacak kadar ülke gerçeğinden kopuktur. Nitekim 1969’daki
seçimlerde “başarısını” devam ettirememiş, bu kez 2 milletvekili çıkarmıştır.

Devrimden uzaklaşmış,
düzen içi olmuşlardır
Türkiye devrimci hareketinin silahlı mücadele ile yarattığı o büyük
potansiyel, 1973’lere gelindiğinde
reformist, revizyonist partilerin dikkatini çeker. Bu yıllar peşpeşe legal
partiler de kurulmaya başlanır.
Behice Boran önderliğinde TİP
yeniden kurulur. TİP’i pasif olmakla
suçlayan TSİP kurulur ve sloganlarında çok radikaldir.
1975’te Mihri Belli önderliğinde
kurulan Türkiye Emekçi Partisi
(TEP) ise seçimlerde “bağımsızlık”, “demokrasi” sloganlarını işlemesine karşın “başarısız” olur. Yine
Sosyalist Devrim Partisi, Vatan
Partisi gibi yasal partiler de kurulur.
O yıllarda kurulan bu partiler,
halkın can güvenliğini sahiplenmemiş,
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faşist saldırılara karşı anti-faşist bir
mücadele yürütmemişlerdir. Tümüyle gözlerini parlamentoya dikmiş,
bir yandan lafta keskinliği elden burakmazken pratikte ise mücadelenin
dışına düşmüşlerdir.
Hele 12 Eylül faşist cunta koşullarında ya teslim olmuş ya da cuntanın saldırılarıyla halkı başbaşa bırakarak, mülteci olmuşlardır.
Parlamenterist hayallere bu nedenle 12 Eylül yıllarında ara verilmiş,
asıl olarak solda cunta sonrası başlayan düzen içilik, sosyalizmden uzaklaşma, sağcılık damgasını vurmuştur
o sürece.
Devrimden, sosyalizmden, mücadeleden uzaklaştıkça bu kez düzen
içilik güçlenmiştir. Düzen içilik onları düzenin parlamentosunu bir amaç
haline getirecek bir yere savurmuştur.
Türkiye solunda yaşanan tasfiyecilik tamamlandığında geçmişin anlı
şanlı örgütleri ve burnundan kıl aldırmayan partileri hızla düzenin parlamentosuna yönlerini dönmüşlerdir.
21 Ocak 1996’da kurulan ÖDP
(Özgürlük ve Dayanışma Partisi) kendisini “Aşkın ve devrimin partisi” olarak sundu. Solu birleştirdikleri iddiasındaydılar. ÖDP içinde Devrimci
Yol’dan KSD’ye, TKEP’ten TKP’lilere kadar ondan fazla eski örgüt ve
o örgütlerin önderleri yer aldı. Ancak
artık örgüt olmaktan da devrimci düşüncelerden de çıkmışlardı.
Yıllarca legalizme, parlamentoculuğa karşı en keskin lafları eden
TDKP de bu sürecin içinde yer alarak parlamenter hayalleri büyüterek
Emek Partisi olmuştur.
TİP’ten ÖDP’ye kadar uzanan bir
çok anlayış, sosyalizme parlamento
yolu ile geçileceğini savundu. Gündemlerinden devrimi çıkarmış, devrim diye bir sorunları da kalmamıştır.
Yine seçim oyunu içinde yer alarak faşizmi demokrasi diye aklamışlardır. Düzeni aklayan, kitleleri aldatan bir rol oynamışlardır. Seçimlerde allayıp pullayıp devrimci taktik
olarak açıkladıkları tavırlarında düzenin seçim oyununu teşhir yoktur.

Oportünizm
seçimleri
karikatürize
etmiştir
Oportünizm, seçimler ve parlamento
konusuna deyim yerindeyse olmadık misyonlar yüklemiş, abartılı beklentiler
içine girmiştir. Asıl olarak oportünizm
seçimlere ve parlamentoya abartılı roller yüklemiştir.
Gerçi bugüne kadar bu anlayışını
temellendirememiştir. Zira seçimlerin ve parlamentonun böyle bir işlevi
ülkemizde yoktur.
Farklı zamanlarda, farklı ülkelerde yaşanan örnekleri aynı biçimde
taklit ederek, bu örnekleri tekrar etmenin ülkemiz sınıf mücadelesi tarihine bir katkısı yoktur.
Nitekim bugüne kadar tıpkısının
aynısı olarak sürdürdükleri seçim
taktiklerinin mücadeleye tek bir katkısı olmamıştır.
Türkiye solunun bu kesimi, devrimden, sosyalizmden söz etmesine,
keskin belirlemeler yapmasına karşın
parlamentoculuktan ve parlamenter
hayallerden bir türlü kopamamıştır.
Bu yanıyla reformizmle aralarına kalın sınırlar çizememiş, net bir ideolojik
tutum alamamışlardır.
Geçmiş yıllarda birlik, ittifak adına
CHP’nin desteklenmesini bile gündemlerine alanların yıllarca hemen
hiçbir işlevi olmayan “bağımsız aday”
gösterme taktiği bunun ifadesidir.
Bugün ESP’nin sürdürdüğü “bağımsız aday” larla ilgili politika tam
bir karikatür olmaktan öteye gitmemiştir. Önce 5 yerde abartılı bir biçimde adaylar gösterilmiş, daha sonra YSK yasağı karşısında haklarını
bile savunamamışlardır.
Bu bir taktiğin nasıl karikatürize
edildiği, nasıl ele alındığı konusunda
olumsuz bir örnektir. Bu tavırlar hep
bir taktiğe oturtulmaya çalışılsa da
gerçekte ortada bir taktik de yoktur.
Gerçekte ise , demokratik haklar
için verilmesi gereken mücadele,
harcanması gereken emek parlamen-

Devrimden, sosyalizmden,
mücadeleden uzaklaştıkça
bu kez düzen içilik
güçlenmiştir. Düzen içilik
onları düzenin
parlamentosunu bir amaç
haline getirecek bir yere
savurmuştur.
Türkiye solunda yaşanan
tasfiyecilik tamamlandığında
geçmişin anlı şanlı örgütleri
ve burnundan kıl
aldırmayan partileri hızla
düzenin parlamentosuna
yönlerini dönmüşlerdir.
terist hayaller için harcanmıştır. Ve her
seçim döneminde gündeme getirilen
bu taktik sürgit savunulur olmuştur.
Kuşkusuz mücadeleye hizmet etmesi koşuluyla bağımsız adaylar konusu da tartışılabilir. Ama bunu yaparken bile bir hedefimiz olmak durumundadır. Bu taktik mücadeleyi geliştirecek bir adım olacak mı? Böyle
bakılmak zorundadır. Yoksa 3-5 konuşma adına bu taktik savunulamaz.
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Kürt milliyetçiliğinin
mücadeleye zarar veren
parlamenterizmi
Kürt milliyetçiliği seçimler ve
parlamento konusunu devrimci bir bakış açısıyla, mücadelenin genel çıkarları açısından hiçbir dönem ele almadı. Bu anlayış seçimleri oligarşiye
karşı ya bir pazarlık konusu olarak kullandı ya da tek gündeme hapsetti.
“Şu taleplerimizi yerine getirmezseniz, seçimlere katılmam” anlayışı ile seçimleri bir yandan oligarşiye karşı koz olarak kullanırken, bir
yandan da seçimlerden vazgeçmediler.
Öyle ki, seçimlerde yüzde 10 ba-
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rajından şikayet etmelerine karşın bu konuda taleplerini sahiplenmemiş, sorunun arkasından
dolaşarak, bağımsız adaylarla seçime katılmayı
kabul etmişlerdir. Parti olarak girmeyi zorlamamışlar, hep iktidarın bu konuda adım atacağı beklentisinde olmuşlardır.
Kürt reformizmi, seçimler ve parlamento konusunda, bir yanda kimi sol grupları “birlik”
adına kendine tabi kılarak, gerçekte ise bir birlik kurmayarak, olumsuz bir tablonun yaratıcısı olmuştur.
Kürt reformizminin parlamento anlayışı bir
sapmaya dönüşmüştür. Solun kimi kesimleri on
yılı aşkın bir süredir Kürt milliyetçiliğinin yedeğine düşmüştür. Bu kesimlerin seçimler ve parlamento konusunda politikaları yoktur. Sonuçta bu politikadan güçlenen olmadığı gibi mücadeleye de kattığı yeni bir şey yoktur.

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

Diğer yandan seçilip meclise gönderilen milletvekilleri parlamentoda kendi gündemleri dışında bağımsız bir politika geliştirememişlerdir. Ülke, AKP tarafından emperyalistlere peşkeş çekilirken Kürt milliyetçiliği bunu izlemekle yetinmiştir. Emperyalizmi ve oligarşiyi teşhir noktasında o kürsüyü kullanmamış, yaşanan saldırıları izlemekle yetinmişlerdir.
Kendileri dışında yaşanan ölümler, açlık,
yoksulluk, tecrit, tutuklamalar adeta onları ilgilendirmemektedir. Kendi dışlarında süren bağımsızlık, demokrasi mücadelesini yok saymışlardır. O kürsüden demokrasi mücadelesini ilerletecek politikaları, çözümü, düşünceyi
dile getirmemişlerdir.
Kürt milliyetçiliğinin parlamenterizmi, bağımsızlık ve anti-emperyalist mücadeleden
vazgeçiş ile düzen içileşme üzerine kuruludur.
Kürt milliyetçiğinin parlamenterizminin
temelini “parlamenterist yolla sosyalizme geçiş” oluşturmamaktadır. Öyle bir amaç ve hedefleri yoktur. O yüzden de parlamanter mücadele anlamında bile kendini neredeyse tamamen Kürt sorunu ile sınırlayan demokratik
muhtevası alabildiğine geri ve sınırlı olan bir
parlamenter mücadele vardır ortada.
Türkiye solunun belli kesimleri de kendini
bu geri muhtevaya mahkum ederek, demokratik mücadelenin de hemen hemen dışına düşmüşlerdir. Nitekim bugün oluşturdukları “Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku” tam da böyle bir oluşumdur. Burada yer alanlar Kürt milliyetçiliğine tabidir.
Ve milletvekili seçilmek uğruna mücadeleye
katmayan bir anlayışı savunmuşlardır.
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2. İstanbul
Su Forumu
Toplantısı’na
protesto
5 Mayıs 2011 tarihinde Taksim-Galatasaray Lisesi önünde
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu eylem yaptı. 3-5
Mayıs tarihinde yapılan 2. İstanbul Su Forumu Toplantısı’nın protesto edildiği eyleme
25 kişi katıldı.
Eylemde işgalleriyle dünya
halklarını katledenlerin, gözünü halkların en yaşamsal gereksinimi olan suya diktikleri

belirtildi.
3-5 Mayıs 2011’de İstanbul’da yeniden yapılan Su Forumu’nda, forumu düzenleyenlerin amaçlarının metalaştırdıkları doğal varlıkları bölgesel olarak paylaşmak ve yönetmek, yönetecekleri alanı
büyütmek olduğu söylendi.

TAYAD’lı Aileler
Anneler Günü’nde
Şehit Annelerinin
Yanındaydılar
Anneler Günü’nde Cebeci
Mezarlığı’nda Gülsüman ve
Şenay anaların mezarlarında
anma yapıldı. Anmaya 20'ye
yakın TAYAD’lı Aile katıldı.

Anmada mezarlara çiçekler bırakıldı, konuşmalar yapıldı.
Anmaya katılan ailelere de çiçek verildi.

Mersin:
Ajanlaştırma
Onursuzluktur
9 Mayıs günü DHF, EHP,
ESP, Halk Cephesi, Partizan
yaptıkları eylemle son dönemlerde polislerin ajanlaştırma
gibi onursuzlukları dayatmasını
protesto ettiler.
Eylemde polisin çeşitli imkanlar sunarak devrimcileri ajanlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.
Bunun örneklerini Mersin’de
yaşadıklarını, polisin devrimci-

leri ve devrimci basının okurlarını ajanlaştırma-işbirlikçileştirme onursuzluğunu dayattığını, başta para olmak üzere bir
çok vaatlerde bulunulduğu açıklandı.
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Tarım politikası da

yalan dolan
“Biz, kendi çiftçimizi ve üretim
potansiyelimizi destekleyen, ülkemizi ithalata bağlı
olmaktan kurtaracak, çiftçimizin refahını ve soframızın
bolluk , bereketini arttıracak yeni bir tarım düzeni kurmayı vaat ediyoruz.” (CHP’nin çiftçiler için hazırladığı tanıtım broşüründen)
Adı üstünde “vaat” değil mi? Önce halkı her şeye
muhtaç et. Sonra şunu vereceğim, bunu vereceğim diye
vaatlerde bulun. Halkı aldat. İnansa da inanmasa da halkın ihtiyacı olan şeyleri vaat et... Aldatma sürsün gitsin...
Hayır! Düzen partilerinin yalanlarına kanmayalım.
Aldatmaya izin vermeyelim.
Çiftçiyi bu hale getiren kim? Evet doğrudur: AKP iktidarında çiftçi kan ağlıyor. Ama ne zaman yüzü güldü çiftçinin?
Kılıçdaroğlu reklam filmlerinde “vatandaş rahat bir
nefes alacak” diyor.
Ey halkımız inanıyor musunuz bu yalanlara?
İşte; bugünkü CHP kadrolarının yer aldığı SHP’nin
1991 seçim vaatlerinden bir kaç örnek aktaralım ve iktidara geldikten sonra ne yaptığına bakalım:
“Çiftçilerin Ziraat Bankası’na olan borçları bir defaya mahsus silinecek” dediler.
Peki silindi mi?

Hayır! Tarım ürünlerinin desteklenmesi birkaç
ürün dışında kaldırıldı.
“Pahalılık ve enflasyon iki yıl içinde alt edilecek.”
dedi.
Peki ne oldu? 5 Nisan 1994’te “kemer sıkma” adı
altında büyük sömürü ve soygun paketi açıklandı.
Enflasyonda pahalılık da kat kat arttı.
Kılıçdaroğlu’nun “Devletin desteği, toprağın bereketi çiftçinin olacak. Mazottan alınan vergi kalkacak,
tohum ve gübrenin yüksek maliyetleri aşağı çekilecek.” vaatleri de yalandır.
“Çiftçinin yüzü gülecek”miş! İnanmayın!... İnanırsanız
yarın yüzünüz gülmeyecek, aksine, yüzünüzde sadece derin
bir hayal kırıklığının ve aldatılmanın ifadesi olacak.
Bunlar tarım alanındaki bir kaç örnektir sadece. Bu
işçiler için de emekçiler için de işsizler için de gençler için de aynıdır.
Halkımız; düzen partilerinin yalan vaatlerine kanmayın. Çaresiz değilsiniz. Düzen partilerinin yalanlarına kanmamaktır ilk çaremiz. Biz 73 milyonluk halkız,
her konuda çözümü, kendi gücümüzde, kendi iktidarımızda arayalım.
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düzeninin temsilcileridir. Halkı beş
yılda bir seçim zamanlarında hatırlarlar.

Her seçimden sonra “elim kırılsaydı da oy vermeseydim” diye
yakınır, fakat bir sonraki seçimde
yine gidip düzen partilerinden birine oy veririz.
Neden?
Bir yalan bulup kandırmışlardır
çünkü. Kapımıza gelip oy isterken en
büyük yalanları tek doğru gerçek gibi
anlatırlar çünkü. Onun için burjuva
politikacıları dendiğinde akla ilk
gelen yalancılıklarıdır.
Biliriz onların yalancı olduklarını. Yaşadıklarımızla, bize yaşattıklarıyla tanımışızdır çünkü onları.
Ama yine de o an için inanmak gelir
içimizden.
Açızdır çünkü. Oğlumuz, kızımız
yıllardır işsiz kalmıştır. Ya da üç
kuruşa günübirlik işlerde çalışmak-

SEÇİM ÇALIŞMASI
Dedikleri, Açlığımızın,
İşsizliğimizin,
Çaresizliğimizin
İSTİSMARIDIR!
tadır. Ya da gecekondumuzu yıkacaklardır. Oyunuzu bize verirseniz
“tapu vereceğiz” derler. “Çaresiz” en
yalancısına veririz oyumuzu. Ve sonra yine “elim kırılsaydı da...”
Hayır, kırılmasın elleriniz. Ama
oy da vermeyin bu sahtekar, üç
kağıtçı yalancılara.
Çünkü sizi aç bırakan, işsiz bırakan, yoksullaştıran onlardır.
Gecekondunuzu başınıza yıkan onlardır. Onlar bu sömürü ve soygun

Düzen partileri halkın açlığını,
yoksulluğunu, çaresizliğini, muhtaçlığını kullanıyor. İşsizliğini kullanıyor.
Halkı bir lokma ekmeğe muhtaç
edip, bir ekmekle kandırıyor.

Reddedin bu yalancıları.
Evinize almayın. Kapınızı
açmayın! Asla yapmayacakları
vaaatlerle sizleri kandırmak istiyorlar.
Özellikle iktidardaki partiler seçim
öncesi 30 bin kişilik memur kadrosu açar, 300 bin kişilik kadro açacağının söylentisini çıkarır... İşe alacağı
birkaç bin kişi için açtıkları sınavlarla
milyonlarca kişiyi kandırmaya çalışırlar. Halkın çaresizliği en kaba
haliyle istismar edilir... Her seçim
öncesinde “seçim ekonomisi” diye
özel bir ekonomi uygulanır. Bu bile
başlı başına halkı kandırmanın adıdır.
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Demirer’den Açıklama:

‘ÖZÜR DİLİYORUM’

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

Hatırlanacağı gibi, Yürüyüş’ün
265. Sayısında, Halkın Günlüğü
ve Temel Demirer’e yönelik oarak “ÖZÜR’E DİLEMELİDİR”
başlıklı bir yazı yayınlamıştık.
Sorun, Halkın Günlüğü’nün
10-20 Nisan 2011 tarihli, 10. Sayısında, “Özel Yetkili Mahkemeler”e
tarihi kenar notları” başlıklı Temel
Demirer imzalı yazıda, faşist cinayet ve katliamlarla, devrimci eylemlerin aynılaştırılıyor, devrimci
eylemleri gerçekleştirenler, “devlet
organizasyonunun tetikçisi” olarak
ilan ediliyor, cezalandırılan tekelci
burjuvalar, faşist şeflerden “katledilen canlar” diye, “her biri insanlık ailesi içinde özel bir yer işgal
eden bu değerli insanlar” diye söz
ediliyordu.
Temel Demirer, söz konusu çağrımıza cevap olarak bir özür yayınlamıştır. Demirer yapması gerekeni
bir yanıyla yapmıştır. Yanda metnini yayınladığımız bu özüre ilişkin ayrıca iki noktayı tekrar belirtmeliyiz:
1-) Temel Demirer’in özür açıklamasında, “hata”nın nedeni yoktur;
dolayısıyla ne için özür dilendiği de
belli değildir. Evet, yazılan yazıda
devrimci harekete, devrimci hareketin eylemlerine ve o eylemleri

gerçekleştirenlere dair “aktarmalar” yoluyla da olsa büyük bir hakaret ve karalama vardır. Demirer,
bundan dolayı özür dilemektedir.
Hata nedir? Kopyala yapıştır
hatası mı? Ne hatası bu? Temel
Demirer yazısını okumadan mı koymuştur? Nasıl bir hatadır bu? Gözden mi kaçmıştır?.. Söz konusu
olan sıradan bir hata değildir. Nasıl
bir hata olduğunu açıklamalıdır Demirer. Hata demek yetmiyor. Neden
bu hata yapılmıştır? Basit bir teknik
hatadır diye geçiştirilemez. Temel
Demirer’i bilimsel aydın sorumluluğu çerçevesinde hatayı nedenleri
ve sonuçlarıyla içeren bir özeleştiriye çağırıyoruz.
2-) Yazı, Halkın Günlüğü’nde yayınlanmıştır. Devrimci bir yayın
organı, sayfalarına koyduğu her satırın sorumluluğunu da taşır. Kimse burjuva basın organlarının “bu
köşedeki yazı, yalnız yazarını bağlar” gibi kurallarının arkasına sığınarak sorumluluktan kurtulamaz.
Temel Demirer’in yazısının o
şekliyle yayınlanmasından, o karalamaların yaygınlaşmasından Halkın
Günlüğü de sorumludur ve özür
çağrımız geçerliliğini korumaktadır.

Açıklama:
Temel Demirer
08.05.2011

HATA BENİMDİR;
HATALIYIM;
ÖZÜR DİLİYORUM
‘Yürüyüş’ ve ‘Halkın Günlüğü’ dergilerinin editör ve yazı kurulu’nun dikkatine
Değerli Dost(lar),
Sizlere daha önce yazmıştım.
‘Yürüyüş’ dergisindeki (No: 265, 24 Nisan
2011, s.46.) eleştiri, haklı, yerinde ve doğrudur.
Bir gazetedeki yazıda yayınlanan “liste”den aktarılırken yapılan hata, ciddi ve özür
dilenmesi gereken boyuttadır.
Bu bağlamda “HATALIYIM” diyerek,
‘Yürüyüş’ ve ‘Halkın Günlüğü’ ile tüm
devrimci kamuoyundan ÖZÜR DİLİYORUM…
Ancak belirtmeden, altını özenle çizmeden geçmeyeyim: HATA BENİMDİR…
Şahsım dışında hiç kimse ve hiçbir kurumla ilintilendirilmemelidir, ilintilendirilmesi
de doğru olmaz… (Ayrıca hatamdan ötürü
devrimciler arasında bir “tartışma”ya yol açmak, beni vahim hatamdan da daha çok
üzer.)
Özeleştirimi, söz konusu yazımı daha
önce e-posta ile yolladığım gruptaki tüm adreslere de iletiyorum.
Gereğini (b)ilginize sunarım.
Selamlarımla.

Tekeller halka bir karışlık yer bırakmak istemiyor
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Antalya Esnafı Kepenk Kapattı

Kaleiçi esnafı ile yapılan röportajdan:

Antalya’da Kaleiçi esnafı 11 Mayıs günü
sabahtan öğlene kadar kepenk kapattı. Koç
holdingin Kaleiçi’ndeki dükkanları satın almaya başlamasıyla birlikte polisin ve zabıtanın
esnaflar üzerindeki baskısı artıyor. KaleDer’in çağrısı ile yapılan eylemde esnaf Kaleiçi’nde toplanarak büyükşehir belediyesine
yürüdü. Belediye başkan yardımcısı ile temsilciler görüştü ancak esnafların toplu halde
görüşme isteği reddedildi. Bunun üzerine esnaflar Attalos heykelinin önünde eylemlerinin nedeni ile ilgili açıklama yaptı.

Yürüyüş: Kepenk kapatma amacınız nedir?
Ali GÜZEL: Belediyenin bize uyguladığı baskılar ve verilen sözlerin tutulmaması
Yürüyüş: Kaleiçi esnafı olarak sorunlarınız nelerdir?
GÜZEL: Genel sorunlarımızdan örnekler, tezgahlarımızı
dışarıya çıkarmamıza izin vermemeleri, mallarımızı müşterilere sergileyememek, zabıtaların turist ve esnafları rahatsız etmesidir.
Yürüyüş: Belediye başkanı ile neden görüşmediniz?
GÜZEL: Belediyeye gittik. 4 defa ve her seferinde temsilciler istendi ve görüşmeler temsilcilerle yapılınca sonuç
çıkmıyordu. Bu yüzden hep beraber konuşmak istedik, bu
yüzden de temsilciler niteliğinde görüşmek istemedik.

İşkenceciler Diyor ki; ‘Bir Sizi Yola Getiremedik’

i

değinmeler
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Her şeyleri
zehir!
Kütahya’nın Gümüşlü yöresinde, siyanür ile gümüş
üretimi yapan asalaklar atıklarını da bir baraj gölünde
topladılar. Havuzlardan biri
patladı geçen günlerde.
Çevre zehirleme ve kirletme bakanı Veysel Eroğlu, herkesin gözlerinin içine baka
baka “Çevreye bir gram bile siyanür sızmadı. ... Bütün tedbirler alındı... Vatandaşlarımızın endişe etmesine gerek
yok...” (10 Mayıs, Zaman)
dedi.
Dedi ama, Gümüşlü’de
suyu, havayı, toprağı zehirlemeye devam ediyor altın tekelleri...
AKP iktidarının ve ortaklarının her şanı, her şeyi zeehir gerçekten... dilleri zehir,
üretimleri zehir, seçimleri zehir, sadakaları zehir...

Çizgiyle

Barajları
“değişik”
kullanma

Devlet Su İşleri’nin Genelkurmay'ın
desteği ve yönlendirmesi ile Şırnak ve
Hakkâri’de inşa ettiği 11 "sınır barajı"nın
6'sı bu yıl bitiyor.
Genelkurmay barajlarla sınırları kontrol altına almayı düşünüyor. Barajların
tamamı bittiğinde, sınır geçişleri zorlaşacak ve artık “kuş uçmayacakmış”
Oligarşi barajları, sulama ya da bilinen biçimiyle elektrik üretmek dışında,
“başka amaçlarla” kullanıyor.
Boşuna bir çaba bu!...

Tecrübeden
yararlanma
Tayyip Erdoğan, Süleyman Demirel
için demiş ki, “Ülkenin anasını ağlattı,
şimdi CHP’nin akıl hocası.”
Hiç merak buyurmayın, ülkenin
anasını ağlatmak konusunda hepsi birbirinden üste çıkar.
Bu arada şunu da hatırlatıyor gazeteciler: Tayyip Erdoğan da 2002 seçimlerinden sonra Demirel’i ziyaret edip
“akıllarından” yararlanmış.

söz

Kendi ilkelerimize sadık
kalmaktan mutluluk duyduk;
çünkü ahlaken zayıf insanlar çatışmaları
ya da savaşları kazanamaz, zafere hizmet
edemez...
Castro

İleri demokrasi
safsatalarının sahibi
AKP’nin Evin’e bir
cevabı var mı?
Mehveş Evin'in 11 Mayıs 2011 tarihli Milliyet'te yayınlanan "Ali Demir'in istifası yetmez"
başlıklı köşe yazısının son bölümünden alınmıştır:
" YORUM’SUZ
Grup Yorum’un Bakırköy’deki son konserini
120 bin kişi izledi. Şaka değil! Hiçbir siyasi liderin toplayamayacağı kadar büyük bir kitle bu.
Dün, Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Sabaha karşı,
gaz bombalarıyla ev, Kültür Merkezi ve dernekler
basılarak...
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, “bazı kişilerin arandığı” iddiasıyla bu kararı almış. Peki neden adresi belli insanlar, bu yöntemlerle gözaltına
alınıyor? Bu insanlar örgütlenme hakkına sahip
değil mi?
Herkesin kolaylıkla “terörle bağlantılı” olarak
damgalandığı bir ortamda “tatmin edici” bir cevap almak çok zor görünüyor."

Arınç ve Çiçek;
biri papaz, biri
cellat!
Gözaltına alınmış olanlar ya da
işkenceci polisleri tanıyanlar bilirler. Gözaltında, karakolda, şubede işkenceciler
hep aynı mizanseni tekrar ederler.
İşkencecilerden biri “iyi polisi”, bir papazı oynar. Bir başkası ise “kötü polisi”
yani bir cellatı oynar. Ve bu oyunu yıllardır oynarlar.
Şimdilerde bu oyunu AKP’li Bülent
Arınç ve Cemil Çiçek oynuyor. Arınç ağlıyor sık sık. Yani o kadar iyi!.. Role fazla kaptırıyor kendini.

Şadi Özbolat’ın duruşması 19 Mayıs’ta

Oligarşinin mahkemelerindeki
kavga bu kez emperyalizmin
mahkemelerinde sürecek!

Sayı: 268

Yürüyüş
15 Mayıs
2011

Şadi Özbolat ve Ünal Kaplan Düzyar hakkında
Alman emperyalizmi tarafından açılan dava 19 Mayıs’ta başlayacak.
Şadi Özbolat hapishaneleri tanır. Tutsaklığı tanır. Tecriti çok iyi tanır. Faşizmin yargıçlarını tanır. Faşizmin yargıçlarını tanıdığı gibi, emperyalizmin yargıçlarını da tanır. O nedenle 19 Mayıs’taki
duruşmada yargılanan değil, yargılayan Şadi Özbolat olacaktır.
Eğer emperyalizmin yargıçları bir devrimciyi tanımımışsa onlar da bir devrimciyi, Şadi Özbolat’ı
tanıyacaktır.
Şadi Özbolat bir devrimcidir. Emperyalizme ve
oligarşiye karşı mücadele ederken tutsak düştü.
Davanın hiçbir hukuki zemini yoktur. Hiçbir
meşruluğu yoktur. Alman emperyalizmi bir “suç”u
değil, bir düşünceyi yargılamak istemektedir.

Duruşmaya Çağrı
Türkiyeli iki devrimci tutsak;
Şadi Özbolat ve Ünal Kaplan Düzyar
Devrimci düşüncelerinden dolayı yargılanacaklar.
Düşüncelerimizi değiştirmek için, Türkiye’de
derneklerimizi basanlar, devrimci sanatçılarımızı
gözaltına alanlar, devrimcileri infaz edenler;
Almanya’da da tutukluyor, tecrit hücreleriyle “ya
düşünce değişikliği ya tecrit” uygulamasını dayatıyorlar.
Yargılanmak istenen kişi olarak Şadi Özbolat değil, devrimci düşüncelerdir.
Yargılanmak istenen yurtdışındaki tüm devrimciler, ilericiler, tüm halkımızdır. Bu dava, bu yüzden
hepimizin davasıdır. Duruşmalarında onları yalnız
bırakmayalım!
Duruşmalar: 19 Mayıs 2011, Düsseldorf

AVRUPA’dakiBİZ
Bugün başta emperyalist Almanya olmak üzere Avrupa’daki emperyalist kapitalist ülkelerde Türkiyeli devrimcilere yönelik baskı ve saldırılar, haksız tutuklamalar had safhadadır.

lincimiz ile birlikte geçmişimize, tarihimize, yarattığımız mücadele geleneklerine yani kendi kimliğimize sahip
çıkan özelliklerimiz yok edilmeye, baskı altına alınmaya çalışılıyor.

lomuzdur aynı zamanda. Anadolu
halkının halk özellikleri ile tarihi
ile, kendi mücadele geçmişine, mücadele önderlerine sahip çıkışı ile
devrimciler eliyle ortaya çıkan onur
tablosudur elbette.

Bu saldırıların kuşkusuz nedenleri
vardır. Nedenleri, Türkiyeli devrimcilerin devrime olan inançlarında,
anti-emperyalist mücadelelerinde
aramak gerekir.

Tutsaklarımızı
sahiplenmeliyiz

Bu tabloya sahip çıkmalıyız.

Tarihsel, kültürel gelenekleriyle
adalet ve hak peşinde yürüyen Anadolu göçmeninin en örgütlü, öncü kesimi devrimciler, Avrupa'da gerekçesiz, delilsiz, hatta Avrupa'nın sözde övünç kaynağı burjuva hukuku
bile ayaklar altına alınarak tecrit
hücrelerinde tutuluyor, yıllarca tutsaklığa mahkum ediliyorlar.
Onlar nezdinde bizim örgütlenme bi-
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Onlar bir halkın onurudurlar.
Tutsaklarımıza, halkın
değerlerine, halkın onuruna
sahip çıkmalıyız
Entegrasyon adı altında asimilasyon,
demokrasi ve özgürlük adı altında ırkçılık ve 50 yıldır kesintisiz süren sömürü
böyle devam ettirilebilir ancak.
Bu tablo esasen bizim onur tab-

"Yabancılar Yasası" adlı yasal
baskıya karşı, "Eşit haklar" için mücadele ederek; göçün 50. yılında asimilasyona karşı kimliğimizi savunarak; örgütlenmemize tahammülsüzlüğün karşısında tutsak verdiğimiz
devrimcilere sahip çıkarak, onlar
üzerindeki tecrite “Hayır” diyerek sahip çıkmalıyız.
Onlar bir halkın onurudurlar. Tutsaklarımıza, halkın değerlerine, halkın onuruna sahip çıkmalıyız.
Güçlüyüz, gücümüze sahip çıkmalıyız.

