
Halk İçin, Vatan İçin 
Toprağa Düşenlerin Yeri
Toplu Mezarlar Değildir!

Halk savaşçısı Ali Yıldız’ı oligarşinin 
toplu mezarlarında bırakmayacağız!

Biz Ali’nin yoldaşları
Biz şehit ve tutsak yakınları
Biz işçiler, memurlar, 
öğrenciler, gecekondulular

Halk savaşçısı Ali Yıldız’ı oligarşinin 
toplu mezarlarında bırakmayacağız! Teslim olmayacağız!

Emperyalistler ve İşbirlikçileri! 
Ortadoğu’dan kanlı ellerinizi çekin!

Libya’da 
Kaddafi ve Suriye’de Esat’a dayatılan 

tüm dünya halklarına dayatılan 
teslimiyettir

www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com
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Ali, 12 Şubat 1971 Zonguldak doğumluydu. 1989 yılında
Ankara Hukuk Fakültesi'nde okurken tanıştı devrimciler-
le. Dev-Genç örgütlenmesinde çeşitli görevler üstlendi.

1993-95 arası maden ocaklarında işçi olarak çalıştı. Bu
süreçte Zonguldak'ta İşçi Hareketi Gazetesi temsilciliğini
yaptı. 1995'te gözaltına alınıp tutuklandı.

Bartın Hapishanesi 2. Ölüm Orucu Direnişçisi'ydi. 19 Aralık Kat-
liamı'nda yaralı olarak yanıklar içinde Sincan F Tipi'ne götürüldü.
Oradan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve
orada 8 Temmuz 2001'de ölümsüzleşti.
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Devrimci hareketin saflarında mücadele
eden, Avrupa'nın kültürüne direnen, ülke-
sinden kopmamış bir devrimciydi. 6 Tem-
muz 1988'de Hollanda'da faşistler tarafın-
dan vurularak katledildi.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

2 Temmuz 1980'de İstanbul
Topkapı'da "işkencelere ve faşist
teröre karşı" gerçekleştirilen bir
gösteride, yoldaşlarının güvenli-
ğini sağlamakla görevliydiler.
Polisin gösteriye saldırması
üzerine çıkan çatışmada Talip

ve İbrahim şehit düşerken, Yüksel ağır ya-
ralandı; o da uzun süre komada kaldıktan
sonra şehit düştü. Üçü de devrimci hareke-
tin militan kadrolarındandı. Anti-faşist mü-
cadelede üzerlerine düşen görevleri cüret
ve kararlılıkla yerine getiren devrimcilerdi.

Osman 1959, Uğur 1960 doğum-
luydu. Dev-Genç'in Faşist Teröre
Karşı Mücadele Ekipleri'ndeydi-
ler.

7 Temmuz 1980'de Sirkeci'de
polisle çıkan çatışmada şehit
düştüler.

2 Temmuz-8 Temmuz

“Nedir bu güç / Nerede bulurlar bunca / Sunulan canı
diye sorarsan / Önce halka bakacaksın”

Gökhan Özocak

Osman
KORKMAZ

Uğur
KORKMAZ

İbrahim
KARAKUŞ

Yüksel
KARAN

Bir yoldaşı İsmail Karaman'ı anlatıyor:

“Bir insanı devrimcileştirmenin
mutluluğunu doyasıya yaşardı”

İsmail'i Yenibosna'da devrimci faaliyet yürütürken tanımıştım.
Öncesinde de her kitlesel gösteride, her eylemde gördüğüm bir yüz
olması nedeniyle sanki onlarca yıldır tanıyormuşum gibiydi. Bunda
onun samimi ve karşısındakinde saygınlık uyandıran kişiliğinin de
etkisi vardı.

O'nun sorumluluk yaptığı dönemde Yenibosna'da yapılması
gereken hiçbir işin ortada kaldığına tanık olmadım. Dergilerini
gider alır, tek başına da olsa dağıtır, kahvelere, evlere, işyerlerine
koştururdu. Örgütlenecek bir gösteride, eylemde en küçük işten, en
fazla sorumluluk isteyen işe kadar hepsine gönüllü olur yapardı.
Onunla birlikte bir hareketlilik yaratmıştık bölgede.

Yeni insanlara, gençlere yol göstermek,
örgütlemek için büyük bir çaba gösterirdi. Ve en
önemlisi bundan büyük bir zevk alırdı. Bir insanı
devrimci yapmanın, bu düzenin pisliğinden
kurtarmış olmanın mutluluğunu her
konuşmamızda gözlerinin içi gülerek anlatırdı.

Militan kişiliğini ilk kez ve net olarak
gördüğüm bir olay, Ege şehitleri için, Erhan'ımız
(Yılmaz), Mehmet'imiz (Yıldırım) için İstanbul'un
değişik semtlerinde aynı anda korsan gösteriler yapıldı.
Yenibosna'da yapılacak korsan gösterinin sorumlusu İsmail'di.
Gösteriyi yaptıkları, yolları molotoflarla ateşleyip Ege şehitlerinin
kahramanlıklarını selamladıkları sırada işgüzar bir resmi polis
silahını çekmiş, onlara doğrultup ateş etmeye başlamıştı. Ama
yanılmıştı. Çünkü orada İsmail vardı. Güvenlik için sadece onda
bulunan silahını hemen çekerek bu işgüzar polise doğrulttu.
Korkutacağını düşünerek müdahale etmeye çalışan polis korkmuş,
arkasına bile bakmadan kaçmıştı.

Bu ve buna benzer onlarca örnek, yoldaşlarının ona güveninin
artmasına, İsmail varsa ben de varım demesine neden olmuştur.

Anıları Mirasımız

Ali KOÇ

24 Haziran 1977'de Malatya- Akçadağ- Kepez köyünde
doğdu. 1996 Ölüm Orucu direnişi döneminde İstanbul'da
konfeksiyon işçisi olarak çalışırken, devrimci hareketle
tanıştı. Kısa sürede örgütlü ilişkiler içine girerek, mahalli

alan örgütlenmesinde sorumluluklar aldı ve milis faali-
yeti yürüttü.

Hapishanelerde katledilen yoldaşlarının hesabını sorma
görevini yerine getirirken, 6 Temmuz 2001'de Avcılar Firuzköy'de
polis tarafından katledildi.

Şehit düştüğünde Fırat Tavuk Ölüm Orucu Birlikleri komutanıydı.

İsmail
KARAMAN

SıradakiSıradaki
Başladı işe / Bitirdi işi...

Başlarken avaz avaz
bağırmadı. Bitirdi ve:

Gelin seyredin diye 
dört yanı çağırmadı..

O milyonların 
milyonda biridir.
O bir sıra neferidir.
Damarlarındaki
bilmem hangi soyun

kanı değil.
O bir yarış hayvanı

değil. 
Yüzü herkesin yüzüne

benzer. / Su içer ağzıyla
Ayaklarıyla gezer...

Onun için; başlayan, biten,
başlayan iş var, 
sorgu soruş yok.
Gidiş var. / Duruş yok...

O milyonların 
milyonda biridir.

O bir sıra neferidir.

Adı 
Ali YILDIZ

halk kurtuluş
savaşçısıydı

1997’de katledildi 
Çemişgezek’te bir

toplu mezara
gömüldü

Talip
GÜLDAL

29 Mayıs 1960 İzmir doğum-
luydu. Bornova Yetiştirme
Yurdu'nda kaldığı yıllarda mü-
cadeleye ilk adımını attı. 12
Eylül döneminde tutsak düştü.
'86'da tahliye olduktan sonra
Devrimci İşçi Hareketi içinde

mücadeleye devam ederken 1993'te ye-
niden tutsak düştü.

Direniş başladığında Buca Hapishane-
si'ndeydi. Üçüncü Ölüm Orucu Eki-
bi'nde ölüm orucuna başladı. Katliam-
dan bir süre sonra tahliye edildi. İktida-
rın tahliye rüşvetine, dışarıda da alnın-
daki kızıl bandı çıkarmayarak cevap
verdi. 4 Temmuz 2001'de ölümsüzleşti.

Gökhan
ÖZOCAK

Ahmet
KÖKSAL

Ülkemiz halk
mizahının bü-
yük ustası ve
sorumlu, cesur
aydınlarından-
dı; kitap imza-
lamak için git-

tiği Çeşme'de 6 Tem-
muz 1995'de kalp krizi
sonucu yaşamını yitirdi.

Aziz
NESİN

Ülkemizin
onurlu aydın-
larındandı.
Halkının aydı-
nı olan Ilgaz,
onurlu yaşa-
mında halktan

yana birçok eser yazdı.
83 yaşında, 7 Temmuz
1993'te hayata veda etti.

Rıfat
ILGAZ

7 Temmuz
1980' de
şehit
düştü.

Aynur
CEYLAN

Gecekondu
halkının mü-
cadelesinde
yer aldı. 8
Temmuz
1989'da
Samandıra'da

faşist mafya tarafından
katledildi.

Metin
TOPAL
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4 Ortadoğu’da emperyalizm
kazanamayacak! 

6 AKP Ortadoğu
halklarının düşmanıdır...

8 Emperyalizm bugün Libya ve
Suriye’yi teslim almak
istiyor! Peki yarın?

10 Emperyalizmin planlı,

sistemli katliamı...

11 Evlatlarımızı tecritte

ezdirmeyeceğiz...

14 Nasıl Bir Yaşam:
Vazgeçmek teslim olmaktır

15 Evlatlarına, canlarına,
emeklerine, yarınlarına

sahip çıkıyorlar!

16 Devletin uyguladığı
katliamları teşhir edecek,
korkuyu, öfkeye, direnişe

dönüştüreceğiz

20 Toplu mezarlar faşizmin;
halka ve devrimcilere

gözdağıdır

37 Gençlik Federasyonu’ndan:
Zulme boyun
eğmeyeceğiz!

38 Adalet isteyeceğiz,
hakkımız olanı, parasız

eğitimi isteyeceğiz!

41 Öğretmenimiz:
Hayatı ezberlemek

mümkün değildir

42 Cepheli: İdeolojik mücadele
Cepheli’nin yaşamının bir

parçasıdır!

43 Anadolu Halk Festivali’ni

yapıyoruz!

45 Haberler...

47 AKP yakanların iktidarıdır!

48 “Adaletsizlik varsa;
adalet isteyenler de

olacak!”

51 Avrupa’da Yürüyüş

53 Avrupa’daki Biz:
68 milyonun katili
Alman emperyalistlerinin
“öncü tarihi” olamaz

54 Yeni değinmeler

55 Yitirdiklerimiz

Teslim olmayacağız!

Tarih: 10 Temmuz 2011

Yer: Atatürk Stadyumu
Saat: 19:00

İletişim: 
0-534 668 69 84
0-428 212 18 52

Devrim 
Yürüyüşümüz

Sürüyor...

DERSİM 
HALK CEPHESİ

Ali Yıldız’ın 
cenazesini istiyoruz

Alman Emperyalizmi Devrimcileri Yargılayamaz
Şadi Özbolat ve Ünal Kaplan Düzyar 

Serbest Bırakılsın
Tarih: 30 Haziran-1 Temmuz 2011
Yer: Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi
Kapellweg 36, DÜSSELDORF ALMANYA

MAHKEMEYE ÇAĞRI

Edirne Linç Mahkemesi
“Linç Saldırısını Örgütleyenler Yargılansın”

Tarih: 24 Haziran 2011
Yer: 14. Ağır Ceza Mahkemesi EDİRNE

MAHKEMEYE ÇAĞRI

22 Ali’nin cenazesini almak

boynumuzun borcudur!

24 Atatürk Stadı 10 Temmuz’da
İnönü olacak, Bakırköy

olacak!

25 “Devrim Yürüyüşümüz
Sürüyor” konseri
Grup Yorum’un kavgaya,
Munzur dağlarına çağrısıdır!

26 Dayanışmanın, kardeşliğin

örneği oldu!

28 Halk komiteleri kurmalıyız

(2. Bölüm)

30 Halk Düşmanı AKP:

AKP, IMF’nin emireridir

31 Savaşan Kelimeler:
Kelimelere can veren

devrimci coşkumuzdur

32 Devrimci Okul:

Düşünmek ve öğrenmek

36 Gençliğin Gündeminden:
Gençliğe yönelik faşist
saldırıların sorumlusu

AKP iktidarıdır...

Ülkemizde Gençlik
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Emperyalizm, 21 yıl önce Orta-
doğu’da büyük bir saldırı başlatmış-
tı. Körfez’de insanlık tarihinin en
büyük askeri yığınağı yapılmıştı.
Tüm emperyalistler bu saldırıda uz-
laşma halindeydi. Çünkü ulusal kur-
tuluş savaşlarının zaferiyle, Filistin
devriminin etkisiyle ve Sovyetler
Birliği’nin etkisi altındaki ilerici yö-
netimler nedeniyle, Ortadoğu onlar
için uzun bir zamandır "çiftlikleri" ol-
maktan çıkmıştı. 

Ama bu büyük askeri yığınağın
amacı Ortadoğu'yla da sınırlı değildi.
Askeri yığınak, görünürde Saddam
yönetimine karşı yapılmıştı. Nite-
kim, kısa süre sonra bombalar da Irak
halkının üzerine yağacak, yüz bine ya-
kın Iraklı katledilecekti. Fakat tehdit
tüm dünya halklarınaydı. Gözdağı
emperyalizme karşı direnmek isteyen
tüm güçlere karşıydı. 

1990-91'deki saldırı, 2000'lerin
başından itibaren açık işgallerle sür-
dü. 

Bazen yalnızca İran, bazen İran,
Suriye, bazen 22 ülke birden emper-
yalizmin hedefine konuldu. 

Fakat direniş ve savaş bitmiyor. 

Sosyalist sistemin yıkılmasıyla
oluşan dünya dengesinde, dünyanın
bir ucundan girip öteki ucundan çık-
mayı hayal eden emperyalizm, halk-
ların direnişinden oluşan bir duvara
çarptı. 

O “devasa” güç, ne Irak'ta, ne Af-
ganistan'da direnişi kırmaya yetme-
di. 

O “devasa” güç, ne Türkiye'de, ne
Kolombiya'da, ne Filistin'de, ne Ne-
pal'de, ne Hindistan'da, ne Rusya'da,
ne Bulgaristan'da, ne de dünyanın
başka ülkelerinde Marksist-Leni-
nistleri, devrimcileri, vatanseverle-
ri teslim almayı başaramadı. 

Emperyalizm bugün hala "terör
listeleri" yayınlıyorsa, bugün hala
Libya'da, Suriye'de emperyalizmle
halklar arasında bir savaş cereyan

ediyorsa, bunun sonucudur. 

Libya'da, Suriye'de, "demokratik
emperyalizm safsataları" bir kez daha
yıkıldı. Libya ve Suriye'de yaşanan-
lar bize, emperyalizmin, dünya halk-
larının çok iyi tanıdığı katliamcı,
yağmacı, işgalci, komplocu niteli-
ğinde zerre kadar değişme olmadığı-
nı göstermeye yetiyor. 

Emperyalist devletler, Libya’yı
NATO şemsiyesi altında 19 Mart’tan
bu yana bombalıyorlar. İşbirlikçi
grupları açıkça her açıdan destekleyip
Libya lideri Kaddafi’ye ve halka tes-
limiyeti dayatıyorlar. Aynı şekilde
Suriye’de Esad yönetimine ve halka
teslimiyet dayatılıyor. Suriye içinde-
ki emperyalizm işbirlikçileri de açık
bir şekilde destekleniyor. 

AKP iktidarı da emperyalizme
tam bir uşaklık içinde. Erdoğan yö-
netimi, dün dostumuz dedikleri Esad’ı
bugün diktatörlükle suçluyor ve Ame-
rika’nın ağzından “reformlar yap ya
da çek git” diyorlar. AKP’nin yap-
tıkları bunlarla da sınırlı değil. AKP,
gerek Libya’nın gerekse de Suri-
ye'nin teslim alınmasında, emperya-
lizmin planları doğrultusunda eko-
nomik, siyasi, askeri her açıdan o
planların uygulayıcılığına soyunmuş
durumda. Suriye’de emperyalizm iş-
birlikçilerinin kullandığı silahların
Hatay’dan sokulduğu belirtiliyor me-
sela. Hatırlanacağı gibi Libya’da da
aynı gelişme yaşanmış, İngiliz em-
peryalizmin ajanları suç üstü yaka-

lanmıştı. 

AKP iktidarı, Suriye’den kaçışı
alenen teşvik ederek, kışkırtarak Su-
riye’nin kuşatılmasına başka bir cep-
heden ortak oluyor. Mülteciler için ku-
rulan çadırlara, mevcut yönetime
karşı askeri eylemlere katılanlar, on-
ların yakınları, Türkiye oligarşisinin
çıkardığı “çadırlarda adam başı 500
dolar veriliyor” söylentilerine ina-
nanlar ve “karmaşa” ortamından ka-
çan sıradan insanlar geliyor. (Türki-
ye’ye sığınan Suriyeli’lerden 2000’e
yakınının geri döndüğü belirtiliyor. Bu
da gösteriyor ki, olay sadece klasik an-
lamda “katliamdan kaçan” mülteciler
olayı değil, halkların korkularının,
kaygılarının, yoksulluklarının kulla-
nılması ve işbirlikçiliğin kışkırtıl-
masıdır.) 

Geçtiğimiz günlerde Washington
Post gazetesinde yayımlanan belge-
lere göre de, Amerikan yönetimi
2006’dan bu yana Suriye’de “muha-
lefeti” örgütlemek için 6 milyon do-
lar maddi destek sağladı. Bütün bun-
lar, emperyalizmin karakterine uygun
olandır. Bunları yapmış olmaları de-
ğil, asıl olarak yapmamış olmaları şa-
şırtıcı olurdu. 

İşbirlikçilerin açıktan desteklen-
mesiyle, kışkırtmalarla, komplolarla,
halkın küçük burjuva diktatörlüklere
olan tepkisi de kullanılarak emper-
yalizme boyun eğmeyen tüm halklar
teslim olmaya zorlanıyor.

Libya ve Suriye halklarına per-
vasızca saldırılar sürerken, kuşatma
ve ambargo devam ederken Libya ve
Suriye saldırılarına karşı etkili, kit-
lesel bir tepki geliştirilememiştir.
Libya bombalanır, adım adım açık iş-
galin koşulları yaratılırken, Suri-
ye’ye yönelik kuşatma daraltılır-
ken, dünya “sessiz”dir.

Bu sesizliğin ideolojik, örgütsel
çok çeşitli nedenleri vardır. Bu ses-
sizliğin Avrupa boyutunda demo-
kratik muhalefetin büyük ölçüde

Gerçek nerede peki?..
Gerçek, Marksizm-

Leninizmdedir... Gerçek,
sınıflar mücadelesinin dünyanın

her karışında amansızca
sürmekte olduğudur. 

Gerçek, tüm olayların ve
gelişmelerin emperyalizm ve
halklar arasındaki çelişki ve

savaş çerçevesinde
belirlendiğidir. 

Ortadoğu’da Emperyalizm
Kazanamayacak!



26 Haziran
2011

55

Yürüyüş

Sayı: 274

burjuvazinin etkisi altında olması
vardır. Nitekim bu etkinin sonucudur
ki, bazı Avrupa emperyalist ülkeleri
protestoların önünü açtığı sürece Av-
rupa’da Irak’ın işgaline karşı devasa
gösteriler gerçekleşirken, Avrupa em-
peryalistlerinin Irak’ın işgali konu-
sunda Amerika’yla çelişkilerini çözüp
büyük ölçüde anlaşmalarından sonra
ise gösteriler daralmış ve giderek
durmuştur. İlerici güçler açısından
ideolojik sorun; emperyalizmin ger-
çekten diktatörlükleri tasfiye etmek is-
teyeceğine inanmaktır.                                  

“Demokratik emperyalizm” teo-
rilerine kadar varan bu yanılgı, bir çok
sol kesimi emperyalizmin yanına sa-
vurmuştur.  

Libya ve Suriye saldırılarını yan-
lış bir zeminde değerlendiren, em-
peryalist saldırganlığı geçiştiren an-
layışlar, solun belli kesimlerinde de
söz konusudur. Tunus’ta, Mısır’da
olanları, burjuvazinin gözünden ve di-
linden değerlendiren kesimler, Lib-
ya’da, Suriye’de daha büyük bir ya-
nılgının içine, emperyalist işgali
onaylayan bir konuma düştüler. 

Emperyalistlerin Mısır, Tunus gibi
ülkelerde, halkların küçük burjuva
diktatörlüklerine karşı olan tavrını kul-
lanarak, Libya ve Suriye saldırıları-
nı da bu zeminde meşrulaştırma gay-
retleri, bu sol kesimler sayesinde
daha etkili olabildi. 

Suriye’de ve Libya’daki emper-
yalist saldırı ve kuşatma hiçbir ge-
rekçeyle meşrulaştırılamaz. Suriye
küçük burjuva diktatörlüğünün bas-
kıcı niteliği ayrı bir tartışma konusu-
dur. Neden ayrı bir tartışma konusu?
Çünkü, emperyalizmin bu ülkeye
saldırısının nedenleri arasında bu
“baskıcı yönetim tarzı” yoktur. Em-
peryalist kuşatmanın doğrudan ve
tek nedeni, emperyalist tekellerin çı-
karlarıdır. Neden, mesela Suriye’de
tek bir Amerikan üssü olmamasıdır.
Neden, mesela, Libya’da sağlığın, eği-
timin ücretsiz olmasıdır. Petrol ku-
yularının tamamen emperyalist yağ-
maya açılmamasıdır. Suriye’deki (ve
Libya’daki) işbirlikçilik de, Esad yö-
netiminin baskısına karşı ortaya çıkan
demokratik bir muhalefet değil, em-

peryalizm tarafından örgütlenen, fi-
nanse edilen, kışkırtılan işbirlikçi bir
muhalefettir ve bu anlamıyla destek-
lenemez. Tam tersine, desteklenme-
si gereken Libya ve Suriye halkları-
nın emperyalizme karşı direnişidir.
Suriye ve Libya halkları emperyalizm
karşısında yalnız bırakılmamalıdır;
dünyanın tüm devrimci, ilerici, va-
tansever güçleri, tüm halkları, Libya
ve Suriye halklarının yanında yer

almalıdır.

Devrimciler, ilericiler, vatanse-
verler, Ortadoğu’da yaşananlara, bur-
juvazinin, küçük-burjuvazinin gö-
züyle değil, halkların ve asıl olarak da
DEVRİMCİLERİN gözüyle bakma-
lıdırlar. Emperyalizm hayatın her
alanında kendi ölçülerini, kendi stan-
dartlarını, kendi kültürünü dayatı-
yor. Tüm olguları ve olayları, onların
gözünden görmemiz isteniyor. Bunu
reddetmeliyiz. 

Suriye Dışişleri Bakanı Veblid
Muallim, kendilerine yönelik dayat-
malarla ilgili konuşurken, reformlar
yapacaklarını vurguladıktan sonra
şunu söylüyor. “Haritada Avrupa
diye bir yerin varolduğunu unutaca-
ğız. Yüzümüzü, Doğu’ya, Güney’e...
döneceğiz. Dünya sadece Avrupa’dan
ibaret değil.” Suriye’nin bir demok-
rasiyi ne kadar hayata geçirip geçi-
remeyeceği ayrı bir tartışmadır; fakat
bu sözler önemlidir. Suriyeliler, bir ya-
nıyla da, bu sözleri söyleyebildikle-
ri için emperyalizmin hedefidirler.   

Emperyalizm ne yapıyor? Tüm
dünyaya “Avrupa standartlarını” da-
yatıyor. Her şeyin doğruluk yanlışlık,
güzellik çirkinlik, iyilik kötülük öl-
çütü, emperyalizmin değerlerine göre
belirleniyor. Karşı-devrimlerin adı
devrim oluyor. İlericiler, “uttucu,
muhafazakar” diye ilan edilip, geri-
ciler, ilerici yapılıyor. Emperyalizme
direnenler “ilkel yöneticiler” oluyor;
emperyalizme boyun eğenler ise,
“çağı yakalayabilen liderler”! 

Sınıfları, sınıf mücadelesini red-
dedip, her şeyi mesela sevginin çö-
zeceğini ileri sürenler, "çağdaş", "ka-
fası çalışan" aydınlar olarak pazarla-
nırken, sınıflardan, sömürüden, mü-
cadeleden, direnişten, savaştan söz
edenler "taş devrinde" kalanlar ola-
rak mahkum edilmek isteniyor. Bütün
burjuva teorisyenler, akıl hocaları el
birliği halinde bizden dünyaya “sı-
nıfsız” bir gözle bakmamızı istiyor-
lar. 

Gerçek nerede peki?

Gerçek, Marksizm-Leninizmdedir. 

Gerçek, sınıflar mücadelesinin
dünyanın her karışında amansızca
sürmekte olduğudur. 

Gerçek, tüm olayların ve geliş-
melerin emperyalizm ve halklar ara-
sındaki çelişki ve savaş çerçevesinde
belirlendiğidir. 

Dünya halklarına inanıyoruz. Dün-
ya halklarının bihyıllardır bastırıla-
mayan, yok edilemeyen direnme gü-
cüne güveniyoruz. “Turuncu dev-
rimler”, “kadife devrimler”, “Arap
baharı”, “Yunan güzü” denilerek
halkların bağımsızlık, demokrasi, öz-
gürlük, adalet istemleri, emperyalist
planlara basamak yapılmak istenirken,
hiç kuşku yok ki, görevin en büyüğü
dünya ve ülkemiz devrimcilerine
düşmektedir. Ezilen halkların anti-em-
peryalist, anti-oligarşik kavgasını bü-
yüttüğümüz ölçüde, bu emperyalist
planlar işlemez hale gelecek, bu em-
peryalist yalanlar ve komplolar da-
ğılacak; halkların ekmek, adalet, öz-
gürlük istemleri, devrim yoluna gi-
recektir. Hiç kuşkumuz olmasın; ta-
rihin yasaları açıktır. Zafer, direnen ve
savaşan dünya halklarının olacaktır. 

Görevin en büyüğü
dünya ve ülkemiz

devrimcilerine düşmektedir.
Ezilen halkların

anti- emperyalist,
anti-oligarşik kavgasını
büyüttüğümüz  ölçüde,
bu emperyalist planlar
işlemez hale gelecek,

bu emperyalist yalanlar ve
komplolar dağılacak,

halkların ekmek, adalet,
özgürlük istemleri,

devrim yoluna girecektir. 
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“Kuzey Irak'taki PKK hedefleri-
ne karşı düzenlenen hava operas-
yonlarında görev alan 182. filo (At-
maca) Libya'daki NATO operasyo-
nu için görevlendirildi. Ekibin bir
kaç gün içinde İtalya'nın Sicilya
Adası'ndaki Sigonella Üssüne gid-
ceği öğrenildi.” (Cumhuriyet, 21
Haziran 2011)

182. filo Libya’da ne yapacak?
Çok açık ki, Libya halkının yardımı-
na gitmiyor. NATO’nun Libya’daki
“operasyonu” için görevlendirildi.
NATO’nun Libya “operasyonu”nun
amacını bilmeyen ise yoktur. 

Türkiye’de Kürt halkını bomba-
layarak katleden 182. filoya, şimdi
Libya halkını katletme görevi veril-
di. Gelinen noktada, 182. filonun
doğrudan Libya’yı bombalayıp bom-
balamasının da bir önemi yoktur.

Çünkü Türkiye bu katliamın suç
ortağı ve savunucusudur. Şu anda Lib-
ya önlerinde oligarşinin ordusuna ait
6 savaş gemisi ve gideceklerin dı-
şında 7 savaş uçağı vardır.

Libya saldırısındaki bu ortaklık,
AKP’nin Ortadoğu’daki politikaları-
nın özetidir. AKP, Libya’da olduğu
gibi Suriye, Filistin, Afganistan ile il-
gili tüm gelişmelerde halkların kar-
şısında yer almıştır. 

Halkların katledilmesinin, işgal-
lerin, halka karşı sürdürülen savaşla-
rın suç ortağı, destekçisidir. Bu ko-
nuda emperyalizmin yalanlarının ya-
yıcısı, emperyalizmin maşasıdır.

AKP iktidarının 9 yılının tek bir
gününde, Ortadoğu halkları için alın-
mış tek bir karar yoktur. Libya ve Su-
riye konusunda yaptıkları da emper-
yalistlerin istedikleridir.

AKP işbirlikçilikte sınır tanımayan
bir iktidar olmasına karşın bu yanını
hep gizlemeye çalışmış, görünürde
halkların dostu gözükmüştür.

Libya ve Suriye için, “bizim kar-
deşlerimizdir” diyen Erdoğan, kar-
deşlerim dediği halkların kuyusunu
kazmakta bir an için tereddüt etme-
miştir. Gerçekte halkların dostu değil,
düşmanıdır. Ne Filistin, ne Suriye, ne
Libya, ne de Afgan halkının dostudur.
Emperyalizmin çıkarları neredeyse
AKP oradadır.

AKP, Ortadoğu 
halklarını aldatıyor!

Seçim gecesi ‘zaferini’ kutlayan
Erdoğan, konuştuğu kürsüden Şam’a,
Kudüs’e, Gazze’ye, Beyrut’a ve tüm
Ortadoğu’ya “zaferini” taşırken, on-
ların “koruyucusu” gibi konuşmuş-
tur. Hem de tüm yaptıklarını bir çır-
pıda yok sayarak.

Kuşkusuz o konuşmayı yapar-
ken, “küresel lider”, “bölge lideri”
havalarındadır. Türkiye’ye ilişkin
oluşturmaya çalıştıkları imaj budur.

Türkiye, “bölge lideri” bir ülke-
dir. Ve “tüm Ortadoğu’ya önderlik
yapmaktadır”... Bu yalana başta hal-
kımız olmak üzere tüm Ortadoğu

halklarının inanmasını istemektedir-
ler. Halkları bu yalanlara inandırarak,
“dost” görünüp arkadan hançerleye-
cekler ve emperyalist politikalar böy-
lece sinsice uygulanacaktır. 

Gerçekte ise AKP 9 yıllık iktida-
rı boyunca Ortadoğu’da Amerikan-
cı bir çizgi izledi. ABD’nin çıkarları
neyi gerektiriyorsa onu yaptı, öyle
davrandı. Tayyip Erdoğan’dan Ab-
dullah Gül’e, Ahmet Davutoğlu’na
kadar tüm AKP’liler her fırsatta Ame-
rikan politikalarını ambalajlayarak,
kendi düşünceleriymiş gibi savun-
dular.

Erdoğan açık olarak, “ Büyük Or-
tadoğu Projesi'nin eş başkanıyım.”
diyebilecek kadar emperyalizmin gö-
nüllü bir işbirlikçisidir. Bu sözleri ile
halklara karşı sürdürülen emperyalist
saldırıları desteklemiş, BOP’un gö-
nüllü ajanı olduğunu ilan etmiştir.

Bütün bu açık olgulara rağmen,
AKP’nin özellikle İsrail’e karşı çı-
kışları ve Irak işgalindeki demagojik
manevraları nedeniyle AKP hakkın-
da yanılgılı değerlendirmeler de ya-
pılmış, AKP farklı algılanmıştır. Bun-
da özellikle şu etkenler de rol oyna-
maktadır: 

Birincisi; Ortadoğu’da AKP ideo-
lojik olarak”islamcı bir parti” olarak
görülmekte, işbirlikçiliği gözden ka-
çırılmaktadır.

İkincisi; AKP’nin, Amerikan em-
peryaliziminin Irak işgaline karşı
çıktığı, “tezkereyi geçirmediği” dü-

Amerika: “Başbakan Erdoğan’ı doğru şeyi yaptığı için alkışlıyoruz”

AAKP Ortadoğu halklarının düşmanıdır!

Niye alkışlıyorlar?
Emperyalistlerin yayın organlarından New York

Times gazetesi, başyazısında, Suriye konusunda empe-
ryalistlerin dayatmalarını canla başla savunan
Türkiye’yi ve Erdoğan’ı  şöyle övdü;

“Başbakan Erdoğan’ı doğru şeyi yaptığı için alkışlıyo-
ruz ve tüm uluslararası camiayla birlikte baskıyı artırması
çağrısı yapıyoruz. Suriye’nin kabusunu bitirmenin tek yolu
Beşar Esad’ın gitmesidir.” 

Alkışlar, Suriye halkının kanının dökülmesinden
sorumlu AKP’ye ve işbirlikçi Erdoğan’adır.
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şüncesi yer etmiştir. 

Üçüncüsü; el altından İsrail ile
ilişkileri sürdürürken, herkesin önün-
de İsrail’e “meydan okunması”, Er-
doğan’ın İsrail şovları etkilemiştir
halkları.

Gerçekte ise yaşananlar tam ter-
sidir. Irak işgali için İncirlik üssü so-
nuna kadar açılmıştır. Afganistan ve
Irak’a yönelik saldırılarda İncirlik
kullanılmıştır. Bugün Libya halkına
karşı kullanmak için İzmir’de yeni bir
İncirlik daha oluşturulmaktadır.

AKP öylesine işbirlikçidir ki, Lib-
ya’ya yönelik saldırılarda yaptığı
harcamaları, Türkiye halklarının ver-
diği vergilerden topladığı paralarla,
halkın boğazından koparıp aldıkla-
rından, halkımızın alınteri ile yarat-
tıklarından karşılamaktadır.

Libya saldırısına katılan 14 ülke
arasında harcadığı para ile 4'üncü sı-
rada yer alan Türkiye’nin, “günlük
300 bin, aylık 10 milyon dolar civa-

rında harcaması olduğu” belirtiliyor.

Halkın boğazından koparılıp alı-
nanlarla, Libya halkı bombalanıyor,
katlediliyor. Libya halkı aç ve ilaçsız
kalsın, halk kırılsın, katledilsin, em-
peryalizmin saldırılarına karşı diren-
mesin diye savaş gemileri ve savaş
uçakları ile Libya’yı kuşatma altında
tutmak için harcanıyor.

AKP emperyalizmin 
bir modelidir!

Başyazısında Türkiye’yi işbirlik-
çiliği nedeniyle öven, Erdoğan’ı al-
kışlayan New York Times gazetesi,
2004 yılında da Erdoğan için şunla-
rı söylüyordu; 

“Erdoğan kuvvetli bir biçimde
batı yanlısı... Amerika’nın Erdo-
ğan’ın başarısında güçlü çıkarları
var.” 

Emperyalistlerin yayın organı
bundan 7 yıl önce de Erdoğan’ın sa-
dık bir işbirlikçi olduğunu belirtmiş.

Ve bugün de Erdoğan’ın uşaklığını al-
kışlıyor.

Gerçekte ise Erdoğan, Suriye hal-
kının değil, Amerika’nın dostu, sadık
bir işbirlikçisidir. Bakmayın siz onun
öyle şişindiğine. Önüne atılan bir
kaç “parça kemik” ile karnını doyu-
ran bir sokak köpeği pozisyonunda-
dır. 

Suriye’yi tehdit ederek, Suri-
ye’den mülteci göçünü kışkırtarak, ça-
dır kentler kurarak, Beşar Esad’ın
açıklamalarına “yetmez” deyip, daha
çok taviz isteyerek rolünü oynamak-
tadır.

AKP’nin rolü tam da budur. Em-
peryalizmin çıkarları için Ortadoğu
halklarına karşı gözdağı verecek,
tehdit edecek aynı zamanda “dost”,
“kardeş” gözükecektir. 

AKP emperyalizmin Ortadoğu’da
bir modeli olabilir ama halklar için
halk düşmanı yüzü er ya da geç açı-
ğa çıkacak, tüm Ortadoğu halkları
AKP’nin gerçek yüzünü görecektir. 

Emperyalizm ezilen halklara acı,
katliam, gözyaşı ve yoksulluktan
başka bir şey vermeyen bir oyun oy-
nuyor. Libya bu konuda en somut ör-
nekken söz konusu oyun son za-
manlarda Suriye ile gündeme gel-
miştir. Suriye’de tek Amerikan üssü
yoktur ve emperyalizmin, siyonizmin
kanlı politikalarına karşı çıkan bir ta-
vrı olmuştur. Siyonizm tarafından kat-
ledilen Filistinliler’e destek olmuştur.
Bu yanıyla emperyalizme göre değiş-
mesi gereken 22 ülke arasına gir-
miştir. Şimdi de Suriye halkını
kandırarak hedeflerine varmaya
çalışıyorlar. 

Suriye bu oyunlara direnirken 20
Haziran günü Halk Cepheliler; Libya
ve Suriye’de gelişen olaylara karşı
Taksim Tramvay Durağı’nda eylem

gerçekleştirerek yaşananlara seyirci
kalmayıp, Ortadoğu halklarının
yanında  olduğunu bir kez daha gö-
sterdi. Eylem 12.30’da “Emperyalizm
ve İşbirlikçisi AKP Libya ve Suriy-
e’de Katlediyor, Komplolar Düzen-
liyor, İşgale Hazırlanıyor!” pankartı
açılarak başladı. Öfkeli sloganların
atıldığı eylem de basın metnini Ay-
berk Demirdöven okudu. Demirdö-
ven; Libya’da emperyalizmin işgalini
anlatarak; şimdi de Suriye’de işgale
hazırlanıldığını belirtti ve “AKP Su-
riye halkının dostu değil; düşmanıdır.
Ülkemizdeki Amerikan ve NATO üs-
leriyle işbirlikçiliğini fazlasıyla kanıt-
layan bir iktidardır!” dedi. 

Ardından emperyalist saldırı ku-
rumu olan NATO’yu ve en genelde
emperyalist saldırıları protesto

amacıyla NATO bayrağı yakıldı.
Eylem; “Kahrolsun Emperyalizm

Yaşasın Mücadelemiz”, “Ortadoğu
Halkları Yalnız Değildir”, “Empe-
ryalist Katiller Ortadoğu'dan Defo-
lun”, “Katliam, Komplo, Provaka-
syon Emperyalist İşgale Son!” slo-
ganlarıyla sona erdi.

Emperyalist güçler Angelina Jo-
lie şarlatanlıkları eşliğinde bir yandan
halkları katledip diğer yandan kat-
lettikleri halklara kendi yarattıkları
“yardım meleklerini” gönderip suç-
larını perdeleye dursunlar, Halk Cep-
hesi üyeleri disiplinli ve öfke dolu ey-
lemleriyle emperyalist saldırılara
dikkat çekmeye devam ediyorlar. 

Katliamlar, komplolar,
kan ve yalanla süren saldırı ve işgallerinizi boşa çıkaracağız!

EEMPERYALİZME KARŞI;
KANIYLA, CANIYLA DİRENEN ORTADOĞU

HALKLARI KAZANACAK; BİZ KAZANACAĞIZ!
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Ortadoğu emperyalistler açısından
her zaman denetlenmesi, sahip olun-
ması gereken bir bölge oldu. Bu ne-
denle de Ortadoğu’ya ilişkin emper-
yalist hesaplar, işgaller, saldırılar hiç
eksilmedi.

Daha önce İngiliz ve Fransız em-
peryalistlerinin egemen olduğu böl-
ge, 2. paylaşım savaşı sonrası el de-
ğiştirerek, sistemin jandarması olan
ABD’nin denetimine geçti. 

ABD bölgedeki egemenlik ilişki-
lerini sürdürürken, gerici Arap yöne-
timlerinden güç aldı. 1950’li yıllardan
sonra İran, İsrail ve Türkiye,
ABD’nin sadık uşağı olarak emper-
yalizmin çıkarları için Ortadoğu halk-
larına karşı kullanıldılar.

Aradan geçen on yıllar içinde
bölgede olumlu, olumsuz kimi deği-
şiklikler de yaşandı. Ama değişmeyen
tek şey; ABD emperyalistlerinin böl-
gedeki sömürü ve yağma politika-
larını devam ettirmekteki ısrarı ile hiç-
bir saldırının yok edemediği DİRE-
NİŞ oldu.

Ge niş le til miş Or ta do ğu ve Ku zey
Af ri ka Pro je si (BOP) çerçevesinde 22
ülkenin “yönetimini değiştirmeyi”,
bu ülkeleri tümüyle kendisine bağımlı
hale getirmeyi önlerine hedef olarak
koyan emperyalistlerin saldırıları bu-
gün Suriye ve Libya ile sürmektedir. 

Elbette bu saldırılar, dün nasıl
Afganistan ve Irak ile sınırlı değilse,
bugün de Suriye ve Libya ile sınırlı
değildir. Irak’taki açık işgal ile birlikte

emperyalizm, uçak gemileriyle, yüz
binlerce askeriyle ve “akıllı” bom-
balarıyla bir kez daha Ortadoğu halk-
larının karşısına dikilmiştir. Emper-
yalistlerin Irak’taki işgal için yığdık-
ları on binlerce asker, aynı zamanda
İran ve Suriye için de bir tehdit ve
gözdağı oluşturmuştur.

Emperyalistlerin Irak’taki açık iş-
gali o yanıyla sadece Irak halklarına
yönelik bir saldırı değil, tüm Ortadoğu
halklarına yönelik bir saldırı ve açık
bir tehdittir.

Irak işgali emperyalistlerin aynı
zamanda Filistin’e, Suriye’ye, Lib-
ya’ya, Lübnan’a, İran’a... “ya benim
istediğim gibi iktidarlar olaca ya da
sonunuz böyle olur” demekten baş-
ka bir şey değildir.

Kuşkusuz bu saldırıların dönüm
noktaları Afganistan ve Irak işgalle-
ri olmuştur. Emperyalistlerin söyle-
dikleri yalanlarının aksine, bu işgal-
ler bir gecede karar verilerek yapılan
işgaller değildir.

Özellike Irak’taki işgal, yalanlar
eşliğinde yıllarca sürdürdükleri bir
psikolojik savaş, ambargo ve kuşat-
ma ardından gerçekleştirilmiştir.

Önce hedef belirle, 
sonra saldır!

Ortadoğu’da emperyalistlerin stra-
tejik hedefi, BOP’un egemen hale ge-
tirilmesi, 22 ülkeye emperyalistlerin
istedikleri şeklin verilmesiydi. Em-
peryalizme şu ya da bu oranda tavır
alabilen, emperyalistlerin istediği
gibi bir kukla olmayan, emperya-
listlerin politikalarının önünde engel
olan her ülke, emperyalistlerin ideo-
lojik, psikolojik, askeri saldırılarının,
kuşatmalarının hedefidir.

Bu çatışma değişik ülkelerde sür-
mekle beraber, bugün öne çıkarılan iki
ülkede yoğunlaşmış, açık askeri bir bi-
çim almıştır. Libya’nın haftalardır
bombalanması, Suriye’ye yönelik
kuşatma, bu çatışmanın geldiği nok-
tayı göstermektedir.

Emperyalistler, Libya’da Muam-
mer Kaddafi, Suriye’de Beşar Esad
iktidarlarını yıkmayı ve onların yeri-
ne işbirlikçilerini oturtmayı önlerine
hedef olarak koymuşlardır.

Saldırı ve işgal tehditleri sürer,
Libya her gün bombalanırken, bu em-
peryalist müdahale çok normal  bir şey-
miş gibi savunulmaktadır. Tüm bu
çarpık, işgal ve saldırıyı kutsayan dü-
şünceler televizyonlarda, burjuva ba-
sında her an karşımıza çıkmaktadır. 

Daha iyi anlaşılması için bir örnek
vermek yeterlidir. 21 Mayıs’ta pa-
rametre programında konuşanlar-
dan gazeteci Bilal Çetin ve progra-
ma katılanlar, haftalardır Libya’nın
bombalanmasından tek bir satır söz et-
meden, “Libya’ya niye saldırıyor-
sunuz?” sorusunu tek bir kez sor-
madan, tüm konuşmaları boyunca
Libya’yı, Kaddafi’yi suçlamışlardır.

Tek başına birkaç gazetecinin bu
düşüncede olması değildir mesele.
Bütün olarak tüm topluma bu anlayış
egemen kılınmaya çalışılmaktadır. 

Ülkesi bombalanan, parçalanma,
ve işgal tehdidi ile karşı karşıya olan

Emperyalizm Ortadoğu’da 22 ülkeyi hedef aldı!
Bugün Libya ve Suriye’yi teslim almak 

istiyor! Peki yarın?

Bugün Amerika’ya
Ortadoğu’yu

demokratikleştirecek,
“diktatörlerden kurtaracak”

bir güç olarak bakanlar
yanılmaktadırlar.
Bunu savunanlar,

görmelidirler ki, Amerikan
emperyalizminin

Ortadoğu’ya elli yılı aşkın
süren müdahalesinde tek
bir ülkeye, tek bir halka
demokrasi, barış, adalet

getirmemiştir!

Emperyalistler kanlı
ellerini Suriye ve
Libya’dan
çekmelidir!

Ortadoğu, Ortadoğu
halklarınındır!

Emperyalizme karşı
savaşmak haklı ve
meşrudur!
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bir halkın direnme hakkını meşru
görmeyen bu anlayış, işgali, Lib-
ya’ın bombalanmasını meşru gör-
mektedir.

Kuşkusuz tüm bunların kaynağı,
emperyalistlerdir. İşbirlikçiliği ilik-
lerine kadar sindirmiş Bilal Çetinler’e
o düşünceleri söyleten, Obamalar,
Rassmussenler, Sarkozyler’dir.

Libya’da Muammer Kaddafi’nin
“diktatörlüğü” üzerine bir sürü tefri-
kanın yapıldığı günlerde, NATO Ge-
nel Sekreteri Rassmussen, “3 ay
boyunca Libya’ya yönelik saldırılar
artacak” diyordu. Bu Libya’da taş
üstünde taş kalmaması demektir. 

Bu, daha çok ölüm, daha çok kat-
liam, daha çok Libyalı’nın mülteci
olup yollara düşmesi demektir. Ger-
çek olan budur! Gerçek olan Libya
halkının ateş çemberi içinde olduğu-
dur. Emperyalistlerin sakladıkları
gerçekler de bunlardır asıl olarak. 

Suriye’de tek bir Amerikan as-
keri, tek bir Amerikan üssü yoktur. 

Libya emperyalist tekellere pet-
rolünü yağmalatmak istememiştir. 

1969'da Kaddafi iktidara geldi-
ğinde kişi başına düşen 60 dolar yıl-
lık gelirle Libya, dünyanın en yoksul
ülkelerinden biriydi. Bugün Libyalı-
lar, Afrika'nın en zengin halkı, Arap
dünyasında en yüksek refah düze-
yine sahip halklardan biri. Ailelerin
çoğunluğu ev ve araba sahibi.

Sağlık sistemi tamamen ücret-
siz. Keza eğitim de öyle.

Libya'da işsizlik sıfır.

Kısacası işte bu nedenlerle bu ül-
keler topun ağzına konulmuştur. Em-
peryalist güçlerin yalanları, kışkırtı-
cı yayınlarıyla bu ülkelerde saldırı ve
işgal “meşru” gösterilmeye çalışıl-
maktadır.

İşgalin sonucu Irak’ta açıktır.
Irak’taki işbirlikçiler bile artık gerçeği
gizleyemiyorlar. Irak Meclis Başka-
nı, Amerika’nın Irak’ın tüm mal-
varlığını, petrol gelirlerinin de ol-
duğu paraları çaldığını açıklamıştır. 

Irak, İran, Kuzey Kore ve sonra-
sında Libya, Suriye örneklerinde gö-
rüldüğü gibi emperyalist saldırı kam-
panyası içinde yalanlardan, kuşat-

maya, ambargoya, bombalamalara
kadar her şeyi sayabiliriz. Hepsinde
amaç, emperyalistlerin egemenliğinin
kurulması, emperyalist tekellerin çı-
karlarıdır.

Terörizm demagojisi 
ve yalanlar! 

ABD’nin Afganistan ve Irak iş-
gallerini temellendiren, “ye ni dün ya
dü ze ni” diye ifade edilen dün ya ege -
men li ği ni kur ma po li ti ka sıydı. Bu
süreç asıl olarak, 1990’la rın ba şı na da -
yan mak ta dır. 

Bu dönemde bilindiği gibi, ileri-
ci, sosyalist ülkelerdeki karşı dev-
rimlerle, sos ya list ül ke le r emperya-
lizmin karşısında bir güç olmaktan
çıkmıştı. Yine ulusal kurtuluş savaş-
larının, halk hareketlerinin geriledi-
ği bir dönemdi.

ABD em per ya liz mi  dünya halk-
larına ken di ni tek güç ola rak ka bul et -
tir me he de fi ya nın da, Or ta do ğu’nun
zen gin ye r al tı kay nak la rı nı gasp
ederek, Or ta do ğu pa za rı nı ele ge çi re -
rek ge le cek te ki kriz le ri ne çö züm
üret me he sa bı yaptı.

Amerika’nın dünya egemenliğinin,
Ye ni Dün ya Dü ze ni’nin Or ta do ğu’da -
ki is mi BOP ol du. BOP (Ge niş le til miş
Or ta do ğu ve Ku zey Af ri ka Pro je si)
baş ta ABD ol mak üze re em per ya liz -
min Or ta do ğu’da ege men lik kur ma
pro je siy di.

İşgal, saldırı, halkların zengin-
liklerini gasp etme hesapları yapan
ABD, harekete geçmek için 11 Ey lül
2001’de ABD’deki Dünya Ticaret
Merkezi gökdelenlerinin ve Penta-
gon’un ka çı rı lan uçak lar la vu rul ma -
sı eylemlerini kullandı. Gerçek terö-
rist ABD, dün ya nın ile ri ci, dev rim ci,
sos ya list ül ke le ri ni ve ör güt lerini,
em per ya liz me karşı savaş içinde olan
is la mcı ör güt le ri, ayırmaksızın tüm-
den “terörist” ilan etti.

“Terör listeleri” yayınladılar. “Te-
rörle savaş” adına halklara saldırıla-
rı, kuşatmaları, ambargoyu meşru
hale getirdiler. İran’ı, Kuzey Ko-
re’yi, Küba’yı, Libya’yı, Suriye’yi bu
demagojiyle vurmaya çalıştılar.

Çok geçmeden, terör söyleminin

bir yalanlar dizisinden başka bir şey
olmadığı, asıl olanın işgal ve saldırı-
lar ile halklara boyun eğdirilmesi, ül-
kelerin tüm zenginliklerinin gaspe-
dilmesi, iktidarların değiştirilmesi,
ülke sınırlarının yeniden çizilmesi ol-
duğu da itiraf edildi.

1990’dan bu yana aradan geçen
yirmi yılı aşkın zamanda emperya-
lizmin Ortadoğu yalanları, politikaları
değişmedi. Dün Afganistan ve Irak’ı
işgal edenler, bugün de Libya ve Su-
riye’ye yine yalanlarla saldırıp, am-
bargo ile kuşatarak, işbirlikçileri kul-
lanarak saldırmaktadır.

Nasıl ki dün, sorun “Saddamın
diktatör olması”, “kimyasal silah-
lar”ın bulundurulması değilse, bugün
de sorun “Esad’ın halkın üzerine
tankları sürmesi” ya da “Kaddafi’nin
diktatör” olması değildir.

Esasen hiçbir emperyalistin halkları
düşündüğü, halklara yönelik saldırıla-
rı sorun ettiği yoktur. Öyle olmasaydı,
faşist diktatörlerin on binlerce halkı kat-
lettiği onlarca ülkede emperyalistler fa-
şist darbeleri desteklemezdi.

Öyle olmasaydı, Cezayir’de, Vi-
etnam’da, Çin’de, Nikaragua’da, El
Salvador’da ve daha onlarca ülkede
halkın kanını dökmezlerdi. “İnsan
hakları”, “özgürlük”, “demokrasi”
onların vitrinidir sadece. Bir de işgalin
ve saldırının gerekçeleri olmuştur
hep bu kavramlar.

Dün, Afganistan ve Irak’ı işgal
edenler, nasıl ki emperyalizmin çı-
karları için işgale başvurdularsa, bu-
gün de Suriye ve Libya’ya yönelik
saldırının nedeni aynıdır. Değişen sa-
dece ülkelerdir. 

Yine yalanlar, yine 
ambargo, yine kuşatma! 

Irak işgaline emperyalistler sadece
uçaklarını, tanklarını, askerlerini ha-
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EMPERYALİZMİN HER YERDE HALKLARA DAYATTIĞI

zırlayarak başlamadılar. Irak’ta kul-
landıkları uranyumlu bombalardan
daha da öldürücü olanı, yalanları ve
yürüttükleri psikolojik savaştı.

Emperyalistler işgalin yolunu düz-
lemek için yalanları, demagojileri
aylarca sürdürdüler. CIA, bu süre
içinde tam bir psikolojik savaş yü-
rüttü. Saddam’ın nükleer silahların-
dan, El Kaide’yi desteklediği yalanı-
na kadar hemen her şey ABD tara-
fından uyduruldu, savunuldu. 

Bu yalanlardan biri de, Ameri-
ka’nın “Saddam’ın Nijer’den uran-
yum satın almaya çalıştığı” yönün-
deki açıklamalarıydı. Irak halkına
karşı kullanılan işbirlikçi İyad Allevi,
Ahmed Çelebi ekibine dayandırılan
bu iddianın yalan olduğu da çok geç-
meden açığa çıkmıştı. Sonradan tü-
münün yalan olduğu açığa çıkan
“kimyasal silah var” iddiası için de
Birleşmiş Milletler’de görüntüler eş-
liğinde toplantılar düzenleyip bunu
tüm dünyaya naklen yayınlatmış-
lardı. Ama ilk anda bir etki yapıyor-
du ve emperyalistler de bunun pe-
şindeydi. Bugün yalan saldırısı Lib-
ya ve Suriye için sürüyor.

1990-91’deki büyük askeri saldı-

rıya rağmen Irak’a boyun eğdireme-
yen emperyalizm, tarihin gördüğü
en katliamcı ambargoyu uyguladı.
Irak gıda ve ilaç ambargosu ile yıl-
larca kuşatma ve tecrit altında tutul-
du. Irak’a zorunlu ihtiyaç maddeleri
satan ülkeler, emperyalist şirketler bile
kara listeye alındı. Irak’ı yıllarca ilaç-
sız, gıdasız, aç bıraktılar. Petrol ge-
lirlerine el koydular.

Bu ambargo sonucunda yarım
milyonu aşkın çocuk öldü. Bir gaze-
teci ABD Dışişleri Bakanı Madelei-
ne Albright’e sormuştu: “Irak'ta
yarım milyon çocuğun öldüğünü
duyduk. Bu Hiroşima'da ölenlerden
daha çok çocuk demektir. Bu bede-
li ödemeye değer miydi?”

Amerika’lı katil “Bu bedeli öde-
meye değdiğini düşünüyoruz” diye
cevap vermişti bu soruya. 

Bugün Libya ve Suriye konusun-
da da aynı yalan kampanyaları sür-
dürülmektedir. Suriye’ye yönelik ya-
lanlar, aylar öncesinden Eski Lübnan
Başbakanı Refik Hariri’nin öldürül-
mesinin ardından yoğunlaştırılmış,
önce Suriye’nin Filistin ve Lübnan
üzerindeki etkisi azaltılıp yok edilmek
istenmiştir. Hariri’nin öldürülmesi ko-

nusundaki BM raporları da, hukuki bir
araştırma olmaktan uzak, Suriye hak-
kındaki emperyalist kuşatmayı ta-
mamlamaya yönelikti.  

Amerika Suriye’yi daha önce de
Irak’taki direnişi desteklemekle
suçlamıştı. Suriye’deki işbirlikçilerin
harekete geçirilmesi ile birlikte şim-
dilerde ise katliam, kadınların gö-
ğüslerinin kesilmesi gibi haberler
birbirini izliyor. 

Tüm bunlarla, Suriye’ye emper-
yalistlerin bir saldırısı meşru hale ge-
tirilmeye çalışılmaktadır. Suriye’nin
etkisizleştirilmesi demek, Amerikan
emperyalizminin Lübnan ve Filistin
üzerinde daha rahat planlar yapabi-
leceği koşullar demektir. Suriye’ye
saldırının diğer boyutu da budur. 

Libya ve Suriye saldırıları, hiçbir
biçimde, hiçbir açıdan meşru değildir. 

NATO uçakları, 20 Haziran’da sabaha karşı, Sor-
man’da Kaddafi’nin eski bir arkadaşının evini hedef alan
bir saldırı daha gerçekleştirdiler; sekiz roket isabet eden
evde, üçü çocuk 15 kişi katledildi. 

BEBEK KATİLLERİ!..

Çoluk, çocuk demeden katlediyorlar. Sonra “pardon”
diyorlar: “Kazaen” oldu...

Aynı “kaza” kendilerine olsa savaş nedeni sayarlar.
Ama ezilen halkların canının hiç bir önemi yok. Ulus-
lararası hukuk, sözleşmeler, kriterler söz konusu olan ken-
dileri olunca “kazaen” denilip katliamlara devam edili-
yor. 

Yanlışlık ya da kazaen yapılan bir şey değil. Emper-
yalistler başından beri planlı, sistemli bir şekilde Libya
halkını katlediyor. 

Açık hedef belirleyip suikastler düzenliyorlar. Sava-
şın da uluslararası bir hukuku var, kuralları var. Ama em-
peryalistler hiçbir hukuk, kural tanımadan katlediyor. Ulus-
lararası hukuka göre tanınan Libya’nın lideri Kaddafi’nin

ö ldü rü lmes in in
meşru olduğunu sa-
vunuyorlar.  

Daha önce Kad-
dafi’in oğlunu ve
torunlarını katletti-
ler. 20 Haziran’daki katliam da planlanmış bir katliam-
dır. Bombalanan yer Kaddafi’nin eski bir arkadaşının evi.
Hiç bir yanlışlık yok! Yanlışlık; katliam için hedef aldıkları
kişinin öldürülememiş olmasıdır. 

Emperyalistler, bu tür sistemli suikastlerle Kaddafi’nin
yanında direnen herkesi özel hedef yapıyor. Ayrıca
planlı sistemli katliamların daşında direnen tüm halk em-
peryalistlerin hedefi olmaktadır. Libya’da NATO’nun
bombardımanından zar görmeyen neredeyse tek bir
bina yok. Bu bombardımanlarda binlerce kişiyi katletti-
ler. 

Ancak her şeye rağmen Libya’da emperyalistler ye-
nilecek. Kazanan Libya halkı olacak. 

Yanlışlıkla değil, “kazaen” değil, 
emperyalizmin planlı, sistemli katliamı... 
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ÇADIRLARIMIZ;

TALEPLERİMİZİ
HAYKIRDIĞIMIZ,

TALEPLERİMİZİ KABUL
ETTİRMEK İÇİN
DİRENDİĞİMİZ,

ÇADIRLARIMIZ BİZİM EN
MEŞRU MEVZİLERİMİZDİR!

Devrimciler bu ülkenin en soylu
damarlarını taşıyan insanları…

Devrimciler zulmü görüp de sus-
maya, yok saymaya dayanamayan
yüreklerin taşıyıcıları…

Devrimciler haksızlıklar karşısın-
da, düşman karşısında gözleri alev
alev yanan savaşçılar…

İşte bu parka adını veren Hüseyin
Aksoy da 15’inde öyle devrimciler-
dendi. 

15’inde emperyalist ve faşist sis-
teme savaş açanlardandı.

O Çayan’ın ilk şehididir. ‘79 yılının
14 Temmuz’unda Kâğıthane’de Dev-
rimci Sol’un kampanya bildirisini da-
ğıtırken sağ yakalanıp başçavuş tara-
fından tam 32 kurşunla şehit ediliyor. 

32 kurşunla halka olan nefretini
kusan faşist çavuş Erdal Görücü ara-
dan birkaç ay geçmeden halkın ada-
leti ile de tanışıyor.

Çayan halkı halk arazisi olarak tes-
pit ettiği bu yere parkı yapar. Hem de
sadece kendi imkânlarıyla.  

Nurtepe halkı da her şeyiyle sa-
vunur bu araziyi; devlete, mafyaya ve
faşistlere karşı.

Evet, Hüseyin Aksoy Par-
kı’nda bir ay önce başlayan di-
reniş devam ediyor. 

Her şey yerli yerinde. Dayı-
mızın siluetinin olduğu flamalar
dalgalanmaya devam ediyor.
Son bir kaç ayda tutuklanan
100’ü aşkın devrimcinin fotoğ-
rafları da flama şeklinde çıkar-
tılıp asılmış… Parka gelenleri

karşılıyor tutsaklarımız…

Ve olmazsa olmaz olan parkın
müdavimleri, umudun çocukları… 

Bugün açlık grevine yeni başlayan
insanlar var.  Biri 56 yaşında, biri 23
yaşında ve diğeri 17 yaşında. Direniş
kuşak farkı tanımıyor ya da başka bir
deyişle direniş, kuşakları etrafında bir-
leştiriyor. 56 yaşındaki Hatun ana dün
yaşadıklarını anlatıyor… 

Mahallede devrimcilere yönelik si-
lahlı saldırıyı anlatıyor; Hatun Ana;
“Ben elişi tezgâhındaydım. Yanında
tutsağımız Yıldız Keskin’in annesi
vardı. Cezaevindeki kadınlarımıza
elbise diktirecektik. Silah seslerini du-
yunca Yıldız’ın annesi de panikledi.
Ben de onu önce sakinleştirdim. Son-
ra da birlikte çadıra geldik…

Oturma eylemi yapılacağını duy-
dum. Ben de eylemin yapılacağı yere
gittim. Talebimiz mahalleye giren
polisin defolup gitmesiydi. Öyle de
oldu. Biz kazandık. Polis defoldu
gitti.

Eylem sonunda insanlar çok coş-
kuluydu. Çadıra tekrar dönüp türkü-
ler ve marşlar söyledik.” 

Hatun anada kemik erimesi ve iş-
kencelerden kaynaklı ufak tefek de
olsa sakatlıklar var. Buna rağmen
elinden geldiğince Halk Cepheliler’e
destek oluyor. Ama onun içinde yine
de bir burukluk var. Çünkü kendi yap-
tıklarının yetersiz olduğunu söylüyor.

Sonra da ağaç ve direklerin arası-
na bağlanmış olan tutsak resimlerine

bakarak konuşuyoruz. Fotoğraftaki
tutsakların hepsini tanımıyor ana-
mız. O halde neden açlık grevindesin
diye sorduğumuzda biraz garipsiyor
sorumuzu ama anlatıveriyor:

“Ben onların bir kısmını hiç bil-
mesem bile sonuçta 40 yıldır dev-
rimcilerin arasındayım. Resimdekileri
birebir tanımam gerekmiyor.”  Hatun
ana kahvaltısını yapıp her gün çadı-
ra geldiğini söyleyince çadır ikinci
evin oldu herhalde sözümüze karşılık
“valla çadır birinci evim diğeri ikin-
ci evim oldu” cevabını veriyor güle-
rek.

Burdur’da üniversite okuyan Mu-
kadder Çayan’da oturuyormuş. O da
devrimcileri “haksızlığa, yoksulluğa
karşı mücadele eden insanlar” olarak
tanıyor. O yüzden tutuklandıklarının
farkında. Destek olmasını şöyle an-
latıyor: “Burada insanlar devrimcile-
rin yaptığı kondularda oturuyorlar.
Yani onların sayesinde evleri var.
Herkes onlara destek olmalı” Mu-
kaddes öyle deyince hemen şunu so-
ruyoruz, sizin evinizi de mi onlar yap-
tı? 

Cevabı, “Hayır” olunca etraftaki
insanlar gülmeye başlıyor. Ama da-
yanışmanın bencillikler karşısında
en iyi cevabı oluyor Mukaddes. 

Sohbetimize direnişe katılmayan,
ama maddi manevi desteğini hiç ek-
sik etmeyen biri daha katılıyor. Ça-
lışmadığı zamanlar bütün zamanı ça-
dırda geçiriyor. Nasıl geçmesin ki ça-

dır evinin hemen önünde sayılır.
Adı Tülay. Tülay yukarda belirt-
tiğimiz gibi açlık grevine katıl-
mamış. Hatta çadırdan önce dev-
rimcilere karşı olan bir insanmış.
Kendisi bu durum hakkında “ça-
dır açıldıktan sonra onların anla-
tımı ve benim onları birebir tanı-
mamla düşüncelerim değişti. Ey-
lemlerin anlamını, amacını pek bil-
miyordum. Tabi korku da vardı.

Türkiye ve dünya halkları tanıktır ki; Baskılar, gözaltılar, işkenceler, katliamlar
halkın haklı taleplerini haykırmasına  engel olamamıştır.

Yine anlatacağız! Yeniden anlatacağız! Herkese anlatacağız!
Haklı ve meşru taleplerimizi haykıracağız!

Evlatlarımızı Tecritte Ezdirtmeyeceğiz!

TESLİMİYETTİR... TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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Ama şimdi o kadar korkmuyo-
rum.” diyor.

Tülay’ın dünyalar tatlısı saçı
başı dağınık bir kızı var; Tuana…
Daha iki yaşında... Resmini çe-
kerken annesi saçlarını düzelt-
meye yeltense de böyle doğal
kalmasını istiyoruz. Yaklaşık bir
kaç hafta önce polis direniş çadı-
rına saldırmıştı. Parka sıktıkları bi-
ber gazı evlerinin önüne düşmüş ve
Tuana o yüzden rahatsızlanmıştı.
Dün ki oturma eylemine Tuana da an-
nesiyle birlikte katılmış. 

Ve annesi ekliyor “Çadırla bir bü-
tünüz hatta aile gibiyiz.” Bir gece vak-
ti hastalandığımda beni hastaneye
çadırdakiler götürdü. Çadır kalkarsa
ben çok üzüleceğim. Onlara çok alış-
tık.”

Çadırın bir amacı tutsakların ser-
best bırakılmasını sağlamakken diğeri
de halkla bütünleşmekti. Çadır her iki-
sini de gerçekleştirmeye devam edi-
yor. 

Keyfi Tutuklama
Zulmüne Son, 
Biz Doğurduk,
Tecrite Ezdirmeyeceğiz

“Keyfi Tutuklama Zulmüne Son,
Biz Doğurduk Tecrite Ezdirmeyece-
ğiz” sloganıyla Çayan Mahallesi Hü-
seyin Aksoy Parkı’nda dönüşümlü aç-
lık grevine başlayan TAYAD’lı Aile-
ler, direnişlerinin 33. Günü olan 17
Haziran Cuma günü parkta bir prog-
ram yaparak saldırılara karşı direniş-
le cevap vereceklerini dile getirdiler. 

Her gün direniş çadırında açlık
grevindeler TAYAD’lılar ve her Cuma
günü de bir program yapıyorlar. Daha
önce Grup Yorum konseri, Behiç
Aşcı ile söyleşi, tiyatro gösterisi ve
film gösterimi yapılan parkta bu haf-
ta da “AKP’nin artan saldırıları” ko-
nulu Kamu Emekçileri Cephesi’nin
konuşmacı olarak katıldığı bir panel
ve arkasından da Nurtepe’de oturan
sanatçı Aynur Haşhaş’ın katılımıyla
konser gerçekleştirildi.

Program her Cuma günü yapılan
yürüyüşle başladı.  Hüseyin Aksoy Par-
kı’ndan; “İnsanlık Onuru İşkenceyi

Yenecek”, “Kahrolsun Faşizm Yaşa-
sın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız”  sloganları eşliğinde yü-
rüyüşe geçen kitle daha sonra Sokul-
lu Caddesi’nde bulanan Dilan Kafe
önünde açıklama yaptı.

Burada halka seslenen aileler;
“Evlatlarımızı biz doğurduk, tecrit-
te öldürtmeyeceğiz” dedikten sonra
basın açıklaması okundu.  TAYAD’lı
Aileler adına açıklamayı okuyan
Sercan Ahmet Arslan açıklamada;
AKP’nin polisinin, insanların evle-
rine ve iş yerlerine gece baskınlar dü-
zenleyip herkesi yaka paça gözaltı-
na alıp tutukladığını ve tutuklanan in-
sanların hapishanelerde işkence gör-
düğünü ve tecritte tutulduklarını ifa-
de etti. Çayan Mahallesi üzerinde-
ki baskıların sürekli arttığına dikkat
çeken Arslan; en son mahalle genç-
lerinden olan Habip Acındırma’nın
evinin önünde sivil polislerin gez-
diğini, onu takip ettiklerini, Taylan
Açıkalın’ın evine gece yarısı gidil-
diğini ve ailesini tedirgin etmeye ça-
lıştığını…  Yine Ferdi Erikmen’i
Güzeltepe’de rahatsız ettiklerini dile
getirerek arkadaşlarının başına bir şey
gelirse bunun sorumlusu AKP’nin
polisinin olacağını vurguladı.

Açıklamanın okunduğu esnada
bir serserinin arabayı kitlenin üzeri-
ne sürmesi üzerine çıkan arbedede bir
faşist serserinin halkın üzerine, Halk
Cephelileri hedef alarak silahla ateş et-
mesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralı-
ların hastaneye götürülmesinin ar-
dından Hüseyin Aksoy Parkı’na geçen
kitle programına devam etti.

KESK adına Akman Şimşek,
Kamu Emekçileri  Cephesi adına
Dursun Doğan, SES’li Meryem Öz-
söğüt’ün konuşmacı olarak katıldığı
panelde AKP’nin artan saldırıları an-
latıldı.

Akman Şimşek, “AKP saldırı-
larını örneklerden  parasız eğitim
isteyen gençliğimize 15 yıl hapis
cezaları isteniyor, yasal taleplere
bile tahammülsüzlük söz konu-
su.” diye konuştu. Yapılan ko-
nuşmalarda, “Çayan Mahallesine
yapılan saldırılar, gençliğe yapılan
saldırılar haklarını arayanlara ya-
pılan saldırılar aynı amaç içindir,

insanları sindirmek, daha kolay sö-
mürmek içindir” denildi.

Panelden sonra sanatçı Aynur Haş-
haş’ın türküleriyle halaylar çekildi.
150 kişinin katıldığı program, saat
21.30’da gelecek Cuma günü aynı sa-
atte başlayacak olan programa çağ-
rıyla sona erdi.

Halka Kurşun sıkan Halk
Düşmanları, Yine Halk  Düşmanı
Polisin Koruması Altında!

HALK DÜŞMANI FAŞİSTLERİ
MAHALLEMİZDE
BARINDIRMAYACAĞIZ!

TAYAD’ın “Tecrit Zulmüne Son!”
kampanyası dâhilinde 17 Haziran
günü yapılan eylemi sırasında Emek
Gökçe adlı bir halk düşmanı, faşist bir
serseri eylemcilerin uyarılarına rağ-
men arabasını insanların üzerine hız-
la sürmüş, birkaç insan ezilme tehli-
kesi geçirmişti. Ardından devam eden
olaylarda toplam beş kişi yaralanmıştı.
Olay şöyle gelişmişti;

Nurtepe’de oturan bir işbirlikçi
yıllar önce devrimcileri polise ihbar et-
tiği için Cephe tarafından cezalandırılır.
İşte devrimcilerin üzerine araba süren
o serseri de cezalandırılan kişinin kar-
deşidir. Ve deyim yerindeyse kuyruk
acısı nedeniyle devrimcilere düşman-
laşmıştır.

Eylemin olduğu gün serseri eski
marka bir Broodvey ile bütün kitle-
nin üstüne sürdü aracını. Yolu trafi-
ğe kapatan eylemin güvenlikçileri dur
ikazları yapınca güvenliğin üstüne
sürdü, ardından o anda fotoğraf çe-
ken dergimiz muhabiri ve eylemci-
lerin üstüne sürünce araca müdaha-
le edildi. Ancak bu halk düşmanı bu-
nunla da yetinmedi ve eve gidip si-
lahını alıp rastgele herkesin üstüne
ateş açtı. Bunun sonucunda da tam 5
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Taylan Açıkalın (16 yaşında)

"Demokratik haklarımı-
zı kullanmamızdan korku-
yorlar. Her gün polis terö-
rüyle karşı karşıyayız" 

Y ü r ü -
yüş: Çayan
halkı sizi na-
sıl sahipleni-
yor?

Ta y l a n
A ç ık a l ın :
Çayan halkı
bizi tanıyor,
kim olduğu-

muzu iyi biliyor. O yüzden sa-
hiplenmede daha güçlü oluyor.
Saldırıların olduğu gün halk
sokaklara dökülüyor ve bi-
zimle beraber, mahallelerini
sahiplenmeye geliyorlar. Her
gün çadırdalar, ayrılmıyorlar. 

Yürüyüş: Çadır burada
neyi ifade ediyor?

Taylan Açıkalın: Son 6 ay
içerisinde yapılan keyfi ve
hukuksuz gözaltılara, tutuk-
lamalara ve baskınlara karşı
demokratik haklarımızı kul-
lanarak protesto ediyoruz. 

Demokratik haklarımızı
kullanmamızdan bile artık o
kadar korkuyorlar ki, her gün
polis terörüyle karşı karşıya-
yız. Her gün binlerce polis
mahallemizi ablukaya alıyor.
İnsanları işkencelerden geçi-
riyorlar ve insanları keyfi uy-
gulamalara tabi tutuyorlar.
GBT, kimlik kontrolleri yapı-
lıyor. 

Hatun Polat (56 yaşında)

"Halk, çadıra ve mahalle-
ye saldırılarda hep devrimci-
lerin yanında yer aldı"

Yürüyüş: Çayan Mahal-
lesi için ne diyeceksiniz?

Hatun Polat: Çayan Ma-
hallesi devrimcilerin kurduğu
bir mahalledir. Ve mücadele
dolu bir geçmişi var. AKP'nin
polisi de biliyor bunu.

Çayan’ın çocukları müca-

dele içerisinde şehit
düştüler. Burada ku-
ruluşundan bu yana
şehitler verdik ve de
vermeye de devam
ediyoruz. Bu mahal-
lenin çocukları feda
eylemleri gerçekleş-
tirmiş, canını vermiş,
bedel ödemişlerdir. Birçok
şehidimizin büyüdüğü bir ma-
halle bu bakımdan da insanlar
için değerli...

Yürüyüş: Mahalle halkı
buradaki çadır için ne diyor?

Hatun Polat: Son zaman-
larda özellikle Çayan Mahal-
lesi olmak üzere baskı kurarak
insanları sindirmeye çalışı-
yorlar. 

Gözlemlediğim kadarıyla
artık polis, devrimcilere de de-
ğil halka, mahalle halkına yö-
nelik operasyonlar gerçekleş-
tiriyor. Ve insanları bu yön-
temle devrimcilerden uzak
tutmaya çalışıyorlar. Halk,
çadıra ve mahalleye saldırı-
larda hep devrimcilerin ya-
nında yer aldı.

kişi yaralandı. 4 Halk Cepheli ile birlikte,  o anda
oradan geçen bir BDP’li de ayağından yaralan-
dı.

Annesi ve abisi ile gözaltına alınan bu faşist
halk düşmanı serseri 18 Haziran sabahı serbest bı-
rakıldı. 19 Haziran günü ise Emek Gökçe isimli
faşist serseri yaraladığı komşusunu taciz etmeye
başladı. Babası Halil Gökçe pompalı silahı ve ken-
disi eline baltayı alarak önce komşusunu yarala-
dı. Sonra Sokullu Caddesi’ne çıkarak oradaki in-
sanları şu şekilde tehdit etti;

“-Nerde lan Devrimci Solcular?

-Devrimci Solcuların hepsini vuracağım

-Buraya devrimcileri bir daha almayacaksınız.”

Bu sözlerin dışında küfürler edildi. Oğlunun he-
def gösterdiğini, babası hedef gözeterek vurmaya
çalıştı. Sokak ortasında sağa sola ateş açtıkları için
Çayan halkını da yanlarına yanaştırmıyorlardı.

Tüm bunlar yaşanırken bu şahısların evlerin-
de 17 Haziran’dan beri sivil ekip bekliyor. Olay
esnasında da Sokullu Caddesi’nde de sivil polis-
ler, en küçük bir hak talebinde bile halka kan kus-
tururken bu esnada herhangi bir müdahalede bu-
lunmayarak halk düşmanlarına sahip çıktılar.

Emek ve Halil Gökçe polislerin gözetiminde
Çayan Mahallesi’nde terör estirdikten sonra ev-
lerine döndü ve hemen ardından mahalleye polis
girdi. Bu olaya tepki gösteren devrimciler o sıra-
da bir sivil polis otosunun tekerlerini patlattı ve için-
deki sivil polisler havaya ateş aça aça panik halinde
oradan kaçtılar.

Söz konusu serserinin evinde polis birikince
Halk Cephelilerle birlikte halk Kasımpatı Cad-
desi’nde oturma eylemi başlattı. 

Oturma eylemindeki talep ise yığınak yapan po-
lisin Çayan Mahallesi’nden hemen çekilmesiydi.
Güzeltepe Mahalle Muhtarı’nın da içinde olduğu
bir heyet oluşturuldu. Heyet, Emniyet Müdürü ile
görüştü. Polisler çekileceğini söyleyip bir saat son-
ra çekildi. 

Tekrar mahalle halkıyla heyet oluşturan Halk
Cepheliler, saldırıya maruz kalan esnaf ve halktan
insanları gezip, birlikte şikâyette bulunmaya git-
tiler.

Muhtar ayrıca mahalle adına da şikâyette bu-
lundu.

Saldırıda 4 kişi yaralandı. Bir kafede çalışan
Egemen Kılıç koluna darbe aldı. Yine Tamer diye
biri kolundan yaralandı. 

Geçen saldırıda kolundan yaralanan Ali Dik-
mençli’nin karısı kaşından yaralandı. Kayını Ke-
nen Durgaç ise bacağından yaralı. Kurşun çıkar-
tılamadığı için felç kalabilir.      

Hatun POLAT

Taylan 
AÇIKALIN
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Güzin Sokak’tan itibaren
halka ve devrimcilere küfür-
ler ve hakaretler ederek elin-
de pompalı tüfekle (baba Ha-
lil Gökçe), oğlu (Emek Gök-
çe) balta ile halka saldırdı.

Ben kafede idim. Adam
oğluyla kafeye doğru küfür-
ler ederek silahla geldi. Oğlu
elindeki baltayla önce kafe-
nin kapısına vurdu. “Bu me-
kana bundan sonra Devrim-
ci Sol’cu girerse bu mekanı
yakarım.”dedi.  Daha sonra
bana yöneldi. “Sen Devrim-
ci Sol’cu musun?” diye sorup
koluma balta ile vurdu. Ama
sıyırdığından sadece ağrı var
şu anda. Sonra ise dışarı çık-
tı gitti.

Nurtepe halkından
Egemen KILIÇ:



Halk Cepheliler, Bağcılar Yeni
Mahalle’de son dönemde yapılan
baskınlar ve tutuklamalara karşı 11
Haziran Cumartesi günü saat
19.30’da yürüyüş yaptı. 

Yürüyüş esnasında halka, ya-
pılan baskınları ve komploları bu-
güne kadar hep boşa çıkarttıkları-
nı ve bundan sonra da boşa çıka-
racaklarını anlattılar. 

“Keyfi Tutuklama Zulmüne
Son” ve “İşkence Yapmak Şeref-
sizliktir” pankartlarının taşındığı
yürüyüşte, yürüyüş boyunca “İş-
kencecilerden Hesap Sorduk, So-
racağız”, “İşkence Yapmak Şeref-
sizliktir”, “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Kah-
rolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz”, “Halkız Haklıyız Kazanaca-
ğız” sloganları atıldı.  Yürüyüşe Ah-
met Kabaklı Caddesi’nden başlayan
Halk Cepheliler, Barbaros Fırı-
nı’nın önünde bir basın açıklama-
sı yaptı. Okunan açıklamada; “Ay-
lardır mahallelerimizin tepelerinde
polis helikopterleri eksik olmu-
yor. Evler, dernekler basılıyor, so-
kaklarda insanlar kaçırılıyor. 14 ya-
şından 65 yaşına kadar insanlar
gözaltına alınıp, işkencelerden ge-
çiriliyor… ‘İşkence’ye sıfır tole-
rans’ diyen AKP’nin işkencecili-
ğinin tablosudur bu. AKP İŞKEN-
CECİDİR. İşkence yapmak ise şe-
refsizliktir.” denildikten sonra tek-
rar yürüyüşe geçildi. Ardından slo-
ganlar ve marşlar eşliğinde halay-
lar çekilerek yürüyüş sona erdiril-
di. 84 kişinin katıldığı eyleme SO-
DAP da destek verdi.

“Ondan adam olmaz, uğraşmı-
yorum bu yüzden.”

“Zaten tutuklayacaklar neden
karakol önünde bekleyelim ki?”

“İkna olmayacağı için tekrar ko-
nuşmadım.”

“Teknoloji o kadar gelişti ki, her
şeyi uzaydan izliyorlar, mücadele et-
menin bir anlamı yok.”

Bu cümleleri çoğaltabiliriz. Vaz-
geçmek sanki bir tercihmiş gibi önü-
müze sunuluyor. “Vazgeçtim çünkü
ben öyle istedim.” Hayır, işin aslı
öyle değildir. Vazgeçmek bize bur-
juvazinin aşıladığı bir değersizleş-
medir. Kulbu kırılan çaydanlığımızı
tamir ettirmektense, çöpe attırandır
burjuvazi. Çünkü bize yenisini sat-
mak ister. Sorun yaşadığın arkadaşına
emek vermekten, onu değiştirmek-
tense; ilişkini bitirmeni salık veren
burjuvazidir. Çünkü birlikteliği par-
çalayıp bölmek ve dayanışmanın
önüne geçmek ister. En büyük kor-
kusudur örgütlülük, bu yüzden ideo-
lojilerden vazgeçilmesini öğütler.
Bunun için yeri gelir “popüler kül-
tür” adı altında bireyciliği körükler;
yeri gelir işkence yapar, katleder.
Bunca “çaba”, sömürü saltanatını sür-
dürmek içindir. 

Emperyalizm vazgeçmez ama
bizden vazgeçmemizi ister. Ve vaz-
geçmek girdi mi bir kez kanımıza,
kolay harcamaya başlarız her şeyi. İn-
sanları, değerleri, gelenekleri, inanç-
ları, ahlakı, onuru, namusu... Biz vaz-
geçmeye başlarsak, gün gelir bizden
de vazgeçenler olur, olacaktır. Biz
vazgeçersek inançlarımızdan, çocu-
ğumuza miras bırakacağımız bir de-
ğer bile kalmayacaktır. 

Vazgeçmek tembellerin, yorgun-
ların, inançsızların işidir. Emek ver-
meden kazanmak isteyenlerin işidir.
Böyle düşünenler, bir iş verilince ça-
buk bıkar, yorulur, sıkılır. Ardını ko-
valamaz da, koşullara teslim olmak
daha kolay gelir. 

“Savaşa başlayalı, geçirdiğimiz
en kötü ay kuşkusuz bu oldu. Belge-
lerin ve ilaçların bulunduğu tüm
mahzenlerin düşmanın eline geç-
mesi, özellikle psikolojik yönden
ağır bir darbe oldu. Ay sonunda iki
kişinin kaybı ve at eti yiyerek geçen
yürüyüş çocukların moralini bozdu
ve ilk vazgeçme Camba ile başladı.”
(Che Guevara, Sosyalizmin Kuru-
luşuna Doğru, Syf: 168)

Kolay olanı herkes yapabilir,
önemli olan zorluklar altında inanç-
larına, değerlerine sahip çıkmak,
onları korumak uğruna bedel öde-
mektir. O zaman daha bir güzeldir ka-
zandığımız şeyler. Kolay harcatma-
yız, birisi bizim emeğimize sahip çık-
maya kalkarsa aslan kesiliriz. 

Mahallemizdeki bir genci uyuş-
turucudan kurtarmışsak, ondan vaz-
geçmemişsek, bundan sonra da vaz-
geçmeyiz. Çünkü emek vermektir
işin sırrı. Oligarşinin buldozerleri ma-
hallelerimizin girişinde pusu kurmuş,
illa yıkacaklar evlerimizi ve daha çok
kazansınlar diye satacaklar burjuva-
ziye... Ama bahçesine gül ağacı dik-
tiğimiz, yaz akşamlarında komşula-
rımızla önünde oturduğumuz, başı-
mızı soktuğumuz, kendimizi gü-
vende hissettiğimiz evlerimizden
vazgeçmeyeceğiz. Kan, can pahası-
na direnmektir vazgeçmemek.

Bize verilen bir işi yapamıyor mu-
yuz, yük omuzlarımıza ağır geliyor
diye mi düşünüyoruz? Kolayca bı-
rakmayacağız, teslim olmayacağız
burjuva düşüncelere. Israrcı olacağız.
Başkası bir kerede öğreniyorsa, biz
onuncu belki de yirminci kerede
öğreneceğiz. Budur zaten bizi dü-
zenden ayırıp devrime yaklaştıran.
Kolay harcayan, vazgeçen değil;
haklı davasında ısrar eden, sonuç
alıncaya kadar bıkmadan usanmadan
emek veren olacağız. Bizim vazge-
çeceğimiz tek şey düzenle olan tüm
bağlarımızdır.

VAZGEÇMEK TESLİM OLMAKTIR

14

Yürüyüş

26 Haziran
2011

Sayı: 274

EMPERYALİZMİN HER YERDE HALKLARA DAYATTIĞI

“AKP’nin 
işkenceci 
polisinin 
karşısında da 
boyun 
eğmeyeceğiz”



TAYAD'lı Aileler konuş-
maya, anlatmaya devam edi-
yorlar. Devletin, çocuklarının
kişiliksizleştirmesine, teslim
almasına izin vermiyorlar.
Kabul ettirilmeye çalışılan,
kanıksatılmaya çalışılan
TECRİT’E karşı her cephe-
den savaşını sürdürüyorlar.

Onların mücadelesi bir
ana, bir babanın mücadele-
sinin ötesine geçiyor. Onla-
rı haklar ve özgürlük müca-
delesinin en önüne taşıyor. 

İşte bu yüzdendir ki, her
hafta TAYAD’lı Ailelerin
farklı farklı mahallelerimiz-
de, şehir merkezlerinde yap-
tıkları eylemlerini haberlerini
size ulaştırıyoruz.

TUTSAKLARIN
EN TEMEL HAKKI;
MUAYENE VE TEDAVİ
HAKKI
GASPEDİLİYOR!

İŞKENCELERLER-
LE, KATLİAMLARLA, 

TECRİT'LE
ÖLDÜREMEDİĞİ, BAŞ
EĞDİREMEDİĞİ
TUTSAKLARI,

YİNE
KENDİLERİNİN SEBEP
OLDUĞU
HASTALIKLARIN 

TEDAVİSİNİ
ENGELLEYİP,
ÖLDÜRMEYE
ÇALIŞIYORLAR!

AMA BİZİ
UNUTUYORLAR!

İZİN VERMEYECEK,
EVLATLARIMIZA
SAHİP ÇIKACAĞIZ!

TAYAD'lı Aileler, Sibel
Yalçın Parkı'nda yaptıkları
eylemde ‘Tecrit insanlık su-
çudur. Tecrit uygulayanlar

halk düşmanıdır’dediler.

21 Haziran Salı günü saat 14.00’te TAYAD’lılar adı-
na açıklama yapan Mehmet Güvel; F tipleriyle uygulan-
maya başlayan tecritin iktidarın, değişen hükümetlerin plan-
lı, iradi saldırı politikası olduğunu dile getirdi. Hapisha-
nelerdeki hak ihlallerine dikkat çeken Güvel şöyle dedi: 

“Hasta tutsakların muayene ve tedavileri engellene-
rek iyileşebilir hastalıklardan ölmelerine yol açılmakta-
dır. Bugün de F tipi hapishanelerde onlarca tutsak has-
talıkları teşhis edilemeden tedavileri yapılmadan bekle-
mektedir. Tutsaklar tedavileri mümkün hastalıklardan öl-
mektedir. Niçin? Niye tutsaklar hastalanmakta ve öl-
mektedir? Bolu F Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan tut-
sak Ümit İlter haftalardır teşhisi yapılamadan bekletil-
mektedir. Vücudundan parça alınıp inceleme yapılması
gerektiği halde haftalardır oyalanmaktadır. Şans eseri has-
taneye götürülebilse bile ilgisiz servislere götürülüp geri
getirilmektedir. Ne beklenmektedir? 

Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan Ha-
kan Özek'in vücudunun sol tarafı kısmen uyuşmuş oldu-
ğu halde tıbbi müdahale yapılmamıştır. Saatlerce hasta-
neye götürülmemiştir, götürüldüğü acil serviste ise dok-
tor sadece bir iğne yaparak göndermiştir. 

Aynı Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’ndeki Salih Sevinel
gibi. Salih Sevinel de kalp krizi geçirdiği halde doktor ta-
rafından bir ağrı kesici iğne yapılarak geri gönderilmiş,
2 saat sonra da kalp kriziyle şehit düşmüştür.

Belki komik gelecek ama Adalet ve Sağlık Bakanlık-
ları hapishanelerde de aile hekimliği uygulamasına geç-
miştir. Bu nedenle artık hapishanelere doktorlar haftada
2 ya da 3 gün gitmektedir. 

AKP düzeni sürdüren bir partidir. F tiplerindeki tec-
rit politikalarını aynen uygulamakta, hatta daha da art-
tırmaktadır.”

“Tecrite Son, Sohbet Hakkı Uygulansın, Halkız Hak-
lıyız Kazanacağız” sloganlarıyla sona eren eylemin ar-
dından bildiri dağıtımı da yapıldı.  

DENEMEDİK HİÇBİR EYLEM YÖNTEMİ
BIRAKMAYACAĞIZ!

MASALARIMIZI KURDUK, ANLATIYORUZ
DURMAK BİLMEKSİZİN!

TAYAD’lı Aileler 17 Haziran günü, Mecidiyeköy Met-
robüs Durağı’nda ‘Hapishanelerde Tecrit ve İşkence Sü-
rüyor’pankartı asarak imza masası açtılar. 16.00-18.00 sa-
atleri arasında açılan masada bildiriler dağıtıldı, hapis-
hanelerdeki hak ihlalleri anlatıldı. TAYAD’lı Aileler, 18
Haziran Cumartesi günü de Taksim Galatasaray Lisesi'nde
aynı saatlerde masa açtı. Bu faaliyetleri sırasında 225 imza
toplayan TAYAD'lılar, 800 bildiri dağıttı.

Tecrit
ve

işkence
devam 
ediyor!

TAYAD’lılar 
AKP’nin

zulmüne
sessiz  

kalmıyor! 
SUSMUYOR!

‘Öldürtmeyeceğiz’ diyorlar, ‘Ezdirtmeyeceğiz’ diyorlar

EVLATLARINA, CANLARINA,
EMEKLERİNE, YARINLARINA 

SAHİP ÇIKIYORLAR!

TESLİMİYETTİR... TESLİM OLMAYACAĞIZ!

26 Haziran
2011
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GÜLER ZERE
ŞAHİDİMİZDİR Kİ DİRİMİZİ

NASIL ALDIYSAK
CENAZEMİZİ DE ÖYLE

ALACAĞIZ 

AÇLIK GREVİ ÇADIR
GÜNLÜĞÜ:

6. GÜN

Çadırımızın kapısı açıldığında
Kamer ve Veli amcaların imza atmak
için bizi beklediğini görüyoruz. 

Arkadaşlar her gün tansiyonumu
ölçüyorlar, şimdilik normal çıkıyor.

Roj TV’den arıyorlar, canlı yayın
yapacaklarmış, katılabileceğimi söy-
lüyorum. DHA ve NTV’den geli-
yorlar. Ben ve annem duygularımızı
özetliyor, kararlılığımızı vurguluyor,
süreci anlatıyoruz. Avukatımız Tay-
lan Tanay’la da röportaj yapıyorlar. 

Bu hareketlilikle birlikte bir anda
çadırımız çevresinde bir sürü sivil po-
lis açığa çıkıyor. İzin almamız ko-
nusunda tacizlerini sürdürüyorlar. 

Öğleden sonra imza standımızı
açıyoruz. Analar ikiye bölünüyor;
bir stant da Seyid Rıza Parkı’nda açı-
lıyor. Halkın ilgisi oldukça yoğun şe-
kilde devam ediyor. 

Almanya’nın Münih kentinden
Leyla adlı bir arkadaş telefon ediyor,
İsveç’ten Hasan Hüseyin Ağa-
bey’imiz arıyor, Canan, Yılmaz, Ha-
san, Songül arıyor, yanımızda ol-

duklarını söylüyorlar. Eylem arıyor,
İstanbul Bağcılar Cemevi gençliğin-
den arkadaşlar arıyorlar... Avusturya
‘da Anadolu Federasyonu’nun yaptığı
bir etkinliğe canlı olarak bağlanıp bu-
radaki süreci anlatıyoruz. 

Yorgunluk nedir bilmeden genç
arkadaşlarımız koşturuyor. Annem to-
rununa benzetip, oğlu yerine koyarak
öpüyor onları, kokluyor ana yüreği
ile. 

Yıldız ana bugün dönüşümlü des-
tek açlık grevi önlüğünü giyiniyor. 

Arkadaşlar dönüşümlü nöbet tu-
tuyorlar. 

***

7. Gün
Dersim’de iki kardeş, 1938 sür-

gününde Bilecik’e ve Bozöyük’e sü-
rülmüşler. Mehmet Ağabey anlatıyor,
Pülümür’den sürülmüşler; “Annem
yaşadığı 14 yıl boyunca hiç Türkçe
konuşmadı” diyor. 

TAYAD’dan Rabia anamız geli-
yor, kucaklaşıyoruz. Öğlen arası iki
işçi arkadaş geliyor; “Kaç gündür uğ-
rayamadık” diyorlar. 

TAYAD’dan Behiç Aşçı arıyor.
Bahar her günkü gibi arıyor, imza
kampanyası başlattığını söylüyor.
Eski BDP milletvekili Şerafettin Ha-
lis ziyaret ediyor bir isteğimiz olup ol-
madığını soruyor.

İmza masamıza burada da ilgi çok
yoğun oluyor.

Hozat ilçesinde Güler Zere Kü-
tüphanesi’nin açılışı var bugün. Gi-
derken sonsuz yolculuğuna, geride
kalanları merak edip soran, o esnada
bile insanların kendini sorgulaması-
nı sağlayan ölümsüz kahramanı ben
de selamlıyor, kütüphaneyi açanları
kutluyorum.

***

8. Gün
70 yaşında, yurtsever şehidi olan

bir anne geliyor öpüp kokluyor beni.
“Feodalite yıkılmadıkça, aşiretçilik
bitmedikçe Dersim’in geleceği ka-
ranlık” diyor. Giderken katkı sunmak
istiyor. Su alırsınız diyor. Öpüyoruz,
derin, Dersim kıvrımlı vadileri gibi
yüzünü. Cüzdanıda kıvrılmış, belli
başka parası yok, bölüşmüyor ta-
mamını vermek istiyor. “Sen geldin
yeter anacığım” diyoruz. “İstan-
bul’dan gelmiş brayeto (kardeşin) bu
dağları seçmiş ne diyeyim” diyor.
Tekrar uğrayacağını söyleyerek ay-
rılıyor.

Derya kardeşimiz oldukça fazla
su, çay ve şekerle ziyaretimize geli-
yor. Trabzon’dan, Ankara’dan arka-
daşlar geliyor. Öğretmen kardeşi-
miz uğruyor. Dersim bizim sanki ve
en işlek caddesinde tarihe not düşü-
yoruz.  

***

9.Gün
Arkadaşlar bugün çadırda temiz-

lik yapıyorlar. 

ŞEHİTLERİMİZ GELECEĞİMİZDİR. 
BİZİM GELECEĞİMİZ, ZALİMLERİN SONUDUR!
HER ŞEHİDİMİZLE BU SONA YAKLAŞIYORLAR.

BU NEDENLE CENAZEMİZİ VERMİYORLAR... 
GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ!

ŞEHİTLERİMİZİ; TOPLU MEZARLARDAN ÇIKARTACAĞIZ.
EMPERYALİZMİN VE FAŞİZMİN BU YÖNTEMİNİ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!

DEVLETİN UYGULADIĞI KATLİAMLARI TEŞHİR EDECEK,
KORKUYU, ÖFKEYE, DİRENİŞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ.
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Eren adlı küçük misafirim ve iki
arkadaş uzunca sohbet ediyorlar. Der-
sim ‘38 olayına hâkimler, yaşları he-
nüz 10 civarında, umut yüklüyorlar
geleceğe. 

BDP Dersim İl Başkanı ve arka-
daşları ziyaretimize geliyorlar. Des-
teklerinin artarak süreceğini belirti-
yorlar. 

Akşamüstü küçük bir konser ve-
riyoruz. Sazın ilk tınıları ile birlikte
çadırımızın etrafı coşkulu kalabalığa
dönüşüyor. Alkışlar, ıslıklar, zılgıtlar,
türküler, halaylar Dersim dağlarına,
hücrelerinde tecritteki tüm tutsakla-
ra selamlarımızı yolluyoruz. 

***

10. GÜN
İlk misafirimiz devrimci önderle-

rimizden Hüseyin Cevahir’in yeğeni
oluyor. Uzun uzun anlatıyor Hüseyin
Cevahir’i saygıyla dinliyoruz, yüre-
ğinin bizimle olduğunu söylüyor.

Arkadaşlar bir taraftan 10 Temmuz
günü Dersim’de gerçekleştirilecek
Grup Yorum konser afişlerini asma,
bildiri dağıtma işleriyle uğraşıyorlar.
Öğrenciler uğruyorlar, köylerine afiş
götürmek istiyorlar. İçlerinden biri al-
mıyor. Sebebi sorulunca ise “Bizim
köy yakılıp boşaltıldı, bir tek bizim ev
var” diyor. Devletin gerçek yüzü bu.
Dersim bu gerçeklerle yaşıyor.

Çadırda yapılan çekim ve röpor-
tajlar sonrası kimi internet siteleri “ce-
nazeleri için açlık grevinde” başlık-
ları atarken, kimileri “teröristin ce-
nazesi için açlık grevinde” başlıkla-
rı atmışlar. Köy boşaltmaların, orman
yakmaların, yargısız infazların, göz-
altında kayıpların, faili meçhullerin
sorumluları, soygun ve talan düzeni-
nin asıl sahipleri, asıl terörist sizler-
siniz! Terörist dediğiniz kardeşimle
gurur duyuyorum ben.

Dersim Belediye Başkanı imza
kampanyamıza destek verip imza
atıyor. Trabzon’dan Antep’e geçen
Emin Ağabeyimiz “uğramadan gide-
medim” diyor. 

Hamburg’tan Halk Cephesi ta-
raftarı olduklarını söyleyen bir grup
arkadaşlar arıyorlar. 

Bugün de Berlin Anadolu Fede-

rasyonu’nun pikniğine canlı telefon
bağlantısı yaptık.

Bertal Dede geliyor çadırımıza…

12’ler türküsü çalıyor. Fidan an-
nenin yüzünden iki damla gözyaşı akı-
yor. “12’lerden biri oğlumdu” di-
yor...

***

11. GÜN
Bakırköy Kadın Kapalı Hapisha-

nesi’nden faks geliyor.
“Ölülerimizden korkuyor-
lar, ne yapacaklarının şaş-
kınlığı içindeler. Çünkü öl-
dükçe çoğaldığımızı, yeni
Aliler yetiştiğini…” yazı-
yor.  Kararlılığımızla onur
duyduklarını,  yürekleri-
nin Dersim meydanında
bizlerle olduğunu belirti-
yorlar. Bakırköy Kadın Ka-
palı Hapishanesi’ndeki tüm
özgür tutsakların kocaman
yüreklerini ben de selam-
lıyor, saygı duyuyor ve ku-
caklıyorum. 

Saat 18.00’de çadırımı-
zın yanında TAYAD’lı Ai-
lelerle bir basın açıklama-
sı yapıyoruz. Demokratik
kitle örgütleri de destek
veriyor. 

Radyo Munzur’a canlı
yayın programına çıkıyo-
rum, talepleri yeniliyorum. 

***

12. GÜN
Konya’dan gezmek için

gelmişler, iki kişiler. Gü-
neydoğu’nun bütün illerini
gezmişler. Bizim direniş
çadırımızı internette gö-
rünce geziye Dersim’de
nokta koymak üzere yanı-
mızda oldular.

Toroslardan, Ağrı’dan,
Karadeniz’in yaylaların-
dan, Trakya ve Ege’den
telefonlar alıyorum. Avru-
pa’nın çeşitli ülkelerinden
destek telefonları geliyor.
Emekli-Sen Aksaray Şu-
be’den, Londra’dan, Ana-
dolu Federasyonu’ndan

destek mesajları alıyorum. 

Dersim İHD ve KESK’liler çadı-
rımızı ziyaret edip desteklerini su-
nuyorlar. Roj TV canlı telefon bağ-
lantısı yapıyor. Gündem muhabiri
röportaj yapıyor.

Düğün arabaları geçiyor aralarına
akrep denilen zırhlı araç sıkışmış, böl-
müş konvoyu. Mutluyuz kelimesinin
Dersim’deki karşılığını yansıtıyor! 

TESLİMİYETTİR... TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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Ali Yıldız’ın Ağabeyi Hüsnü Yıldız:

“Toplu Mezarları; İnsanların İşkence İle
Ölümlerini Kapatmak, Gizlemek ve Bunun
Yanında Korku Salmak İçin Tercih Ediyorlar”

“Bir mezara sahip olmak herkesin hakkıdır” deyip
Cephe savaşçısı kardeşi Ali Yıldız’ın cenazesini almak
için süresiz açlık grevine başlayan Hüsnü Yıldız’la yap-
tığımız röportajı yayınlıyoruz:

Yürüyüş: Ali Yıldız'dan ne zamandan beri haber al-
mıyordunuz?

Hüsnü Yıldız: Kardeşim Ali’den 1997’den beri ha-
ber alamıyorduk.

Yürüyüş: Katledildiğini ve toplu bir mezara gö-
müldüğünü ne zaman öğrendiniz?

Yıldız: 17-18 Ocak’ta Fırat Haber Ajansı’nın in-
ternette yayınladığı haberden sonra öğrendik.

Yürüyüş: O günden bu yana Ali Yıldız'ın cenazesini almak için ken-
diniz veya avukatlarınız aracılığıyla ne gibi girişimlerde bulundunuz? Bu
girişimlerde karşınıza ne gibi engeller, baskılar, cevaplar çıktı?

Yıldız: Olayı öğrendiğimde Dersim bölgesine gelerek avukat Rey-
han Helin Kıloğlu ve daha sonra avukat Taylan Tanay’a vekâlet vererek
hukuki anlamda girişimlerde bulunduk. Kardeşim Ali’yi katledenler hak-
kında suç duyurusunda bulunarak cezalandırılmasını ve cenazesinin ta-
rafımıza verilmesini talep ettim. 3 Şubat 2011 tarihinde Çemişgezek Cum-
huriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız başvu-
ru ile ilgili Çemişgezek Cumhuriyet Başsavcılığı görevsizlik kararı ve-
rip dosyayı Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Malaya 3. Ağır
Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verip dosyayı yeniden Çemişgezek
Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. 16 Haziran’da yeniden Çemişgezek
Cumhuriyet Savcılığı’na başvurduk. Onlar da yeniden Malatya’yı gös-
terdiler. Komedi devam ediyor…

Yürüyüş: Ali'yi ve daha başka devrimcileri, yurtseverleri neden bu
şekilde toplu mezarlara gömüyorlar sizce? Bu yaptıklarını halkımızın ge-
lenekleri, değerleri açısından nasıl değerlendirmek gerekir?

Yıldız: Ali ve diğer devrimcileri çürümüş, kokuşmuş düzen içinde
sıradan biri olmadıkları için öldürüyorlar. Talan, soygun, yozlaşma, sö-
mürüye karşı çıktıkları için öldürülüyorlar. Öğrencinin, işçinin, memu-
run, çiftçinin, yoksulun ve adaletin yanında oldukları için öldürülüyor-
lar. Yurtseverleri yükselen Kürt halk mücadelesini bastırmak için öldü-
rüyorlar. Binlerce faili meçhul ve toplu mezar gerçeği var. Toplu meza-
rı tercih etmelerinin sebebi insani hiçbir değer taşımadıkları ve savaşta
kimyasal silah dahil birçok yeni silahla ölüm şekli denedikleri içindir.
Toplu mezarları insanların işkence ile ölümlerini kapatmak, gizlemek ve
bunun yanında korku salmak için tercih ediyorlar. Halklara karşı ilan edil-
miş savaşta ölülerimize saygı beklemek onlara karşı sadece kendimizi
kandırmaktır.

Yürüyüş: Açlık greviyle neyi amaçlıyorsunuz, talebiniz nedir?

Yıldız: Açlık greviyle özelinde kardeşim Ali Yıldız’ın cenazesinin
verilmesi, toplu mezarların açılmasnı istiyorumı ve bunu yaparken Adli
Tıp uzmanı ve arkeolog talep ediyorum. Kardeşim Ali’yi öldürenlerin,
öldürüp ailesine haber vermeyenlerin cezalandırılmasını talep ediyorum.
Bunlar olana kadar süresiz açlık grevine devam edeceğim. 

Katleden Devlet Cenazelerimizi
Vermiyor

“EVLADIMIZ ALİ’Yİ
ALACAK VE

KATİLLERİNDEN HESAP
SORACAĞIZ!”

Dersim’de 20 Haziran Pazartesi günü,
toplu mezarların açılması ve Ali Yıldız’ın
cenazesinin ailesine teslim edilmesi için di-
reniş çadırının önünde basın açıklaması ya-
pıldı. Eylemde “Toplu Mezarları Yaratan
Katilleri İstiyoruz- TAYAD’lı Aileler”
pankartı açıldı.

Açıklamada ‘Toplu mezarlar devletin
katliamcı yüzünü bir kez daha gözler önü-
ne seriyor. Katleden devlet cenazelerimi-
zi vermiyor… Cenazelerimizi istiyoruz,
alacağız” denilirken, cenazelerin ailelere
teslim edilinceye kadar her pazartesi basın
açıklaması düzenleneceği duyuruldu. Ey-
lem sırasında sık sık “Ali Yıldız Ölüm-
süzdür”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-
cadelemiz”, “Bedel Ödedik Bedel Ödete-
ceğiz”, “Anaların Öfkesi Katilleri Boğa-
cak” ve “Cenazelerimizi İstiyoruz” slo-
ganları atıldı. 

45 kişinin katıldığı eyleme; DHF, ESP,
Partizan ve EMEP de destek verdi.

Ayrıca süresiz açlık grevinin 11. gü-
nünde düzenlenen bu açıklama öncesinde
kafeler ve çay ocakları gezilerek bildiri da-
ğıtıldı ve çarşı içerisinde önlükler giyile-
rek megafonla duyuru yapıldı.

Hüsnü Yıldız

Dersim
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Devrimci İşçi Hareketi, Devrimci Alevi
Komitesi ve Gençlik Federasyonu’ndan
Açıklama:

“CENAZEMİZİ  İSTİYORUZ”
Dersim'de şehit düşen halk kurtuluş savaşçısı Ali Yıldız'ın ce-

nazesini almak için başlatılan kampanyaya ilişkin Devrimci İşçi
Hareketi, Gençlik Federasyonu ve Devrimci Alevi Komitesi de bi-
rer yazılı açıklama yaparak desteklerini sunup, taleplerin arkasında
olduklarını söylediler.

Devrimci İşçi Hareketi 22 Haziran günü yaptığı yazı-
lı açıklamada; "Oligarşinin tek silahı korkudur! Korku dağları ya-
ratarak bizleri insanlığımızdan çıkarmak istiyor. Korku dağları ya-
ratarak geleneklerimizi, değerlerimizi unutmamızı istiyor. En bü-
yük manevi değerlerimiz olan şehitlerimizi unutmayacağımız, unut-
turmayacağımız gibi, geleneklerimizi de unutturmayacak ve
unutmayacağız. Bugün bu; şehit yakını Hüsnü Yıldız'ın başlattı-
ğı mücadeleyi sahiplenmekten geçiyor.

Bugün bu; toplu mezarları açtırma mücadelesini, haklar öz-
gürlükler mücadelesi yapıp, geleneklerimizi yaşatma mücadele-
sini büyütmekten geçiyor.

Oligarşinin toplu mezar, kayıp politikaları, halk kurtuluş da-
vasının ne kadar zorunlu olduğunun da ispatıdır..." denildi.

Devrimci Alevi Komitesi ise açıklamasında; "Egemenler
bin yıllardır uyguladıkları baskı, katliam ve imha politikasıyla top-
lumun tüm kesimlerini sindirmeye çalışıyor. Kerbela katliamın-
dan Maraş’a, Sivas’tan Gazi’ye, 19 Aralık’a, gözaltına aldığı dev-
rimcileri kaybetme politikasından infazlara kadar tüm yaptıkları
korku imparatorluğunu yaratmaya çalışmaktır... Toplu mezarların
açılması mücadelesi, haklar ve özgürlükler mücadelesinde şehit
düşenlerin mücadelelerini devam ettirme mücadelesidir. Onların
düşüncelerini savunduğumuzun, sahip çıktığımızın göstergesidir.
Vatanın bağımsızlığı, halkların özgürlüğü için mücadele edenle-
ri sahiplenmek için, toplu mezarlar açılmalıdır." dedi.

***

Gençlik Federasyonu da yaptığı açıklamada şunları be-

lirtti: "Devlet devrimcilerin mezarlarından dahi korkuyor. Çünkü
o mezarların bir gün kendisine yönelecek ve kendisini vuracak bir
silah olduğunu biliyor. O mezarların bir tohum olduğunu ve günü
gelince binler vereceğini biliyor. Bu yüzdendir ki bir mezarı bile
çok görüyor devrimcilere. Amacı halkı korkutmak. Faşizm tehdit
ediyor halkı, gözdağı veriyor. Sakın ha bana karşı gelirseniz siz
de böyle olursunuz diyor. Bir mezarınız bile yok demogojisiyle
devrimciliği, kendini halka adamayı, halk için feda etmeyi de-
ğersizleştirmeye çalışıyor.

Halk kurtuluş savaşçımız Ali Yıldız’ın cenazesini istiyoruz. Eşi-
mizin, kardeşimizin, evlatlarımızın cenazesini almak bizim hakkı-
mızdır. Devlet toplu mezarları açıp cenazelerimizi vermek zorundadır.
Dersim’de verilen mücadele halkın değerlerini, geleneklerini düze-
nin ahlaksız, namussuz kültürüne karşı savunma mücadelesidir. Dev-
letin katletme, kaybetme pervasızlığına karşı mücadeledir.

Bu mücadelemizin sonunda Ali Yıldızlar gibi şehit düşmek olsa
bile istediğimizi alana kadar açlık grevine devam edeceğiz.”

Son zamanlarda yaşanan dernek ve ev bas-
kınlarıyla, baskıları, gözaltı ve tutuklamaları
protesto etmek için Mersin Halk Cephesi, hal-
kın en yoğun olduğu yerlerden olan Hastane
Caddesi’ndeki Mersin Haklar Derneği önünde
21 Haziran günü, saat 18.30’da bir eylem dü-
zenledi. Eylemde; “Gözaltılar, Tutuklamalar,
Baskılar, Bizi Yıldıramaz” pankartı ve döviz-
ler taşındı. “Gözaltılar Tutuklamalar Baskılar
Bizi Yıldıramaz”, “Kahrolsun Faşizm, Yaşasın
Mücadelemiz”, “Tutuklananlar Serbest Bıra-
kılsın”, “Ne ABD Ne AB, Bağımsız Türkiye”
ve “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları
atıldı. Halk Cephesi adına açıklamayı okuyan
Melek Güçlü Sancak; “Bu güne kadar nice zu-
lümler gördük. Devrimciler yıllarca hapisha-
nelerde tecrit edilerek yok edilmeye çalışıldı.
Birçok vatansever, devrimci ve yurtsever iş-
kence ile katledildi. Toplu mezarlara gömüldü.
Aileleri cesetlerinden bile mahrum edildi.
Anne babalarının ziyaret edeceği bir mezarla-
rı bile yok. Her şeye rağmen Mahirler’in yo-
lunda baş eğmeden zulme karşı direniyoruz.”
dedi ve halkı birleşmeye, birlik ve mücadele et-
meye çağırdı.  Eylemden sonra açıklama met-
ni ayrıca halka dağıtıldı.

Mersin Halk Cephesi:

“MAHİRLER’İN
YOLUNDA, 

BAŞ EĞMEDEN 
ZULME KARŞI 
DİRENİYORUZ”

Mersin
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Ülkemiz toplu mezarlar ülkesi
dersek abartmış olmayız. Yürüyüş’ün
256. sayısında aktarılan rakamları
hatırlayalım: Tesbit edilebildiği ka-
darıyla 114 toplu mezara, 1469 kişi
gömülmüştü. Tesbit edilemeyenler de
kuşku yok ki, en az bunun kadardır. 

Tesbit edilebilenler, AKP iktida-
rının açıkladığı rakamlar değil, çeşitli
itiraflar, tanıklıklar sonucunda de-
mokratik kurumlar tarafından ortaya
çıkarılabilen toplu mezarlardır. AKP
iktidarı ise, hala esas olarak örtbas
etme politikasını sürdürüyor. 

Toplu mezarlarla dolu bir ülkede
devletin meşruluğundan bahsedi-
lebilir mi? Toplu mezarlar kazan bir
devlet, meşru bir devlet değildir. 

Bir sistem neden toplu 
mezarlara başvurur? 

Toplu mezarlar oligarşinin kayıp-
lar, infazlar, faili meçhuller politika-
larının bir başka biçimidir; amaç ay-
nıdır. 

Oligarşi ‘90’lı yıllar boyunca bu
yöntemleri devrimci harekete ve Kürt
yurtsever hareketine karşı aralıksız
kullandı. Yüzlerce, binlerce yurtsever,
devrimci infazlarla, gözaltında kay-
bedilerek, faili meçhul cinayetlerle
katledildi. Kontrgerilla devleti özel-
likle Kürdistan’da gerillalara karşı
kimyasal silahlar dahil her türlü in-
sanlık dışı yöntemlere başvurdu. 

Toplu mezarlar, faili meçhuller,
kaybetmeler, oligarşinin belirsizliği,
bilinmezliği kullanarak korku yayma
ve halkı ve devrimcileri bu korkuy-
la sindirme politikasıdır.

Bu politikaların hepsi, esas olarak
oligarşinin devrimciler, yurtseverler
karşısındaki çaresizliğidir. 

Oligarşi, faşizmin yasal sınırları
içinde her türlü baskı ve terörüne rağ-
men, ne devrimci mücadelenin geli-
şimini, ne de Kürt yurtsever hareke-
tin mücadelesini engelleyemedi. ‘90’lı
yılların başından itibaren yoğun ola-

rak infazlara, işkencelere, gözaltında
kayıplara, faili meçhullere başvurdu.

Kimi zaman işkence yaptıkları
gerilla cesetlerini teşhir ederek halka
korku salmaya çalıştılar, kimi za-
man da cenazeleri ailelerine verme-
yerek gizlice gömdüler. Toplu me-
zarlar kontrgerillanın bu politikaları-
nın bir parçasıydı. 

Oligarşi toplu mezarları, bazen bir
katliamı örtbas etmek için, bazen
kullanımı yasak olan kimyasal silah-
ları gizlemek için, bazen sağ yakala-
yıp infaz etmek için, bazen de işken-
ce izlerini gizlemek için kullanmıştır. 

Hangi biçimde olursa olsun, amaç;
tüm halka ve halkın kurtuluşu için
mücadele eden devrimci, yurtsever
güçlere karşı korku yaymak ve sin-
dirmektir. Toplu mezarlar, halka kar-
şı, “devlet gücünün” gösterilmesidir.
Oligarşi, “devlete kafa tutana böyle
yaparım” demektedir. “Katlederim
cesedini dahi vermem. İstediğim yere
istediğim gibi gömerim, kimseye de
hesap vermem...” 

Toplu mezarları kazan devlet,
kontrgerilla devletidir. Kontrgerilla
devleti hiçbir kural, hiçbir yasa, ge-
lenek, değer tanımaz. 

Toplu mezarlar, kayıplar, infazlar,
faili meçhuller ‘90’lı yıllar boyunca
kontrgerillanın temel politikası olur-
ken 2000’li yıllarda aynı oranda ol-
masa da mücadelenin seyrine göre
aynı yöntemler devam etmiştir. 

AKP kontrgerilla 
devletinin toplu 
mezarlar politikasını 
sürdürendir

AKP, iktidara geldiği ilk günden
beri her konuda olduğu gibi kayıplar,
faili meçhuller ve toplu mezarlar ko-
nusunda da ikiyüzlü politikalar yü-
rüttü. Propagandasını, kayıpların,
katliamların, infazların, işkencele-
rin, toplu mezarların kendilerinden
önceki iktidarlar tarafından uygula-
nan politikalar olduğu, artık bunların

Ali Yıldız’ın gömülü
olduğu toplu mezar

biliniyor. AKP iktidarı
o mezarı açmıyor!
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olmadığı üzerine oturttu. 

Tam bir ikiyüzlülükle geçmişin
hesabının sorulacağını söyledi.
“Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak”,
kayıpları, faili meçhulleri aydınlata-
cağız, toplu mezarları açacağız pro-
pagandasını yaptı. Zaman zaman
kepçelerle orada burada bazı kazılar
da yapıldı. Ama AKP’nin ne kayıp-
ları, ne faili meçhulleri, ne de toplu
mezarları aydınlatmak gibi bir derdi
yoktu. 

AKP bütün bunları “Ergenekon
operasyonu” adı altında yürütülen
oligarşi içi çatışmanın malzemesi
yapmaktaydı. Bu politikalarla oli-
garşi içi çatışmada küçük burjuva ay-
dın kesimi, reformist, oportünist so-
lun bir kesimini ve Kürt milliyetçi-
lerini de etkileyip yanına çekti. Solun
bu kesimleri de “kontrgerillanın si-
lahları ortaya çıkıyor, toplu mezarlar
açılıyor” heyecanıyla karşıladı. 

Gerçek ise AKP iktidarı, kayıpla-
rı bulmayan, kaybedenleri soruş-
turmayan, toplu mezarları ve onla-
rın sorumlularını açığa çıkarmayan ve
katilleri koruyan bir iktidardır. 

AKP, dokuz yıllık iktidarı bo-
yunca bunlar için hiçbir şey yapma-
mıştır. Sadece birkaç çukur kazdırıp,
bir kaç tutuklama yapıp hem de-
mokrasicilik şovu yapmış, hem ken-
di cephesini genişletmiştir. 

AKP bugün kontrgerilla devle-
tinin sahibidir. Devletin halka karşı
gerçekleştirdiği tüm katliamları sa-
hiplenmekte ve katilleri korumakta-
dır. Dokuz yıl bunun kanıtıdır. 

Bakın bakalım; açığa çıkarılmış bir
kayıp var mı? Hapishanelerde dev-
rimcileri, yurtseverleri kaybetmekten
ceza almış bir kişi var mı? “Toplu
mezarlara gömün” emrini veren
bir tek sivil veya askeri yetkili var mı
açığa çıkarılan?

Yoktur. Hiçbiri yoktur. 

AKP, TBMM’de kayıpların, in-
fazların, faili meçhullerin, kitle kat-
liamlarının araştırılması için verilen
tüm önerileri reddetmiştir. Çünkü
bugün o politikaları uygulayan AKP
iktidarıdır. 

Gerilla cesetlerine işkence, AKP
iktidarı tarafından yapılmaktadır.

Gerillalara karşı kimyasal gazlar
AKP iktidarı tarafından kullandırıl-
maktadır. Gerilla cenazeleri kaçırılıp
bilinmeyen yerlere AKP iktidarı ta-
rafından gömülmektedir. Bu politi-
kalara hangi yoğunlukta başvuruldu-
ğu oligarşinin ihtiyaçlarına bağlıdır. 

Toplu mezarın 
açılmadığı her günden 
AKP sorumludur

Konunun başında aktardığımız
gibi, 114 toplu mezarda, 1469 kişi gö-
mülmüştür. Bu toplu mezarların ne-
rede olduğu, bu mezarlara kimlerin
gömüldüğü devlet tarafından bilin-
mektedir. Bunlarla ilgili bilgiler,
AKP’nin elinde mevcuttur.

Ancak buna rağmen toplu mezar-
lar konusunda bir gelişme yoktur. 

Çemişgezek’teki bir toplu meza-
ra 1997 yılında gömüldüğü öğrenilen
gerilla Ali Yıldız’ın ailesinin tüm ça-
balarına rağmen hala toplu mezarın
açılması konusunda AKP iktidarı ta-
rafından bir adım atılmamıştır. 

Bir şehit ailesinden çocuklarının
cenazesi 14 yıl boyunca saklandı.
Şimdi Ali Yıldız’ın gömüldüğü top-
lu mezarın yeri biliniyor. Ama AKP
iktidarı o mezarı açmıyor!

Bunu asla kabul etmiyoruz ve et-
meyeceğiz. AKP, toplu mezarlar ger-
çeğini kanıksatmaya çalışıyor. 114
toplu mezar... 1469 kişi var o mezar-
larda. Onlardan birisi de bizim yol-

daşımız. O halkının, vatanının kur-
tuluşu için, yoldaşları için canını
feda etti... AKP, sözde müslümanlığı
kimseye bırakmaz. Hangi dinde,
hangi kitapta var insanların toplu
mezarlara gömüldüğü?

Ama bugün toplu mezarlar poli-
tikası AKP iktidarı tarafından sürdü-
rülmektedir. AKP iktidarı da kendin-
den önceki iktidarlar gibi “ben kat-
lederim, ben kaybederim, toplu me-
zarlara gömerim, gerillaların cena-
zelerine işkenceler yaparım... Devlet
benim, istediğimi yaparım” diyor. 

Mesele sadece bir mezarın açıl-
ması değildir. Toplu mezarlar insan-
lığa yapılan bir hakarettir. O me-
zarlara gömülenlerin hepsi de halkın
çocuklarıdır. Halkın en onurlu evlat-
larıdır. Bu pervasızlık hiçbir koşulda
kabul edilemez. O mezarları şu ya da
bu iktidar partisinin “olumlu politi-
kaları”yla değil, mücadelemizle aç-
tıracağız. Israrımızla, kararlılığımız-
la, bu mücadeleyi büyütmekle açtı-
racağız. İktidara gelen bütün partiler
oligarşinin faşist politikalarını uygu-
lamak için vardır. Onlar, faşizmin tem-
silcileridir. 

Onlar, toplu mezarları yaratanlar-
dır. Toplu mezarları yaratanlardan, bu-
gün sürdürenlerden toplu mezarları
açması beklenemez. Onlara, müca-
delemizle açtıracağız toplu mezarla-
rı. Ali Yıldızlar’ın mezarlarını açtır-
mak faşizmle savaşmak, faşizmle
hesaplaşmaktır.

Kanıksamayacağız!
Toplu mezarların varlığını halka

kanıksatmaya çalışıyorlar. Toplu me-
zarların varlığı artık kimseden gizle-
nemiyor. Devlet de gizleyemiyor.
Özellikle AKP iktidarı toplu mezar-
ları oligarşi içi çatışmada kullanıyor.
İktidara geldiğinden beri işkenceler-
de, faili meçhullerde, kontrgerilla
katliamlarında olduğu gibi toplu me-
zarlar konusunda  sorumluların ce-
zalandırılması için  hiçbir şey yap-
mamıştır. AKP, dokuz yıllık iktida-
rında katilleri korumuştur ve koru-
maya devam etmektedir. Ve toplu me-
zarlar konusunda hiçbir şey yapma-

yarak infazlar gibi toplu mezarları da
kanıksatmaya çalışıyor. 

Kanıksamıyoruz. 
Kanıksatılmasına izin vermeye-

ceğiz. Toplu mezarlar, halka  yapılan
en ahlaksızca, en alçakça  saldırılar-
dan birisidir. 

Toplu mezarların sorumluları
cezalandırılsın. 
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Fidel Castro’nun kesin olarak bil-
diği tek bir şey vardı. Yoldaşı Che’nin
cesedinin Amerikan uşağı kontrge-
rillacılar tarafından Bolivya toprak-
larına gömüldüğü. Bolivya’nın yüz-
ölçümü ülkemizin yaklaşık bir buçuk
katıydı. (1.098.581 kilometre kare)
Che’nin cenazesi Bolivya toprakla-
rının her yerinde olabilirdi. 

Olsun dedi Fidel. Yoldaşı Che’nin
cenazesini bulabilmek için bir milyon
doksan sekiz bin beşyüz seksen bir ki-
lometre karelik Bolivya topraklarının
her 50 santimetre karesine bir sondaj
yaptırarak yoldaşını arama kararı
aldı. Ve bunun için tam 300 yer bi-
limciyi görevlendirip Bolivya’ya
gönderdi. 

Bu ne büyük bir yoldaşlık sevgi-
sidir. Bu ne büyük bir inançtır. Bu ne
büyük bir kararlılıktır. Bu kadar yer
aranır mı demiyor. Bu, milyonlarca
sondaj yapılması demektir. Dağları,
ırmakları, gölleri, deresi, tepesiyle,
Türkiye’nin bir buçuk katı büyüklü-
ğündeki bir coğrafyanın her yerinde
olabilir. Ama imkansız demiyor Fi-
del. Bir yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl de-
miyor. Vazgeçmiyor. Che’nin bir ke-
miğini olsun bulmak için 300 yerbi-
limci ellerinde burgu aleti ile topra-
ğı kazmaya devam ediyor. Emper-
yalizmin tüm kuşatmalarına rağmen
Fidel bu arama için hiçbir şeyi esir-
gemiyor. Sonuçta tam 30 yıl sonra
Che ve katledilen 6 yoldaşının ke-
mikleri bir havaalanında, bir uçak pis-
tinin altında bulunuyor ve cenazele-
ri, uğruna savaştıkları Küba toprak-
larına götürülüyor. 

Bunu dünyada devrimciler dı-
şında hiç kimse yapamaz. Bu ancak
yoldaşlık ilişkileri içinde anlaşılır
bir durumdur. 

Bu, biz Halk Cepheliler’e hiç de
yabancı olmayan bir duygudur. De-
nizler’in idamını önlemek için Ma-
hirler’in Kızıldere’de yaptıkları bu-
nun farklı bir örneğidir. Ölüm oruç-
larını düşünün: Ahmet İbili’yi, Fidan

Kalşen’i, Fırat Ta-
vuk’u düşünün...
18’inde tutsak düşüp
yoldaşlarına yapılan
saldırıyı durdurmak
için kendini feda
eden Berrin Bıçkı-
lar’ı düşünün... Güler
Zere için ayağa kal-
kışımızı düşünün... 

Biz Ali’nin
yoldaşları;
Ali’yi oligarşinin
toplu mezarlarında
bırakmayacağız

Ali bir sıra neferi olarak
halkı için, vatanı için en büyük
fedakarlığı yaptı. En kutsal görevini
yerine getirdi. Canını verdi. 

Ali’nin cenazesini almak bizim
boynumuzun borcudur.

Ali’nin cenazesini alacağız. Onu
oligarşinin toplu mezarlarında bı-
rakmayacağız. 

Şehidimizin abisi “Çıkartacağız
seni o toplu mezardan. Ne olursa ol-
sun” diyor. Annesi tam 14 yıldır
yavrusuna hasret bir umutla yaşıyor.
“Başucunda ağlayacağı bir mezarı
olsun” istiyor. İkisi de, toplu mezar-
ların açılması ve Ali’nin cenazesini al-
mak için açlık grevindeler. 

Analarımızın çektiği hasrete ba-
kın: Yavrusunun mezarına hasret...
Analarımıza bu acıları yaşatan faşist
düzenden hesap sormak için bir kez
daha boynumuzun borcudur toplu
mezarları açtırmak. 

Bunu kararlılığımızla başaracağız.
Hasta tutsak Güler Zere’mizi nasıl
zulmün elinden çekip aldıysak şehi-
dimiz Ali’nin cenazesini de faşizmin
toplu mezarlarında bırakmayacağız. 

Yüzlerce kaybedilen devrimci,
yurtsever var ülkemizde. Binlerce
faili meçhul var. Kim bilir nerelerde
ne kadar toplu mezar var? 

Oligarşi kayıplarla, toplu mezar-
larla halkımıza bu kadar büyük acı-
lar yaşatıyor. Halkımızı bir mezara
dahi sahip olamamanın korkusuyla
sindirmeye çalışıyor. 

Toplu mezarı açtırıp şehidimiz
Ali’nin cenazesini almak işte bu açı-
dan da çok önemlidir. 

Sonuç alacağız! 
Anadolu’da demokratik 
mücadeleyi yükselteceğiz!
Şehidimizin cenazesini oligarşinin

toplu mezarlarından çıkartmak şim-
di bizim için tüm devrimciler, ileri-
ciler için, siyasi, ahlaki, vicdani bir
borçtur. Bu kolay olmayacak elbette.
Oligarşi, bu direnişi engellemek için
her yola başvuracak. Özellikle Ana-
dolu’da demokratik mücadelenin ge-
lişmesinin önüne geçmek için, yeni
örnekler yaratılmaması için her şeyi
yapacak. 

Ali Yıldız’ın abisi Hüsnü Yıldız
cenazemizi almak ve toplu 
mezarları açtırmak için...

Süresiz Açlık Grevinde!
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Ali’nin cenazesini almak 
boynumuzun borcudur!



Çok olmadı; daha bu
ayın başında Dersim’de,
Malatya’da, Elazığ’da
dernekler, evler AKP’nin
polisi tarafından basıldı.
14 kişi gözaltına alındı,
10 kişi tutuklandı. Yeni saldırılar da
olacaktır. Ama hiçbir saldırı şehi-
dimizin cenazesini istememizin
önünde engel olamaz. 

Kurulan açlık grevi çadırını sö-
kebilirler, yenisini kuracağız. Di-
renenleri, sahip çıkanları, gözaltına
alabilirler, gözaltıların yerini
Ali’nin yeni yoldaşları alacak.

Toplu mezarları açtırmak,
Ali’nin cenazesinin alınması sade-
ce ailesi ve yoldaşlarının görevi de-
ğildir. Toplu mezarlar tüm devrim-
cilere ve tüm halkımıza yönelik bir
saldırıdır. Toplu mezarların açıl-
ması ve Aliler’in cenazesinin alın-
ması tüm halkın görevidir. 

Halkın en önemli değerlerin-
den birine saldırıyor oligarşi. Ce-
nazelerimize saldırıyor. Saygısız-
ca, ahlaksızca yapıyor bunu. Toplu
mezarlar geleneklerimize yapılan en
büyük saldırılardan birisidir. Toplu
mezarları oligarşinin yüzüne çarpa-
cağız. 

İşbirlikçi AKP, toplu mezarlara gö-
mülen yoldaşlarımızı oligarşi içi ça-
tışmanın malzemesi yapıyor. 9 yıldır
iktidarda olan ve katilleri koruyan
AKP iktidarı toplu mezarlardan  doğ-
rudan sorumludur. 

Engin Çeber’in işkence de katle-
dilmesi davasında olduğu gibi, Güler
Zere’yi zulmün elinden çekip aldığı-
mız gibi, bir örnek daha yaratmalıyız. 

Halk Cepheliler olarak Ali yolda-
şımızın cesedini faşizmin toplu me-
zarlarından çıkartalım. Anadolu’nun
dört bir yanından Dersim’deki açlık
grevi çadırına destek verelim. 

Güler Zere için yapılan kampan-
yanın başında; “Güler’in adını duy-
mayan kalmayacak” demiştik. Büyük
bir iddiaydı. Bu, hasta tutsaklar kam-
panyasını milyonlara taşımak de-
mekti. Ve taşındı. Güler’in adı ülke-
mizi de aşıp Avrupa’nın bir çok şehi-
rinde yankılandı. Israr ve kararlılığı-
mızın sonucunda Güler’i zulmün elin-
den aldık. 

KARARLIYIZ! 
Sonuç alana kadar bunun peşini bı-

rakmayacağız. Güler Zere’yi aldığı-
mız gibi, Ali’yi de alacağız. Şehidi-
mizin cenazesini oligarşinin toplu
mezarlarında bırakmayacağız. 

Halk için, vatan için toprağa dü-
şenlerin yeri toplu mezarlar değil-
dir! Onların yeri halkının bağrıdır. 

Biz Ali’nin yoldaşları, 

Ali’yi oligarşinin toplu mezarın-
da bırakmayacağız. Güler Zere yol-
daşımızı aldığımız gibi, Ali yoldaşı-
mızı da zulmün elinden çekip alaca-
ğız

Biz Ali’nin yoldaşları;

Gün olur birimiz hepimiz için ca-
nımızı veririz. Gün olur hepimiz bi-
rimiz için seferberber oluruz. Yol-
daşlarımız için, halkımız için, vata-
nımız için ödemeyeceğimiz bedel
yoktur. Ali yoldaşımızı da faşizmin

toplu mezarından çıkartmak için
Anadolu’nun dört bir yanında se-
ferber olacağız. 

Biz şehit ve tutsak yakınları; 

Ali bizim evladımızdır. Ali’yi
zulmün dehlizlerinde bırakmaya-
cağız. Büyük direnişte tutsak ev-
latlarımızın sansürle boğulmak is-

tenen sesini halka ve tüm
dünya halklarına duyurmak
için tam 1230 gün oturma
eylemi yaptık. Evlatlarımız

için gerekirse yine yaparız. Ali’yi
zulmün elinden alacağız!

Biz işçiler,  memurlar,  öğrenciler,
gecekondulular; 

Ali Yıldız, faşizme karşı, bizle-
rin kurtuluşu için mücadele edi-
yordu. Ve bizler için ölümü göze
aldı. Ve bizler için canını feda etti.
Onun toplu mezarlarda kalmasına
izin vermeyeceğiz. 

Halk kurtuluş savaşçısı Ali Yıl-
dız’ı oligarşinin toplu mezarların-
dan çıkartacağız! 

Ali Yıldız’ın gömülü
olduğu mezarı
açtıracağız!

Bu oligarşinin toplu mezarlar
politikasında bir gedik açtırmaktır. 

Ali Yıldız’ın mezarını açtırmak ve
cenazesini almak oligarşinin katliam
politikalarının devamcısı ve katli-
amcıların koruyucusu AKP iktida-
rının riyakarlığını açığa çıkart-
maktır. 

O mezarı açtırmak haklar ve öz-
gürlükler mücadelesinde gelenekle-
rimize sahip çıkmak, yeni gelenekler
yaratmaktır. 

Ali Yıldızlar’ı sahiplenmek, per-
vasızlığa barikat örmektir. Ali Yıl-
dız’ı oradan çıkaracağız. Dersim’de
toplu mezarları açtırmak için süren di-
reniş, tüm halkın direnişidir, tüm
halkın onuru, vicdanıdır, tüm dev-
rimci, demokratik, ilerici kesimler bu
direnişi sahiplenmeli, desteklemelidir. 

Güler Zere’yi
zulmün elinden 
çekip aldığımız
gibi, bir örnek
daha 

yaratmalıyız. 
Güler Zere için
yapılan
kampanyanın
başında; “Gü-
ler’in adını 
duymayan kalmayacak”
demiştik.
Şimdi Ali Yıldız’ın adını
duymayan kalmayacak 
diyelim. 
Toplu mezarlara karşı 
mücadeleyi, her yana, her 
kesime taşıyalım. 

TESLİMİYETTİR... TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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Devrim yürüyüşümüz 
sürüyor...  

Ölümler pahasına sürdürülen bir
yürüyüş bu. Anadolu topraklarında
her ulustan, her inançtan, tüm va-
tanseverlerin kanı bu uğurda birbi-
rine karışmıştır. Türk, Kürt, Arap, Er-
meni, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni..

Kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla
nice özgürlük ateşleri görmüştür
bu topraklar. Bu toprakların her bir
karışında, ezilen, inkar edilen, dil-
leri yasaklanan, köyleri yakılan,
sürgün edilenlerin öfkesi, isyanı
var!

Vatanımız bağımsız olsun, hiçbir
emperyalist güç bu ülkenin zen-
ginliklerini, alınterimizi sömürme-
sin; bağımsız, demokratik ve sos-
yalist bir ülke kurulsun; Kürt halkı
ve ezilen tüm halklar kendi kader-
lerini kendileri tayin edebilsin diye
nicelerimiz düştü toprağa...

Ortak düşümüzü gerçeğe çevir-
mek için yazıldı Kızıldere manifes-
toları... Dersim dağlarına bu öz-
lemle aktı kanımız, bundandır Mun-
zur'un kızıllığı.

Düşü, özlemi gerçeğe çevirme-
nin kavgasını hala veriyoruz. Çün-
kü vatanımız hala işgal altında,
çünkü faşizmin saldırıları kanımızı
dökmeye; canımızı almaya devam
ediyor, çünkü sömürü daha da kat-
merleniyor, açlığımız yoksulluğu-
muz daha da büyüyor...

Kavgayı sürdürüyoruz; halkımızı

ve vatanımızı ölesiye seviyoruz çün-
kü.

Bu yüzden kültür merkezimize ge-
cenin bir vakti düşman toprağına gi-
rer gibi girdiler, derneklerimiz birer
birer basıldı, insanlarımız işkencey-
le gözaltına alındı, tutuklandı...

Her şeye rağmen umudun tür-
külerini söylemeye devam ediyoruz;
vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.
Boyun eğmeyecek, iflah olmaya-
cağız!..

Ve biliyoruz ki sevdaya ve kav-
gaya dair bütün ezgilerimiz hala bu
topraklar üzerinde dolaşıyor. Dilden
dile ulaşıyor. 17 Nisan'da İstan-
bul'da 150 bin yüreğin haykırdığı
türküler Dersim toprağına karışacak
10 Temmuz'da, seslerimizi birleşti-
receğiz.

Anadolu'nun dört bir yanında yü-
reği bağımsız, demokratik ve sos-
yalist bir ülke için atan, milyonla-
rın sesini birleştireceğiz. Yine dün-
yanın en muhteşem korolarından bi-
riyle devrim yürüyüşünün türküle-
rini söyleyeceğiz.

Ücretsiz olarak düzenleyeceği-
miz "Devrim Yürüyüşümüz Sürü-
yor" konserinde Dersim dağlarına,
Munzur'a haykıracağız özlemimizi,
kavga çağrımızı...

10 Temmuz'da yeni bir coşkuy-
la söyleyeceğiz türkülerimizi, şar-
kılarımızı, marşlarımızı... Yeni bir
coşkuyla okunacak devrim şiirleri...
Yürekler devrim özlemiyle bir kez
daha yanacak.

Aynı duyguları paylaştığımızı bil-
diğimiz tüm halkımızı 10 Temmuz'da,
saat 19.00'da Dersim Atatürk Stad-
yumu'na çağırıyoruz.

İdil Kültür Merkezi 
Grup YORUM

Grup Yorum, 10 Temmuz'da Dersim’de

Atatürk Stadı 10 Temmuz'da
İnönü Olacak, Bakırköy Olacak!

İletişim: 0534 668 69 84 / 0428 212 18 52

Dersim halkı, Elazığ, 
Malatya halkı!

Hozatlılar, Mazgirtliler, 
Çemişgezekliler, 

Pertekliler, Pülümürlüler,
Ovacıklılar, Nazimiyeliler!..

10 Temmuz’da İnönü’deki,
Bakırköy’deki halk denizine

katılacaklar. İnönü’de, 
Bakırköy’de umudun 

adını, bağımsızlık şiarını
haykıran halk 

denizinin bir parçası 
olacaklar. 

10 Temmuz’da Dersim’de
“buz dağı”nın bir kısmı daha

gün yüzüne çıkacak!
Dersim’in, onurlu 
tarihine, o onurun 

türkülerle, marşlarla 
savunulduğu yeni bir sayfa

daha eklenecek...

İnönü Bakırköy Dersim



Dersim, kendi türkülerini, evlatla-
rının türkülerini yakanları, onları Tür-
kiye’nin dört bir yanına taşıyan Grup
Yorum’u bağrına basacağı konser gü-
nünü coşku ve heyecanla bekliyor.  

Dersim Seyid Rıza Parkı’nda 17
Nisan günü konser masası açıldı.

“Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor”
konseri ile dayanışma için Grup Yorum
kartlarının, kalem ve takıların satıldı-
ğı masaya halkın ilgisi yoğundu. “Grup
Yorum’u kaçırmayız, muhakkak geli-
riz” diyerek düşüncelerini belirtenlerin
olduğu masa 3 saat açık kaldı. 

***

Konser çalışmalarına 18 Haziran
Cumartesi günü de devam edildi. Sa-
nat Sokağı ve Seyit Rıza Parkı’na
masalar açılıp bildiriler dağıtılırken, Se-
yid Rıza Parkı’nda ayrıca Grup Yo-
rum’un 55 bin kişilik İnönü konseri ser-
gisi açıldı. Sergiyi gezen üniversiteli
gençler “En azından bir dersi bütün-
lemeye bırakırsak Yorum konserine
kalmış oluruz” esprisi ile konsere ka-
tılmak istediklerini dile getirdiler. 26
Haziran tarihine evine dönüş bileti alan
bir Yorum dinleyicisi de konser için bi-

letini iptal ettirip, 10 Temmuz sonra-
sına biletini erteliyor. Ücretsiz halk
konseri çağrılarına halk “paralı olsa da
Yorum’u dinlemeye geliriz” şeklinde
tepkiler veriyor. 

Dersim’in dört bir yanında böyle-
sine güzel tepkilerin verildiği çalış-
malarda 1000 adet el ilanı halka ulaş-
tırılırken, 250 adet de afiş yapıldı.

***

19 Haziran Pazar günü de yine Se-
yid Rıza Parkı’nda masa açılırken
Munzur nehri kenarındaki çay bahçe-
lerinde bildiri dağıtıldı. Munzur’u
gezmeye Elazığ’dan gelen 30 kişilik bir
grup “Pazar günü muhakkak Grup
Yorum’u dinlemeye geliriz” dediler.
Pazar günleri çalışan bir işçi ise “Pa-
zar günleri çalışıyorum ama atılacağımı
da bilsem ‘Devrim Yürüyüşümüz Sü-
rüyor’ Konseri’ne katılacağım” diye-
rek duygularını ifade etti. 3 saat içeri-
sinde 500 tane bildiri dağıtıldı.

“Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor”
konseri afişlerinin asılmasına 20 Ha-
ziran'da da devam edildi. Dersim
merkezde ve Ali Baba Mahallesi’nde
afişler asıldı.

Toplam 150 afiş asılırken Seyit
Rıza Parkı’nda açılan konser masa-
sında 300 el ilanı halka ulaştırıldı.

Grup Yorum Malatya
sokaklarında, “Devrim
Yürüyüşümüz Sürüyor”
afişleri ile aramızda

Dersim’de 10 Temmuz günü ya-
pılacak olan “Devrim Yürüyüşümüz
Sürüyor” konserinin çalışmaları Ma-
latya’da da başladı. 19 Haziran Pazar
günü Halk Cepheliler Yeşilyurt ve Tu-
ran Emeksiz caddeleri boyunca afiş-
leme yaptı. Afişleme sırasında konsere
çağrı da yapıldı. Malatya’dan da araç
kaldırılacağı duyuruldu. Çalışmada
toplam 50 tane afiş asıldı.

Malatya’da 21 Haziran’da daAta-
köy, Paşaköşkü, Cemal Gürsel ma-
hallelerinde “Devrim Yürüyüşümüz
Sürüyor” konserinin afişleri yapıldı.
Mahalle halkına Malatya’dan da araç
kaldırılacağıduyuruldu.  Çalışmada
toplam 50 tane afiş yapıldı.

Güler Zere Halk Kitaplığı
Açıldı
DİRENİN TESLİM OLMAYIN 

BOYUN EĞMEYİN 

diyor Güler Zere 

zulme karşı dağlara çağırıyor Güler
Zere 

“Mendilinde öfke çıkınında bilinç

Uykusuz kalır mısın kitaplarıma

Dudağında alev avucunda sevinç

Kulak verir misin çığlığıma” 

"Merhaba Zeynep. Memleketine
ait olduğun yere tekrardan hoş geldin.
Bugün buraya seni karşılamaya gel-
diler insanlar. Tavuk’tan, Çayta-
şı’ndan, Taçkirek’ten, Bargin’den…

hepsi seni görmeye o gülen kocaman
gözlerinden öpmek ve sıcacık kucak-
lamak için geldiler..."

Dersim Halk Cephesi tarafından
16 Haziran günü Hozat’ta Güler Zere
Halk Kitaplığı’nın açılışı yapıldı.
Hozat’ın büyük çoğunluğunun geril-
ladan Zeynep ismiyle tanıdıkları,
kimi zaman aynı tabakta yemek ye-
dikleri, kimi zaman aynı yatağı pay-
laştıkları kızlarını bir kez daha ağır-
lıyor Hozat halkı. Hem de Zeyneple-
rine yakışır bir şekilde. 

Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve er-
keğiyle… Kimileri ise çocuklarının el-
lerinden tutup gelmişlerdi Zeynep’i
karşılamaya. Heyecanla bekliyorlar-
dı. Bir an önce içeriye girip kütüp-
haneyi gezmek ve görmek istiyorlar-

dı. Kapı kapı dolaşarak bildiriler da-
ğıtılmış, kütüphanenin açılışının du-
yurusu Belediye hoparlöründen ya-
pılmıştı. Bu arada sivil polisler ka-
merayla çekim yapınca Halk Cephe-
liler de onları çekti. Uzaklaştılar. Da-
vul çalınmasıyla başlayan açılışta
Halk Cephesi adına bir konuşma ya-
pıldı. Daha sonra Belediye Başkanı ve
demokratik kitle örgütü temsilcileri de
birer konuşma yaptı. Konuşmalardan
sonra türkü söylendi, halaylar çekil-
di. Sonra da hep birlikte, Güler Ze-
re’nin, Dersim halkının kızının ismi-
ni taşıyan kütüphane açıldı.

GÜLER ZERE NASIL YAŞANACAĞINI, 
NASIL DİRENİLECEĞİNİ 
ŞİMDİ KÜTÜPHANESİ İLE ANLATIYOR 
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Yoksul gecekondu mahallelerinde
internet kafeleriyle, TV'leriyle yoz-
laştırmaya; okula gidebilen çocukla-
rı amaçsızlaştırmaya, ne yapacağını
bilmez kişiler haline getirmeye çalı-
şıyor ve bazılarında da  başarılı olu-
yorlar. 

29 Ekim 2000 tarihinde daha 15
yaşındayken faşistlerin silahlarından
çıkan mermilerle şehit olan Şükrü Sa-
rıtaş düzene kaptırmadığımız çocuk-
larımızdandır.  

Ama unutulmamalıdır; Şükrü’ler
sanıldığından çoktur. Ve Şükrü’leri ço-
ğaltmak, bizim elimizdedir.

İşte 1 Mayıs Mahallesi’ndeki fut-
bol turnuvası bu yolda atılmış önem-
li bir adımdır. 

ŞÜKRÜ’YÜ 
ÖLÜMSÜZLEŞTİRECEK 
VE YENİ ŞÜKRÜLER  
YARATACAĞIZ!

1 Mayıs Mahallesi’nde 18 Ma-

yıs’ta başlayan Yozlaşmaya ve Yı-
kımlara Karşı Şükrü Sarıtaş Fut-
bol Turnuvası 18 Haziran Cumarte-
si günü saat 21.00’de yapılan final
maçıyla sona erdi.

Turnuvaya 16 takım katıldı. Kral-
lar ve United takımları arasındaki fi-
nal maçının galibi 5-3’lük skorla
United takımı oldu.

Turnuvanın sonucunda United
şampiyonluk, Krallar ikincilik ve
Öz-et Spor ise centilmenlik kupasının
sahibi oldu. Ödüller takımlara havai
fişekler eşliğinde düzenlenen tören-
le verildi. Kupalarını alan takımlar,
kupalarını bu yıl trafik kazasında
hayatını kaybeden mahallenin genç-
lerinden futbolcu Emre İnce’nin ai-
lesine verdiler.

Turnuva yapılan tören ve çekilen
halaylarla birlikte tamamlandı. Her yıl
olduğu gibi bu yıl da geleneksel ola-
rak Anadolu Haklar ve Özgürlükler
Derneği'nin düzenlediği turnuva, in-
sanlar arasında en ufak bir sorun
dahi yaşanmadan, mahallelerin yoz-
laştırılmasına karşı gençler arasında
dayanışmanın, kardeşliğin, beraber-
liğin bir örneğinin daha yaratıldığı bir
faaliyet oldu.

Futbol da ülkemizde düzenin yoz-
laştırma, apolitikleştirme araçlarından
biridir. Ama bizim elimizde bu da de-
ğişiyor. 

Onların futbolları mafyaya hizmet
ediyor; bizimki halka. 

Onların sporları paraya dayalıdır;
bizimki emeğe, özveriye, dayanış-
maya... onların sporları bencilcedir,
bireycidir; bizimki dayanışmaya da-
yalıdır. Futbolda da “iki ayrı futbol”
söz konusudur yani. 

Turnuva sonrasında Anadolu Hak-
lar ve Özgürlükler Derneği tarafından
yapılan açıklamada; "Mahallemizde
yaratılan devrimci değerlere,  ma-
hallemize yönelik yozlaşma ve yıkım
saldırılarının karşısında duracağız.

Mahallemizi çetelere, uyuşturucuya,
fuhuşa terk etmeyeceğiz.

Ve bundan sonra da yaşanan her
türlü saldırıya, baskıya, imkansızlık-
lara rağmen çok daha güzel etkin-
likler yaratacağız." denildi.

İnsanlar gençlik çağında dostluğa,
arkadaşlığa, dayanışmaya çok yat-
kındır. 

Zor durumdaki arkadaşını terk
edecek gence seyrek rastlanır. Bu
duygular devrimci mücadelede çok
büyük öneme sahiptir. 

Arkadaşının sağlamlığına karşı
duyulan bu güven devrimci mücade-
le içinde olağanüstü bir güce dönüşür.

Düşman saldırıları paniğe yol aç-
maz, paniği azaltır. Bu duygular sa-
vaşanları, devrimcileri birleştirir ve di-
sipline eder. Gençliğin arasındaki bu
arkadaşlık duygusunu ve  dostluğu her
yönteme başvurarak geliştirmeliyiz.
Bu en iyi, en güçlü devrimci  nite-
liklerden birisidir. 

Arkadaşlık duygusu sıradan bir
sözcük değildir.

ŞÜKRÜ’yü unutmayacağız. 

En güzel yaşında şehit oldu. 

Şükrü hala bizimle! Bu turnuva-
da arkadaşlığı, dostluğu büyüterek
onu yaşatmaya devam ettik. 

EN UFAK BİR SORUN DAHİ YAŞANMADAN,
GENÇLİĞİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞI;
DAYANIŞMANIN, KARDEŞLİĞİN ÖRNEĞİ OLDU!

Spor;
insanları disipline eder.

Sağlıklarını düzeltir.
Sağlam, becerikli,

engellerle savaşmayı başaran, 
geleceğe güvenle bakan

insanların yaratılmasında
önemli bir etkendir.

Düşünceleri disipline eder.
İnsanları çalışmaya alıştırır.
Bu yüzden; spor, kültür-fi-

zik halk arasında yayılmalıdır.
Bu yüzden spor

faaliyetlerini genel devrimci
faaliyetlerimizle birlikte ele

almalıyız.
Halka yararı olan her şeyin
devrimciliğin bir parçası

olduğunu bilmeliyiz. 

Şükrü Sarıtaş Futbol Turnuvası Sona Erdi
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Yazı dizimizin birinci bölümünde
Halk Komiteleri nedir, neden gerek-
lidir, işlevi ne olacak sorularını ce-
vaplamaya çalışmıştık. Bu bölümde
ise düzen içi ve devrim hedefli taban
örgütlenmelerini ele alacağız. Halk
Komiteleri’nin devrim ve iktidar mü-
cadelesinin bir parçası olarak ele
alınması gerektiğini pratik örnekle-
riyle ortaya koymaya çalışacağız. 

***

Halk Komiteleri üzerine bundan
16 yıl önce yazdığımız ilk yazılarda,
onları “Halkı devrim ırmağına ka-
tacak kanallar” olarak tanımladık.
(19 Ağustos 1995, Zafer Yolunda
Kurtuluş, sayı: 6)   

Halk komiteleri, emekçi
halkın hayati sorunlarını
kendi özgüçleri temelinde
dayanışma ve mücadele için-
de çözmeyi hedefleyecekle-
ri örgütlenmelerdir. Ancak
komiteler, kendilerini salt
günlük sorunları çözmekle
sınırlarlarsa, ekonomik ka-
rakterli bir örgütlenme olur-
lar, bu noktada da sorunların kayna-
ğına yönelemez, halka gerçekleri
gösteremezler.

Halk komiteleri, fiilen ne yapıyor
olurlarsa olsun onun bakış açısında
devrim ve iktidar hedefi hakim ol-
malıdır.

“Komiteler... tüm halkın sorun-
larının ortak, sorunlarının kaynağı-
nın düzen ve halkın birleşik gücü kar-
şısında düzenin güçsüz olduğunu
adım adım yaşayıp görecek, bunları
içselleştirerek devrime yönelen bir çiz-
gi izleyecektir.” 

“Halk Komiteleri... potansiyelin
devrimin örgütlü gücüne dönüşme-
sindeki belirleyici halkalardandır.
Bugün devrime, partiye sempati du-
yan halk potansiyelini faşizmin sal-
dırılarına karşılık verip devrimi ge-

liştirecek bir güce dönüştürmek, bu
muhtevadaki örgütlenmelerin yay-
gınlaştırılmasıyla mümkündür.”

Yani, taban örgütlenmelerinde
esas olan, faşizm sürerken, kapitalizm
sürerken, onların “yanı başında” sos-
yalist adacıklar oluşturmak değildir.
Çünkü bu mümkün de değildir. Bu
“ütopiktir” (boş bir hayaldir) ve iki
yüzyıl önce böyle bir şeyin olama-
yacağı belli olmuştur. 

Taban örgütlenmeleri ve onun bir
biçimi olarak Halk Komiteleri, fa-
şizmi ve kapitalizmi yıkmak içindir;
önce bunda net olmalıyız. 

Taban örgütlenmelerinde 
devrim perspektifi ve 
iktidarsızlık teorileri... 

Taban örgütlenmeleri olarak ad-
landırdığımız komiteler, meclisler,
sovyetler, şuralar, komünler, dünya
halklarının mücadelesine Marksist-
Leninistler tarafından kazandırılmış-
tır. Ancak burjuvazi, bu tür örgütlen-
melerin altını boşaltmak, onları dev-
rime hizmet eden çizgiden uzaklaş-
tırmak ve düzen örgütleri haline ge-
tirmek için ideolojik, politik saldırı
içinde olmuştur. “Sivil toplumcu-
luk” bu saldırının en son ve sistema-
tize edilmiş halidir. 

Halk örgütlenmelerine sivil top-
lumculuğun hakim kılınmasıyla, o ör-

gütlenmeler, iktidar hedefini, devrimci
niteliğini kaybetmiş olacaklardır. Bu
anlayış, “hiyerarşisiz, lidersiz örgüt-
lenmeler” anlayışıyla halkı güçsüz-
leştirmekte, hatta giderek halk ör-
gütlenmelerinden “siyaseti” bile yok
etmeye varmaktadır. 

Taban örgütlenmeleri, halk komi-
teleri, meclisleri, devrime bağlan-
mazsa, iktidar hedefine yöneltil-
mezse kendi başlarına bir hiçtirler.
Öcalan mücadelede ve halk örgüt-
lenmelerinde iktidarsızlığın teorisini
en açık biçimde dile getirenlerden bi-
ridir Şöyle diyor örneğin: 

“İşçilerin, ezilenlerin amacı dev-
leti ele geçirmek olmamalı.
Bunun yerine herkes bulun-
duğu yeri demokratik bir
yapıya kavuşturmalı. Ezi-
lenlerin devlet olma gibi bir
sorunları olmamalıdır.
Üçüncü alan ile sivil toplum
kuruluşlarının aracılığıyla
mücadeleler yürütülmeli.”

Taban örgütlenmeleri söz
konusu olduğunda, onları

iktidar olma hedefinden uzaklaştır-
mak, aslında onları işlevsizleştir-
mektir. “Üçüncü alan”da halk komi-
telerinin, meclislerinin yapacağı hiç-
bir şey yoktur, çünkü böyle bir alan
yoktur. 

Devrimden düzene 
iki örnek: 

El Salvador’daki Poder Popular
(Halk İktidarı) adlı halk örgütlenm-
siyle, Nikaragua’daki CDS’ler
(San di nist Sa vun ma Ko mi te le ri),
devrim sürecinde ve teslimiyetten
sonra... devrimci mücadele içinde
kurulan halk örgütlenmelerinin, nasıl
düzen içi örgütlere dönüşebildiğinin
tipik iki örneğidir. 

2

“Örgütlenmek, daha çok
örgütlenmek ve halk kitlelerinin
doğrudan söz ve karar sahibi
oldukları halk örgütlerini
yaratmak ve halkı savaştırmak,

savaşı halklaştırmak bugünkü
vazgeçilmez sorunumuzdur.” (Dayı)

İkinci Bölüm: Devrime
hizmet etmeyen halk

örgütlenmeleri, halkın
sorunlarını çözemez!
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Poder Popular, El Salvador dev-
riminde, 1970 başlarında Farabundo
Marti Halk Kurtuluş Güçleri (FMLN)
önderliğinde başlatılan silahlı müca-
deleye paralel olarak oluşturulan bir
örgütlenmedir. 

Kelime anlamı “halk iktidarı” de-
mek olan Poder Popular, içinde halk
meclislerini, milisleri de barındıran bir
halk örgütlenmesiydi. Poder Popu-
lar’ın işleyişi, gerillanın kontrolü al-
tındaki bölgelerde farklı, karşı-dev-
rimin merkezlerinde farklı olabili-
yordu, duruma göre legal veya yarı le-
gal biçimleniyordu. 

Poder Popular, köylerde 15'er ha-
nelik gruplar halinde örgütlenmiştir.
Bu gruplar, aynı zamanda birer komün
durumundaydılar. Bunların bir araya
gelmesiyle de halk meclisleri oluş-
turuluyordu. 

Halk İktidarı örgütlenmeleri, ken-
di içinde şu görev paylaşımını yap-
mıştı: Örgütlenme sorumlusu, sağ-
lık işleri sorumlusu, üretim ve dağı-
tım sorumlusu, savunma sorumlusu... 

Poder Popular, bir taban örgüt-
lenmesiydi, buna bağlı olarak öğretici
uygulamaları vardı. Mesela, ırmak-
ların, göllerin bulunduğu bölgelerde
Balıkçı Birlikleri oluşturulmuştu;
bunlar yakaladıkları balıkları, Poder
Popular’a teslim ediyorlardı ve Poder
Popular da, halkın ihtiyaçlarına göre
bunları dağıtıyordu. Mesela diyelim
ki, gerillanın denetimindeki bir böl-
ge, havadan bombalanıp, tarlalara,
bahçelere kimyasal zehirler atıldı.
Bu tür durumlarda, ülkenin her tara-
fındaki Poder Popular örgütlenmele-
ri, bu bölgelerle dayanışma kampan-
yaları örgütleyerek yiyecek toplayıp
gönderiyordu. Poder Popular, anne ve
babası mücadelede şehit düşenler
veya başka nedenlerle yetim kalan ço-
cuklar için, Anneler Kolektifi’ni oluş-
turmuştu. 

Kısacası, Poder Popular’ın üç te-
mel çalışması vardı. Bir: Örgütlenme
ve politik propaganda. İki: gerilla sa-
vaşına maddi ve politik destek. Üç:
Halkın dayanışmasını sağlamak. 

Poder Popular, örgütlendiği alan-
larda okuma-yazma kampanyaları
düzenliyor, çocuklar için süthaneler

kuruyor, sığır derilerinden ayakkabı,
örtü, sedye ve sırt çantası üreterek
hem gerillanın, hem yoksul köylüle-
rin ihtiyaçlarını karşılıyor, halka "ko-
ruyucu tıp" seminerleri veriyordu...
Poder Popular, doğum, düğün, vaftiz
gibi toplumsal olaylarda da halkın ka-
tılımı ve dayanışmasını örgütlüyordu.

Halk içindeki küskünlükleri, düş-
manlıkları çözmek de, halkın düşman
saldırıları karşısındaki savunmasını
örgütlemek de Poder Popular’ın gö-
revleri arasındaydı. 

Uzlaşmadan, teslimiyetten 
sonra Poder Popular: 

I992 yılbaşında El Salvador’da
FMLN ile oligarşi arasında bir “barış
anlaşması” imzalandı. Anlaşmaya
göre, FMLN yasal partiye dönüşecek,
seçimlere katılacaktı. 

FMLN’nin yasal partiye dönüşü-
müyle birlikte, onun önderliğindeki
örgütlenmeler de, adım adım düzen
örgütlenmelerine dönüştü. Devrim
mücadelesinde oluşturulan Poder Po-
pular şeklen devam ediyordu fakat ar-
tık teslimiyet ile birlikte bu örgüt-
lenmeler eski işlevlerini kaybettiler.
Halkı “devrim ırmağına katan”, hal-
kın dayanışmasını örgütleyen örgüt-
lenmeler olmaktan çıkarak, FMLN'nin
oy deposuna dönüştüler. 

Poder Popular örgütlenmeleri,
FMLN yönetimindeki şehirlerde,
yine halkın günlük sorunlarının çö-
zümüyle uğraşan, komünler kuran bir
örgütlenmedir; ama artık geçmişle
arasındaki benzerlik, sadece biçim-
seldir. "Komün"ler artık mesela ban-
ka kuruyor, kapitalizmin sömürücü
soyguncu kredi kurumlarıyla iş ya-
pıyorlar. Geçmişte, şehirlerdeki milis

faaliyetlerini yürüten fabrika mecl-
isleri, artık parlamentoya milletve-
kili göndermek için çalışıyorlar... 

Poder Popular’ın yaşadığı bu
değişim ve dönüşüm, göstermiştir ki,
halk örgütlenmelerinin niteliği açı-
sından belirleyici olan, onların bi-

çimi değil, siyasal hedefidir. Bir ör-
gütlenmenin “taban örgütlenmesi”
olması, onu kendiliğinden olumlu,
doğru bir örgütlenme saymamız için
yetmez. 

Nikaragua’da CDS’ler

"Sandinist Savunma Komiteleri"
(CDS), Nikaragua devriminin halk ör-
gütlenmeleri içinde temel olanıydı. 

1950'lerde diktatör Somoza'ya
karşı mücadele eden vardı. Bu grup-
ların 1950'lerin sonunda 19 silahlı ha-
reketin birleşmesiyle kurulan  FSLN
(Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi),
öğrenci gençlik içerisinde Devrimci
Öğrenci Cephesi, şehirlerde ise Halk
Şehir Komiteleri temelinde örgüt-
lenmeye başladı. 

1966'da Uzun Süreli Halk Savaşı
Stratejisinin benimsenmesiyle kırsal
alanın en ücra köylerindeki yerliler-
den ortaokullara kadar yaygın örgüt-
lenmelere gidildi. Bu yaygınlaşmaya
paralel olarak 1978'de her alanı ku-
caklayacak tarzda kurulan "Sivil Sa-
vunma Komiteleri", daha sonra "San-
dinist Savunma Komiteleri"ne (CDS)
dönüştü. 

CDS’ler, kitlelerin devrime se-
ferber edilmesinde temel bir rol oy-
nadılar. Mahallelerde, köylerde, mez-
ralarda örgütlenen Sandinist Savun-
ma Komiteleri, halkın her türlü so-
runuyla ilgileniyor ve fiilen savaşa da
katılıyorlardı. Savaşın lojistik ihti-
yaçlarının karşılanması, yiyecek mad-
deleri, silah ve ilaçların elde edilme-
si, saklanması ve dağıtımı, sığınak-
ların hazırlanması, ilk yardım kurs-
larının düzenlenmesi, halka silah eği-
timinin verilmesi, "Sandinist Savun-
ma Komiteleri"nin faaliyetleri ara-
sındaydı. 

Sandinist Savunma Komiteleri,
küçük gruplar halinde örgütlenmişti.

Çayan Mahallesi, kuruluşunda
devrimcilerin önderliğindeki

Halk Komiteleri’nin belirleyici
olduğu bir mahalledir
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- Halk Komiteleri "gizli"
örgütlenmeler midir?

Bugünkü koşullarda Halk Ko-
miteleri, gizli örgütlenmeler değildir. 

Açık, meşru örgütlenmelerdir.  
Halk Komiteleri’nin faaliyetleri

kitlelerin gözleri önünde, onların
katkılarıyla gerçekleşir. 

Demokrasicilik oyununun sür-
dürüldüğü bizim gibi ülkelerde, de-
mokratik mücadele, dernekler, sen-
dikalar gibi yasal kurumlar veya
meclisler, komiteler gibi yasal değil
ama açık ve meşru örgütlenmeler ara-
cılığıyla sürer. 

- Halk Komiteleri nasıl
oluşturulur?

Halk Komiteleri, her birim ve
alanda mücadele ve örgütlenme için-
de yer alan kişilere önerilerek kuru-

labileceği gibi, halkın aşağıdan yu-
karıya kendi içinden görevlendir-
meleriyle de oluşabilir. 

Mesela, Gazi'de bir halk toplan-
tısı yapılıp, Gazi anmasını örgütle-
mek üzere her sokak için bir halk ko-
mitesi seçilebilir orada. Veya halk ön-
derlerinin doğal görev almasıyla da
şekillenebilir. 

- Halk Komiteleri'nde kimler
yer alabilir?

Halk Komiteleri'nde emperya-
lizme karşı bağımsızlık, faşizme kar-
şı demokrasi, kapitalizme karşı sos-
yalizm mücadelesinde yer alan, al-
mak isteyen herkes yer alabilir. 

Bu genel hedefler dışında, daha sı-
nırlı konular temelinde de, adalet
için, parasız eğitim için, 1 Mayıs için,
tusaklara özgürlük için, bu hedefler

doğrultusunda mücadele için de halk
komiteleri oluşturulabilir ve bu ko-
mitelerde de bu  hedefleri paylaşan
herkes yer alabilir. 

Halk Komitelerinde yer alacak ki-
şilerde aranacak özellik, halka karşı
bir suç işlememiş, namuslu, dürüst,
zalimle işbirliği yapmamış olmala-
rıdır. Halk Komiteleri’nde yer ala-
caklarda dil, din, milliyet, mezhep,
cinsiyet ayrımı gözetilmez. 

- Halk Komiteleri geçici mi,
kalıcı mıdır? 

Halk Komitelerini, kısa vadeli ve
uzun vadeli Halk Komiteleri olarak
ayırmak daha doğru olur. 1 Mayıs İçin
Halk Komiteleri örneğinde olduğu
gibi, belli bir eylem, belli bir olay için
örgütlenen Halk Komiteleri, geçici,
kısa vadeli özellik gösterirken, mesela
bir mahallede, sokakta, işyerinde, o
mahallenin, sokağın Halk Komitesi
olarak oluşturulan komiteler, daha
uzun vadeli olarak bu görevi üstle-
nebilirler. 

Halk Komitelerine İlişkin
Sorular-Cevaplar
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Karar alma süreçlerinde ise, tabandaki
en geniş kesimi katan bir işleyiş var-
dı. Kitlesel toplantıların mümkün ol-
madığı durumlarda dahi bu işleyiş ak-
satılmamaya çalışılıyordu. Komite-
lerde yerel halk önderleriyle dev-
rimci kadroların birlikte çalışmasının
koşulları yaratılmıştı. 

Komiteler, devrimden sonra hal-
kın politik bilincinin geliştirilmesi,
ülke savunmasına doğrudan katılı-
mının sağlanması, sağlık, eğitim, ko-
nut yapımı konularında halkın katı-
lımıyla planlar yapmak, planların
uygulanmasını sağlamak, şehit ve
sakatların ailelerine yardım etmek gibi
birçok görev üstlendiler. 

CDS'ler devrimden sonra ülke
yönetimine doğrudan katılarak yö-
netim organlarına en fazla temsilci
gönderen örgütlenme olmuştur. 

Devrimin gerileme sürecine gir-
mesiyle ise, CDS'lerin halk içindeki
etkinliği ve yönetime katılımı bizzat
FSLN eliyle sınırlandı. 1984’te se-
çimlere “sadece siyasi partilerin ka-
tılacağının belirlenmesinin” sonucu
CDS'lerin yönetimdeki etkinlikleri
azaldı. Bu devrimin kendi altını bo-

şaltmasıydı. CDS’ler, bu taban ör-
gütlenmeleri, FSLN’nin halk içinde-
ki en güçlü damarlarıydı. Kendi da-
marlarını kesiyordu FSLN. Nitekim,
sonuçta FSLN, devrimle elde ettiği ik-
tidarı, burjuvaziyle seçim yarışına
girerek kaybetti. 

Devrim perspektifi, 
devrimci önderlik demektir

El Salvador ve Nikaragua örnekleri
bize şunu gösteriyor: Devrim pers-
pektifini yitiren halk örgütlenmele-
ri yok olmaya mahkumdur! 

Elbette bir halk örgütlenmesinin,
bir taban örgütlenmesinin “kendi
başına” devrimi hedeflemesi, iktidar
perspektifine sahip olması mümkün
değildir. Çünkü taban örgütlenmele-
ri, Halk komiteleri, meclisleri, iktidar
alternatifi olma iddiası taşıyacak tür-
de politik örgütlenmeler değillerdir. 

Bu durumdan şu sonucu çıkara-
biliriz: Dev rim ci bir parti, devrim
mücadelesinde bir yanıyla halk ör güt -
lü lük le ri ne da yan ma lı dır. (Bu gerek-
lilik, devrim sonrasında da devam

eder.) Ay nı şe kil de bu nun ter si de
doğ ru dur; yani bir halk ör güt len me -
si nin devrime, hal kın kur tu lu şu na
hiz met ede bil me si de, onun dev -
rim ci bir ön der li ğe sa hip ol ma sıy la
mümkündür. Halk örgütlenmeleri an-
cak devrimci bir önderlik altında
devrim perspektifine sahip olabilirler.
Devrimci bir ön der li k yoksa, devrim
hedefi de olamaz; bu durumda, hal kın
eko no m ik de mok ra tik so run la rı nın çö -
zü mü ne hiz met eden herhangi bir halk
ör güt len me si, devrime yönelemede-
ği noktada, kit le le ri dü zen için de tut -
ma nın, ik ti da r he de fin den uzak laş tır -
ma nın bir ara cı ha li ne de dö nü şe bi lir.
Günümüzde bunun örnekleri özellikle
Brezilya ve Arjantin’de karşımıza
çıkan taban örgütlenmeleridir. Yazı di-
zimize önümüzdeki sayıda bu ör-
neklerle devam edeceğiz. 

-devam edecek-
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Baklagil üreti-
mi (Fasulye, nohut,

mercimek) iki milyon
tondan bir milyon tona düştü.

Yurtiçi fiyat artışlarını önlem ba-
hanesiyle Toprak Mahsulleri Ofisine
(TMO) sıfır gümrük vergisi ile bir mil-
yon ton buğday ithalatı izni verildi.

2010 yılı ilk 10 ayında 100 bin ton
tavuk eti ihraç ediyor Beypiliç.

Yaşar Holding Gıda ve İçecek
Grubu Avrupa'ya yıllık 25 milyon eu-
roluk gıda satışı yapıyor.

1990 yılında 56 milyon nüfus 30
milyon ton tahıl üretimi; 2008, 72 mil-
yon nüfus 29 milyon ton tahıl üreti-
mi... Nüfus artıyor, tahıl üretimi dü-
şürülüyor. Çünkü IMF (Uluslararası
Para Fonu)  tarım nüfusu yüzde 33'ten
yüzde 10'a düşürülsün diyor. Diğer
yandan Devlet Su İşleri "Kullanıl-
mayan her damla su ülkemizin kay-
bolan parasıdır" diyor.

AKP iktidarı Çay Kanunu gibi on-
larca kanun çıkartıyor tarımı düzen-
leme adıyla. Fakat tarım köylünün le-
hine değil zararına; Yaşar Holding,

Beypiliç, Wol-Mart gibi tekellerin
yararına düzenleniyor.

En son açıklanan Ocak 2011 tarihli
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
rakamlarına göre; ülkede açlık sınırı
899 TL. Asgari ücret ise yeni zam ile
630 TL. Açlık sınırı 899 TL olan ül-
kede açlık sınırının altında çalışan mil-
yonlarca insan var… Yine TÜİK'in ra-
kamlarına göre yoksulluk sınırı 2 bin
900 TL, yoksulluk sınırı altında olan
kişi sayısı da 13 milyonu buluyor.

Yani Türkiye nüfusunun yarısın-
dan fazlası açlık sınırının altında ça-
lışıyor, hayatta kalmaya çalışıyor.

Soframızdan eksilen, gırtlağımız-
dan geçen ve geçmeyen yiyecek içe-
cek miktarını biz biliyoruz.

Son on yılda AKP iktidarının uy-
guladığı IMF programı, açlığımızın bu
kısa özetinin sebebidir. Yurtdışına gi-
den yiyeceklerimiz, yurtiçine getirilen
fahiş fiyatlı yiyecekler... Alan belli-sa-
tan belli, götüren belli ama açlık sını-
rında olan milyonlarca insanımızı dü-
şünen yok. Düşünmez. AKP gibi
IMF'nin emirerleri IMF'ye söz ver-

mişlerdir tarım nüfusunu azaltacağız,
tarım alanlarını size peşkeş çekeceğiz
diye. "Niyet Mektupları" emperyalist
tekellere sadakat yemini iken halkımıza
sefalet veren mektuplardır...

Doktorların tavsiye ettiği pancar şe-
keri üretimi IMF'nin isteği üzerine yok
edilip yerini mısır şurubundan şeker
üretimine bırakıyorsa IMF canımıza
okuyor demektir. AKP'nin eliyle ca-
nımıza okuyor IMF... Pancar üretici-
si iflas ettiriliyor, Cargil gibi Ameri-
kan şirketleri mısır şurubu ithali için
kolları sıvıyor; mısır şurubundan ya-
pılan früktoz bazlı şeker halkın sağlı-
ğını bozuyor. AKP iktidarı bunlarla da
kalmıyor, kimyasallarla genetiği bo-
zulan GDO'lu ürünlerin satışına izin
veriyor ama bu satışı denetleyecek bir
kurum, kuruluş örgütlenmiyor. 

AKP'nin IMF politikalarında “ser-
best piyasa ekonomisi” denilen, hal-
kı açlığa ve yoksulluğa esir eden eko-
nomik sistemleri bir kez daha hayat
buluyor. Açlığın, ölümün, katledil-
menin serbest, sağlıklı beslenmenin,
yaşam hakkının kârla ölçüldüğü em-
peryalist bir düzen.

Düşmanı
Halk

AKP

IMF EMRETTİ, AKP TARIMI VE KÖYLÜLÜĞÜ YOK ETTİ 

AKP; IMF'nin Emireridir

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün
2010 yılı raporunda, yoksullaştırılan
halka dağıtılan sadaka miktarı ve
türleri tek tek belirtiliyor. 

Rapora göre yoksul halka 2010'da
2 milyar 25 milyon TL'lik sadaka ve-
rildi. Bu para, gıda, kömür ve barın-
madan eğitime, akülü araçtan teker-
lekli sandalyeye, aşevinden hastane
borcuna kadar onlarca ihtiyaç için kul-
lanıldı. Raporda bazı “yardım” ör-
nekleri şöyle sıralanıyor:

“- Özürlü destek yardımları kap-

samında, 707 bin 907 TL harcandı.

- Eğitim yardımları için toplam 92
milyon 106 bin 529 TL kullanıldı.

- 267 milyon 112 bin TL'lik şart-
lı eğitim yardımı yapıldı.

- Öğle yemeği yardımı kapsa-
mında 597 bin 805 öğrenci için 190
milyon TL MEB bütçesine aktarıldı.

- Gıda, yakacak ve barınma yar-
dımları için 2 milyon 103 bin kişiye
113 milyon 557 bin TL harcandı.

- 53 aşevine 8 milyon 601 bin TL
kaynak aktarıldı.”

Bu rakamlar göstermektedir ki: 

- AKP’nin 9 yıldır yönettiği Tür-
kiye’de yoksulluk diz boyudur. 

- AKP halkın temel taleplerini
karşılamamış, sorunlarını çözmemiş,
halkı her şeye muhtaç hale getirip aç-
lığa, yoksulluğa terketmiştir.

- AKP işsizlere iş vermek yerine
halkı dilenci yerine koyup, 3-5 kilo-
luk paketler ile sadaka dağıtmıştır.

Rakamlar, esas olarak da sadaka
uygulamasının nasıl yaygınlaştırıl-
dığını ve halkı bu açmazdan çıkar-
manın önemini göstermektedir.

AKP sadaka kültürünü egemen kılarak, halkın direnme 
dinamiklerini çürütüyor. Halkın sorunları, dilenerek, yalvararak, 
ya da sadaka dağıtarak değil, direnerek ve örgütlenerek çözülür!

2 milyar 25 milyon TL’lik sadaka! 
AKP iş değil, sadaka veriyor! 



“Hazır cümlelerle konuşmak dü-
şüncenin değil; yalnızca dilin çalış-
tığını gösterir” der Sovyet Devrimi
önderlerinden Kalinin.

Hazır cümlelerin, kuralları ve
perspektifleri mekanik algılayıp uy-
gulamanın mücadeleye bir yararı
olmayacaktır.

Herbirini yaşayan, gelişen, ha-
yatın içinde örgütleyen bir güç hali-
ne getirmek için kelimelerimizi, slo-
gan, kural ve perspektiflerimizi bey-
nimizin ve yüreğimizin ürünü hali-
ne getirebilmeliyiz.

Sözlerimizi, kelimelerimizi doğ-
ru kullanabilirsek güçlüdür. Sarsar,
değiştirir, dönüştürür. Yeri gelir ağ-
zımızdan bir kurşun gibi çıkar ve düş-
mana darbeler vurur.

Her sözümüz değerlidir. İlkeler,
kurallar, perspektifler ödenen be-
dellerin, hataların, yanlışların, akan
kanımızın sonucunda ortaya çık-
mıştır. Yoldaşlarımız yeri gelmiş bir
değeri savunabilmek için ölümü
göze almışlardır. O değerleri savun-
mak; kurallara, ilkelere uygun dav-
ranmak, perspektifleri kavrayıp
özümsemek yeni değeler yaratabil-
menin olmazsa olmaz koşuludur.

Kelimelere devrimci ruh katmak,
kuralları yaşama uyarlanabilir, daha
rahat kavranabilir kılmaktır. Ancak

devrimci coşku ve istekle bir kurala
uymak gereklilik haline gelebilir.
Talimatlar ancak böyle eksiksiz ye-
rine getirilebilir.

Her yeni günde yaratacağı de-
ğerlerin coşusunu duyan devrimci
için erken kalkmak sorun olmaya-
caktır. Ya da diğer taraftan halkı iç içe
olmanın, halkın güvenini kazanma-
nın, bir insan örgütlemenin coşku-
sunu, sevincini tanımayanlar için
“halkı kazanmalıyız, kitlelere git-
meliyiz” sözü bir çekinme ve tutuk-
luluk nedeni olacaktır.

Devrimcilik ruhla, duygularla
büyür. Ruhunu katmayan devrimci
kelimelere gerçek değerini vereme-
yeceği gibi kendini de mücadeleye
tam anlamıyla adayamaz. Kendini
adamayan, yüreğinde devrimin coş-
kusunu, gözünde inancı taşımayan
kimseyi ikna edemez. Onların dilin-
de kelimeler, talimatlar cansızdır,
donuktur. Kararlar uygulanmak için
değil uygulanmamak için alınır, ta-
limatları eksiksiz yerine getirmek
mümkün değildir. Böyle algılayan-
ların devrimci ruh yitiminin deva-
mında devrime dair ne varsa sallan-
tıdadır.

Düşmanla gücümüzü, maddi ola-
rak dengeleyen kelimelere, sloganlara
kattığımız devrimci coşkumuzdur,

manevi gücümüzdür. Bizi en den-
gesiz çarpışmalarda zafere taşıyan,
moral üstünlük sağlayan sloganları-
mıza kazandırdığımız anlamdır.

İşkencede can vermek hüzünlü bir
ölüm değil, ölümün alt edildiği onu-
run zaferidir. Tek kişilik direniş des-
tanları yaratan, binlerce silahlı gücü
alt eden “Bize Ölüm Yok” şiarını ya-
şama geçirme iradesi, isteği ve coş-
kusudur.

Devrimcilik var olan değerleri,
kuralları kavrayıp yeni değerler ya-
ratmak için yanıp tutuşmakla, her fır-
satı değerlendirebilmekle gelişir. Ya-
şam onu coşkuyla duyanlara, müca-
deleyi her an büyütmek için istek du-
yanlara fırsatlar sunar. Kelimelere, ta-
limatlara ruhunu katanlar ancak, ya-
şamın önlerine çıkardığı fırsatları
görebilir, onları devrimi geliştirmek
için değerlendirebilir. Mücadelenin
önüne çıkan engeller ancak bu ya-
ratıcılık ve iddiayla aşılabilir. Hazır
reçeteler yoktur. Özümsenmiş ku-
rallar, devrimci ruhla şekillenmiş
bir istek sorunları çözmemizi, en-
gelleri aşmamızı sağlar.

Kelimelerimizin, ideolojimizin
mücadele içinde maddi bir güce dö-
nüşmesi onlara ruhumuzu katma-
mızla mümkündür.

Hareketi yönetir gibi alanımızı,
kendimizi yönetmeli; kendimiz be-
lirlemiş gibi kural ve talimatlara
uyabilmeliyiz. Bunun için gerekli ruh
ve coşku örgütlülükle, hareketle bü-
tünleşmekle mümkündür. Her sözü-
müz, her tavrımız ortak değerleri-
mizin parçası olabilmelidir.

Savaşan
Kelimeler 

KELİMELERE CAN VEREN 
DEVRİMCİ COŞKUMUZDUR

Devletin baskılarına sürekli ma-
ruz kalan, katliamlara ve direnişle-
re tanıklık etmiş  Küçük Armutlu
halkı bu sefer 12 Eylül’ün zulmü
altında yaşanan acılara, sevinçlere iz-
ledikleri filmle tanıklık etti.  

Dayanışmanın, komşuluğun bur-
juvazi tarafından özellikle televi-
zyonlar aracılığıyla parçalandığı
günümüzde devrimciler TV diziler-

indeki ahlaksızlıklara, bencilliklere,
yozlaşmaya karşı kendi alternatifle-
rini yaratmaya çalışıyor.

Halkı bu yozlaşmadan korumak,
kendi öz değerlerine yakınlaştırmak
için 18 Haziran Cumartesi günü
Küçük Armutlu Cemevi’nin bahçes-
inde toplu film gösterimi yapıldı. 80
kişinin merakla izlediği beyaz per-
dede “Beynelminel” filmi vardı.

Yozlaştıran, bencilleştiren, hayatla ilgisi olmayan TV dizilerine karşı 

MAHALLELERDE FİLM GÖSTERİMİ
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EMPERYALİZMİN HER YERDE HALKLARA DAYATTIĞI

Sevgili okurlarımız merhaba. Mü-
cadele içerisinde küçüklü büyüklü
birçok iş örgütlüyoruz. Bu, bir dergi da-
ğıtımının örgütlenmesinden, bir alanın
örgütlenmesine kadar çok büyük çe-
şitlilik barındırıyor. Devrimci mücadele
dediğimiz de zaten özünde bir örgüt-
lenme işidir. Bir kişiyi örgütlemek, bir
işi örgütlemek, yaşamı örgütlemek, bi-
rimi alanı örgütlemek, kendimizi ör-
gütlemek... devrimi örgütlemek. Bu ör-
gütleme-örgütlenme faaliyeti içeri-
sinde birçok sorunla karşılaşırız. Bun-
ların hepsinin çözümleri mutlaka var-
dır. Klasik deyişte belirtildiği gibi; so-
run varsa çözüm de vardır. 

Örgütlenmelerde yaşanan temel
sorun, genellikle neyi-nasıl
yapacağını, nereden-nasıl
başlayacağını bilmemek ola-
rak karşımıza çıkar. Bu du-
rum kimi kişiler için kamçı-
layıcı, harekete geçirici bir
etki yapar, araştırır, öğrenir
ve ona göre örgütlenme faa-
liyetinde uygular. Ancak kimi
zamanlarda bu durum kişinin
umutsuzluğa kapılmasına,
"yapamıyorum", "olmuyor" ruh hali-
ne girmesine sebep olur ki bu çok za-
rarlıdır. Böyle durumlarda o birimde
sorunlar kendini gösterir; atıllık, ör-
gütsüz davranışlar görülür. İşler ya-
pılmaz, insan örgütlenmez, var olan-
lar bile kaybedilmeye başlanır. Mo-
ralsizlik, kendine güvensizlik, coş-
kusuzluk hali hakim olur.

Bu hal genelde yeni örgütlenilen
alanlarda, bazen nispeten deneyimsiz
insanlarımızın gittiği yerlerde, bazen
de iş yapma, örgütlenme azminin, coş-
kusunun kaybedildiği yerlerde daha
çok yaşanır. Peki böyle durumlarda
nasıl bir tarz, nasıl bir biçim oturtul-
malıdır ki, çalışma böyle moralsiz,
motivasyonsuz değil, tersine bir ya-
ratıcılıkla ilerlesin, her engel zor da

olsa, uzun zaman da alsa bir bir aşı-
larak ilerlenebilsin?

Neden yapılacak,
nasıl yapılacak? Talimatı
verenin de, alanın da
kafası açık olmalıdır!

Her şeyden önce insanlarımızı her
iş için, her görev için eğitmeyi, neyi-
nasıl yapacağını birlikte planlamayı,
karşılaşabileceği zorlukları nasıl aşa-
cağını öğretmeyi bir çalışma tarzı ha-
line getirmeliyiz. Şöyle olumsuz bir
tarz vardır; bir iş verildiğinde ya yü-
zeysel anlatılır, ya da hiç anlatılmaz.
Görevin verildiği arkadaşın yerine

kendimizi koyalım. İşi nasıl yapaca-
ğını, nereden başlayacağını bilmiyor-
sa; bu durumda verilen işi nasıl haya-
ta geçirecek? Nasıl yapacağını birlikte
planlamayı, karşılaşabileceği planla-
mayı, karşılaşabileceği zorlukları na-
sıl aşacağını öğretmeyi bir alışkanlık,
çalışma tarzı haline getirmeliyiz. 

Nasıl yapılacağını bir kenara bı-
rakalım, bazen o işi neden yaptığımız
bile yarım ağızla, üstün körü anlatı-
lır. Böyle bir durumda ortaya çıkan so-
nuç elbette beklenen gibi olmaya-
caktır. Neyi-nasıl yapacağını, neden
yapacağını bilmeyen, o işi ya üstün
körü yapacak ya da öyle olmasa bile,
hakkını veremeyecektir. Zaten bilin-
mezlikle, kendine güvensizlikle işe
başlayacağından sonuçtan umutsuz-

dur da! Sonuçta verilen görev, o işin
örgütlenme amacının yakınına bile
yaklaşamayacaktır. Hatta tersine ya-
pan kişinin moral- motivasyonunu dü-
şürücü olacağından gerilemesine bile
neden olacaktır. 

Bunun için verilen her işin önce-
likle neden yapıldığı çok net, açık ve
anlaşılır anlatılmalı, karşımızdakine
kavratılmalıdır. Bu birinci adımdır.
İkinci adım da o işi planlamaktır.
Adım adım, nereden başlanacağı,
nasıl yapılacağı, karşılaşacak olası
zorluklarda nasıl davranılacağı birlikte
planlanmalıdır. Yapacak kişi öyle bir
dolu olmalıdır ki neyle karşılaşırsa
karşılaşsın boşluğa düşmemeli, "şim-
di ne yapayım acaba?" duygusuna ka-
pılmamalıdır. Üçüncü adım ise ön-
ceden yaşanmış benzer deneyimlerin,
örneklerin aktarılmasıdır. Bu da ya-
pacak kişinin daha önce yapılmış
benzer hatalara tekrar tekrar düşme-
sini engeller. Nasıl yapacağı, nasıl
davranacağı ve ihtimaller konusunda
fikir verir. Bu şekilde yapacağı işe ha-

zırlanmış, planı-programı ile
donatılmış birisinin artık
umutsuzluğa kapılması, ba-
şarısız olması imkansızdır. Şu
veya bu ölçüde de olsa, mut-
laka bir başarı sağlar, işi sağ-
lam yapar. Hata yapsa da te-
lafisi olmayan hata olmaz. Ve
en önemlisi yaptığı işte öğre-
nir ve hem kendisini, hem de
çevresini örgütler.

Bu çalışma tarzı, bazen çok te-
ferruatlı, uzun zaman alan bir çalış-
ma gibi görünüyor olabilir. Ancak
öyle değildir. Bir çalışma tarzı, bir
kural haline getirildiğinde, işleyiş bu
şekilde planlandığında, küçüklü-bü-
yüklü her işimizi bu şekilde daha ko-
lay yapabildiğimizi, daha kesin sonuç
alabildiğimizi görürüz. Bunun için bu
çalışma tarzı her alanda, her birimde,
her kişide bir tarz ve kural haline gel-
mek zorundadır. Sonuç alıcı çalış-
manın temel yanlarından biri budur. 

Hazırlopçu değil,
memur değil, soran,
araştıran, öğrenen olmalıyız

Bununla birlikte yukarıda işaret

Doğru düşünerek
kavrarız; öğrenerek

öğretebiliriz...

Ders: Düşünmek 
Ve Öğrenmek
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edilen olumsuz tarzın bir
başka boyutu olarak şöyle
bir yanlış da vardır; bu, sa-
dece bildiğini yapmak, bil-
diği kadarını yapmak, sor-
mamak, öğrenmemektir.
Böyle davranılan yerde, bir
işi bilmiyorsa, ona gösteril-
memişse, öğretilmemişse,
yapmaz. Daha önce belirt-
tiğimiz gibi görev verilme-
sinde, nedenlerini, nasıllarını
anlatmak, öğretmek, ön-
görmek, planlamak esastır. Ancak
bunun şu veya bu nedenle mümkün
olmadığı koşullarda, Cepheli ne ya-
pacak? Böyle durumlarda görevler ha-
vada mı kalacak, yapılmayacak mı?

Tüm görevlerimiz devrime hizmet
ediyor. Bu kafamızda netse, açık ki,
işlerin ertelenmesini ya da yapılma-
masını kabul etmeyiz. Her şeyi hazır
beklemek, her şeyde adeta kendisini
kafa yormasını hiç gerektirmeyecek
tarz da reçete istemek, şablon istemek,
bir yanıyla hazırlopçuluktur. Rahata
alıştırır ve işin en kötüsü memur-
laştırır. Ki bu da devrimci ruhu za-
yıflatan bir durumdur. Şunu unutma-
yalım, devrimcilik mücadele içinde
öğreniliyor. Bunun için önce öğre-
neyim sonra yapayım diye düşünmek
veya hep dışarıdan beklemek olmaz. 

Devrimcilik işine karşı meraklı ol-
maktır. Yaptığıyla, çalıştığıyla ilgili ol-
maktır. Görevine, işine sevgiyle coş-
kuyla bağlanmaktır. Bir devrimci-
nin işiyle ilgili bilmediği, öğrenme-
diği, araştırmadığı bir şey kalmama-
lıdır. Bu devrimci bir ruhtur. Beden
emeği kadar bu kafa emeği de dev-
rimci mücadelede önemlidir. Diğer şe-
kilde hazır beklemek, öğrenme coş-
kusunu tüketir. Araştırmayan sorma-
yan, öğrenmeyen kişi, engeller, im-
kansızlıklar, olmazlar karşısında
umutsuzluğa düşer. Umutsuzluk da
yaratıcılığı öldürür, gelişmeyi dur-
durur. Bunun için bu devrimci ruh her-
kese aşılanmalıdır. 

Öğreneceğiz. Öğrendikçe gelişe-
ceğiz ve geliştireceğiz. Öğrenme-
yen, araştırmayan, bilmediklerinin
peşinde koşmayan gelişemez. Öğ-
renmek de bir çabayı, bilginin pe-
şinden koşmayı gerektirir. Her şeyde

olduğu gibi ısrarımızla, çabamızla,
emeğimizle ancak bir şeyler öğrene-
biliriz. Bunu unutmamalıyız. Öbür
yandan, bir şeyleri hazır bilgi şeklinde
öğretmenin yanında, esas olarak dü-
şünmeyi, araştırmayı, bilgiyi-biriki-
mi arayıp bulmayı öğretmeliyiz. Bunu
da bir kültür, bir çalışma tarzı, bir ku-
ral haline getirmeliyiz.

Öğrenmeyi, araştırmayı her işin-
de alışkanlık haline getirmiş birinin
coşkusu, morali hep canlı kalır. İlk ör-
gütlenen insanların coşkusu, morali
nasıldır? Meraklıdır, öğrenme heve-
si vardır, her şeye el atmak isteği var-
dır... İşte bunlar gelişimi hızlandırır.
Ancak bu ruh hali sürekli ve en
önemlisi kendiliğinden değil bilinçli
ve iradi hale getirilmezse ilk zaman-
daki bu coşku sönüp gider. Bunun ne-
deni öğrenmenin, araştırmanın sürekli
hale getirilmemiş olmasıdır. 

Yaratmak, başarmak,
keşfetmek, “dahi”lik değil,
emek, yoğunlaşma, doğru
düşünme işidir

Düzen ve düzen insanı, bu du-
rumdadır. Düzen, düşünen, araştı-
ran, öğrenen insan istemediği için, in-
sanları hazıra, ezbere alıştırır. Bunun
için de büyük işler başarmayı, yara-
tıcılığı geliştirmeyi, yenilikler bulmayı
kendilerinden uzak görürler. Bunu üs-
tün zekalı insanların işi olarak düşü-
nürler. İşte devrim bu noktada in-
sanlarımıza bunun tamamen yanlış ol-
duğunu anlatıyor ve gösteriyor. Hal-
buki basittir; başarılı olmak, iş bitirici
olmak, yaratıcı olmak.. hepsi yo-
ğunlaşma, emek harcama, doğru
düşünme işidir. İnsanlarımız bunu

inandıklarında, bunu kav-
radıklarında neler başa-
rabileceklerini de göre-
ceklerdir.

Neyi
öğreneceğiz? 

Öğrenme konusunda
da seçici olacağız önce-
likle. Sonuçta beynimiz
bir çöplük değil. Rastge-
le, ne bulursak, ne görür-

sek öğrenelim telaşı içinde olmaya-
cağız. Bu her şeyden önce insanı, her
şeyi öğreneyim derken hiçbir şey
öğrenemeyen hale getirir. Her konu-
ya el atarız, biraz bir şeyler öğreniriz
ve başka bir şeye geçeriz. Bu şekilde
daldan dala atlayarak aslında hiçbir
şey öğrenemeyiz. Bu şekilde davra-
nanlar genelde orada burada her şey
hakkında yarım yamalak bilgileriyle
yorum yapan, “bilgisini” aktaran ama
özünde boş kişilerdir. 

Sonuç itibariyle öğrenmede temel
kıstas basittir; ihtiyaçlar!

Neyi öğreneceğimizi, nereden
başlayacağımızı, hangi sırayla öğ-
reneceğimizi, kapsamının ne olaca-
ğını belirleyen hep ihtiyaçlardır. Ken-
dimizin ihtiyaçları, çalıştığımız biri-
min ihtiyaçları, çalıştığımız insanla-
rın ihtiyaçları ve toplam olarak ör-
gütün ihtiyaçları... Bu ihtiyaçlardan
yola çıkararak öğreneceğiz. Yarım ya-
malak bir sürü şey öğrenmenin de, öğ-
renmemenin de altında ihtiyaçları
gözetmemek vardır. İhtiyaç dışı öğ-
renilen şeyler pratiğimizi şekillen-
dirmez ve haliyle kalıcı olmaz. İhti-
yaçların gerektirdiğini öğrenmeyen de
kendisi işlevsiz hala gelir. 

Yarım yamalak, gelişigüzel öğ-
renmek, sonuçta insanın öğrenme
hevesini de törpüler. Çünkü öğren-
dikleri hayatında somut hiçbir şey de-
ğiştirmez. Yaşamına, çalışmalarına
katkısı yoktur. Bu tarz öğrenilen şey-
ler boş, kuru bilgiden öteye geçemez.
Bunun için önce ihtiyaçlarımızı tes-
pit edeceğiz. Kendimizi, alanımızı, ça-
lıştığımız kişileri iyi tanıyacağız. İşi-
mize ve kendimize ve örgütün yaşa-
dığı sürece vakıf olacağız. Buradan

Sonuç itibariyle öğrenmede temel
kıstas basittir; ihtiyaçlar!

Neyi öğreneceğimizi, nereden
başlayacağım ızı, hangi sırayla
öğreneceğimizi, kapsam ının ne

olacağını belirleyen hep ihtiyaçlardır.
Kendimizin ihtiyaçları, çalıştığımız

birimin ihtiyaçları, çalıştığımız
insanların ihtiyaçları ve toplam olarak

örgütün ihtiyaçları... 
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eksikler, ihtiyaçlar ortaya çı-
kacaktır. İşte, bunları ta-
mamlamak için neler yapıl-
ması gerektiği, bizim öğren-
meye nereden başlayacağı-
mızın anahtarıdır. 

Nasıl düşüneceğiz?
Düşünme, araştırma ve

öğrenme yöntemimiz ise tek
bilimsel yöntem olan Diya-
lektik ve Materyalizmdir.
Burada sıklıkla görülebilen bazı ek-
sik ve yanlışlar vardır. Birçok insa-
nımız diyalektiğin ve materyalizmin
ilkelerini sayabilir, ki ezberden sa-
yabilmek de gerekir. Ancak sorun şu-
dur ki bu bilgi yaşamlarımızda her za-
man pratik karşılığını bulmaz. Oysa
bunlar doğada var olan yasaların,
kuralların toparlanmış halidir. Ha-
yatın içinden gelir. Dolayısıyla, teo-
ride kalmamalı ve pratik karşılığnı
vermeliyiz. 

Onun için düşünme yönteminde
esas öğrenilecek nokta bunun ha-
yatımızda kullanımıdır. Diyalektik
yöntem olayların, yaşananların ne-
denlerini araştırmada yani öğrenme-
deki yöntemimizdir. Materyalizm ise
öğrendiğimizi yorumlamada kulla-
nacağımız felsefemizdir. Diyalektik
ile öğrenir. Materyalizm ile yorumlar,
sonuçlar çıkarır, uygularız. Bu, ya-
şamın küçüklü büyüklü tüm ayrıntı-
ları için geçerlidir. Bu yöntemi şurada
kullanıp burada kullanmayacağız
diye bir şey yoktur. Bunun dışında
kullanılacak tüm yöntemler düzenin
düşünme yöntemleridir ve bizi hiçbir
yere götürmez.

Herkes öğrenebilir,
herkese öğretilebilir

Öğrenmek bahşedilmiş bir meziyet
değildir sonuçta. Ya da süper zekalı in-
sanların başaracağı bir şey de değildir.
Bunun böyle olduğunu ancak düzen
düşünür. Biz ise tersini düşünüyoruz.
Her insan her şeyi öğrenebilir. Yeter ki
neyi, nasıl öğreneceğini bilsin, her za-
man hazırı beklemesin. Düzende böy-
ledir, birileri hep halkın yerine düşü-

nür önüne koyar, “alın sizin düşünceniz
bu” der. Onun için halkın bir şeyler
öğrenmesine gerek yoktur. Gençliğin
sorup soruşturmasına, araştırmasına ge-
rek yoktur. Önlerine konulanlarla ye-
tinsinler yeter. Bu yaşamda emek
yoktur, çaba yoktur, yoğunlaşma
yoktur... Bu durumu reddedeceğiz ön-
celikle. Öğrenmenin ihtiyaçlar çerçe-
vesinde olduğunda, bilimsel ele alın-
dığında, diyalektik ve materyalist te-
melde ele alındığında ne kadar kolay
bir süreç olduğunu göreceğiz. Başarı,
mucizelerle gelen birşey değil, emek-
le, çabayla, yoğunlaşmayla elde edi-
len birşeydir. 

Çalışmalarımızda tercih ettiğimiz
elbette daha deneyimli insanlarla bir-
likte olunması, pratik içinde birikim
ve deneyimlerin aktarılmasıdır. Ancak
bu her zaman böyle olmaz, olması da
gerekmez. Onun için öncelikle ken-
dimize güveneceğiz. Bilmiyor olabi-
liriz, araştırıp öğreneceğiz. Başara-
cağımıza, yapabileceğimize güvene-
ceğiz. Halka güveneceğiz. Bu güven,
herkesin öğrenebileceğine, herkese
öğretilebileceğine, düşünüp araştı-
rıp doğruyu bulabileceğine güvendir.
Her yerden, herkesten bir şeyler öğ-
renebileceğine ve öğretebileceğine gü-
vendir. Öncelikle bu güvene sahip ola-
cağız. Bu güven ve inanç insanları-
mızı yetkinleştirir. Bekleyen değil
yapan, boş bakınan değil, araştıran,
bulan, öğrenen yapar.

Öğrenmeyi öğrenmekle
başlayalım

Bilmediğini araştırmak, öğren-
mek ve öğrendikleriyle pratiğini
güçlendirmek bir çalışma tarzıdır. Bu
tarz çalışma yaratıcılığı geliştirir. Bu

çalışma tarzının oturduğu
yerlerde, insanlar kendile-
rine güvenlidir, umutsuz-
luğa kapılmadan her şeyi
çözebilecek bilinçtedir. İş-
ler tek düze, klasik yön-
temlerde değil, yeni ihti-
yaçlara cevap veren yaratı-
cı yöntemlerle hayata ge-
çirilir. İhtiyaç neyse ona
yaratıcı çözümler getirilir.
Böyle yerlerdeki insanlar da
adım adım ilerler ve geli-

şirler.

Öncelikle kendimiz bu çalışma tar-
zını bir alışkanlığa, bir kural haline ge-
tireceğiz. Birilerinin bir şeyler anla-
tıp, öğretmesini beklemek yerine,
bilginin peşinde koşan, deyim yerin-
deyse bilgiyi söke söke alan olacağız.
Ve bunu çevremize, tüm ilişkilerimi-
ze yayacağız. Çevremizdeki herkesi
eksik neyse, ihtiyaç neyse, boşluk
neyse onu araştırıp bulan, öğrenen
ve yapan hale getireceğiz. İnsanlara
düşünmeyi, araştırmayı, öğrenmeyi
öğreteceğiz. Elbette bilgi-birikim,
deneyim aktarımı olacaktır. Bu ol-
mazsa olmazdır. Öğretmek, eğitimin
de temel yanlarından biridir. Ama in-
sanlarımıza öncelikle düşünmesini ve
öğrenmesini öğreteceğiz. Çünkü dü-
zen düşünmemeyi öğretiyor. Kendi
başına öğrenememeyi, kendi başına
çözümleyememeyi kabul ettiriyor.
Onun için de insanların beyni köre-
liyor. Beyinleri körelince de umutsuz,
inançsız hale geliyorlar. Zorlukları,
güçlükleri aşma gücünü kendilerinde
bulamıyorlar. Haliyle yaratıcılıkları
da, çalışma, üretme motivasyonları da
köreliyor. 

Devrimci eğitim, düzenden dev-
rime gelen insanlarda, öncelikle on-
ların bu yanını değiştirmelidir. Her za-
man hazır bilgi vermek yerine araş-
tırmaya sevk edecek, onunla birlikte
öğrenecek ve nasıl düşünmesi, nasıl
araştırması ve nasıl öğrenmesi ge-
rektiğini öğreteceğiz. Bunu başardı-
ğımız insanlarda öğrenmenin coş-
kusunu ve hazzını göreceğiz. Yaptı-
ğı her şeye sarılacak, önüne ne engel
çıkarsa çıksın aşmaya çalışacaktır. Ba-
şarısız olduğu zamanlarda da yılgın-
lık, umutsuzluk yerine, yanlışını ara-

Öğrenmek bahşedilmiş bir meziyet
değildir. Bunun böyle olduğunu ancak

düzen düşünür. Biz ise tersini
düşünüyoruz. Her insan her şeyi
öğrenebilir. Yeter ki neyi, nasıl

öğreneceğini bilsin, her zaman hazırı
beklemesin. 

Başarı, mucizelerle gelen bir şey
değil, emekle, çabayla,

yoğunlaşmayla elde edilen
bir şeydir. 
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yıp bulan ve bunun ışığında başarının
peşinde koşan olacaktır. Bu coşku tüm
hayatına da yansıyacaktır.

Neyi-nasıl araştıracağını, öğre-
neceğini, nasıl düşüneceğini öğrenen
insanın yaratıcılığı da hızla gelişe-
cektir. Sonuçta her insan yaşamıyla,
deneyimleriyle, gördükleriyle, kül-
türüyle bir okyanustur. Önemli olan
önce kendisinin bu durumu farket-
mesidir. Halkın bilgeliğinin, Mark-
sizm-Leninizmin bir derya oldu-
ğunun farkına varmasıdır. Bu önce-
likle doğru düşünmelerle olur. Dü-
şünmeyi bilen etrafını görür, herkes-
ten alacaklarını görür ve alır. 

Herkesten almasını bilen de artık
sadece kendi deneyimleriyle sınırlı
kalmaz ve daha zengin deneyimlerle,
birikimlerle yürüyüşüne devam eder.
Yaratıcı düşünme, yaratıcı fikirler, çö-
zümler üretmek de olağanüstü bir ye-

tenek değildir. Bir yoğunlaşmadır, ya-
pılacak işi, sonucu a'dan z'ye en ince
ayrıntısına kadar araştırmaktır. yani
özcesi yaratıcılık, diyalektik düşün-
me, yoğunlaşma ve emek harcama ile,
çözümü üretmede sabır, ısrar ve ka-
rarlılıkla ortaya çıkar. Başımızı iki eli-
mizin arasına alıp boş boş düşünmekle
değil.

Sonuç olarak çözüm bulamama-
nın, umutsuzluğun, "olmuyor" "ya-
pamıyorum" yakınmalarının, moral-
siz, coşkusuz çalışmanın temelinde
hep beklemecilik vardır. Birilerinin
yol göstermesini beklemek, başkala-
rının öğretmesini, başkalarının yap-
masını, başkalarının çözmesini bek-
lemek vardır. Beklemek insanı güç-
süzleştirir, kendine güvensizleştirir. 

Şu gerçeği unutmayalım; çözüm-
süz kalınan tüm yerlerde aslında dü-
şünmede, araştırmada ve öğrenmede

bir sıkıntı, eksiklik vardır. Doğru dü-
şünen, araştıran ve neyi-nasıl öğre-
neceğini planlayan beklemez öğrenir,
çözümler geliştirir. Bir yanlış yapar,
yeterli sonuç olamaz, ama doğru dü-
şünme biçimini süreklileştirmişse,
sonuçta yanlıştan çıkar, yeterli sonuç
almayı öğrenir. 

Bilir ki bekleyerek bir şey öğre-
nilmez, bekleyerek bir şey çözül-
mez. Her şey düşünerek, beynini
kullanarak, yani doğru düşünme yön-
temini içselleştirerek, araştırıp, öğ-
renerek gelişir. İşte bunun bilinciyle
önce kendimizden başlayarak bekle-
yen değil araştıran, doğru düşünme-
yi, nasıl öğreneceğini bilen, beynini
kullanan olacağız. Bundan sonra de-
ğişimin nasıl ivme kazandığını göre-
ceğiz.

Sevgili okurlarımız, bu haftaki
dersimizi de burada sonlandırıyoruz.
Haftaya buluşmak üzere hoşçakalın. 

Kütahya’da halka zehir içirdiler!
26 Haziran
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Geçtiğimiz günlerde Kütah-
ya’nın Tavşanlı İlçesi’ne bağlı Dul-
kadir Köyü’nde sekiz kişi içme su-
yuna karışan siyanürden zehirlenmiş,
bazı hayvanlar da ölmüştü.

Zehir, içme suyuna kendiliğin-
den karışmış değildi. Halk açıkça ze-
hirlenmiştir, zehirleyenler de belli-
dir. İçme suyuna siyanürün karıştı-
ğı Dulkadir Köyü, Eti Gümüş
A.Ş’ye ait çöken siyanürlü atık su ba-
rajına sadece iki kilometre uzaklık-
ta bulunuyor. 
İşbirlikçi tekeller bölgede siya-

nürle altın arıyorlar. Bütün sorun bu.
Suyumuzu, toprağımızı, havamızı
kendileri için tek anlamı kâr olan bir
külçe altın uğruna zehirliyorlar. 

Bölgede siyanür ile altın aran-
maya başlanmasıyla halkın zehirlen-
mesi de başladı. Zehir barajlarında
meydana gelen bir “kaza” sonucunda
zehirlenme bu kadar açık hale geldi. 

Değilse, toprağımız, suyumuz
ve insanlarımız, Anadolu’nun dört
bir yanında olduğu gibi, sessizce ze-

hirlenmeye devam edilecekti.  

Sağlık Bakanlığı, zehirlenme
sonrası oradan aldığı su örneklerin-
de “siyanüre rastlanmadığını”
açıklarken, Çevre Bakanlığı da kısa
süre önce, tek damla siyanürün
sızmadığını açıklamıştı. Yalan açı-
ğa çıktı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emek-
çileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi,
yaptırdığı analizlerde, içme suların-
da normalin onlarca kat üzerinde si-
yanür bulunduğunu belirledi. 

Bakanlar, kaymakam, vali, AKP
bir avuç tekelci burjuvayı korumak
için açıkça yalan söylüyorlar. 

Ne yalanlar söylenirse söylensin,
halk gerçeğin farkında aslında. Dul-
kadir Köyü’nün kadınları “suyu-
muzun, toprağımızın zehirlendiğini
biliyorduk. Hayvanlarımız ölüyor,
biz hastahaneden çıkamıyorduk,
ama hepimizin kocası orada çalışı-
yor, mecburen susuyorduk...” diye
anlattılar televizyon ekranlarında. 

Artık susmayacağız diye ekli-

yorlardı bir de. Bıçak kemiği geç-
mişti çünkü. Ölümden ötesi yoktu. 

Açık ki, çaresiz kalmışlardı o
güne kadar. Çaresizlikleri örgütsüz-
lüklerindendi. 

Egeliler, Karadenizliler, Akde-
nizliler, Trakyalılar, tüm halkımız!
Biz örgütlü olmadığımızda AKP,
tekellere ülkemizin en güzel yerle-
rini peşkeş çekmeye devam ede-
cektir. Suyumuzu, doğamızı, bizle-
ri, çocuklarımızı, hayvanlarımızı,
geleceğimizi zehirleyecekler.

Bu yağma ve talana dur diyelim. 

Ama bunun için örgütlü olmalı-
yız. Susmak zorunda kalmamak
için, örgütlenmeliyiz. Zehirlendi-
ğimizi bile bile, topraklarımızı ze-
hirlediklerini bile bile, işimizi kay-
betmemek adına, bu halk düşman-
lığına sessiz kalmamak için halkın,
emekçilerin dayanışmasına inan-
malı ve güvenmeliyiz. 

Onurumuzu, yurdumuzu, sağ-
lığımızı tekellerin önüne sermemek
için; inanmalı ve örgütlenmeliyiz! 



Ülkemizde Gençlik

AKP iktidarının devrimci, demo-
krat ve yurtsever öğrencilere karşı sal-
dırıları gün geçtikçe artıyor. Son za-
manlarda üniversitelerde yaşanan
linç saldırıları ve faşist saldırılar da
bunun en somut örneğidir. 

15 Haziran 2011 tarihinde Giresun
Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek
Yüksek Okulu'nda okuyan öğrenciler,
Kürtçe konuşmaları sebebiyle faşist bir
grubun saldırısına uğramıştır. 60-70 ki-
şilik faşist grup 3 öğrenciyi linç etmeye
kalkmış ve polisin müdahale etmeye-
rek söz konusu gruba destek verme-
siyle 3 öğrenci ağır yaralanmıştır.
Üstelik saldırıyı yapan faşist grup sa-
tırlarla ve sopalarla rahatlıkla okula gi-
rebilmiştir. Buna benzer saldırılar
Konya ve Marmara Üniversitesi'nde de
devam etmiştir. Marmara Üniversite-
si'nde devrimci, demokrat ve yurtse-
ver öğrencilere yönelik saldırılar so-
nucunda da 2 öğrenci aldıkları satır
darbeleriyle ağır yaralanmıştır. 

Devrimci, demokrat ve yurtsever
öğrencilere yapılan faşist saldırıların
hepsinde, faşistler devletin kolluk
güçleri tarafından korunmuştur. Fa-
şist saldırıları düzenleyenlerin hiçbiri
bugüne kadar gerçek anlamda ne
gözaltına alınmış ne de tutuklanmış-
tır. Fakat bu saldırılara maruz kalan
öğrenciler her zaman gözaltına alın-
mış ve tutuklanmıştır. Çünkü faşist
saldırılar kendiliğinden gelişen anlık
olaylar değildir. Saldırılar bire bir dev-

let tarafından, iktidar tarafından ör-
gütlenmiş ve düzenlenmiştir. Üni-
versitelerde devrimci-demokrat öğ-
rencilere faaliyet alanı bırakılmazken,
faşist öğrencilere doğrudan okul yö-
netimi tarafından destek verilmekte-
dir. 23 Mayıs 2011 tarihinde, Yıldız
Teknik Üniversitesi'nde faşist öğ-
rencilere etkinlik yapmaları için izin
verilirken, devrimci-demokrat öğ-
rencilere izin verilmemiştir. Hatta
kendi çalışmalarını yapmak isteyen
öğrencilere polis gaz bombaları ve
coplarla saldırmış, 12 öğrenci göz-
altına alınmıştır. Gözaltına alınan 12
öğrencinin tümü; devrimci, demokrat
öğrencilerdendir. Bu öğrencilere daha
sonra da okul idaresi tarafından so-
ruşturma açılıp uzaklaştırma cezası
verilmiştir. Sonuç olarak, örgütle-
nen linç saldırılarında ve faşist sal-
dırılarda amaçlanan; üniversiteler-
de devrimci, demokrat öğrencileri ve
onların mücadelelerini bitirmektir. 

AKP iktidarı linç saldırılarının
karşısında değil, bizzat bu saldırıları
örgütleyendir. Örgütlenen faşist sal-
dırılar, öğrencilerin en demokratik ve
en meşru taleplerini bastırmaya yö-
neliktir. Geçtiğimiz yıllarda, 27 Ara-
lık 2009 tarihinde Gençlik Federas-
yonu üyeleri “Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim” kampanyasında gözal-
tına alınan arkadaşlarının serbest bı-
rakılması için imza toplarken, polisin

örgütlediği bir grup faşist tarafından
linç saldırısına uğradılar. AKP iktida-
rı gençliğin anti-emperyalist kam-
panyasına saldırısının yanında, para-
sız eğitim talebine de saldırmıştır.
Öğrenci gençliğin parasız eğitim kam-
panyası bile faşist saldırılarla engel-
lenmeye çalışılmıştır. Birçok kez Tak-
sim'de Gençlik Federasyonu üyeleri
parasız eğitim masasında faşist saldı-
rılara maruz kalmıştır. Ama bu saldı-
rıların hepsi öğrencilerin göstermiş ol-
duğu kararlılıkla geri püskürtülmüştür. 

Tayyip Erdoğan, seçim sonuçları
belli olduktan sonra balkon konuş-
masında şöyle demişti: “Biz vurma-
ya değil, sevmeye geldik.” Ama aynı
saatlerde; Diyarbakır, Siirt ve Şır-
nak'ta bağımsız adayların seçilmesi-
ni kutlayan halka polisiyle saldır-
mıştır. Yani tüm bunlar, AKP iktida-
rının kendisine muhalif olanlara ta-
hammül edememesinden ve hazme-
dememesinden kaynaklanıyor. 

AKP iktidarı kendisine muhalif
olan halka ve öğrencilere karşı sal-
dırırken farklı yöntemler de kullan-
maktadır. Linç saldırıları düzenlemek
ve örgütlemek, AKP iktidarının en
çok kullandığı yöntemdir. Özellikle
de üniversitelerde öğrenci gençliğe
yönelik düzenlenen bu saldırılar tüm
halka karşı yapılmış saldırılardır. 

Linç saldırılarının karşısında dur-
mak ve faşist saldırılara karşı
mücadele etmek, öğrenci gen-
çliğin üniversitelerde verdiği
demokrasi mücadelesinin bir
parçasıdır. Çünkü üniversite-
lerde devrimci-demokrat öğ-
renciler olduğu sürece faşist
saldırılar olacaktır. Önemli
olan faşist saldırılar karşısında
nasıl durduğumuzdur. Faşist
saldırılar karşısındaki kararlı
tavrımız ve irademiz bizi her
zaman ileriye götürecektir.
Gençlik olarak, AKP iktidarı-
nın saldırılarını da ancak kararlı
tavrımızla boşa çıkarabiliriz.

Gençliğin
Gündeminden

GENÇLİĞE YÖNELİK FAŞİST
SALDIRILARIN SORUMLUSU 

AKP İKTİDARIDIR! 

26 Haziran – 2 Temmuz
1996: İYÖ-DER'li ve DLMK'lı öğ-
renciler özgür tutsakların ölüm or-
uçları zaferle sonuçlanıncaya kadar
açlık grevine başladılar.  

2 Temmuz 1995: Kütahya'da
Liseli Dev-Geç tarafından İstasyon
Caddesi üzerinde bir gösteri yapıldı.
Gösteri sırasında yol molotoflarla tr-
afiğe kesildi.  

Şili’de öğrenciler eylemde
Şili'de binlerce lise ve üniversite öğren-

cisi, eğitim sisteminin ticarileştirilmesine
ve emperyalizmin yeni-sömürgeci politik-
alarına karşı sokağa çıktı. Öğrenciler
Pinochet diktatörlüğü döneminden (1973-
1990) kalma anayasanın da değiştirilme-
sini talep ettiler. Öğrenciler talepleri
kabul edilmezse öğretmenlerle birlikte
greve başlayacaklarını söylediler.

Öğrencilerden-Öğretmenlerden
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gençliğin 
tarihinden



Bir Dev-Genç’li o! Devrimci ol-
manın onurunu yaşayan, mücadele
eden ve tutsak düşmüş bir Dev-
Genç’li. Şimdi faşizmin mahkeme-
sinde, onların hâkimlerinin, savcıla-
rının karşısında haklılığın ve meşru-
luğun inancıyla dimdik duruyor.  

Hâkim soruyor; “Gençlik Derne-
ği’ne üye misin?”  Yıllardır halk
arasında yaymak için çabaladıkları
“örgüt” korkusunu kullanıyor aklın-
ca. Dev-Genç’li “Evet, üyeyim.” di-
yor. “Siz yasal bir derneğe üye ol-
makla suçlayamazsınız bizi, kendi ya-
salarınızı çiğniyorsunuz.” Sonra bir
bir döküyor adaletsizliklerini, yasa-
larını onların yüzüne çarpıyor. Hâ-
kimin rengi atıyor birden geçiştirir
gibi yapıyor…

Yukarda anlatılan olay çok eskide
kalmış bir davanın anlatımı değildir.
Daha geçen hafta, 15 Haziran Çar-
şamba günü Kocaeli Gençlik Derne-
ği üyesi öğrencilerin mahkemesinde
yaşandı bunlar. 3 Kasım 2010’da Ko-
caeli’nde Gençlik Derneği’ne ve ev-
lere sabaha karşı baskınlar yapılmış ve
18 kişi işkencelerle gözaltına alınmıştı.
Operasyon sonrası Dev-Genç’liler-
den 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tu-
tuklandı.  Tam 8 ay haklarındaki hiç-
bir suçlama belli olmadan F Tipi hüc-
relerde tecrit altında tutuldular. 

Sadece onlar değil tutuklanan-
lar. İstanbul’un yoksul gecekondu
semtleri başta olmak üzere tüm dev-
rimci-ilerici kesimlere saldırıyor
AKP’nin polisi. Gençlik Federas-
yonu’na bağlı derneklere yapılan
operasyonlar bunun bir parçasıydı.
Meydanlarda demokrasi nutuklarının
atıldığı şu son altı ayda saldırılar kat-
lanarak arttı ve tutuklananların sayı-
sı 100’ü aştı. Kocaeli Gençlik Derneği
üyelerinin önüne konulan iddialar ise
yargının ne kadar “bağımsız” hareket
ettiğini, ortaya konulan iddianame-
lerin ve tutuklama kararlarının ne ka-
dar “tarafsız” olduğunu gözler önü-

ne sermektedir. Yasal bir derneğe
üye olmak, hasta tutsaklara özgürlük
istemek suç oldu artık ülkemizde. On-
larca insan bu suçlamadan dolayı
hapishanelere gönderiliyor. Düzen
insanların vicdanına bile saldırıyor.
Güler Zere yürütülen kampanya so-
nucu Cumhurbaşkanı’nın bırakmak
zorunda kaldığı bir tutsaktı. Bunu
savcıya hatılatırsak Cumhurbaşkanı
hakkında bir soruşturma da açarlar mı?
Hiç sanmıyoruz, çünkü yaşayarak
gördük ki bu ülkede ve bu düzenin
mahkemelerinde adalet yoktur. Ada-
let kişilere göredir. 

Seçim sürecinde ve seçimler son-
rası, ilerici ve aydın çoğu kesim ve in-
san ülkenin seçim yoluyla demokra-
tikleşeceğini ve artık AKP’nin üslu-
bunu değiştirip halka refah ve özgür-
lük getireceğini iddia etmişlerdi. De-
ğişen hiçbir şey olmadığını, olmaya-
cağını hepimiz yine yaşayarak göre-
ceğiz. Bu düzeni değiştirecek tek yol
var, biliyoruz. Devrim! Gençlik Fe-
derasyonu olarak bu bayrağın bekçi-
si olacağız. Düzenlediğimiz kampan-
yalarla ve yaptığımız eylemlerle, di-
renişlerle AKP ve diğer düzen parti-
lerinin gençliğin sorunlarına çözüm su-
namayacağını teşhir etmeye devam
edeceğiz. Bu tavrımızdan bir adım
dahi geriye atmayacağız. Halkın ve
gençliğin kendi iktidar mücadelesinin,
hak ve özgürlük mücadelesinin bay-
rağını dalgalandırmaya devam ede-
ceğiz. 

Bunu tekrar tekrar dile getiriyoruz.
YOLA GELMEYECEĞİZ! 

Özellikle son 1 yıldır sürdürdü-
ğümüz “Parasız Eğitim İstiyoruz,
Alacağız!” kampanyasıyla iktidarın
eğitimi parasızlaştırdığını iddia eden
demagojilerini boşa çıkarttık. İktidar
sahiplerinin burnunun dibine kadar gi-
rerek onların karşısında da gençliğin
haklı taleplerini haykırdık. İşte bu
yüzden saldırılara ve baskılara maruz
kalıyoruz. Ama bu bedelleri Dev-
Genç’liler tarihleri boyunca ödemiş-
tir ve bu bedeller bize geri adım attı-
ramaz. Mahkemeye çıkarılan arka-
daşlarımızdan hiçbiri serbest bırakıl-
madı. Mahkemeleri Ağustos'a erte-

lendi. Yani yaz boyu hücrelerde kal-
maya devam edecekler. Ama yıllardır
bu ülkenin hapishanelerinde boyun eğ-
meden direnen devrimci tutsaklara na-
sıl boyun eğdiremedilerse bize de
boyun eğdiremeyecekler. Şimdi önü-
müzde somut olarak bir görev duru-
yor; “örgütlenmek, daha fazla örgüt-
lenmek…”  arkadaşlarımızın yerini
doldurmak ve mücadelemizi geliştir-
mek. Tüm gençliği mücadeleye kata-
cak örgütlenmeler yaratabilmek. Her
Dev-Genç’li bu görev için tüm gü-
cüyle çalışmalı ve herkesi seferber ede-
bilmelidir. Geleneklerimizi koruyarak,
geleceğimizi kendi ellerimizle kura-
cağız.  Ancak o zaman onurla hay-
kırmaya devam edebiliriz: 

“ Biz Dev-Genç’liyiz!”  

ZULME BOYUN 
EĞMEYECEĞİZ!

Gençlik Federasyonu’ndan

İzmir Liseli Dev-Genç'liler 18
Haziran Cumartesi günü Konak Ke-
meraltı girişinde "Parasız, Bilimsel,
Demokratik Liseler İstiyoruz, Ala-
cağız" kampanyasını büyütmek, hal-
ka duyurmak için masa açtı. 

Saat 14.30 – 16.30 arasında açı-
lan masada Ferhat Tüzer ve Berna
Yılmaz'ın Başbakan’ın karşısında
meşru ve haklı taleplerini dile getir-
meleri nedeniyle 15 aydır hapishane
koşullarında işkence çektiklerini an-
lattılar. 

150'den fazla bildiriyi dağıtan Li-
seli Dev-Genç'liler yoksul, emekçi
halkın çocuklarının da okuyabilmesi
gerektiğini, sınav sisteminin yap-boz
misali sürekli değiştiğini, faşist disip-
lin yönetmeliğini, dershanelerin zo-
runlu hale getirilerek can aldığını an-
lattı. Açılan masada "Parasız, Bilim-
sel, Demokratik Liseler İstiyoruz,
Alacağız!" kampanyası için 120 imza
topladı. Ülke sorunlarını, faşist devletin
baskılarını, halkın sorunlarını günde-
me taşıyan Yürüyüş dergisinin tanıtı-
mı yapılarak, halka ulaştırıldı.

TESLİMİYETTİR... TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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Ülkemizde Gençlik
PARASIZ EĞİTİM 
HAKKIMIZI ELDE 

EDECEĞİZ!
VERMEYECEKLER 
BİLİYORUZ! 

BİZ ALACAĞIZ!



R. Tayyip Erdoğan’ın karşısında
14 Mart 2010 tarihinde parasız eğitim
talebi ile pankart açtıkları için tutuk-
lanan Ferhat Tüzer ve Berna Yıl-
maz’ın serbest bırakılması için baş-
latılan oturma eylemi tüm coşku-
suyla sürüyor.

***

Oturma eyleminin 4. gününde
halk evlatlarını yalnız
bırakmadı:

“Benim Oğlum Tutsak, Ama Siz-
ler de benim Evlatlarımsınız”

Parasız eğitim istedikleri için tu-
tuklanan Ferhat ve Berna'nın serbest
bırakılması talebiyle Gençlik Fede-
rasyonu üyelerinin Beşiktaş Adliye-
si önünde süren oturma eylemi 16 Ha-
ziran tarihi itibariyle 4. gününde de-
vam etti. 

Gün boyu yoğun yağmurun altın-
da her zaman olduğu gibi özgürlük is-
temeye devam ettiler. Adliye önüne
pankartlarını asan Gençlik Federas-
yonu üyelerini gören ve orada bekle-
yen tutuklu aileleri de yanlarına gele-
rek oturma eylemlerine destek verdi-
ler. Bir tutsak anası; “Benim oğlum tut-
sak ama sizler de benim evlatlarımsı-
nız” diyerek neredeyse gün boyu
Gençlik Federasyonu üyelerinin ya-
nında durarak destek verdi. Ayrıca
ESP'liler de eylemlerini ziyaret ettiler. 

Gün boyu sloganlarıyla, halayla-
rıyla sürdürdükleri eylemleri yine
aynı coşkuyla sona erdirdiler.

***

“Ferhat ve berna için Taksim’de
oturma eylemindeydik”

Dev-Genç'liler parasız eğitim is-
tedikleri için tutuklanan Ferhat ve
Berna'ya özgürlük istemek için 18 Ha-
ziran Cumartesi günü Taksim Gala-
tasaray Lisesi önünde saat 17.00’de

oturma eylemi gerçekleştirdiler. 

Sloganlarla, marşlarla 21.00’e ka-
dar süren eylemde; parasız eğitimin,
hakkımızı savunmanın AKP iktidarı
tarafından suç sayıldığını ve 15 aydır
bu nedenle Berna ve Ferhat'ın tutsak
oldukları bir kez daha dile getirildi. 

Birçok kişi oturma eylemini des-
teklediklerini ve Ferhat ve Berna'nın
yanında olduklarını söylediler. Ayrı-
ca oturma eyleminde; bir tane Ayçe
İdil, iki tane Canım Feda, üç tane
Grup Yorum İnönü Konseri DVD'si,
bir tane Çizgilerle Anadolu Tarihi ve
on üç adet Yürüyüş dergisi halka ulaş-
tırıldı.

***

Dev-Genç'liler Galatasaray
Lisesi'nden sonra Beşiktaş
Adliyesi’nde oturma eylemine
devam ettiler! 

Dev-Genç'liler oturma eyleminin
8. gününde, 20 Haziran günü de Be-
şiktaş Adliyesi önündeydiler. Saat
10.00'da sloganlarla başlayan oturma
eylemine orada bulunan halktan in-
sanlar da destek verdi. Bugün bir avu-
kat Dev-Genç'lilerin yanına gelerek bu
konuyla ilgilenmek istediğini ve ne-
ler yapabileceğini sordu. “AKP ikti-
darının keyfi tutuklamalarına ve bas-
kılarına karşı birlik olmalıyız” diye-
rek Dev-Genç'lilere desteğini sundu.
Ferhat’ın annesi Hayat Ana da en ba-
şından beri olduğu gibi bugün de yal-
nız bırakmadı Dev-Genç'lileri. Eylem
bitene kadar türküler ve marşlar hep
bir ağızdan söylendi. Dev-Genç'lile-
rin flama asmak için kullandığı yerin
kapısı her ne hikmetse kilitli duru-
yordu bugün. Ama Dev-Genç'liler bu
ucuz numaraları boşa çıkararak fla-
malarını her gün astıkları yere yine as-
tılar. Saat 17.00'de sloganlarla otur-
ma eylemi bitirildi.

9 Gündür anlatıyoruz...

Gerekirse değil bir 9 gün
ömrümüz boyunca anlatacağız

Dev-Genç'liler Ferhat ve Ber-
na'nın serbest bırakılması için yap-
tıkları oturma eyleminin 9. gününü de
geride bıraktılar. 9 gündür orada bu-
lunanlara taleplerini anlatan Dev-
Genç'liler 21 Haziran günü de 10.00-
17.00 saatleri arasında Beşiktaş Ad-
liyesi’ndeydiler.

Ferhat'ın görüş günü olduğu için
anası Hayat Ana Dev-Genç'lilerin ya-
nında olamadı. Ama Dev-Genç'liler at-
tıkları sloganlar ve çektikleri halaylarla
tüm anaların sesini haykırdılar. 

Ayrıca aynı gün yine haklar ve öz-
gürlükler mücadelesi verdikleri için
Sarıgazi'de gözaltına alınıp tutukla-
nanların da Beşiktaş Adliyesi’nde
mahkemesi vardı. Dev-Genç'liler de
mahkeme için yapılan eyleme destek
verdiler ve Sarıgazililerle beklediler
oturma eyleminde. 

Bunun dışında 2008 yılında komp-
loyla tutuklanan Aysun Akdağ için ya-
pılan açıklamaya da destek veren
Dev-Genç'liler orada bulunanları bir-
gün sonra sonlandıracakları eyleme ve
yapacakları eyleme çağırdılar. Otur-
ma eylemi atılan sloganlarla sona erdi.

FERHAT VE BERNA BİZİZ, ONLAR BİZİMDİR!
ONLARI ALANA KADAR, GEREKİRSE 

NEFES BİLE ALMADAN 
HER AN, HER YERDE EYLEMLERİMİZİ

SÜRDÜRECEĞİZ!
ADALET İSTEYECEĞİZ, HAKKIMIZ OLAN

PARASIZ EĞİTİMİ İSTEYECEĞİZ!
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Din Dersi’nden Muaf
Tutulmaya Ceza

Eskişehir'de 11 yaşındaki ilkokul 5.
sınıf öğrencisi Nazlı Şirin EL tüm
dersleri 5 (pekiyi) olmasına rağmen
mahkeme kararıyla muaf tutulduğu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine
zayıf not verilerek sınıfta bırakıldı. 

Ülkemizde Gençlik

Beşiktaş

Taksim



TESLİMİYETTİR... TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Keyfi tutuklama terörünün en üst
boyutlarda yaşandığı şu süreçlerde
Kocaeli'nde, geçtiğimiz yıl yaşanan
gözaltılar sonucunda tutuklanan 6
vatansever aylar sonra ilk defa 15 Ha-
ziran Çarşamba günü mahkemeye
çıkarıldı. 

Bu sırada İstanbul Beşiktaş Ağır
Ceza Mahkemesi önünde Ferhat ve
Berna için yapılan oturma eyleminde
olan Gençlik Federasyonlu öğrenci-
ler de tutuklu bulunan arkadaşları için
saat 12.45'de bir eylem gerçekleştir-
diler. Eylem okunan açıklamada po-
lisin keyfi olarak yaptığı bu operas-
yonun tamamen gayri-meşru olduğu
ve hiçbir şekilde meşrulaştırılmaya-
cağı noktasına değinildi. Ayrıca açık-
lamada; “Aylardır Anadolu'nun dört
bir yanında “büyük terör” operas-
yonları diyerek terör estiriyor AKP'nin
polisi. İşte bu büyük terör operas-
yonlarından birini de 4 Kasım
2010’da Kocaeli'de yaptı. Gece yarı-
sı uzun namlulu silahlarla katletme-
ye gider gibi evler ve demokratik faa-
liyet yürüten dernekler basıldı, 18 kişi
işkenceyle gözaltına alındı. Kocaeli
Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün bo-
yunca polisin işkencesine maruz ka-
lan 18 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mah-
kemede tutuklandılar. Tutuklananla-
rın suçu ne miydi?

“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” diyerek vatanın parsel parsel
Amerika'ya satılmasına karşı müca-
dele etmek, yani vatansever olmaktı.

1 Mayıs'a ve çeşitli demokratik ey-
lemlere katılmaktı.

Parasız eğitim istemekti.

Basılan evler, dernekler, hücre

evleri diye gösterildi. Televizyonlar-
da, gazetelerde çok sayıda yasadışı ör-
gütsel doküman ele geçirildiği anla-
tıldı. Bastıkları evler aile evleriydi, öğ-
renci evleriydi, düzenin yasaları çer-
çevesinde açılan derneklerdi. Örgüt-
sel doküman dedikleri ise yasal der-
giler, kitaplar, hapishaneden gelen
mektuplar, hatta ders notlarıydı.

Demokratik derneklerde faaliyet
yürüten, nerede ne iş yaptığı belli olan
insanlar halka terörist olarak göste-
rilmeye çalışılıyor. Böylece kendi
baskı, zulüm ve işkencelerini meşru-
laştırmaya çalışıyorlar.

Hayır! Bu düzenin yaptığı hiçbir
şey meşru değildir.” dendi.

Okunan açıklama sonrasında;
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” ve
“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-
Genç'liler” sloganları ile açıklama
sona ererken oturma eylemine devam
edildi.

Ferhat ve Berna için yapılan otur-
ma eyleminin 3. günün de vermiş ol-
duğu coşkuyla halaylar çekildi, tür-
küler söylendi. Ferhat Tüzer'in annesi
Hayat Ana’nın da katıldığı oturma ey-
lemi saat 17.00’ye kadar sürdü. 

Daha sonrasında mahkemenin so-
nuçlanması beklendi.  Saat 19.30'a ka-
dar süren mahkeme hukuksuzluğunu
sürdürerek 6 vatanseverin tutukluluk
hallerinin devamı kararı verdi. Bir
sonraki duruşma 24 Ağustos'a erte-
lenerek mahkeme bitirildi.

“Biz onların mahallesindeniz,
onlardanız. Biz halkız”

Bu halkın evlatlarıyız.

Ankara Gençlik Derneği çalışa-
nının oturduğu mahalledeki esnaftan
bir dükkâna 6 Haziran Pazartesi günü
giren sivil polisler ellerindeki Genç-
lik çalışanının fotoğrafını esnafa gös-
tererek; “tanıyor musunuz” diye sor-
muş ve esnafın da tanıdığını öğrenince
polisler “bu teröristtir, canlı bomba
olacak, bir dahaki eylemde bir bunu
tutuklayacağız, sen de kendine dikkat
et, başına işler gelebilir” diyerek bir
kez daha yalan ve demagojilerle hal-
kı kandırmaya ve korkutmaya çalış-
tı. Esnaf adam “hayır, o bizim ma-
hallemizin kızı, biz biliriz onu” di-
yerek sahiplenmiştir ve yapılanı genç-
lik derneği çalışanının ailesine haber
vermiştir. 

Bunun üzerine yazılı bir açıkla-
ma yapan Ankara Gençlik Derneği
açıklamada olayı anlatarak; “Yapılan
yalan ve demagojiler halkın gözünde
devrimcilerin meşruluğunu silemedi,
silemeyecek. Halkımız bizi, devrim-
cileri tanır. Biz onların mahallesin-
deniz, onlardanız. Biz halkız. Yaptı-
ğımız iş devrimciliktir. Devrimcilik
halk içindir…

Polisin yalan ve demagojileri ar-
tık işe yaramıyor. Ailelerimizi, kom-
şularımızı oyuna getiremedi, bizleri
yıldıramadı. Varsın tutuklasınlar, var-
sın silahlar tetikte bizim olsun; hal-
kımız biz var oldukça, bizim oldu-
ğumuz her yerde bizim yanımızdadır.
Haklı olan devrimcilerdir, gerçekler
bizim yalan ve demagoji polisin yön-
temidir ve asla başarılı olamayacak.”
dendi. 

Ferhat ve Berna’nın mahkemesi öncesi Gençlik Fe-
derasyonu’nun ardından KESK ve ÇHD’de basın açık-
laması yaptılar. KESK İstanbul Şubeler Platformu ve Eği-
tim-Sen’in saat 13.00’te yaptığı açıklamada "Parasız eği-
tim istemek suçsa biz gönüllü olarak suç işliyoruz. On bin-
lerce eğitim emekçisini de tutuklayın" denildi. 

ÇHD’nin saat 13.30 da yaptığı açıklamada ise “İstanbul
Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ber-

na ve Ferhat hakkında bu hukuksuz uygulama ile para-
sız eğitim talebi terör suçu kapsamında değerlendiril-
mektedir. İşte bu nedenle bizler de bugün burada kendi-
mizi ihbar ediyoruz! Hakkımızda yasal süreç başlatılmasını
ısrarla talep ediyoruz! Çünkü bizler, burada bulunan bu-
lunmayan yüzlerce kişi hep bir ağızdan, bütün yüreğimizle
parasız eğitim istiyoruz!” denildi. 

6 Ekim’de yapılacak mahkeme ile Ferhat ve Berna ha-
pishanede 19 ay kalmış olacaklar.

“BİZİ DE TUTUKLAYIN”
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Ülkemizde Gençlik
Yargılanan Vatanseverliktir,  Yargılanan Devrimciliktir, 

Yargılanan Parasız Eğitim Talebidir!
7 Aydır Hukuksuz Şekilde Tutuklanan Vatanseverler İçin, 

ADALET İSTİYORUZ!



Tayyip Erdoğan’ın karşısında, 14 Mart 2010’da “Pa-
rasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” yazılı pankartı açtıkları
için tutuklanan Ferhat ve Berna’nın 22 Haziran’da görü-
len mahkemesinde yine tutukluluklarının devamı kararı
alındı. Önceki mahkeme de serbest bırakılmalarını talep
eden savcının Büyükçekmece’ye sürülmesinin ardından
gelen savcı da aynı talebi yineledi ve mahkeme ise yine
tutukluluk hallerinin devamını istedi. 

Gençlik Federerasyon’lu öğrenciler ara karar duruşması
öncesi Ferhat ve Berna’nın serbest bırakılmaları için 22 Ha-
ziran günü Beşiktaş Adliye’si önünde eylem yaptılar.
“Parasız Eğitim İstedikleri İçin Tutuklanan Ferhat Tüzer
ve Berna Yılmaz Serbest Bırakılsın” pankartını açan fe-
derasyon üyeleri ardından “Parasız Eğitim İstemek Suç De-
ğildir”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Öğ-
renciyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Yaşasın Dev-Genç Ya-
şasın Dev-Gençliler”, “Ferhat ve Berna Serbest Bırakılsın”
sloganlarını attılar. Yapılan açıklamada: “Bu tutuklamanın
ve bu davanın tek bir mantıklı açıklaması vardır. Tayyip Er-
doğan’ın korkusu. Evet, korkuyor ve korkuyorlar, başta Tay-
yip Erdoğan olmak üzere tüm işbirlikçiler. Ferhat ve Ber-
na üzerinden gençliğe ve tüm halka gözdağı vermeye ça-
lışıyorlar. “Susun, baş eğin, ses çıkarmayın, haksızlıklara,
namussuzluklara” diyorlar... Tüm bu 15 aylık sürede ka-
zanan biz olduk. Ferhat ve Berna’yı tutukladığınız ilk an-
dan itibaren siz kaybettiniz.” denildi. Açıklamanın ardın-
dan oturma eylemine devam edildi.

Ankara Gençlik Derneği, 22 Haziran günü Ferhat
Tüzer ve Berna Yılmaz için Adalet Bakanlığı Ek Bi-
nası önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yap-
tı. Yapılan eyleme, o sırada Van'da ilerici demokrat ki-
şilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınları protesto
eylemi yapan KESK ve demokratik kuruluşlar da ey-
leme destek verdiler. 

Açıklamada şöyle denildi: “Dev-Genç’liler olarak biz
AKP'nin zulmün, adaletsizliğin, eşitsizliğin son uygu-
layıcısı olduğunu teşhir ettik ve etmeye devam edece-
ğiz. Sırtını emperyalizme yaslayarak saldırılarını her alan-
da son hadde vardıran AKP bilmelidir ki kendi sonunu
hazırlıyor. Yaptıklarıyla halkı karşısına alıyor, halka sal-
dırıyor. Çünkü AKP halktan korkuyor. Dev-Genç'lilere
saldırısının nedeni de işte bu korkudur. AKP, Dev-Genç'li-
lerden korkuyor. Çünkü Dev-Genç'liler AKP'nin cebi-
ne daha çok para atmasını, halkımızı sömürmesini en-
gellemeye çalışıyor. AKP karşısına Dev-Genç'lileri ala-
rak kendi mezarını kendi kazıyor. Artık halk düşmanı
AKP'nin elinde Dev-Genç'lileri tutuklamak için hiçbir
bahane kalmamıştır. Hukuksuzluğu gittikçe açığa çık-
maktadır. Dev-Genç'li Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz der-
hal serbest bırakılmalıdır.” Gençlik Federasyonu üyeleri
açıklamanın ardından oturma eylemine geçti.

Oturma eylemi boyunca Dev-Genç'liler marşlar ve
sloganlarla Ferhat ve Berna'ya destek oldular. Oturma
eyleminin yapılacağı yeri gerekçe gösteren polisler
''Burada oturma eylemi yapmayın arabalar girip çıkıyor''
deyince Dev-Genç'liler ''Basın açıklamamızı ve oturma
eylemimizi istediğimiz yerde yaparız, çekilmeyeceğiz''
dediler. Oturma eyleminin ardından eylem sloganlarla
sona erdirildi.  

Halktan, Hakın En Değerli Evlatları, En Soylu
Damarı Olan Devrimcilerden Korkuyorlar!
Baskı ve Zulmü Bu Korkularındandır

Korkularını Büyüteceğiz! 

40 EMPERYALİZMİN HER YERDE HALKLARA DAYATTIĞI

En Temel Hakkımızı, Eğitim Hakkımızı
Gaspeden, Çalan İşibirlikçi AKP
Asıl Suç İşliyor!

Suçludur, Ve Biz Dev-Genç’liler
Ve Biz Bu Halkın En Yiğit Evlatları Halk

Düşmanı AKP’den Hesap Soracağız!
Hakkımız Olanı, Eşit, Parasız Eğitim

Hakkımızı, Bizim Olanı Er Ya Da Geç Alacağız!

Suçlu Arıyorsanız İşbirlikçi AKP'ye Bakın,                   
Suçlu Arıyorsanız 

Sisteminize ve  Sistemin Yargısına Bakın... 
Suçlu Arıyorsanız Kendinize Bakın! 
Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir! 

Bu En Temel Hakkı Gaspetmek Suçtur! Tekrarlıyoruz!

Suçlusunuz! Suç Cezasız Kalmaz!

Yürüyüş
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Ferhat Tüzel ve Berna Yılmaz için gençliğin eylemi Ana-
dolu'nun dört bir yanında sürdürülüyor.

Ferhat ve Berna'nın talepleri bizim taleplerimizdir diyen, Fer-
hat Tüzel ve Berna Yılmaz bırakılana ve talepleri kabul ede-
ne kadar mücadelelerini sürdüreceklerini her açıklamasında, her
eyleminde belirten Gençlik Federasyonu üyelerini yıldırmak
için bir dava da Edirne'de açıldı.

Edirne Gençlik Derneği üyesi yedi üniversiteli 6 Mayıs
2011 günü haklı taleplerini duyurmak, arkadaşlarına sahip çık-
mak için İlhan Koman Parkı'nda toplanıp çadır kurmuş ve yedi
günlük açlık grevine başlamışlardı. Yalnız polisin saldırısı so-
nucu eylemleri engellenmiş ve zorla gözaltına alınmışlardı.

Bunun üzerine işbirlikçi AKP hükümeti ve yargısı; Genç-
lik Federasyonu'nun Anadolu'nun dört bir yanında gerçek-
leştirdiği bu eylemlerin önüne geçmek, korkutmak, gözda-
ğı vermek için devreye girdi.

Edirne'de sokakta çadır kurup, bildiri dağıtarak haklı ta-
leplerini duyurmaya çalıştıkları için; "suçu ve suçluyu övmek"
ve "görevli memura direnmek" suçlamalarıyla beş yıla ka-
dar hapis istemiyle dava açıldı.

Berna ve Ferhat’ın kesinleşmiş bir cezası olmamasına ve
savcının bile serbest bırakılmasını istediği bu gençlere,
suçlu ilan eden Savcı Sami Kerpiçci onlara destek olanları
da "suçSu, suçluyu övmek"le yargılamaya çalışıyor.

Kendi Anayasası'nda bile güvence altına alınmış bir hak
olan; eşit, parasız eğitim istedikleri için suçlu ilan ediliyor-
lar. Asıl suçlu kendi yasalarını bile yok sayan işbirlikçi AKP
hükümeti ve onun yargısıdır.

Ülkemizde Gençlik



Marksizm-Leninizm; “kuru bir teo-
ri değil, dogmatik bir teori değil, bir ey-
lem kılavuzudur” denir. Çok söylenen
ama az yapılan bir iştir. Marx ve En-
gels "Bizim öğretimiz bir dogma de-
ğil bir eylem kılavuzudur.” der.

Bununla ne demek isterler? 

Hayat değişen siyasi ve iktisadi şart-
larda zorunlu olarak değişikliğe uğrar
demektir. 

Genel görevlerin tespiti için formül
ezberlenemez, demektir.

Gerçek hayatı, somut gerçekleri göz
önüne alır demektir. 

Öğrendiğimiz her şeyin anlamını
kavramalıyız. Sadece, nesnel gerçeği
kavrayanlar somut, görünen yanlışla-
ra göz yummazlar.

Marksizm-Leninizm’i öğrenmeli-
yiz. Ne demek Marksizm-Leninizm’i
öğrenmek? 

Temel ilkelerini öğrenmeliyiz.

1- Pratik sorunların çözümünde
bu teoriden yararlanmak 

2- Bu teoriyi kendi deneyimleri-
mizle zenginleştirip onu ileri taşımak 

Marksizm-Leninizm’i öğrenmek
budur. 

Ama önemli nokta nedir, önemli
nokta Marksizm-Leninizm’i pratiği
ile birlikte öğrenmektir. 

Öyleyse nasıl öğreneceğiz?

Ezberleyerek değil. 

Marksizm Leninizm bir eylem kı-
lavuzudur derken ustalarımız, bize
onun hayat olduğunu anlatıyorlar. Yani
Marksizm-Leninizm hayatın kendisidir.

Hayatı ezberlemek ise, mümkün de-
ğildir. O zaman nasıl öğreneceğiz.

Marksizm-Leninizmin temel ilke-
lerini öğrenmeliyiz, ilk yapmamız ge-
reken budur.

Nasıl? 

1- Temel ilkeleri tarihi örnekleri ile
öğreneceğiz. 

Kendi tarihimizi öğrenerek
başlayabiliriz; hangi durumda ne
yapılmış, hayatımız, tarihimiz,
Marksist- Leninist doğrularla na-
sıl oluşturulmuş.

2- Temel ilkeleri hayattaki karşılı-
ğı ile öğrenmeliyiz. 

Seminerler, eğitim çalışmaları, ha-
yat sadece bunlarla sürmez, süremez.
Bunlar sadece yardımcı olurlar.

Esas ölçü insanlarla konuşmaktır.
Halkla tartışmaktır. Halkın içinde ol-
maktır. Yani örgütlü olmaktır, yani
mücadele etmektir. Yani örgütlü mü-
cadele etmektir. İşte bir temel ilke, dev-
rim için savaşmayana sosyalist denmez,
savaşacaksın. 

Savaşmak için örgütlü olmak ge-
rekir. 

İşte bu temel ilkenin hayattaki kar-
şılığı budur. 

Bireysel sosyalist olduğunu söyle-
yenler YALAN SÖYLÜYORDUR.
Yok böyle bir şey... 

Bunun gibi birçok ilkeyi hayatın
içindeki karşılığı ile öğrenmeliyiz. 

Bir örnek daha, 

sendika nedir? 

İşte Lenin bize bunu şöyle anlatı-
yor; Sendika üyeliği için basit, yalın bir
ölçü, patrona ve hükümete karşı mü-
cadele etmektir. 

Peki işçileri, emekçileri örgütleyen,
mücadele eden bir sendika yerine, ik-
tidarlarla diyalog kurmayı, patronlar-
la ilişki yürütmeyi sendikal mücade-
lenin temeli haline getirenler sendika-
cı olabilir mi, "fabrikamı seviyorum"
gibi sloganlar uydurdular. Bunlar ger-
çekten sendikacı mıdır, yaptıkları ne-
dir; İŞBİRLİKÇİLİKTİR. 

İşte bir temel ilke daha. 
Demokrasinin gereğini yapın, ek-

sik de olsa demokrasi var bizim ülke-
mizde diyorlar, Kürt sorunu demokrasi
sorunudur Kürt sorunu çözülürse de-
mokrasi gelir diyorlar, yalan! Oysa ger-
çek şudur; bağımsızlık olmadan de-
mokrasi olmaz, tepeden tırnağa em-
peryalizme bağımlı bir ülkede de-

mokrasi değil
faşizm vardır. 

3- Ve mut-
laka fikir alışverişi ile yani okudukla-
rımızı tartışarak, kendi deneylerimizi
paylaşarak öğrenebiliriz. 

Yani okuduğumuz üzerinde dü-
şünmeli ve tartışmalıyız. 

Teorik tartışmalar ve deneyleri-
miz, duygularımızı da güçlendirir.

Düzmece olanı, yanlış olanı hisse-
deriz. Her şeyi bilmesek de hissederiz.
Bu duygu bizi dikkatli olmaya iter.

Bu nedenle tartışmaktan korkma-
mak, insanlarımızı ona alıştırmak ge-
rekir. 

Düşüncelerimiz ve dilimiz ancak
böyle gelişir. Her bulduğumuz yanlış,
doğruları daha dikkatli aramaya iter.

Ve asla unutmamalıyız ki, ML'yi
anlamak ve öğrenmenin temeli birey-
sel çalışmadır.

Ne demek Marksizm-Leninizm’i
öğrenmek? 

Temel ilkelerini öğrenmeliyiz.

Yani; 

a- Nasıl düşüneceğimizi öğrene-
ceğiz: Bunun için diyalektik ve tarih-
sel materyalizmi öğrenmeliyiz. 

b- Nasıl yaşayacağımızı öğrenece-
ğiz. Bunu bize bilimsel sosyalizm
gösterecek, bunu öğrenmeliyiz.

c- Nasıl savaşacağımızı öğrenece-
ğiz. Bununla yıkmak istediğimiz dü-
zenin çalışma prensiplerini öğrenece-
ğiz, yani kapitalizmin işleyiş kuralla-
rını öğreneceğiz. Bu yetmez, bu düzeni
yıkmak için nasıl devrimcilik yapaca-
ğımızın temel kurallarını ve ilkelerini
öğreneceğiz.

Temel ilkeler bize bunları öğretecek.
Dogma: Doğruluğu sınanmadan be-
nimsenen, bir öğretinin veya ideoloji-
nin temeli yapılan iddia.

İki örnek:
1- Marksizm-Leninizm'i gerçekten

benimsemiş ve bu teoriyi pratik so-
runların çözümünde uygulamayı ba-
şaran insanlar vardır. Fakat bilgiçce me-
tinlerle bir patates çuvalı gibi tıklım tık-
lım dolu olduğu halde bu bilgilerini pra-
tikte uygulayamayan insanlar da var-

HAYATI EZBERLEMEK 
MÜMKÜN DEĞİLDİR

ÖğretmenimizÖğretmenimiz
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dır. Bu gibi insanlar her şeyi ez-
berden anlatabilir, kendilerince
ders de verebilirler. Fakat onlara
okulunuzda, yaşadığınız bir takım
olayları -örneğin bir babanın ço-
cuğunu dövdüğünü- anlatır ve bu
somut olay karşısında nasıl davra-
nılması gerektiğini sorarsanız, ade-
ta dillerini yutarlar. Bir öneride bu-
lunsalar, bir sürü aktarmalara da
başvursalar- da, bunların Mark-
sizm-Leninizm'in ruhuna uyma-
yan oportünistçe şeyler olduğu gö-
rülür. Oportünizm kendisini her za-
man yalnızca Marksizm-Leni-
nizm'in doğrudan doğruya inkâr-
larıyla göstermez. Bazen metne
düşkünlük, kurama dogmatik ola-
rak yaklaşmak da oportünizmdir.

Demek ki; pratik sorunların,
Marksizm-Leninizm'in özünü ger-
çekten benimseme temeline göre çö-
zümlenmesi devrimciliğin ölçütüdür.

2- Hayattan canlı bir örnek ala-
lım: Örneğin, bir kadın öğretmen ko-
casından ayrılıyor. Böyle bir dav-
ranış karşısında insanların Marksist
bakış açısından tutumları ne olma-
lıdır? Burada nasıl davranmalıdır?
Bu türden bir sorun karşısında da
Marksistçe doğru bir yaklaşım ve
çözüm gerekir. En basit yaklaşım bi-
çimi (ki, bu türden yaklaşım az ya
da çok, ya da hiç olmazsa biçimsel
de olsa bir çözümdür) şöyledir: Bu,
siyasetle ilgisi olmayan özel bir iş-
tir. Fakat bu olay ne de olsa duyul-
muştur. Öğrenciler ondan söz et-
mekte, köyde konuşulmakta, öğ-
retmenin otoritesi sarsılmaktadır.
Bu sorunun onlara akıllıca anlatıl-
ması zorunludur. Gördüğünüz gibi,
bazen günlük yaşama ilişkin özel bir
sorun bile sosyal-siyasal bir olay ha-
line gelebiliyor. Hayatta her gün
sonu gelmez olaylar olup bitmek-
tedir. Önemli olan, bu olayların
doğru çözüm yolunu bulmak ve
bunlara karşı Marksist görüş açı-
sından yaklaşabilmektir. İşte bir
Marksist, kendisini burada belli et-
mektedir.

İşte bunun gibi birçok örneği
kendi yaşamımızdan kendi prati-
ğimizden buluruz. 

Düşmanın olduğu her yer Cepheli için
savaş alanıdır. Burjuvazi yalnızca silah-
ları, hak gasplarıyla saldırmıyor. En bü-
yük ve tehlikeli saldırısı beyinleredir. Bi-
reyciliğe dayanan ideolojisini tüm be-
yinlerde hakim kılmaya çalışıyor. Cepheli
bu saldırıya karşı ideolojik mücadele
bayrağını yükseltiyor.

İdeolojik mücadele, beyinlerden çü-
rümüş, asalak, yoz düzen kalıntılarını te-
mizleme; yerine devrimi, halkı, örgütü,
sosyalizmi koyma, kişiliğini, yaşamını ve
kavgayı her şeyini ona göre şekillendir-
me mücadelesidir. 

Cepheli, ideolojik mücadeleyi;

1- Düzen güçlerine karşı verir. Sı-
nıfsal gerçekleri ters yüz ederek yalanla,
devrime, devrimcilere yönelik karala-
malarla elindeki tüm araçları, ideolojik
kurumlarıyla saldıranlara karşı Cepheli,
sosyalizmin yılmaz savunucusudur. Cep-
heli’nin her sözü yalanları yerle bir eder;
keskindir, nettir, gerçekten ve halktan ya-
nadır. Burjuvazi içinse ölümcül bir silahtır.
Cepheli, düzenin dört yandan yönelmiş
olduğu ideolojik saldırılarına karşı tetikte
olmalı, yalan ve karalamalara karşı şid-
detle vurmalı, paramparça etmelidir.

2- Sola karşı verir. Sol güçler, dev-
rim mücadelesinde aynı safta savaştığı-
mız örgütlü kesimlerdir. Düşmanınız de-
ğildir, rakibimiz de değildir. Ülkemizdeki
sol güçler burjuvazinin, küçük burjuva-
zinin etkisi altındadır. İdeolojik sağlam-
lılıkları yoktur; kendilerine, halka gü-
venmezler, bu yüzden de sorunlar ya-
şarlar. Cepheli’nin amacı devrim için ör-
gütlü, örgütsüz tüm sınıfı bir araya ge-
tirmektir. Bunun için halka gerçekleri gös-
terir, anlatır Cepheli, sola  da çarpıklı-
lıklarını gösterir, yanlış-eksik yanlarını
gösterir, mücadele içinde devrimci tavır
almaları için bıkmadan, usanmadan, sa-
bırla tartışır, eleştirir. Birlik yapması, eleş-
tirmesine engel değildir. Ki Cepheli bi-
lir ki eleştiri, dostlara yönelik bir müda-
haledir, düşmana değil. Solun halka,
devrimcilere karşı provokasyon zemini
hazırlayan, zarar veren pratikleri oldu-

ğunda da çeşitli yaptı-
rımlar uygular Cepheli.
Sorumsuzluklarının mu-

hasebesini yapmaları için uygula-
nan yaptırımlar da ideolojik te-
melde şekillenir. Sol için bu yap-

tırımlar halka teşhir ve sol, devrimci güç-
ler arasından tecrit edilmesidir.

3- Kendisine karşı verir. Cepheli,
devrim mücadelesi içinde yer alsa da bu
düzende yetişmiştir ve hala da bu düze-
nin içindedir. Üstelik burjuvazi halka yö-
nelik ideolojik saldırılarda bulunsa da sol
devrimci güçler için ayrıca yoğunlaştırır
bu saldırılarını. Dost görünen, sol mas-
ke takan döneklerin sözleri, yaşam tarz-
larıyla Cepheli’nin beynine sızmaya ça-
lışır. Bazen küçük burjuva gururu, alın-
ganlığı olur, bazen tembellik, gevezelik,
disiplinsizlik... Bazen yaptığımız tercih-
lerde, zevklerimizde gösterir kendini,
bazen insan ilişkilerinde, kolektif yaşa-
ma karşı sorumsuzluktur. Dört yandan
köprüler kurarak düzeni yaşamımıza sız-
dırmaya çalışır. Bizi, düzene çekme ko-
şulu budur çünkü.

Cepheli burjuvazinin sinsi ve sürek-
li saldırısı karşısında her anını savaşarak
geçirmelidir. Bunun adı eğitimdir. Savaş,
eskiyi yıkmak, yeniyi kurmak içindir. Eski
olan, çürüyen burjuvazidir, onun düzeni,
ideolojisidir. Cepheli, beynine sızmaya ça-
lışan düşmanla savaşmadan, bu savaşı ka-
zanmadan yeniyi kuramaz. Düşmanını
görmek için özeleştiri silahını kuşanma-
lıdır Cepheli. Yaşam içindeki her şeyi eği-
timinin, savaşının bir parçası haline ge-
tirmelidir. Tercihlerini, nasıl yaşadığını,
nasıl okuduğunu, nasıl konuştuğunu, na-
sıl eylem örgütlediğini... her şeyi sorgu-
lamalıdır. Tüm yaptıklarının nedenlerini
ortaya koyabilmelidir.

Cepheli, küçük burjuva zaaflara kar-
şı uyanık olmalı, görmeli; acımasız ol-
malı, öldürmeli ve yerine devrimci ola-
nı getirmelidir. Savaşarak, kendini yeni-
leyerek güçlendirmeli, bunu süreklileş-
tirmelidir. Cepheli güçlenmezse Cephe de
güçlenemez. Bunun için Cepheli ger-
çekleri görecek göze, doğruyu yanlışı
ayırt edecek beyne ve devrimi, sosyaliz-
mi, halkı savunacak bilgiye, donanıma sa-
hip olmalıdır.

Ki Cepheli bunu elde edecek güce sa-
hiptir. 

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
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İDEOLOJİK MÜCADELE CEPHELİ’NİN 
YAŞAMININ BİR PARÇASIDIR!



TESLİMİYETTİR... TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Anadolu Halk Festivali’ndeyiz.
Burjuvazinin kültürüne karşı açıl-
mış bir savaşın içindeyiz. Halaylar çe-
kip, türküler dinliyor, sergiler gezip ti-
yatro izliyoruz; tarih tünelinden ge-
çiyoruz; şehitlerimize, direnişlerimi-
ze, destanlarımıza daha yakınız şim-
di. Çocuklarımız oyunlar oynuyor; on-
lar da bu savaşın içinde. Bu savaş en
çok da onlar için.

Bu savaş, burjuvazinin kültürüne
karşı, bize dayatılan yoz, bencil, bi-
reyci kültüre karşı, halkın ve devrimin
kültürünün savaşıdır. 

Anadolu Halk Festivali 24-25-26
Haziran’da, İstanbul Okmeydanı’nda
yapılıyor. Bu festival bir ilk. 

Ama son olmayacak. 

Çünkü bu savaş önemli bir sa-
vaş. Bu savaş halkın ve devrimin
mutlaka kazanması gereken bir
savaş. 

*

Devrimcilerin, burjuva eğ-
lence anlayışı ile devrimci eğ-
lence anlayışını, doğru ve yanlı-
şı ayıran, çok BERRAK bir çiz-
gisi vardır. 

Bu çizgi; tarihimizdir.

Bu çizgi; şehitlerimizdir.

Bu çizgi; geleneklerimizdir.

Bunları sahipleneceğiz, büyüte-
ceğiz ve geliştireceğiz. 

Halkımızın zevklerini geliştire-
ceğiz. Göreceğiz ve göstereceğiz ki;
halk böyle eğlenir. Halkın sizin pes-
paye festivallerinize, dizilerinize
ihtiyacı yoktur. 

Halkımızın taleplerini sürekli ola-
rak yükselteceğiz. Yeni güçlü fikirlerle
donatacağız ve onların ileri, hep ile-
ri gitmesine yardım eden bir eğlence
kültürü yaratacağız.  

SAHİPLENECEĞİZ. 

İdeolojik ve siyasi açıdan sağlam
bir halk için... manevi değerlerimizi
büyütmek, kültürel mirasımızı sa-
hiplenmek, devrimcilerin EN ÖNEM-
Lİ GÖREVLERİNDEN BİRİDİR.

Halk kültürü insan ruhunu besle-

yen en önemli kaynaktır.

Manevi ve siyasal açıdan sağlam
olduğumuzda eksiklerimizin üste-
sinden hızla gelir ve ilerleriz ve güç-
leniriz. Halkımıza bunu anlatacağız.

Festivallerimizle, sanatımızla hal-
ka en iyi duyguları ve nitelikleri yan-
sıtacağız. Ona geleceği gösterece-
ğiz. Halkımızın nasıl olmaması ge-
rektiğini de anlatacağız. 

Halka umutlu olmayı, kendi gü-
cüne güvenmeyi, zorluklardan yıl-
mamayı anlatacağız.

*

Ülkemiz, adeta bir festivaller ül-
kesi oldu. Her şehirde, neredeyse
her beldede envai çeşit isimlerle ya-
pılan bu festivaller ağırlıklı olarak ne
zaman başladı biliyor musunuz? 

12 Eylül sonrası! 

Cuntanın sivil devamı olarak ku-
rulan ANAP iktidarları döneminde de
iyice yaygınlaştırıldı. Sadece bu bile
bugün ülkemizi saran festival furya-
sının niteliğini göstermeye yeter. Ne
yazık ki, bunların çok önemli bir bö-

lümü halk geleneklerini, kültürü-
nü geliştirmekten, yaygınlaştır-
maktan uzak, kitleleri yoz eğlen-
ce anlayışıyla oyalayan "şenlik-
lerden" başka birşey değildir. 

Bunun dışında, doğrudan te-
keller (emperyalist tekeller veya iş-
birlikçi tekeller) tarafından da bir
çok festival, şenlik organize edi-
liyor. Bunların kimi paralı kimi pa-
rasız, kimi üniversitelerde yapılı-

yor, kimi özel alanlarda... ama hep-
si yozlaşmanın bir arenası halinde. 

*

Kısacası, tüm bu festivaller, şen-
likler, içkisiyle, yoz burjuva müzik-
leriyle, yoz eğlence anlayışıyla, ade-
ta halkın kültürüne karşı bir saldırı ha-
lindedirler. 

Sözü edilen nitelikteki festivalle-
rin onlarca ve onlarca olduğu düşü-
nüldüğünde, bu yozlaşmış festival-
lerin, şenliklerin, halkın kültürüne kar-
şı ne büyük çapta bir saldırı olduğu
çok daha açık görülür. 

* 

Kültür, büyük ve çok geniş bir sa-
vaş alanıdır. Emperyalizmin ve iş-
birlikçi oligarşilerin kitleleri teslim al-
mak, susturmak, apolitikleştirmek
ve yozlaştırmak için kullandıkları en
temel araçlardan biridir. Şöyle demek
hiç yanlış olmayacaktır. Burjuva
kültür, burjuvazi tarafından halka
doğrultulmuş bir silahtır. 

Anadolu Halk Festivali’ni Yapıyoruz!
Festivalimiz, burjuva kültüre karşı savaşımızdır

Kültürel mirasımızı 
SAHİPLENECEĞİZ. 

Halkın kültürüyle, 
devrimci kültürle, 
sağlam, coşkulu, 

zorlukların üstesinden
gelebilecek kuşaklar 
YARATACAĞIZ! 

Pespaye burjuva kültürü
önünde hayranlıkla eğilmek ya

da pasif biçimde savunmada
kalmak, BİZE YAKIŞMAZ.
Halk kültürünün, devrimci
kültürün izleyicisi, yaratıcı

olan bizler; her türlü burjuva
demokratik düzenden çok

daha ileri bir düzeni ve burju-
va kültüründen KAT KAT
üstün bir kültürü yaratan

DEVRİMCİ SANATIMIZLA
herkese bu değerleri öğretme

hakkına sahibiz. 
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Bu silah bazen kurşunlardan, bom-
balardan, coplardan daha etkili ola-
bilmektedir. 

Öyleyse biz de halkın kültürünü,
devrimci kültürü kuşanarak bu savaş
alanına cepheden girmeliyiz. Halk kül-
türünü, devrimci kültürü halkı güçlen-
direcek, devrimi büyütecek, burjuvaziye
darbeler vuracak silahlara çevirmeliyiz. 

Anadolu Halk Festivali işte bu sa-
vaşta atılmış bir adımdır. 

*

Burjuvazi kendi "kültürüyle" halka
saldırırken genç kızlarımızı, delikan-
lılarımızı, çocuklarımızı, ninelerimizi,
annelerimiz, babalarımızı, kısacası her
kesimi özel olarak hedefleyen bir po-
litika belirlemektedir. Toplumun hiçbir
kesimini atlamıyor bujuvazi. 

Televizyon dizileri bu konuda ör-
nektir. Yüzün üzerinde dizi var. Bur-
juvazinin bunları izlemediğinden
emin olabilirsiniz. Ama dizilerde hal-
kın her kesimine hitabeden bir şeyler
bulabilirsiniz. Burjuvazi de yoz kül-
türünü bunların içinde veriyor. 

Filmde, müzikte, festivallerde,
yozluğu reddetmek yetmez; yapma-
yın, etmeyin, etkisinde kalmayın, iz-
lemeyin, demek yetmez. 

Alternatifler sunmalıyız. 

Anadolu Halk Festivali oligar-
şinin yozlaştırma politikalarına
karşı halkın alternatifidir.

Halk kültürünü, devrimci kültürü
halkı güçlendirecek, devrimi büyü-
tecek, burjuvaziye darbeler vuracak
silahlara çevirmeliyiz. 

Festivalimiz işte bunun alanıdır. 

*

YARATACAĞIZ... 

Sağlam ve coşkulu, 

zorluklardan korkmayan,

zorlukları göğüsleyebilecek,

zorlukların üstesinden gelebilecek

bir kuşak yaratmalıyız.

Halkımızı, yüce idealleri, yüksek
zevkleri, gelişmiş ahlaki ve kültürel ta-
lepleri olan AYDIN bir halk haline ge-
tireceğiz.

Tüm bu görevleri yapmak için
Halk Cepheliler olarak, bugün bu
ideolojik mücadelenin en ön cephe-
sinde savaşacağız.

NE YAPACAĞIZ? 

İstedikleri kadar yok saysınlar... İs-
tedikleri kadar başarılarımızı örtbas et-
meye çalışsınlar... BİZ KÜLTÜRÜ-
MÜZÜN GÜCÜNÜ VE OLANAK-
LARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ.

Pespaye burjuva kültürü önünde
hayranlıkla eğilmek ya da pasif biçimde
savunmada kalmak, BİZE YAKIŞ-
MAZ.

Büyük kahramanlıkların ve gör-
kemli direnişlerin yaratıcısı bizlere
burjuva kültürünün izleyicisi ya da
hayranı olmak yakışmaz.

Halk kültürünün, devrimci kültü-
rün izleyicisi, yaratıcısı olan bizler; her
türlü burjuva-demokratik düzenden
çok daha ileri bir düzeni ve burjuva
kültüründen KAT KAT üstün bir kül-
türü yaratan SANATIMIZLA, KÜL-
TÜRÜMÜZLE herkese bu değerle-
ri öğreteceğiz. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Malatya Kadın Kolları, 8 Haziran
Çarşamba günü, dönem sonu top-
lantısı düzenledi. 60 kişinin katıldığı
toplantıda sene boyunca yapılanlar
değerlendirilirken, 3 Haziran Cuma
günü Malatya, Elazığ ve Dersim'de
yapılan baskınlar, bu baskınların boşa
çıkartılacağı, hiçbir zaman baş eğil-
meyeceği, bu saldırılardan daha bir
güçlü, daha bir öfkeli çıkılacağı an-
latıldı. 

İşbirlikçi AKP'nin işkenceci poli-
si bir kez daha teşhir edilirken bu
baskınlarda keyfi olarak tutuklanan
derneğin Kadın Kolları Üyesi Sevcan
Göktaş'ın ve diğer tutuklananların da
serbest bırakılması gerektiği vurgu-
landı.

Tüm Duvarları Afişlerimizle Kaplayacağız,
Görmeyen Göz, 

Duymayan Kulak Bırakmayacağız!

BU SALDIRILARDAN;

DAHA BİR ÖFKELİ,

DAHA BİR GÜÇLÜ 

ÇIKACAĞIZ!
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Anadolu Halk Festivali’ne Birlik Olmaya, Anadolu'ya,
Her Birini Kanımızla, Canımızla Yarattığımız 

Bizim Değerlerimize Sahip Çıkmaya Çağıracağız!

KÜÇÜK ARMUTLU
Küçük Armutlu’da, 24-25-26

Haziran’da Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda düzenlenecek olan ANA-
DOLU HALK FESTİVALİ'nin
çalışmalarını yaptı. 22 Haziran
günü mahallenin dört bir yanına ası-
lan afişlerle mahalleden kalkacak
otobüsün duyurusu yapıldı. 

20 Haziran günü ise Küçük Ar-
mutlu’nun çevresinde olan Büyük
Armutlu, Hisarüstü, Reşitpaşa ve
Poligom mahallelerine afişler yapı-
larak halk, festivale çağrıldı.

MECİDİYEKÖY
Halk Cepheli gençlik, 21 Hazi-

ran 2011 Salı günü Mecidiyeköy
metro ve metrobüs çıkışında 24-25-
26 Haziran'da yapılacak olan Ana-
dolu Halk Festivali'nin bildirileri-
ni dağıttılar.

Bildiri dağıtımı boyunca çeki-
len ajitasyonlarla halk kültürünü
yaşatmanın, Anadolu kültürünün
önemi vurgulandı ve festivale çağrı
yapıldı.

18.00-19.30 saatleri arasında
yapılan bildiri dağıtımı boyunca
1000 bildiri halka ulaştırıldı.
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19 Haziran günü Bursa’nın İznik
ilçesine bağlı Müşküle Köyü’nde
Zeytin Üreticileri Şenliği düzenlendi.
Bölgenin temel geçim kaynaklarından
olan zeytin için yaklaşık 2 yıl önce ku-
rulan Zeytin Üreticileri Komisyonu
çalışmalar çerçevesinde bu yıl şenlik
düzenleyerek üreticilerin birliği ve ör-
gütlülüğü için bir adım attı. 
Şenlik çalışmaları kapsamında

öncesinde çevre köylere afiş ve da-
vetiyeler dağıtıldı. 

***
Şenlik için hazırlıklara öğlen sa-

atlerinde başlandı. “Zeytin Emeğimiz
Alın terimizdir! Sahip çıkalım! Zey-
tin Üreticileri Komisyonu”, “Yoz-
laşmaya Karşı Halk Kültürümüzü
Yaşatalım! Zeytin Üreticileri Komis-
yonu” ve “ Gücümüz Birliğimizdir!

Birleşelim Savaşalım Kazanalım!
HALK CEPHESİ” pankartları Müş-
küleli gençlerle birlikte asıldı. Şenlik
programında uçurtma da vardı. Köy-
den yaklaşık 20 civarında çocukla
uçurtma uçurulmaya çalışıldı. Ha-
zırlıkların tamamlanması sonrası şen-
lik için hazırlanan metni Zeytin Üre-
ticileri Komisyonu’ndan Bahadır En-
sari okudu. 

Ardından “Zeytinimize ve De-
ğerlerimize Sahip Çıkalım” konulu
panel bölümü başladı. Bu bölümde
Zeytin Üreticileri Komisyonu’ndan
Cezmi Bayraktar; zeytinde yaşanan
sorunlar, örgütlenme ve komisyonun
çalışmalarını anlattı. 

Müşküle köyü ileri gelenlerinden ve
devrimci tutsak Ali Osman Köse’nin
abisi Ömer Köse ise İMECE ve Müş-

küle köyünün tarihi ile ilgili konuşma
yaparken, Halk Cephesi’nden Tuncel
Ayaz; yozlaşma ve örgütlenme konu-
suna değindi. 200’e yakın kişinin izle-
diği panel sonrası “Yoksulluk Başa
Bela” adlı oyun oynandı. İlgiyle izlenen
oyun sonrası müzik bölümü başladı. 

Sahneye ilk önce Bursa Haklar
Derneği müzik grubu Grup Yarın
çıktı. Söylenen parçalar arasında öz-
gür tutsakların bestelediği “Teslimi-
yet Yoktur Tarihimizde” parçası da
vardı. Özgür tutsak Ali Osman Kö-
se’nin, şenliği selamlayan mesajı
sonrası Grup Yorum korosu büyük bir
coşkuyla sahneye çıktı. Birbirinden
güzel parçaların dinleyicilerle bir-
likte söylendiği sırada “Türküler Sus-
maz Halaylar Sürer”, “Halkız Haklı-
yız Kazanacağız”, “Mahir Hüseyin
Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş” slo-
ganları atıldı. En son Çav Bella par-
çası yaklaşık 400 kişilik dinleyiciyle
birlikte söylenerek şenlik 22.00’de
sona erdi.

Müşküle Köyü’nde Bir Araya Gelen 400 Emekçiden Tek Ses Yükseldi;

“ZEYTİN EMEĞİMİZ, 
ALINTERİMİZDİR! SAHİP ÇIKALIM!”

Ankara Haklar Derneği Başkanı
Semiha Eyilik, 20 Haziran günü
saat 13.00 sıralarında, Hüseyingazi
Mahallesi’nde gözaltına alındı. 

Terörle Mücadele Şubesi'ne gö-
türülen Semiha Eyilik'in gözaltı ge-
rekçesi olarak; 17 Mayıs günü TA-
YAD'lı Ailelere yönelik operasyon
gösterildi. 12 kişinin gözaltına alındığı
operasyonda ayağı alçıda olduğu
için, savcılığın kararı gereği polisler
tarafından gözaltına alınamamıştı.

Bunu hazmedemeyen, korkut-
maya, gözdağı vermeye çalışan po-
lis Semiha Eyilik'i ifadesini savcılığa
verme hakkı olduğu halde zorla
gözaltına alındı.

Bunun üzerine yazılı açıklama
yapan Haklar Derneği; gözaltının hu-
kuksuzluğuna dikkat çekerek, der-
nek başkanları olan Semiha Eyilik'in
derhal serbest bırakılmasını istedi.

Aynı gün savcılık ifadesi alın-
dıktan sonra da serbest bırakıldı.

Seçimlerin ardından yıkım için ha-
zırlıklara başlayan iktidar günlerdir za-
bıtalarıyla Armutlu halkını rahatsız
ediyor. Daha öncesinde mahalle için-
de gezerek yıkılacak evlerin tespiti-
ni yapan zabıta, bir kaç gündür polis
ile birlikte bu evleri geziyor. 

İşte, bu günlerdir süren zabıta te-
rörüne halk artık “dur” dedi ve 22
Haziran günü 15.30’da mahalleye
giren zabıta aracını taşlayarak cam-
larını kırdı. 

Armut halkı; “Biz biliyoruz ki
bütün bunlar yıkımların provasıdır.
Devlet 1 milyon evi yıkmak için ha-
zırlıklara başladı. Yıllardır evlerimiz
için bedeller ödeyen bizler her ta-
şında kanımız olan mahallemize
zabıtayı sokmayacağız. Evlerimizi
yıkmalarına izin vermeyeceğiz. So-
nuna kadar direneceğiz.” diyerek, bir
kez daha kararlılıklarını ifade ettiler.

Onların Kitaplarında 
Hak, Hukuk Yoktur
Onların Kitaplarında 
Baskı Ve Zulüm Vardır

Haklar ve özgürlükler mücadelesin-
de komplolar sonucu tutuklanan devrimci
Aysun Akdağ’ın duruşması 21 Haziran
günü, İstanbul Beşiktaş Adliyesi’nin
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Halk Cepheliler devrimci Aysun Ak-
dağ’a sahip çıkmak ve komploları teşhir
etmek için “Komplolarla Tutuklanan
Aysun Akdağ Serbest Bırakılsın” pan-
kartıyla Beşiktaş Adliyesi önündeydiler. 

Eylemde; “Aysun Akdağ polisin
komplo ile tutuklattığı bir devrimcidir.
Komplo ile tutuklanan Aysun Akdağ yıl-
lardır tutsak. Süren duruşmalarda elde
edilen deliller kurulan komployu kanıt-
ladığı halde tutsaklığı sürüyor” diyen
Halk Cepheliler, Aysun Akdağ’ın derhal
serbest bırakılmasını istediler.

“Komploları Boşa Çıkaracağız, Ay-
sun Akdağ Serbest Bırakılsın, Adalet İs-
tiyoruz!” sloganlarının atıldığı eyleme 40
kişi katılırken, diğer davalara gelen in-
sanlar da Halk Cepheliler’e destek ver-
di.

Deliller  Kurulan Komployu 
Kanıtladığı Halde Tutsaklığı Sürüyor:
“Aysun Akdağ’a Özgürlük”

Sonuna Kadar Direneceğiz!

Evlerimizi Yıkmaya Geliyorlar!
Mahallemize Gireceklerini Sanıyorlar!
Sokmayacağız! 
Gerekirse;
Kadın- Erkek, Genç- Yaşlı Bedenlerimizle 
Barikat Olacağız!
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Sivas’ta Madımak otelindeki yan-
gın, 18 yıldır devam ediyor. Madı-
mak’ta 2 Temmuz 1993’te yakılanla-
rımızın hesabı olduğu gibi duruyor. Ve
her geçen gün, adalet özlemimiz de
büyüyor.

18 yıldır halkın adalet özlemi bü-
yürken AKP’nin yargısı halkın katil-
lerini “zaman aşımı” oyunu ile kur-
tarmaya, davayı düşürüp, bu hesabı
kapatmaya çalışıyor.

21 Haziran 2011’de Ankara Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülen duruş-
mada Savcı Hakan Yüksel, katiller-
den 6'sı için zamanaşımı nedeniyle da-
vanın düşmesini istedi. “Zaman aşı-
mı” yine katillerin hizmetinde. Oli-
garşinin yargısı yine katillerin hami-
si. Adalet yine yok!

Ama alacağız. O adalet er geç
Madımak için de yerine gelecek. Bu
düzenin, faşizmin niteliği hakkında hiç
yanılmadan ve yılmadan mücadele
edenler, adaleti de yerine getirecek. 

AKP, halkı yakanların
iktidarıdır

AKP iktidarı bugüne kadar söyle-
diklerinin aksine halka karşı işlenmiş
suçların, halkı yakanların, katleden-
lerin iktidarıdır. Madımak yakılır-
ken, onların “iktidarda olmaması”,

bu gerçeği değiştirmiyor.
Birincisi, yakanların, faili meç-

huller yapanların, kontrgerillanın ale-
ti olanların geleneğinden gelmekte-
dirler. Kadroları 1970’li yıllardaki
kanlı pazarlardan, anti-komünist sal-
dırılardan geliyor.

İkincisi, AKP dokuz yıl boyunca
da o geçmişlerine uygun bir çizgi iz-
lemiştir. Yakanların, katillerin koru-
yucusu olmuştur.

Madımak’ta yakılan Alevi halkın
taleplerini bugüne kadar dikkate al-
mayan AKP, yalanlarla aldatarak,
“açılım” manevralarıyla “katılımcılık”
oyunu oynayarak Alevileri oyalama
yoluna gitti.

Diyebiliriz ki, onca manevra yap-
malarına, Alevi halkın değerlerine
saygılı davranıyormuş gibi görün-
melerine karşın, 9 yıllık iktidarları bo-
yunca Alevi halkın tek bir talebini ka-
bul etmiş değillerdir.

Taleplere, “haklısınız, çözeceğiz”
deyip ardından “ama’lı” cümlelerle
halkı oyalamış, aldatmışlardır.

Alevi halkı aylarca “Alevi açılımı”
yalanlarıyla oyaladılar. Onlarca top-
lantı yaptılar. Raporlar hazırladılar.
AKP’nin bu oyununu göremeyenler,
oyunun parçası oldular. 

Oyun sürdükçe, AKP’nin Alevi
halkın taleplerini dikkate almayaca-
ğı, Madımak’ı müze yapmak gibi
daha tali bir talebi bile kabul etme-
yeceği ortaya çıkıyordu. 

“Alevi açılımı” deniyordu ama
toplantılara Maraş’ta Alevi halkı kat-
leden Ökkeş Kenger gibi bir katilin
çağrılması bile düşünülebiliyordu...
Alevi halkın sorunları tartışılıyordu
ama sorunları tartışanların büyük bö-
lümü de Alevi halkın temsilcileri değil,
AKP’nin bulduğu bilimle ve Alevilik-
le uzaktan yakından ilgisi olmayan ge-
riciler, Aleviliğin düşmanlarıydı.

AKP, “açılımlarla”, Alevi halkın
demokratik taleplerini karşılamayı
değil, direnme dinamiklerini körelt-
meyi, onları düzene bağlamayı he-
deflemişti. Bunun için Dersim gibi Al-
evi halkın yoğun olduğu yerlerde ör-
gütlenmeye, Alevi işbirlikçileri çeşitli

vaatlerle kullanmaya çalıştılar. 
AKP’nin Madımak’ın müze ya-

pılması talebi karşısında başvurduğu
yöntemler, AKP’nin niyetini de, pra-

tiğini de eksiksiz gösteriyor. Önce
yıllarca oyaladılar. “Yaraları kaşır, yık-
mak lazım” dediler. Oteli alamıyoruz
diye süründürdüler. Çiçekçi yapalım
dediler. Kapının yanına bir pano asa-
lım sadece dediler. En son, katliamın
anısına Madımak’ın içinde bir oda yap-
ma gibi bir formül(!) buldular. Oynu-
yorlar. Hep oynadılar. Sonunda da
yine Alevi halkla alay eder gibi kendi
istedikleri gibi düzenlemiş, Alevilerin
denetimine vermemişlerdir. 

Cemevlerinin ibadethane olarak
kabul edilmesi, zorunlu din dersleri ve
Alevi halkın kendi inançlarını özgürce
yaşayabilmesi konusunda da hiçbir ta-
lebi kabul etmemiştir AKP.

Alevi halkın demokratik taleple-
rinin kabul edilmemesi bir yana, asıl
olarak AKP iktidarı asimilasyonu da
sürdürmüştür.

O yanıyla on yıllardır devam etti-
rilen asimilasyon, AKP’nin de politi-
kası olmuştur. Hatta asimilasyonu bir
adım daha ileri götürmek için, Alevi
dedelerine maaş bağlanması önerisi-
ni gündeme getirmiş, dedeleri paray-
la satın alma hesabı yapmıştır. Bütün
bunların gösterdiği tek sonuç şudur:
Halka düşman olan, halkı yakanların
iktidarı olan AKP’nin Alevi halka ve-
rebileceği bir şey yoktur.

AKP iktidarında Madımak 
yanmaya devam ediyor

18 yıldır Madımak, adalet özle-
miyle yanmaya devam ediyor. 9 yıl-
lık AKP iktidarı döneminde AKP
Madımak’ın katillerini bulmak bir
yana göstermelik cezalarla veya “za-
man aşımı” oyunlarıyla katilleri kur-
tarma peşindedir. 

Ayrıca AKP, “katliam olduğunda
biz yoktuk” deme şansına da sahip de-
ğildir. Zira, 9 yıldır iktidardır ve Ma-
dımak’ın katillerini bulup çıkarmak
sorumluluklarıdır. 

Bunu yapmazlar! Yapamazlar! 
Katliamın bir ucu devleti bir ucu

da AKP’yi gösterdiği için yapmazlar.
Onun için hep üstünü atlayarak geç-
tiler. Adalet diye, hak-hukuk diye

Katiller 18 yıldır cezalandırılmadı!

AKP yakanların iktidarıdır!

Sivas katliamını her yerde
lanetleyelim! Aleviliğin düzene
yedeklenmesine karşı çıkalım.
İnanç özgürlüğü ve ezilen tüm
halk kesimlerinin kurtuluşunu
savunanın yalnız devrimciler

olduğunu gösterelim.  
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bir sorunları olmadı.
Tersine, bilinçli olarak Madımak’ın katillerini giz-

lediler. Yanlış hedefler gösterdiler. Katliam konusun-
da şaibeler yaratmaya soyundular. Sivas katliamını ka-
rartmak istediler. Öyle senaryolar ürettiler ki; son ola-
rak katliamı PKK’nin üstüne yıkmaya çalışmaları da
bunun ürünüydü. AKP, Sivas katliamı konusunda, ya-
kılmaktan tesadüfen kurtulan Aziz Nesin’i bile suçla-
dı.

Sivas katliamını, unutturamayacaklarını görünce bu
kez halkı, devrimcileri suçladılar. Zaman zaman bu ya-
lanları gerici basında yeni ambalajlarla piyasaya sür-
düler. 

Öte yandan yine uydurma senaryolarla, Madı-
mak’ın yakılmasını iktidar içi çatışmada kullanmaya
kalktılar. Ergenekon tefrikaları yayınlayıp, bu kez
de“Ergenekon yaptı” diye yeni şeyler imal ettiler.

Oysa kimsenin gizleyemeyeceği gerçek şuydu;
Madımak’ı yakanlar kendileriydi. Kendilerindendi.
Bunu çok iyi biliyor hepsi. Yarattıkları muğlaklık için-
de komploculuklarını ve dayatmalarını bugün de sür-
dürüyorlar. 

Sürdürdükleri açılım manevraları, Madımak üzerine
senaryolar, Alevi halkın 18 yıldır adalet özlemiyle çır-
pındığı koşullarda yapılmaktadır. 

AKP Alevi halkın acılarıyla da oynamakta, o acı-
ları kanatmaktadır. Bu tutumun arkasında AKP’nin,
inançlarını yaşayan, asimilasyona direnen Aleviliğe bes-
lediği düşmanlık vardır.

AKP’yi iyi tanıyalım! 
AKP Alevi halkın dostu değildir!

Alevi halkı yıllardır oyalayan AKP, bugün de piş-
kince sorunları çözmekten söz ediyor. AKP’nin Alevi
halkın taleplerine ilişkin söyleyeceği yeni bir şey
yoktur.

Alevi halk, AKP’nin halk düşmanı yüzünü gör-
melidir. AKP’nin Alevi halkın da, tüm emekçilerin de
taleplerini dikkate almadığı açıktır.

Asıl olarak Alevi halk düzen partilerinden hiçbir
çözüm çıkmayacağını görmelidir.

Özellikle bir dönem, AKP’nin “Alevi açılımı” ya-
lanlarından etkilenip, bu oyunun bir parçası olanlar,
dersler çıkarmalıdır. 

Bu gerçek sadece görülmekle de kalmayıp, AKP’nin
sinsi bir biçimde sürdürdüğü asimilasyon politikalarına
karşı mücadele edilmelidir. Mücadele edilmeden bu sal-
dırının püskürtülmeyeceği açıktır.

Alevi halkın gerçek dostu devrimcilerdir. Ancak dev-
rimcilerle birlikte sürdürülecek bir mücadele ile hal-
kın kimi talepleri düzenden koparılıp alınabilecektir.

Devrimciler bugüne kadar Alevi halkın sorunlarına
sahip çıkarak, asimilasyona karşı Alevi halkla birlikte mü-
cadele ettiler. Bundan sonra da böyle olacaktır ve Alevi
halkın inançlarının, kurtuluşunun tek savunucusu dev-
rimcilerdir. 

Engelleriniz boşuna! 

Dergimizi her gün daha fazla eve ulaştıracağız!

DAHA FAZLA KAPIYI
ÇALARAK GERÇEKLERİ
HALKIMIZA
ULAŞTIRACAĞIZ!

Haziran ayı içerisinde Ankara polisi Natoyolu üzerin-
deki dergi okurlarımıza giderek; “Bu dergiyi ne zamandır
okuyorsun?” gibi tehdit etmek, korkutmak amaçlı konuş-
tuktan sonra Yürüyüş dergisini de alıp gittiler. Sonrasında
dergi okurumuzun oğlunu arayarak “Babanız yanlış kişi-
lerle görüşüyor” diyerek baskıya ve keyfiliğe devam et-
mişlerdir. Yine Mamak, Tepecik Mahallesi’nde dergimiz
okurlarının evlerinin etrafında bekleyerek ve okurlarımıza
giderek “Bunlar buraları karıştırmak istiyorlar” diyerek teh-
dit ve gözdağını sürdürmeye çalışmışlardır.

Polis, Natoyolu’nda kapı kapı dolaşarak yoksul emek-
çi mahallelerinde uyuşturucunun, fuhuşun, pisliğin daha da
artması için uğraşıyor.  Onun için halka gözdağı veriyor. 

Tepecik Mahallesi yıkım bölgesidir.  Evleri daha rahat yık-
mak için, yıkımlara karşı bir direniş olmaması için AKP po-
lisi devrimcileri, devrimcilerin sesi olan dergimizi karalıyor. 

Polis, yalan ve demagojilerle halkın gözünde devrim-
cilerin meşruluğunu silemez. Halkımız bizi, devrimcileri
tanır. Biz onların mahallesindeniz, onlardanız. Biz halkız.
Yaptığımız iş devrimciliktir. Devrimcilik halk içindir.

AKP televizyonda “ileri demokrasiden” bahsediyor. Ama
halka gerçekleri ulaştıran bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm yolundaki Yürüyüş dergisini halka ulaşmasını en-
gellemeye çalışıyor. Çünkü biliyor ki Yürüyüş dergisi oku-
yanlar AKP'nin yalanlarını görecek, bu ülkeyi nasıl ABD'ye
sattıklarını görecek, Tayip’in nasıl saltanat sürdüğünü gö-
recek, bu ülkede 1 milyon evin nasıl yıkılıp Sabancılar’a
peşkeş çekileceğini öğrenecek... Ve haksızlıklara karşı na-
sıl örgütleneceğini, nasıl mücadele edeceğini öğrenecek. On-
dan korkuyor AKP’nin polisi ve Yürüyüş dergisinin halka
ulaşmasını bu yüzden engellemeye çalışıyor.

Buradan tekrarlıyoruz;  ENGELLERİNİZ  boşuna, si-
zin çizdiğiniz sınırların içinde kalmayacağız, size boyun eğ-
meyeceğiz.

Adana’da 6 Haziran 2011 günü evlere ve derneklere
yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alınmış ve sonrasında
üç devrimci tutuklanmıştı.  

Savcılığının serbest bırakılanların tutuklu yargılanması
için mahkemeye verdiği dilekçe de red edildi. 15 Haziran
Çarşamba günü; Menekşe Tosun, Halime Keçeli ve bir gün
önce Gaziantep H Tipi Hapishanesi’ne gönderilen Meh-
met Bıldırcın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Hukuksuzluğu Kitabına Uyduramadılar;

ÜÇ DEVRİMCİ SERBEST!
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Devrimciler; gözü kör, kulağı sağır,
olanlara, sesini çıkarmayanlara adalet
istenmesi gerektiğini bıkmadan anlat-
maya devam ediyorlar. Hasta tutuklu-
lardan; Antalya Özgürlükler Derneği
Başkanı Mehmet Ali Uğurlu’nun öz-
gürlüğü  için Antalya’da haftalardır de-
vam eden eylemlerini her gün sesleri-
ne yeni sesler ekleyerek sürdürüyorlar. 

Hastalığı dolayısıyla hapishaneden
çıkarılması gereken devrimci tutsak
Mehmet Ali Uğurlu 6 aydır tutuklu. 

Bu haftada adalet istemiyle sür-
dürülen özgürlük çağrısı Antalya At-
talos Heykeli önünde  saat 19.00’da
yapıldı.

Açıklamada, Mehmet Ali Uğur-

lu’nun durumunun ciddiyetine bir
kez daha değinilerek şunlar söylendi:
“Düşünün, şu anda yaptığımız basın
açıklamalarını yapanlara, adaletsiz-
liğe karşı sesini yükseltenlere 6 ilde
ardı ardına operasyonlar yapıldı.
Onlarca insan gözaltına alındı ve 13
kişi tutuklandı.  Aynı hukuksuzlukla tu-
tuklanan derneğimizin başkanı Meh-
met Ali Uğurlu olmak üzere onlarca
hatta yüzlerce devrimci hala mahke-
meye dahi çıkarılmadan, F tiplerinin
tecrit hücrelerinde tutuluyorlar. Yine
Mehmet Ali Uğurlu gibi onlarca in-
sanımız hastalıkları ile bu hücreler-
de baş başa bırakılmış durumda.
Mehmet Ali Uğurlu’nun ışın tedavi-
sinin yapılması için tekrar biyopsi ya-
pılması gerekiyor ama yapılmıyor. Za-
ten biyopsi de yapılsa hapishane
hücrelerinden ışın tedavisinin yapıl-
ması mümkün değil. Tedavisinin ger-
çekleştirilmesi için Mehmet Ali Uğur-
lu’nun serbest bırakılması gereki-
yor. Yoksa her gün geciktirilen ada-
let ile Mehmet Ali Uğurlu’nun has-
talığı da geri dönüşü olmayan bo-
yutlara ulaşacak.

Bütün bunlar partisinin adına
adalet koyan, ADALET ve Kalkınma
Partisi’nin iktidarında yaşanıyor. O
zaman AKP’ye sormak gerekiyor.
Her gün daha fazla adaletsizlik ve
yoksulluk artarken, sizin adaletiniz ki-
min için, kalkınmanız hangi halk
için. Meydanlarda 8 yıldır sanki baş-
ka bir parti iktidardaymış gibi “ tu-
tuklulukların kısaltılmasının” nut-
kunu atıyordunuz. Mehmet Ali Uğur-
lu ve Yürüyüş çalışanları 6,5 aydır tu-
tuklu. Daha dosyalarındaki gizlilik ka-
rarı kaldırılıp, neyle suçlandıkları
dahi belli değil.... Mehmet Ali Uğur-
lu kanser olduğu takdirde bunun he-
sabını kim verecek?”

Eyleme çok farklı insanlar da in-
sani duyarlılıkları gereği katılmışlar-

dı. Ama açıklamadaki bu özgürlük
çağrısının yarattığı öfke, hepsinin
yüzlerinden okunuyordu. 

Sık sık, “Adalet İstiyoruz”, “Meh-
met Uğurlu Serbest Bırakılsın”, “Yü-
rüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bı-
rakılsın” “Devrimci Tutsaklar Onu-
rumuzdur” sloganlarının atıldığı ey-
lem 15 dakika sürdü. 32 kişinin ka-
tıldığı basın açıklamasına Halkevi de
destek verdi.

Yürüyüş,
yoksul mahallelerde
“Islah Olmayacağız,
Yola Gelmeyeceğiz”
demeye devam ediyor

Aylardır mahallelerimize saldırı-
yor faşizm. Gecenin karanlığında,
helikopterler, panzerler ve ağır si-
lahlarla donatılmış maskeli polisle-
riyle işgal ediyorlar, basıp talan edi-
yorlar evlerimizi. 

(...) İşte AKP’nin övündüğü “ileri
demokrasi” anlayışı. Ferhat Gerçek’in
Yürüyüş dergisi dağıttığı için vurula-
rak felç edilmesi de, Engin Çeber’in
Ferhat için adalet istemesi nedeniyle
katledilmesi de bu anlayışın sonucu.

Korkuyorlar…
Yıkım, yağma, talan planlarının

boşa çıkmasından korkuyor AKP.
İktidarını kaybetmekten korkuyor

oligarşi. Korkularını,  “Bir sizi yola ge-
tiremedik” diye ifade ediyor işkence-
ciler.

Yola gelmeyeceğiz, ıslah olma-
yacağız, dergimiz Yürüyüş’ü ve der-
neklerimizi savunacağız diye hay-
kırdık; tekrar haykırmaya devam edi-
yoruz. Bu sesi kimse boğamayacak.

Çünkü;
Yürüyüş dergisi demek; yoksul

halkın aydınlanması demektir.
Yürüyüş dergisi demek; halkın

dostunu düşmanını tanıması demektir.
Yürüyüş dergisi demek; ekme-

Yüzlerde öfke, dillerde tek söz vardı;

“ADALETSİZLİK VARSA; 
ADALET İSTEYENLER DE 
OLACAK!”

Yürüyüş çalışanlarına ve
üç devrimciye 

Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu,
Naciye Yavuz,  Musa Kurt,
Cihan Gün, Remzi Uçucu,
Mehmet Ali Uğurlu, Necla

Can ve Gülsüm Yıldız’a 

ÖZGÜRLÜK

ANTALYA



ğimizi, emeğimizi çalan düzene sı-
kılan kurşun demektir.

Yürüyüş dergisi demek; bağım-
sız, demokratik, sosyalist Türkiye de-
mektir.

Tüm halkımızı Halk Cephesi’nin
mücadele ve direniş çizgisinde bir-
leşmeye çağırıyoruz.

HALK CEPHESİ

Sokaklarda; ellerinde
dergimiz, üzerlerinde
önlükler, dillerinde başeğmez
sesimiz, her daim genç kalan
yüreklerinde ve beyinlerinde
tek bir hedef var!
Bağımsız Türkiye için;
yola gelmeyeceğiz,
ıslah olmayacağız!
Senem olup, İrfan olup,
Engin olup tüm sokaklarda
düşmanın, zulmeden
soysuzların suratlarına
tokat gibi ineceğiz!

“Yola gelmeyeceğiz, ıslah olma-
yacağız, dergimiz Yürüyüş’ü ve der-
neklerimizi savunacağız” diyen Halk
Cepheliler, seslerine ses katıp,  İs-
tanbul’un ve Anadolu’nun yoksul, ge-
cekondu mahallerinde ellerinde der-
gimiz Yürüyüş’le sesimizi, vatanse-
verlerin seslerini duyurmaya, duy-
madık kulak bırakmamaya devam
ediyorlar.  

İstanbul Alibeyköy:
Halkın umudu Yürüyüş
gecekondu halkıyla beraber

Alibeyköy Saya yokuşunda bulu-
nan Gül-Pa market önünde 18 Haziran
günü eylem yapan Halk Cepheliler
açıklamaya “Yola gelmeyeceğiz,  ıs-
lah olmayacağız” diyerek başlayıp
AKP’nin sözde ileri demokrasi dedi-
ği maskenin altındaki gerçekleri hay-
kırdılar.

Açıklamayı “Yürüyüş Dergisi
Susturulamaz”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız Hak-
lıyız Kazanacağız” sloganlarını ata-
rak bitiren Halk Cepheliler sivil pol-
islerin uzaktan kamerayla çekme ta-
cizlerine aldırış etmeden önlüklerini

giyip yüzlerce tutuklama, gözaltı,
işkence, baskı ve zulme rağmen Ali-
beyköy’ün yoksul gecekondu ma-
hallelerindeki halkla kucaklaştılar.

Mahalle halkı, Halk Cepheliler’i
evlatları gibi karşılayıp onlara börek,
poğaça ikram ettiler. Halk Cepheli-
ler saat 18.00’e kadar Saya Yokuşu
ve Çöp Mahallesi’nde toplam 63
dergiyi halka ulaştırdılar. 

***
İstanbul Bahçelievler: Bah-
çelievler’de haftalık toplu dergi da-
ğıtımı 19 Haziran günü yapıldı. 

Dergi dağıtımından önce Yeni-
bosna Pazar Pazarı’nda eylem yapıl-
dı. Eylemde açıklamayı okuyan Gü-
lay Korkmaz söze; “Oligarşinin key-
filiğine karşı direnmek meşrudur”
diyerek başladı. Ardından; “Direne-
rek, meşru ve haklı taleplerimiz için
örgütlenerek umudu büyütmeye de-
vam edeceğiz. Yürüyüş dergisini ta-
nıtmaya ve dağıtmaya devam edece-
ğiz. Çünkü haklının ve halkın sesidir
Yürüyüş dergisi. Bu yüzden tüm hal-
kımızı Yürüyüş dergisini okumaya ve
Halk Cephesi’nde mücadele ve dire-
niş çizgisinde birleşmeye çağırıyo-
ruz.” dedi.

Açıklama sırasında; “Baskılar
Bizi Yıldıramaz”, “Kahrolsun Fa-
şizm, Yaşasın Mücadelemiz”, “Yü-
rüyüş Halktır, Susturulamaz” slo-
ganları atıldı. Açıklamadan sonra
ise dergi dağıtımına geçildi. Dağıtım
sırasında halka, AKP iktidarının fa-
şist ve baskıcı yüzü teşhir edildi ve
haklarımız için savaşacağız, denildi.

25 kişinin katıldığı eylemin ar-
dından yapılan dergi dağıtımında 45
dergi halka ulaştırıldı. 

***
Mersin: Mersin’de bu hafta da
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtım ve sa-
tışlarına devam edildi. Demirtaş yok-
sul bir gecekondu mahallesidir. Kürt
halkının yoğunlukta olduğu bir ma-
halledir. Derginin tanıtım ve satışla-
rı esnasında kimi tandırda yaptığı ek-
meğini paylaştı. Kimi çayını, simi-
dini, soğuk suyunu, sohbetini pay-
laştı. Son dönemlerde artan baskılar
ve baskılara karşı direnişin adresi ola-
rak Halk Cephesi direniş tarzı anla-

tıldı. Halkın Yürüyüş dergisini sa-
hiplendiği gözlenirken, 17 Haziran
günü yapılan tanıtım ve satışta 35 der-
gi halka ulaştırıldı.

***
Malatya: Malatya’da 15 ve 16
Haziran günlerinde Yeşilyurt Cad-
desi ve Çavuşoğlu Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisi önlükleri ile toplu
dergi satışı yapıldı. Yapılan operas-
yonlar ve tutuklamalar halka anla-
tıldı. Faşist AKP ve onun işkenceci
polisi teşhir edildi ve Dersim’de
yapılacak olan Gurup Yorum kon-
serine çağrı yapıldı. Dergimize yo-
ğun ilgi vardı ve tanıtım boyunca
100 dergi halka ulaştırıldı.

***
Hatay Samandağ: Samandağ’a
bağlı Uzunbağ-Fidanlı bölgesinde
16 Haziran Perşembe günü yapılan
dergi dağıtımında, 4 saat içinde 68
dergi halka ulaştırıldı. Halkın ilgisi-
nin yoğun olduğu dağıtımda, halk bu
ilgisini Yürüyüş okurlarını evlerine
çay içmeye, yemek yemeğe davet
ederek gösterdi. 

Dağıtımda yer alan Yürüyüş okur-
ları da dağıtım boyunca ulaştıkları
herkese tek tek son dönemde der-
neklere yapılan saldırıları ve seçimin
çözüm olmadığını, çözümün dev-
rimde olduğunu anlattılar.

17 Haziran günü ise yine Saman-
dağ’ına bağlı Aknehir ve Sinanlı bel-
delerinde Yürüyüş tanıtımı ve dağıtı-
mı yapıldı. 4 Yürüyüş okuru, Yürüyüş
önlüklerini giyerek 3 saat içinde yap-
tıkları dağıtımla 65 dergiyi halkımıza
ulaştırdılar. Büyük bir coşkuyla ya-
pılan dergi dağıtımında, halkımız Yü-
rüyüş okurlarını karşılarında görünce
çok mutlu oldu ve ilgilendi. Yürüyüş
okurları da sohbetlerinde AKP’nin
daha fazla yoksulluk ve işsizlik ya-
rattığından bahsettiler.

***
Dersim Hozat: Dersim’in Hozat il-
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EMPERYALİZMİN HER YERDE HALKLARA DAYATTIĞI

İstanbul’da, 16 Haziran Perşembe günü  Kamu
Emekçileri Cephesi Cağaloğlu’nda bulunan İl Milli
Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.  “Okullar Tica-
rethane, Öğrenciler Müşteri Değil Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız / Kamu Emekçileri Cephesi” pankartının açıl-

dığı eylemde Türkiye’de Eğitimin Finansmanı Bilgi Yö-
netim Stratejisi (TEFBİS)’in hazırladığı anket protesto
edildi. Eylemciler adına açıklamalarda bulunan Mehmet
Püremiş,  bu yıl öğrencilerine karneleriyle beraber bir an-
ket vereceklerini belirterek “Anketteki tüm sorular ya-
pılan harcamaların şeffaf olarak denetlenmesi maskesi al-
tında eğitimi paralı hale getirmenin meşru zeminini oluş-
turup, bunun kurumsallaşmasını sağlamasının adımları-
dır. Aynı oyunu, senaryoyu sağlık alanında da gör-
dük… Parasız eğitimi istemeye devam edeceğiz” dedi.

Kamu Emekçileri Cephesi:

“Okullar Ticarethane, Öğrenciler Müşteri Değil!

“Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız!”

çesinde 16 Haziran Perşembe günü yü-
rüyüş önlükleriyle dergi satışı yapıldı.
Sivil polislerin tacizleri eşliğinde sü-
ren dergi satışında halkın dergimize il-
gisi yoğundu. 1 saat süren dergi dağı-
tımında 40 dergi halka ulaştırıldı.

***
İzmir: İzmir’in Gültepe Mahallesi ve
Bademler Köyü’nde Yürüyüş dergisi
okurları 18 ve 19 Haziran 2011 tarih-
lerinde Yürüyüş dergisinin 272. sayı-
sının satışı ve tanıtımını yaptılar. 

Dergi satışı sırasında halka oli-
garşinin seçim oyunu anlatıldı. Kur-
tuluşun, zaferin yolunun halkın ör-
gütlü mücadelesinden geçtiği anlatıldı.
Toplam 50 dergi halka ulaştırıldı.

***
Bursa: Bursa’nın Teleferik semtinin
Akçağlayan Mahallesi’nde, 16 Hazi-
ran Perşembe günü Yürüyüş dergisi-
nin son sayısının tanıtım ve satışı ya-
pıldı. Son dönemde AKP’nin faşist po-
lisinin halka ve devrimcilere karşı
başlatmış olduğu gözaltı ve tutuklama
saldırısının da teşhir edildiği ve 4

Yürüyüş okurunun katıldığı dergi sa-
tışında 12 dergi halka ulaştırıldı.

***
Bursa-Gemlik: 17 Haziran günü
Gemlik’te her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen Yöresel Dernekler Festiva-
li’nin 2. günü Gemlik Haklar Derne-
ği de “Değerlerimizi, Halk Kültürü-
müzü Yaşatalım, Birleşelim, Mücadele
Edelim, Kazanalım!” pankartıyla stant
açarak Yürüyüş, Tavır dergileri ve
Grup YORUM 25. yıl konser DVD’si
satışı yaptı. Dernek çadırları arasında
megafonla dolaşarak dergi tanıtımı
yapıldığı sırada ise dağıtım polis ta-
rafından engellenmeye çalışıldı. Polis
engellemeyi başaramayınca da bu se-
fer uzaktan izlemeye başlayarak Gem-
lik Haklar Derneği üyelerinin resim-
leri çekerek taciz etmeye çalıştı. Der-
nek üyeleri, 3 saat boyunca açık kalan
stantlarında tanıtıma devam etti.

***
18 Haziran Cumartesi günü ise

Gemlik İskele Meydanı’nda 7 Yürü-
yüş okuru tarafından Yürüyüş dergi-
sinin son sayısının tanıtım ve satışı-
nın yapıldığı bir stant açıldı. Son
dönemlerde polisin hukuksuz bir şe-
kilde gerçekleştirdiği baskınlar ve
gözaltılar teşhir edildi. Tanıtım sıra-
sında resmi bir polis gönderilerek der-
gi istendi, buna karşı Yürüyüş okur-
ları polise dergi vermediler, polisin sa-
tın almak istediğini söylemesi üzeri-
ne ise Yürüyüş okurları “Biz size der-
gi vermeyiz” diyerek geri çevirdiler.
Bunun üzerine polis gözdağı ver-
mek için kimlik kontrolü yapmak is-
tedi, Yürüyüş okurları ise; “Biz kim-
lik kontrolü yaptırmıyoruz, bu şekil-
de keyfi davranamazsınız” diyerek
kimlik vermeyi reddettiler. 

Ardından çalışmalarını sürdüren
okurlarımız, 2,5 saat boyunca dergi ta-

nıtımına devam ettiler. 2 gün boyun-
ca toplam 20 dergi halka ulaştırıldı.

***
Elazığ: 20 Haziran günü, Hastaha-
neler Caddesi’nde yapılan Yürüyüş
dergisi dağıtımında yaklaşık 70 der-
gi halka ulaştırıldı. Halkla yapılan soh-
betlerde Dersim’de sürdürülen açlık
grevi çadırına ve toplu mezarlar ger-
çeğine değinildi. İnsanlara devletin
katliamcı yüzü bir kez daha teşhir edi-
lip, Grup Yorum’un konserine ilişkin
çağrılar yapıldı.

Ayrıca aynı gün Grup Yorum’un
Dersim’de yapacağı “Devrim Yürü-
yüşümüz Sürüyor” konseri çalışma-
larına da devam edildi. Hozat Gara-
jı, Şehit İlhanlar Caddesi ve Fevzi
Çakmak Mahallesi’nde Grup Yo-
rum’un 10 Temmuz’da yapacağı halk
konserinin afişleri yapıldı ve konser
hakkında bilgi verildi. 

Afişleri sökebilirsiniz,
halkın yüreğinden ve
beyninden asla! 

22 Haziran günü de dergi satışına
devam edildi. Yıldızbağları Mahal-
lesi'nde yapılan dergi satışında 25 der-
gi halka ulaştırıldı. Ayrıca Grup Yo-
rum’un konser duyuruları yapılmaya
devam edildi. 

Daha önceden yapılan konser af-
işlerinin tamamının polis tarafından
gece operasyonuyla sökülmesinin ar-
dından bugün aynı yerlere tekrar
konser afişleri yapıldı. Çalışma es-
nasında afişleri gören Amedli bir
genç Grup Yorum hayranı olduğunu
ve Amed’de de afiş yapmak istediği-
ni söyledi. Ayrıca Güler Zere halk kü-
tüphanesinin afişlerini de alarak kitap
toplayacağını ve arkadaşlarıyla kon-
sere geleceğini söyleyerek ayrıldı.

MALATYA

BURSA
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Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, as-
lında Türkiyeli devrimcilerin boynuna
ipi geçirmiş sadece sandalyeyi itmeyi
bekliyor. Aylardır oyun oynuyor mah-
keme. Devrimcilerin lehine olan hiç
kimseyi hiçbir olayı dinlemiyor, kay-
da değer görmüyor.  Çünkü o kararını
vermiş. “Sosyalist olmanın, onurlu ol-
manın, Almanya’da halkınızın sorun-
larını dinlemenin, onları sahiplenme-
nin cezasını çekeceksiniz” diyor. 

Biz devrimciyiz, onur duyacağımız
tertemiz bir tarihimiz var!  Türkiye ha-
pishanelerinde ne katliamlar, ne iş-
kenceler, ne komplolar gördü o yargı-
ladığınız kişiler. 

Bedelse bedel öderiz. 

Ama asıl olan şu ki siz kendi yasa-
larınızı hiçe sayıyorsunuz.  Alman ya-
salarına göre yürütülen demokratik
faaliyetlerden dolayı insanları tutuk-
layamazsınız.  Elinizde tek bir delil yok
şiddet diyebileceğiniz. Zaten o sürek-
li başvurduğunuz BKA (Federal Kri-
minal Dairesi) 1998’den bugüne şiddet
eylemleri yok diyor.  1998’den önce de
şiddet eylemleri yoktu, o ayrı bir tar-
tışma konusu. 

Yani sizin devletinizi  “zorla
yıkmak  isteyen” kimse yok

Türkiyeli devrimciler aylardır sos-
yalist olmanın onurluluğunu, Türkiye
faşizmine karşı savaşmanın meşrulu-
ğunu anlatıyor mahkeme salonlarınız-
da.  Yasalarınızda var direnme hakkı.
Faşizmin olduğu yerde mutlaka dire-
nen olacaktır. 

Biz meşruluğumuza inanıyoruz,
ayrıca sizin yasalarınıza göre de hiçbir
yasadışı faaliyetleri olmamıştır yargı-
lanan arkadaşlarımızın. Ama siz ken-
di yasalarınızı rafa kaldırmışsınız. 

Mahkeme yine oyuna devam etti bu
hafta.  İşbirlikçi, kokuşmuş ajanlardan
medet umuyorlar. Ajanlara ezberlet

yalanları,  çıkar devrimcilerin karşısı-
na. Alman devleti komploculukta sınır
tanımaz, iyi biliriz. 

16 Haziran’da görülen duruşmada
BND (Alman Haber Alma Servisi) adı-
na çalışan Alattin Ateş’in ifadesini alan
BKA (Federal Kriminal Dairesi) polisini
tanık olarak dinlendi. Hâkimin tanığa
‘siz A. Ateş’in ifadesini alanlardan bi-
risiniz, Ateş ifadesinde şunları anlatmış’
dedikten sonra A. Ateş’in vermiş oldu-
ğu ifade tutanaklarını sırası ile okuya-
rak tanığa doğrulattı. Hâkimin soruları
bittikten sonra Federal Savcılık tanığa
hiçbir soru sormadı. Avukatlar tanığa ‘Siz
Ateş’in BND adına çalıştığını ne za-
mandan beri biliyordunuz, nasıl öğ-
rendiniz, kimden öğrendiniz, dosyayı ne
zaman okudunuz’ vb. sorularını sordu-
lar. Tanık, Ateş’in BND adına çalıştığını
2009 yılından beri bildiğini, bunu mes-
lektaşlarından sözlü olarak öğrendiğini
ve dosyayı da öğrendikten sonra oku-
duğunu anlattı. Bunun üzerine avukat-
lar, ‘Cihan diye bir BND ajanı var, Ateş
sürekli ona rapor veriyor, siz Cihan’ın
aynı zamanda MİT adına çalışmadığı-
na da emin misiniz veya Ateş’in de her
iki tarafa çalışmadığını biliyor musunuz,
eğer böyle bir şey varsa da bunun du-
yulmasını istemiyorsunuz diye düşü-
nebilir miyiz?’ diye sordular. Tanık bu
soruya ‘Cihan ve Ateş’in MİT adına da
çalışıp çalışmadıklarının garantisini ve-
remiyoruz, varsa da duyulmasını iste-
meyiz tabi’ cevabını verdi.

Avukatların diğer sorularına ‘ben
tüm sorgulamalarda yoktum’ diyen
tanığın ifadesi tamamlanmış oldu. Kısa
bir aradan sonra tekrar DHKC’nin
yapmış olduğu eylemler ve onlara iliş-
kin açıklamalar okundu ve fotoğraflar
gösterildi. Bu işlemlerin uzun sürme-
si ve duruşmanın geç saate kadar de-
vam etmesi üzerine mahkeme 23 Ha-
ziran’da devam edilmek üzere bitiril-
di.

Alman mahkeme-
leri çok alışmış şan-
taja, rüşvete. “Şu ka-
dar yıl ceza karşılı-
ğında sen de şu suç-
lamaları kabul et”
diyor.  Ama eğer yok
direnirsen ve suçla-
maları kabul etmez ve devrimci-
liğinin meşruluğunu anlatırsan, en
az 5 yıl yatarsın. 

Ama öğreneceksiniz, siz kar-
şınızda boyun eğen el pençe du-
ran insanlara çok alışmışsınız.
Ancak biz ölen ama baş eğme-
yenlerin kuşağının devrimcileriyiz. 

O yüzden şunu çok iyi aklını-
za kaydedin. Teslim alamazsı-
nız, biat ettiremezsiniz!  O yüzden
vazgeçin bu basit oyunlarınız-
dan. Faruk Ereren böyle bir tale-
bi reddettiği için bunun bedelini
ödettireceklerini söylemişti mah-
kemeniz. 

Faruk Ereren’in davası 14 Ha-
ziran’da Şerafettin Gül’ün tanık
olarak dinlenmesi ile devam etti.
Bugüne kadar itirafçı Semih
Genç’in yalan ifadesini çürüten
bir çok tanık mahkeme tarafından
kasıtlı şekilde ret edildi. Gerekçe
ise ‘onlar örgüt üyesi ve arka-
daşlarını koruyorlar’ idi. Oysa
asıl gerekçe ise iki hafta önce Fe-
deral Savcılığın vermiş olduğu iti-
raf niteliğindeki ‘2003 yılında
Almanya ve Türkiye devletleri
Terörle Mücadele konusunda
anlaşma imzaladı, artık bu da-
vada sona gelinmelidir’ dilekçe-
si idi. Aslında Hâkim’in de sav-
cılardan farklı düşünmediği her
halinden ve kararından belli ol-
duğu, bu duruşmada bir kez daha
açığa çıktı. Çünkü 1999 yılında
Hamburg Yüksek Eyalet Mahke-
mesi tarafından 10 yıl hapis ce-
zasına çarptırılan Şerafettin
Gül’ün davasında yine bir polis iş-
birlikçisi rol oynamış ve onun ifa-

Av ru pa’da
Devrimcileri Teslim
Alamayacağınızı
Öğreneceksiniz!Alman Mahkemesi Adalet

Oyununa Devam Ediyor!
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deleri sonucunda Gül 10 yıl ceza al-
mıştı. Kendi mahkemelerinin ver-
miş olduğu tüm kararları amentü
gibi kutsayan ve tartışılmasına dahi
izin vermeyen hâkimler ve mahke-
meler, söz konusu devrimciler olun-
ca kendi mahkemelerinin verdiği ve
kesinleşen kararlarını dahi ciddiye al-
mıyorlar ve kendi hukuklarıyla alay
ediyorlar. 

Hâkim ve savcıların sorularına
açıklayıcı cevaplar verdi Gül. Ama hâ-
kim ve savcıları gerçeğin açığa çık-

ması ilgilendirmiyordu, 

Hakim ve savcıların gerek darbe
konusunda gerek gidiş gelişler ko-
nusunda gerekse de Dursun Karataş’la
telefonlaşma konusundaki soruları-
na geniş, açıklayıcı cevaplar verdi.
Ama hâkim ve savcıları gerçeğin
açığa çıkması ilgilendirmiyordu,
önemli olan devrimci tutsağa Türki-
ye faşizmi adına ceza vermekti, bu dü-
şüncelerini de tanık konuşurken hâ-
kim ve savcı, birbirlerine bakarak alay
edercesine gülerek gösteriyorlardı,

işgal etmiş oldukları mevkilerin cid-
diyetinden yoksun bir şekilde. Avu-
katların sordukları birçok soruya da
çok geniş cevaplar veren Gül’ün ko-
nuşması sırasında hâkimin sabırsızlığı
ve dinlemek istememesi çok bariz şe-
kilde görüldü. 

İfadesi tamamlanan tanığın be-
yanlarına inanmadıklarını belirten he-
yete, avukatlar ikinci defa Reddi Hâ-
kim talebinde bulundular ve duruşma
28 Haziran’da devam etmek üzere bi-
tirildi.

Emperyalisme Karşı Zafer;
Ancak Anti-Emperyalist
Güçlerin Tek Bir Cephe
Olmasıyla Sağlanabilir

12 Haziran’da, Halk Cepheliler’in de
aralarında bulunduğu 200 delegenin katılı-
mıyla başlayan “Kübalı 5’ler için 3. Ulus-
lararası Gençlik Dayanışma Buluşması’na de-
vam edildi. 

13 Haziran akşamı Pabillon Cuba isimli Kül-
tür Merkezi’ne doğru yola çıkıldı.

Faaliyet alanında Kübalı 5’ler için pankart
ve resimler sergilendi. Kübalı şair ve aydın-
ların şiir dinletisinden sonra bir konser et-
kinliği düzenlendi. Kübalı müzisyenlerden
sonra genç bir koro sahneye çıkarak İspan-
yolca şarkılar söyledi.

14 Haziran’da okul alanında iki gün sü-
recek olan Che düşünce semineri 300 kişinin
katılımıyla başladı.

Konferans'ta Havana Üniversitesi profe-
sörü Roberto Regaldo ve Komünist Genç Li-
gi'nin Başkanı da birer konuşma yaptı. 

Regoldo yaptığı konuşmasında;  emper-

yalizme karşı mücadeleyi ve Latin Ameri-
ka’daki halk hareketlerinin tarihini anlattı. 

Programda Che'nin kızı Aleida Guevara ve
Kübalı sinemacı- yazar Alfredo Guevara yer
aldı. Aleida konuşmasında "Che bizim daha iyi
insanlar olmamız için uğraşıyordu. Che'nin çok
önemli bir özelliği, kendisinin yapamadığı hiç-
bir şeyi başkasından istemiyordu ve bizim ne
yapmamız gerektiğini gösterdi" dedi.

Aleida'nın ardından Alfredo Guevara;
Che ve Fidel ile olan anılarını paylaştı. 

Soru ve yorum bölümünde söz alan
Halk Cepheliler, katılımcıları ve organiza-
törleri selamlayarak yoğun baskıdan dolayı
seminere katılamayan Gençlik Federasyo-
nu’nun mesajını okudu. Okunan açıklama ilgi
ve alkışla karşılandı.

Halk Cepheliler, Komünist Gençlik Ligi
Başkanı’na Türkiye'deki Gençlik Federasyonu
adına bir resimli tabloyu hediye etti. 

Ardından da heyetler okula yakın Che mü-
zesine ziyaret ettiler.  

HİÇBİR GÜÇ EMPERYALİZME
KARŞI SONUNA KADAR DİRENEMEZ

MUTLAKA DİĞER DÜNYA HALK-
LARINI DA YANLARINA ALMALIDIR.

İŞTE BİZ TÜRKİYE HALKLARI-
NIN DÜNDEN BUGÜNE KÜBA’YLA
BİRLİKTE YÜREĞİ ATIYOR

KÜBA’NIN YÜREĞİ DE DİĞER
DÜNYA HALKLARI VE SAVAŞANLA-
RIYLA BİRLİKTE!

BÜYÜK
BAŞARILAR
HAYAL DEĞİL 

15 Haziran Çarşamba
günü Viyana Anadolu
Merkezi’nde Grup Yorum
elemanları Cihan Keşkek
ve İbrahim Gökçek ile bir
söyleşi düzenlendi. Söyle-
şi başlamadan önce Der-
sim`de devam eden açlık
grevindeki Hüsnü Yıldız‘la
telefon bağlantısı kurul-
du. Hüsnü Yıldız açlık gre-
vi hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra Grup Yo-
rum elemanlarından İbra-
him Gökçek sözü alarak
Grup Yorum‘un son Ba-
kırköy konseriyle ilgili bil-
giler verdi. Bakırköy kon-
serine nasıl hazırlandıklarını
anlattıktan sonra kolektif
çalışmayla çok büyük ba-
şarıların hayal olmadığını,
hedefe inanmanın çok
önemli olduğunu vurgula-
dı. Cihan Keşkek ise bu dü-
zen içerisinde çürümeden
kalmanın, yozlaşmaya kar-
şı tek alternatifin devrim-
ciler olduğunu söyledi. 

Katılımcıların sorula-
rıyla şöyleşiye devam edil-
di.

Program, hep beraber
Grup Yorum şarkıları ve
halk türküleri söylendik-
ten sonra  bitirildi. Söyle-
şiye 50 kişi katıldı.
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Alman emperyalizmine göre hak talebinde
bulunmak ve bunun için eylemlere katılmak
iddianamelerde suç gibi gösteriliyor. Buna
karşı ise devrimciler; biz onların suç olarak
gördüğü demokratik eylemlerimize devam

ediyoruz diyorlar.  

İşte bunları söyleyenler, Almanya hapis-
hanelerindeki 5 devrimci tutsağın sesi olmak
için bu hafta da Berlin'deydiler.

Her hafta olduğu gibi Halk Pazarı önünde,
17 Haziran’da stant kuruldu. İki saat süren faa-
liyet boyunca, Yorum türküleri eşliğinde bil-
diriler dağıtılarak imzalar toplandı.

ANLAŞMAYACAĞIZ! 
UZLAŞMAYACAĞIZ!



TESLİMİYETTİR... TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Aman dikkatli okuyun. Bu güne
kadar "kültürsüz" yaşadıysanız bun-
dan sonra nasıl kültürlü olmamız ge-
rektiğini Alman öncü kültüründen
öğreneceğiz! 

Bu arada bizim sözde aydınları-
mız, Avrupa kültürüne hayran, me-
deniyetler beşiği olarak gördükleri
Avrupa ülkelerinden biri olan Al-
manya'nın öncü kültürünü iyi oku-
sunlar. Türkçe çevirisi de yapılmış.  

Belki bu kültürden bize öğrete-
cekleri çok şey vardır. 

Neyse konuya girelim.

Almanya Sosyal Demokrat Par-
ti (SPD) Alman Anayasası'nın ilk 20
maddesini 10 dile çevirdi. 

Genel Başkanı Sigmar Gab-
riel'in talebi üzerine Türkçe’nin
de dahil olduğu 10 yabancı
dile çevrilen Alman Anayasası
broşürü ücretsiz olarak dağıtı-
lacak. SPD, göçmenleri ülkenin
bir zenginliği olarak gördüğü-
nü ve bu yayınla göçmenlere
yeni bir "Hoşgeldin Kültürü"
yaratmak istediklerini açıkladı.
Açıklamada, "Aynı zamanda
göçmenlere öncü kültürümüzü ta-
nıtmayı amaçlıyoruz. Bu öncü kültür
Alman anayasasının ilk 20 madde-
sidir. Alman Anayasası'nın 62. yılı-
nı bu inisiyatif için bir vesile olarak
görüyoruz" dedi.  

Geçen yıl yine aynı konu Al-
manya’da tartışılmıştı. İçişleri Bakanı
Hans-Peter Friedrich Almanya’nın
öncü kültürü, Hıristiyan-Musevi ge-
leneğinden kaynaklanan Batı kültü-
rüdür, İslam kültürü değildir ve ge-
lecekte de olmayacaktır", demişti. 

Peki, kültürünüzün bir parçası
olarak görmediğiniz halklara neden
"öncü kültürü"nüzü tanıtma gereği
duyuyorsunuz. 

Diyeceksiniz ki İçişleri Bakanı,
Hür Demokrat Partisi FDP'li  ( libe-
raller, sağ bir parti) ama kültürü 10
dile çevirmek isteyen bir SPD'li. 

Arada bir fark var mı?

Biz göremiyoruz!

İkisinin ortak oldukları nokta?

"Öncü kültür"!

Her ikisinde de ırkçılık hâkim. Bi-
risi öncü kültürümüz Hıristiyan ve
Musevileri kapsar, diyor. Diğeri de
öncü kültürümüzü size anlatalım
sizde kültür nedir öğrenin, diyor. 

Ayrıca 10 dile çevrilecekmiş.
Gözlerimiz yaşardı, ana dilimize
olan saygınıza. 

Aynı SPD, çocuklarımızı ana-
okullarında dil sınavlarına tabi tutan,
dili yeterli olmayan daha ilkokul
yaşına yeni basmış çocuklarımızı
"özürlüler okulu"na gönderen yasa-
yı çıkarandır. Şu an Almanya’da
binlerce çocuğumuz bu okullara gi-
diyor.  

İşinize gelince çok kültürlülükten
bahsedersiniz. Nasıl büyük bir yalan
olduğunu görüyoruz. Varsa yoksa
"öncü kültürünüz"!

Bu 20 maddede ne yazdığına hiç
değinmeyeceğiz. "Ne kadar demo-
krat, ne kadar özgürlükçü, inançla-
ra saygı” palavralarınızı burada an-
latmayacağız. 

Bizim gördüğümüz bir kültür
var Almanya’da. 

İki emperyalist dünya savaşı çı-
karıp, 65 milyon insanın ölümüne se-
bep olmuş kapitalist bir kültür tanı-
yoruz biz.

Halkımızın 24 saat gözlerinin
içine sokulduğu bir kültür bu. 

Gittiğimiz her yerde sen bize ait
değilsin diye bangır bangır bağıran
bir kültür.

Bir işe, bir okula başvururken
kara kafalı olduğumuz için işe alın-
mayan, okullara en son tercih edilen,

ırkçı bir kültür. İsterseniz okul bi-
rincisi olun. 

Sadece kendin için yaşa, 18 ya-
şından sonra at çocuğunu dışarıya, al
evine bir köpek.

Çatlayıncaya kadar yiyebilir, içe-
bilir, giyebilirsin... ama en yakının-
dakine aç mısın susuz musun diye
sormayasın diyen,  bencil bir kültür. 

Polisinin yalancı, komplocu, sav-
cısının komplocu olduğu bu kültürü
tanıyoruz. 

Bir adaletiniz var örneğin, ço-
cuklarımızın diri diri yakıldığı, ama
faillerinin bir türlü bulunamadığı! Po-
lisinizin öldürdüğü çocuğumuzun
Türkiye’ye göndermeden önce bey-

ninin çıkarıldığı bir kül-
tür. Türkiye’de Adli
Tıp’ta ortaya çıkmasın
diye. 

Sizin bu “öncü kül-
tür”ünüze onlarca ekle-
yebiliriz. Hırsızsınız me-
sela, Bergama’yı çalıp Al-
manya’ya getirdiniz. Ber-
gama müzeniz var koca-
man!

Bizim sizin bu pespaye kapitalist
kültürünüzden öğreneceğimiz hiçbir
şey yoktur.

Anadolu halklarının, Anadolu
halkının yiğit çocukları olan dev-
rimcilerin kültürleri, dünyanın en
soylu kültürüdür.

Bu kültürde vefa vardır, paylaşım
vardır, fedakârlık, dostluk, kendin
için değil halkın için yaşa, vatanının
özgürlüğü için savaş kültürü vardır.  

Biz bu kültürden gelenlerin ço-
cuklarıyız. 

Sizin kültürünüze ihtiyacı olanlar,
sizin gibi dini imanı kâr (para) olan,
işkence, katliam olanlardır. 

Belki de Afganistan’da çocukla-
rın üzerlerine bombalar yağdıran
askerleriniz ve işbirlikçileriniz oku-
mamıştır öncü kültürünüzü, çeviri-
sini yapıp onlara dağıtın. Daha mak-
bule geçer. 

65 Milyonun Katili  
ALMAN 

EMPERYALİSTLERİNİN 
“Öncü Kültür”ü olamaz 
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değ inmelerdeğ inmelerye
ni

Çizgiyle

"Bizler
inancımızın

ateşini bir insanın üzerine
üflediğimizde o insanın
alevlenmesi gerekir."
(Halkın İçinde, Maksim
Gorki)

söz

BASİT; BİLİM
EMEKÇİSİ

Her şeyi karmaşıklaştıran, çözümsüzlüğe
esir eden burjuvazi ve onun düşünürleri yine
suni gündemler yaratıyor.

Sonra da saatlerce bunun üzerine konuşu-
yor; konuşturup, tartıştırıyor... 

Şimdi de yeni bir tartışma çıkardılar; bi-
lim adamı mı denmeli, bilim kadını mı?

Halbuki sosyalistler için her şey ne kadar
basit... 

Çünkü sosyalist her şeye sınıflar temelinde
bakar… Bu yüzden kadın mıymış, erkek
miymiş, Kürt müymüş, Türk müymüş, yaşlı
mıymış, genç miymiş… bunlar yersiz ve
boş tartışmalar oluyor.

Böylece halkın her kesimini bölen, egemen
ideolojisini günlük yaşamda, kelimeler de bile
hâkim kılan burjuvazinin kadın mıymış, erkek
miymiş tartışmasına büyükçe bir nokta koyar.

NEYMİŞ; BİLİM EMEKÇİSİ... 

NEYMİŞ; BU KADAR BASİTMİŞ... 

NEYMİŞ; SOSYALİSTLERDE HER
ŞEYİN BİR ÇÖZÜMÜ VARMIŞ.

Ankara, Ankara olalı
denizi görmemişti...
Sağ olsun Melih
Gökçek Ankara'da olalı
halk onu da gördü... 

Ankara'da 20 dakika
yağmur yağdı, hayat
felç oldu.

Balgat'ta bulunan “70 Gün Alt
Geçidi” adeta dereye döndü, araçlar
sulara gömüldü...

Melih Gökçek de yine halkla dalga
geçti; "Yaşanan olaylar normal bir
yağış değil, altyapıdan kaynaklanan bir
durum değil. Bu duruma hiçbir altyapı
dayanmaz. Arkadaşlara talimat ver-
erek, tüm radyoların vatandaşların
trafiğe çıkmaması için anons edilmesi
yönünde uyarılmasını istedim..." dedi.

20 dakika yağmur yağdı olağanüstü
hal ilan etti...

Eh sistemimiz çöktü diyemezler; ne
diyecekler “alt yapıdan kaynaklı değil”...

Eh ortada doğru düzgün bir altyapı
mı var, halka parasını cebe indirdik
diyemezler; ne diyecekler “bu duruma
hiçbir alt yapı dayanmaz”...

Eh biz en küçük bir sorunu bile
halktan yana çözemeyiz diyemezler;
ne diyecekler “aman halkımız sakın
dışarı çıkmasın, ne işi var otursun otur-
duğu yerde”...

Bu ne hız!
Esad'ın kendi Meclisinde konuş-

masından TAM 4 (DÖRT) dakika
sonra bizim TV'lerimiz muhalefetin
Esad'ın konuşmasından tatmin ol-
madığını ilan etti.

Merak ediyoruz acaba...

Muhalefetteki tüm güçler; hepsi
aynı anda dinleyip, 

4 dakikada hepsi aralarında karar
verip, 

yine bu aynı 4 dakika içinde bası-
na demeç mi verdiler...

Yoksa muhalefet güçlerini tele-
vizyon binalarında mı tutuyorlar, bir-
likte dinleyip hemen Esad'ın konuş-
ması biter bitmez 4 dakika sonra
TV'lerimiz muhalefetin ağzından açık-
lama yapabiliyorlar.

Sonuç:

Muhalefeti Esad'ın konuşmaları;
verecekleri haklar vb... ilgilendirmiyor.

TV'lerimiz de; muhalefetin gönül-
lü sözcüleri oldular.

Peki onları ne ilgilendiriyor, dert-
leri ne?

Muhalefetin derdi, Amerika'nın
"Büyük Ortadoğu Projesi’ni hayata
geçirilirken, payına düşenlerdir.

TV'lerimizin derdi ise işbirlikçi
AKP'nin politikalarına destek olup,
patronlarının cebini büyütmektir.

MECLİS İLAÇ MI
HASTANE Mİ? 

Mehmet Haberal mazbatasını avukat-
ları aracılığıyla mahkemeye sundu.
Kararı, yani tahliyesini bekliyor... Malum
artık milletvekili oldu.

Yalnız herkes merak ediyor, acaba
Haberal sağlık sorunları nedeniyle has-
taneden çıkamazken, "milletvekilliği"
görevini nasıl yerine getirecek?

Peki milletvekili olma şansına sahip ol-
mayan diğer tutsaklar nasıl tedavi olacak?  

ANKARA'NIN PADİŞAHI
YİNE KONUŞTU!
ANKARA'NIN PADİŞAHI
YİNE KONUŞTU!
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