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Halk kültürümüzle,  devrimci kültürümüzle
halkı güçlendirecek, devrimi büyütecek, 

burjuvaziye darbeler vuracağız!

Horonlarımız, halaylarımız, hayallerimiz, 
şehitlerimiz, çocuklarımız, geleneklerimiz, umudumuz
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14 Temmuz 1992’de İstanbul
Kasımpaşa’da bulundukları üs ku-
şatıldı, çatışarak şehit düştüler.
Nurten, 1970 Elazığ doğumlu, Kürt
milliyetindendir. Ocak 1992’den
itibaren SDB örgütlenmesi içinde
görev aldı. İsmail, 1972 Giresun
doğumludur ve 1991’den itibaren

SDB üyesi olarak görev aldı.
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14 Tem-
muz 1979’da
“Emperyaliz-
me, faşizme,
pahalılığa ve
işsizliğe karşı
mücadele”
kampanyasın-

da bildiri dağıtırken jandar-
malar tarafından taranarak
katledildi.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

15 Temmuz 1996’da ha-
pishanelerde sürmekte olan
ölüm orucu direnişini des-
teklemek için İstanbul Gül-
tepe Merkezi’ne yönelik bir
eylemden sonra, Telsizler
Mahallesi’nde bir evde ku-
şatıldılar. Oligarşinin saldı-
rısına sloganlarıyla ve ateş-
le karşılık verdiler. Çatışma
sonunda dört devrimci şehit
düşerken, ev sahibi Hanım
Gül, evden dışarı çıkarken
polis tarafından yaralanarak
hastaneye kaldırıldı. Hasta-
nede yine polis tarafından

22 Temmuz’da katledildi.

Emine, Ankara'nın Ayaş İlçesi’nde
doğdu. Mücadeleye Hacettepe Üniversi-
tesi’nde Dev-Genç saflarında başladı.
Önce Ankara Dev-Genç Komitesi'nde,
sonra bölgede görevler aldı. 1996’da bir

halk kurtuluş savaşçısıydı.

Ali, 1975’te Tokat Zile’de doğdu. Muharrem Kara-
kuş şehit düştüğünde o bir savaşçı oldu. Israrla ekiple-
rinin adının Muharrem Karakuş olmasını istemişti.

Hasan Hüseyin, Amasya Gümüşhacıköy’de doğ-
du. Gümüşhacıköy lisesinde DLMK çalışması içinde
yer aldı. 1996’da halkın adaletini uygulamak için sa-
vaşçı oldu.

Gülizar, Sivas Kangal’a bağlı Topardıç köyünden-
di. Devrimci mücadeleyle köyüne gelen gerillalar ara-
cılığıyla tanıştı. Çalışmak için geldiği İstanbul'da mü-
cadele saflarına katıldı.

Hanım Gül, o en zor günlerde dahi devrimci hare-
kete kapısını açan yiğit bir Anadolu kadınıydı.

Devrimci
hareketin bir ta-
raftarı olarak
mücadeleye ka-
tıldı. 1990’da
gittiği Alman-
ya’da da müca-
delenin aktif bir

emekçisi olarak çalıştı. 15
Temmuz 2001’de rahatsızlı-
ğı sonucu aramızdan ayrıldı.

9 Temmuz-15 Temmuz

"Düşmana inanılmaz derecede kin duyuyorum ve
savaşmak istiyorum. Bana bir silah verin,
gerekirse tek başıma savaşırım.”

HASAN HÜSEYİN ONAT

İskender
EROĞLU

Hüseyin
AKSOY

İsmail
AKARÇEŞME

Emine TUNCAL Ali ERTÜRK

Gülizar
ŞİMŞEK

Hanım GÜL

Hasan
Hüseyin ONAT

Hergün Hüseyin Aksoy Parkı'dayız
HÜSEYİN AKSOY'UN VE ŞEHİTLERİMİZİN 
SESİDİR SESİMİZE EKLENEN, 
SESİMİZİ DAHA GÜR KILAN!
Dev-Genç’lilerin kurduğu Çayan Mahallesi’nde Hüseyin

Aksoy adını taşıyan bir park vardır. Mahalle halkı, mahallenin
kuruluşu sırasında; oraya kan döken, emek veren devrimcileri
unutmamıştır. 1988-‘89’lu yıllarda halkın Çayan’da yaptığı bir
parka, buranın ilk şehidi olan Hüseyin Aksoy’un ismi verilmiştir.
Bugün de Halk Cepheliler ve TAYAD’lılar keyfi tutuklamalara,
baskınlara, tecrite karşı yakınlarını sahipleniyorlar ve Hüseyin
Aksoy Parkı’nda direniyorlar. 

Parkta kurulan açlık grevi çadırında dönüşümlü açlık grevi
yapılıyor. Park adını taşıdığı şehide yaraşır bir şekilde direnişe ev
sahipliği yapıyor. Hüseyin Aksoy; emekçi bir ailenin yoksul bir
çocuğuydu. Daha genç yaşta, henüz 15 yaşındayken devrimci

mücadeleye atılmış, kendisine verilen her türlü görevi fedakarca
yerine getirmiş yiğit bir arkadaşımızdı. 

Devrimci Hareket süratle gelişiyor; genç, ihtiyar, çocuk dene-
cek yaştaki insanları dahi bağrında topluyordu. Halk ve halkın
sorunlarına sahip çıkıyordu. İşte oligarşinin hazmedemediği
buydu. 

Hüseyin Aksoy'un da içinde bulunduğu bir grup arkadaş
Kağıthane Boronkay fabrikasında “Emperyalizme, Faşist Teröre,
İşsizliğe, Pahalılığa Karşı Mücadele Kampanyası”nın bildirisini
dağıtmaktan dönerken, fabrikanın iki müdürü tarafından ihbar
edildi ve Kağıthane jandarma müfrezesiyle karşılaştılar. 

Kâğıthane Jandarma Komutanı Erdal Görücü başçavuşun
komutasındaki ekip tarafından "Komünistleri buradan temizleye-
ceğiz” denilip küfürler edilerek şehit edildi. 

Hüseyin Aksoy'un şehit edilmesiyle Kâğıthane halkının; oli-
garşiye ve onun uşakları jandarma başçavuşu ve ekibine karşı kini
bir kat daha bilendi. Ve kampanya “Katillerinden hesap soracağız.
Hiçbir katil cezasız kalmaz." diyerek daha canlı bir biçimde halk
kitlelerine ulaştı.  

Anıları Mirasımız

Nurten DEMİR

Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nin 60. şehidiy-
di. Oligarşinin tahliye rüşvetine dayanan manev-
rasını bozanlardan biri olarak, tahliyesinden
sonra da direnişi sürdürerek ölümsüzleşti. 1956
doğumluydu. Devrimciliğe sempatisi Mahir-
ler’le başladı ve o günden itibaren 25 yılının her
anı, mücadele içinde, örgütlülük içinde geçen
bir devrimci oldu. Bu 25 yılda, defalarca işken-

celerden geçti, tutsaklıklar yaşadı, sayısız görevler üstlendi.
Son üstlendiği görev, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler
saldırısında, birinci ölüm orucu ekibi direnişçisi olarak saldı-
rının önünde barikat olmaktı. 14 Temmuz 2001’de, 12 Tem-
muz 1991’de katledilen eşi İbrahim Erdoğan’ın ölüm yıldö-
nümünden iki gün sonra şehit düştü.

Sevgi
ERDOĞAN

Ali Yıldız'ın cenazesini faşizmin elinden almak için
başlatılan kampanyaya ilişkin açıklamalar devam ediyor. 

Devrimci kurumlar; yalnız destek için değil, desteğin
de ötesinde ‘sorun bizim’ diyorlar...

Sorun hepimizin, biz destekçisi değil, eylemcisiyiz di-
yorlar...

- Devrimci Memur Hareketi de bu konuda bir yazılı
açıklama yaptı. Açıklamada;

“Zulüm ejderha olsa da
Telli duvaklı yurdunda
Bir oğul büyütmelisin
Kavgada yiğit olmalı”... Adları Elmas, Ayşenur, Fidan,

Güler, Ali olur. İnsan insanın kölesi olmasın diye yalınkı-
lıç yürürler zalimin üstüne. Düşman namert. Kalleş pusu-
larda, karanlık işkencehanelerde, hücrelerde katleder  yi-
ğitlerimizi. Kimi zaman canlı yayınlarda izlettirir katliam-
larını, kimi zaman saklar, toplumezarlara...

Gömer, cenazelerimizin yerini dahi söylemez. Her şey
korkuyu yaratmak ve büyütmek içindir. Çünkü korku;
itaatin vazgeçilmez besinidir. Bilgi ise düşmanı. 

Bin yılların bilgeliği ve acılarımızın hıncıyla yürüye-
ceğiz zulmün üstüne. Ve Güler Zere'yi nasıl çekip aldıy-
sak

Ali'nin cenazesini de öyle alacağız." dendi.

- Esenyurt Özgürlükler Derneği ise yaptığı açıkla-
mada;

"(...) ALİ YILDIZ 14 yıl önce memleketinin dağların-
da, bu ülkede açlık işsizlik olmasın, eşit bağımsız bir ülke
kurulsun diye, bu ülkenin emperyalizme peşkeş çekilme-
sine karşı çıktığı için adaletsizlikler yaratan çürümüş dü-
zene karşı halkın gerçek adaletini yaşatmak için dağlarda
mücadele ediyordu. Sayısız katliamlar yapan devlet yine
işkencelerle katlederek toplu mezarlara koyarak mücade-
leyi bitirmeye, yok etmeye çalıştı. Fakat istedikleri hiçbir
zaman olmadı. Ali Yıldız yoldaşları mücadele etmeye ger-

çekleri anlatmaya devam ettiler. Bu gün de Dersim’de Ali
Yıldız’ın ailesi ve TAYAD’lı Aileler toplu mezarların açıl-
ması ve Ali Yıldız’ın cenazesini almak için çadır açıp aç-
lık grevi yapıyorlar. Devlet, halkın mücadelesini yok ede-
medi. Bugün Dersim’de açılan açlık grevi çadırı bunun en
güzel örneğidir. (...)

Bizler her koşulda; tüm baskılara, katliamlara, kaybet-
melere, işkencelere rağmen bu halka gerçekleri anlatma-
ya, onlara umut olmaya, şehitlerimize, değerlerimize sa-
hip çıkmaya devam edeceğiz.”

ALİ YILDIZ’IN CENAZESİNİ İSTİYORUZ
TOPLU MEZARLAR AÇILSIN" dedi.

- TAYAD'lı Aileler de yaptığı yazılı açıklamada;
"Kayıplar, toplu mezarlar emperyalizmin, faşizmin

ürettiği bir saldırı politikasıdır. Hitler'in korku yaratmak,
halkı sindirmek için uygulamaya başladığı kayıplar ve
toplu mezarlar giderek yaygınlaştırılmıştır. Latin Ameri-
ka'da, Asya'da, Afrika'da toplu mezarlar ve kayıplar em-
peryalizmin saldırı araçları olmuştur. (...)

Bizler tüm toplu mezarların açığa çıkarılmasını ve top-
lu mezarları yaratan katillerin cezalandırılmasını istiyo-
ruz. Bunun için Dersim'de başlattığımız süresiz açlık gre-
vi, cenazelerimizi almak için verdiğimiz mücadele özün-
de haklar ve özgürlükler mücadesinden bağımsız değildir.
Demokrasi ve devrim mücadelesinden bağımsız değildir.
Bu mücadele kendine insanım diyen herkes tarafından
desteklenmelidir. Çünkü bu mücadele insanlığın mücade-
lesidir. Bu dünyada temiz kalan tüm değerleri biz temsil
ediyoruz. Devrimciler temsil ediyor. Şehitlerimizi sahip-
lenmemiz, mezarlarımızı aramamız bunun sonucudur.

Bu duygularla mücadelenizi, açlık grevi eyleminizi se-
lamlıyor, başarılar diliyoruz." dedi.

ŞAHANLAR YETİŞİR ANADOLU'DA;
ADLARI ALİ OLUR!

Devrimci Memur Hareketi, Esenyurt Özgürlükler Derneği,
TAYAD’lı Aileler’in MESAJLARI
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52 Avrupa’daki Biz:
Bizim çocuklarımız!
Onları Alman
emperyalizmine
ezdirtmeyeceğiz

54 Yitirdiklerimiz

Yolumuz
Çayanlar’ın yoludur

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

Tecrit Can Almaya Devam Ediyor!
Siz Neredesiniz?

Tarih: 5 Temmuz 2011
Yer: Sütlüce AKP İl Binası Önü
Sütlüce İSTANBUL
Saat: 14:00

Eylemlerine tüm Dersim halkını 
davet ediyorlar.

TAYAD’lı Aileler, 
HER PAZARTESİ

Ali Yıldız’ın cenazesini istemek için, 
Dersim Yeraltı Çarşısı’ndalar... 

TAYAD’lı Aileler

23 Direnen halklar yenilmez!

24 Anti-emperyalist olmak;
emperyalizme tereddütsüz
direnmek ve tereddütsüz
direnenlerin yanında

olmaktır!

25 Hangi işbirlikçi yapabilir
bunu? 

26 Orhan Pamuk kendisine
Nobel ödülünü veren
emperyalizme borcunu
ödüyor...

28 Devrimci Okul:

Devrimci eylem nedir?

31 Cepheli: Cepheli şikayetçi

değildir...

32 Halk komiteleri kurmalıyız
(3. Bölüm)

35 Halk Düşmanı AKP:
AKP halkın sağlığına

düşmandır

36 Gençlik Federasyonu’ndan:
Düzen kendine uygun

kafalar yetiştirmek istiyor

Ülkemizde Gençlik

Basın Açıklamasına Çağrı



“Le ga list ler, ar tık çü rü müş, ah la -
ki, po li tik ola rak tü ken miş, kit -

le ler nez din de he men hiç bir say gın lı ğı
kal ma mış bur ju va par la men to su nu hal -
ka kur tu luş yo lu ola rak gös te rip, sü rat -
le le gal par ti le ri ni oluş tu rur ken, Kürt
ulu sal ha re ke ti de ‘ba rış’ ve ‘uz laş ma’
di ye rek sol ha re ke ti mec lis ka nal la rı na
akıt mak is ti yor ve mec li se gir mek için de
tas fi ye ci sol la iş bir li ği ya pıp bu iş bir li -
ği nin adı nı ‘Emek, Ba rış Ve De mok ra -
si Cep he si’ ko yu yor du.” 

Dayı, bu tesbiti yaptığında tarih, 25
Kasım 1995’ti. Bugün, blokun

adının dışında, bir değişiklik yoktur. 

Sosyalizmi hedefliyorsanız sava-
şacaksınız. Faşizmi, kapitalizmi

yıkmak istiyorsanız savaşacaksınız.
Emperyalizmi kovmak istiyorsanız
savaşacaksınız... Bu zorunluluk, teo-
rik kanıtlar gerektirmeyecek kadar
açıktır. 

Parlamentarist hayaller, 1960’ların
ortalarından beri hep olmuştur ül-

kemizde. Ve şaşmaz bir şekilde par-
lamentarizmle, düzeniçilik birlik-
te varolmuştur. Türkiye devriminin
yolu, 1960’ların sonunda cuntacılık,
parlamentoculuk ve 50 yıllık reviz-
yonizm mahkum edilerek netleşti-
rilmiştir. 

Parlamentarizm (parlamentocu-
luk) nedir? Toplumların, ekono-

mik, siyasi, sosyal, sınıfsal, ulusal tüm
sorunlarının burjuva parlamenter sis-
tem içinde çözebileceğini savun-
maktır. Ülkemizde, 1970’lerin ikinci
yarısında sol içinde alabildiğine et-
kisizleşen parlamenterizm, 1980’le-
rin sonlarında teslimiyetin, sağcılaş-
manın, devrimden vazgeçişin bir so-
nucu olarak yeniden gündeme geldi.
Uzun baskı yıllarında ortada görün-
meyenler, kendilerini ilk “açık yasal
parti” tartışmalarında gösterdiler. Par-
lamentoculuk, devrimden ve sosya-
lizmden umudunu kesenlerin, inanç-
sızlaşanların siyasetiydi artık. 

Bugün karşımıza Emek, Demok-
rasi ve Özgürlük Bloku olarak çı-

kan anlayış da, esas olarak, o zaman
“Kuruçeşme tartışmaları” olarak ad-
landırılan düzeniçileşmenin ve par-
lamentarizmin bir devamıdır. O gün-
le bugün arasındaki en temel farklı-
lık ise, bugün oligarşinin parlamen-
tosu üzerine yapılan hesapların asıl
olarak Kürt yurtsever hareketin kitlesi
üzerine oturmasıdır. Bunun dışında-
ki solun, parlamentoculuk yapacak
durumu da yoktur. 

Solda parlamentoculuğun bu şe-
kilde yaygınlaşması, ülkemizde-

ki faşizm gerçeğinin inkarı üzerine
şekillenmiştir. 1980 öncesinin TDKP
gibi, Devrimci Yol, Kurtuluş Sosya-
list Dergi, TKEP gibi, illegaliteyi, si-
lahlı mücadeleyi, sovyetik ayaklan-
mayı savunan çeşitli kesimleri, bugün
tamamen parlamentoculuk ve legal
particilik bataklığına batmışlardır.
Var olan sistemi faşizm değil, “eksik
gedik de olsa demokrasi” olarak gör-
mektedirler. Bu noktada da siyasi
faaliyetleriyle, devrimi değil, düzeni
güçlendirmekte, burjuva parlamenter
düzene dair beklentileri beslemekte-
dirler.    

Oligarşinin parlamentarizminin
seçme-seçilme özgürlüğü sah-

tedir. Sisteme meşruluk sağlamayı
amaçlandıran bir riyakarlık içerir. Ka-
pitalizmin düşünce özgürlüğünden
seyahat özgürlüğüne basın özgürlü-
ğüne kadar tüm özgürlüklerinin taşı-
dığı aldatmaca, seçme seçilme hak-
kında da vardır. Sömürü düzeninin ya-
rattığı ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel
farklılıklar ve açık siyasal engeller, bas-
kılar burjuva diktatörlüğü altında ger-
çek bir seçme seçilme özgürlüğüne izin
vermez. 

Sadece bu neden, parlamentoculu-
ğun bir seçenek olmadığını ka-

nıtlamak için yeterlidir. Ama bunun
dışında da nedenler vardır.  

Halklar açısından sorun, reform-
lar değil, iktidarın niteliğinin

değiştirilmesi sorunudur. Parla-
mentolar aracılığıyla bazı reformları
gerçekleştirebilirsiniz, ama devrim
gerçekleştiremezsiniz. Dünyanın
hiçbir ülkesinde burjuvazi, parla-

mento kararlarıyla iktidarını devret-
miş değildir. Tam tersine, burjuvazi,
iktidarını korumak için, sömürü dü-
zenini ve saltanatını sürdürmek için
dünyanın altını üstüne getirmiş, fa-
şizme başvurmuş, on milyonlarca
insanı gözünü kırpmadan öldürmüş,
burjuva demokratik hak ve özgür-
lükleri de tereddüt etmeden rafa kal-
dırmıştır. 

Burjuvaziyi ikna edemezsiniz,
devireceksiniz. 

Siz, parlamentoculuk  oyununa
katılıp, egemen sınıflara ege-

menliklerine dokunmama güvencesi
verirseniz, oyun sürer. Ama gerici fa-
şist devlet aygıtını ve kapitalist sö-
mürü mekanizmasını parçalamaya
başladığınız an, bu, dünya ve ülke ça-
pında emperyalizmle ezilenler ara-
sında çatışma demektir. Bu çatışma
kaçınılmazdır. 

Marks diyordu ki: “Bir ku tup ta
ser vet bi ri ki mi, ay nı an da öte -

ki ku tup ta ... se fa le tin, ça lış ma ezi -
ye ti nin, kö le liğin, ce ha le tin, ca na var -
laş ma nın, ah lak çö kün tü sü nün bi -
rik me si de mek olu yor.”

Sorun budur. Adaletsizliğe, eşitsizliğe
yani emekçilerin sömürüsüne son

vermenin yolu, emperyalizmi kov-
maktan, kapitalizmi ve kapitalisti yok
etmekten geçer. Bunu nasıl yapacaksı-
nız?

Bunun tarihsel tek cevabı prole-
tarya diktatörlüğüdür. Tüm

parlamenteristler, bu kelimeyi dille-
rinden, kitaplarından silmişlerdir.
Bundan vazgeçmek demek aslında,
burjuvaziye; “biz sizin düzeninizi te-
melden değiştirmeyecek, reformlar-
la yetineceğiz” demektir. 

Lenin’in şu sözlerini hatırlayalım
tekrar: “Bir kaç yılda bir, egemen

sınıfın hangi temsilcisinin halkı par-
lamentoda temsil edeceğine ve eze-
ceğini karar vermek- sadece parla-
menter meşruti monarşilerde değil,
aksine en demokratik cumhuriyet-
lerde de burjuva parlamentarizminin
gerçek özü budur...” Burjuva parla-
mentarizmine bunun dışında yüklenen
her rol, boşunadır, yanlıştır, yersizdir.  

Parlamentoculuk umutsuzluktur!
Halkların umudu ve kurtuluşu devrimdedir!
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OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUNDA DEĞİL!

Türkiye halkları kazananın em-
peryalizm ve oligarşi olduğu bir seçi-
mi daha geride bıraktı. 

Seçimlerin ardından yaptığımız
değerlendirmede şunları söyledik: 

"Devrimcilerin bu seçimlerden
çıkaracağı iki sonuçtan birincisi,
anti-emperyalist, anti-oligarşik mü-
cadeleyi büyütmek; ikincisi bu mü-
cadeleyi büyütecek bir cepheyi ger-
çekleştirmek gerekliliğidir." 

Devrimciler ittifaklarını bu temel-
de yaparlar; anti-emperyalist, anti-
oligarşik mücadeleyi büyütmek için.
Yani devrimi geliştirmek ve büyütmek
için.  Tersi ne denirse densin düzen içi
bir ittifaktır. Faydacı, benmerkezci
bir ittifaktır. 

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blo-
ku'nda ifadesini bulan ittifak da böyle bir
ittifaktır. Yaldızlı söylemler, şaşaalı de-
ğerlendirmeler bu gerçeği değiştiremez. 

Blokun sahipleri, savunucuları ne-
ler demedi ki blok için: "Blok Türki-
ye'nin geleceğidir", "solun birliğidir",
"ulusal birliktir", "Türkiye sol hareke-
tinin en köklü damarlarını bir araya ge-
tirdik", "solun ana damarlarından iki-
sini biraraya getirdik" vb. vb... 

"Eksikliklerine rağmen bloğun Tür-
kiye’deki sol geleneğin temel damar-
larını önemli oranda temsil ettiği
açıktır. Ertuğrul Kürkçü önemli bir
semboldür. (...) PKK lideri, seçilme-
sini önemserken Kürkçü’yü sadece
bir devrimci birey olarak görmüyor;
Ertuğrul şahsında iki halkın mücade-
le birliğini ve ortak yaşamını yarat-
maya çalışıyor." (Hüseyin ALİ, 31 Ma-
yıs 2011, Özgür Gündem) 

Değerlendirmeler bunlarla sınırlı
değil: 

"Levent Tüzel’in blok içinde yer al-
ması da çok anlamlı ve değerlidir. Kuş-
kusuz onun seçilmesi de bir kişinin

Meclis’e gönderilmesi olmayacaktır.
Türkiye’deki devrimci geleneğin önem-
li bir damarıyla Kürt halkının bütün-
leşmesi olacaktır. Türkiye halkının
bu damar üzerinden Kürt halkıyla
ortak bir gelecek kurma bilincinin
gelişmesi sağlanacaktır. THKP-C ve
THKO geleneği canlandırılarak Tür-
kiye’de sol için yeni bir tarih başla-
tılmış olacaktır." (a.g.e)

Blok sadece Türkiye halkının iki
damarının Kürt halkıyla birleştiril-
mesi başarısını göstermekle de kal-
mamış, aynı zamanda Kürtler arası bir-
liği de sağlamış! 

"Blok’un özgünlüğü ve değeri Kürt-
ler arası birliği sağlaması ve Türkiye
sol demokrasi güçleriyle buluşmasıdır.
Dolayısıyla bu karakterinin korunması
ve seçimde bu karakterin güçlenerek
çıkması şarttır." (a.g.e) 

Böylece her şey tamamlanmış olu-
yor; Türkiye halkının iki ana damarı
kazanılmış, Kürtler arası birlikte sağ-
lanmış! Bunların hepsi Blok içinde bir
araya getirilmiş. Türkiye'nin gelece-
ğinin önü açılmıştır artık! 

Gerçek hiçte böyle değildir. Bu ni-
teleme ve değerlendirmeler kendini
kandırmaktır, halkı kandırmaktır. 

Kürt milliyetçi hareketi her şeyi
kendisiyle başlatmayı, kendini adeta
dünyanın merkezine koyan, abartılı de-
ğerlendirmeler yapmayı anlayış haline
getirmiştir. Bakın söylemlere: “ –Blok-
la– THKP-C ve THKO geleneği can-
landırılarak Türkiye’de sol için yeni bir
tarih başlatılmış olacaktır” diyorlar. 

THKP-C geleneği Kızıldere’den
bugüne canlıdır ve bu gelenek büyü-
tülerek, kan-can pahasına bugünlere ta-
şınmıştır. Bugün bu geleneğe söz söy-
lenemiyorsa, bu gelenek unutturula-
mamışsa, bu geleneğin gücünden ve Kı-
zıldere’den bugüne sürdürülen müca-
dele sayesindedir. Ve bu gelenek asla
parlamenter hayaller ve bunda anlamını

bulan düzen içi hesaplar üzerinde can-
landırılamaz. Düzen içilik, parlamen-
terizm, uzlaşı, icazet, teslimiyet bu ge-
lenekle asla bağdaşmayacak şeylerdir. 

THKO geleneğine sahip olduklarını
söyleyenlerin ise bugün gelinen nok-
tada bu gelenekle uzaktan yakından bir
ilgileri kalmamıştır. Bu geleneği de ya-
şatan devrimci harekettir.

İTTİFAK NEZDİNDE TERCİH
EDİLEN, HALKLARIN 
KURTULUŞU DEĞİL, 
DÜZENDİR! 

Kürt milliyetçi hareketi bugün
"Kürt sorunu çözülsün de nasıl çözü-
lürse çözülsün" noktasına gelmiştir. 

Elbette bu yeni bir durum değildir.
1990 başlarından itibaren açık biçim-
de bu yola girilmiştir. 

Çözüm için kimlerden medet umul-
mamıştır ki; 

Avrupa Birliği, Amerika, TÜSİAD,
Sabancılar, düzen partileri, en son
AKP... "Denize düşen yılana sarılır"
misali, her süreçte düzen güçlerinden
birine sarıldılar. 

Ancak yaşanan tam bir hayal kı-
rıklığıdır. Yaşanan her örnek çözümün
düzen ve düzen güçlerinden değil; ter-
sine halkların ortak mücadelesinden ve
devrimden geçtiğini gösterdi. Kürt
milliyetçileri bu gerçeği görmek iste-
medi. Her adımda biraz daha düzenin
içine çekildi. 

Kürt milliyetçileri şimdi de sarıla sa-
rıla Kürt gericiliğine, bir samanlık
kaçkınına, reformist solun bir kesi-
mine, örgütsüz birine sarıldı. Bu ter-
cih Kürt halkının kurtuluşu tercihi de-
ğil, bu tercih düzen içi bir tercihtir. 

Kürt gericiliğinin sembolü Şera-
fettin Elçiler’le, Altan Tanlar’la it-
tifak ulusal bir ittifak değil, Kürt hal-
kının çıkarına olan bir ittifak değil, ge-
rici bir ittifaktır. 

PARLAMENTODA DEĞİL 
KÜRKÇÜLER’İN YOLUNDA HİÇ DEĞİL! 
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GELECEĞİMİZ KIZILDERE’NİN YOLUNDADIR

Türk, Kürt, Türkiye halklarının
kurtuluşu bir ve ortaktır. Devrimciler
sorunu böyle görürler. Halklarımızın
ortak mücadele birliğinin sağlanması
bu anlamda devrimcilerin, Türkiye
devriminin önemli vazgeçilmez bir
görevidir. Ve hiç kuşku yoktur ki bu
görev tüm söylemlerin ötesinde ve ön-
celikle pratik bir görevdir. Bu görev
halklarımızın kurtuluşunu sağlayacak
bir zeminde ısrarlı, kararlı, yolundan
sapmayan bir mücadeleden geçer ön-
celikle. Devrimciler on yıllardır yo-
lundan sapmadan, vazgeçmeden, uz-
laşmadan, ıslah olmadan bu mücade-
leyi veriyorlar. Bu, yolundan saptırı-
lamayan devrim kavgasıdır. 

İşte Kürdü ve Türkü ile halklarımı-
zın mücadele birliğinin sağlanacağı
zemin budur. Halkların mücadele bir-
liğini sağlama görevi devrim iddiasıdır.
Devrim iddiasını taşımayanların halk-
larımızın mücadele birliğini sağlama
diye bir görev ve iddiaları da yoktur. 

Kürt milliyetçi hareketinin de böy-
le bir sorunu; halklarımızı birleştirme
diye bir sorunu olmamıştır. Kürt mil-
liyetçi hareketinin açmazlarından biri
de, halklarımızın mücadele birliğini
sağlayamamış olması, dahası milliyetçi
anlayışıyla halklarımızın mücadele
birliğini engellemiş olmasıdır. 

Şimdi Emek, Demokrasi ve Öz-
gürlük Bloku’na ne demeli? 

Bir yerde açmaz, tıkanıklık, hayat,
Kürt milliyetçi hareketine gerçeği da-
yatıyor. Bu gerçek halklarımızın ortak
kurtuluşu, dolayısıyla halklarımızın
mücadele birliğinin sağlanması ger-
çeğidir. Elbette halkların kurtuluşunu
düzen içi sınırlarda arayanlar, kurtuluşu
düzen içi sınırlara hapsedenler kendi
ittifaklarını, kendi birliklerini de buna
göre seçeceklerdir. Ve seçmişlerdir... 

DEVRİMCİ DEĞERLERİMİZ 
KİRLETİLEMEYECEK 
KADAR BERRAK VE 
TEMİZDİR! 

Bakın, "sosyalist" diye nitelenen
"önemli bir sembol" denilen kişiye; Er-
tuğrul Kürkçü'ye... 

Evet dönekliğin sembolüdür o. 

Yoldaşları faşist kurşunlarla katle-
dilirken, son nefeslerine kadar Türkiye

halklarının kurtuluşunun nereden geç-
tiğini haykırırken, kuşatma altında em-
peryalistlere ve onların işbirlikçilerine
meydan okurken o samanlık içinde sak-
lanmıştır. O canını kurtarmış ancak de-
ğerlerini satmış, öldürmüştür, canlı bir
cenazedir o günden bu güne artık. 

“Sağ kurtulmuş olması suç mu?”
diyorlar. Elbette bir çatışmadan sağ da
çıkabilirsiniz. Silahınızın son mermi-
sine kadar çatışmışsınız ve silahsız kal-
mışsınızdır. Düşman size fiziken uzan-
mıştır ve tutsak almıştır. Oysa Ertuğ-
rul Kürkçü’nün durumunun bununla
hiçbir ilgisi yoktur. 

E. Kürkçü çatışmamayı tercih et-
miştir. Kızgın çatışma içinde tüm ka-
rarlılığını yitirmiştir. Teslim olduktan
sonra askeri savcılık ifadesinde şunları
söylemiştir: 

"Bu sırada dışardan teslim olma-
mız için megafonla bir ihtar daha ya-
pıldı. Arkadaşlara teslim olup olma-
yacağımızı sordum. İlk verilen ka-
rardan asla dönülmeyeceğini söyle-
diler... Bunun üzerine çatışma bitene
kadar teslim olmamaya karar verdik."
(Çıkmaz Sokak, Uğur Mumcu) 

E. Kürkçü dışında Mahir ve yol-
daşları şehit düşmüştür. E. Kürkçü sa-
manların içinde saklanmıştır. Bu arada
askerler onu aramaktadır. Ancak artık
E. Kürkçü çatışma iradesini yitirmiştir.

"Samanların yanına yaklaştıkla-
rında -komandolara (bn)- bir an ateş
açıp açmamak konusunda tereddüt ge-
çirdim. Ancak 5-6 eri öldürerek ne ha-
rekete ne de kendi kişilik ve ideoloji-
me hizmet edemiyeceğimi, bir şey ka-
zandıramıyacağımı düşündüğüm için
silahı bırakıp dışarıya çıktım." (a.g.e) 

Devrimcilik, Türkiye Devrimi, em-
peryalistlere ve onların yerli işbirlik-
çilerine kafa tutmak E. Kürkçüler için
"çıkmaz sokaktır"! 

Mahirler farklı mayadan, farklı
soydandılar. 

Onlar “3-5 kişi ile koskoca karanlıklar
imparatorluğuna kafa tutan Adalılar-
dır.” Samanlık kaçkınlarının sözleriyle
kanacak, ikna olacak değillerdir. Onlar,
devrim yolunun sarp engebeli ve do-
lambaçlı olduğunu çok iyi bilenlerdir. 

Onların adası “dostluk, yoldaşlık ve
mertlik ormanıdır” ve mertler er mey-

danında olurlar. Samanlıklarda değil! 

Samanlık bir tercihtir. Bilinçli,
iradi bir tercihtir. Kızıldere’ye uzanan
yol nasıl ki Türkiye devriminin yoluy-
sa ve bu yol iradi, bilinçli tercih edilen
bir yolsa, Kürkçüler’in seçtiği samanlı-
ğın yolu da bilinçli bir tercihtir. Ne bir
anlık bir şey, ne bir tesadüf, ne bir şans
eseri olan şeydir. Nitekim bunun bilin-
çli bir tercih olduğu bundan sonraki
adımlarında da ortaya çıkmıştır. 

Mahkemede “bir yanlış içine düş-
tüklerini ve Mahir Çayan'ın kurba-
nı olduklarını” söyleyecektir. 

Halkımız yolundan dönene, dü-
şüncelerini inkar edene, yoldaşlarını
yarı yolda bırakana "DÖNEK" der... 

Bu evrensel bir "değersizlik"tir... 

Ve halkımız dönekleri sevmez... 

Ve şimdi yoldaşlarını satan bu dö-
nek "halkın vekili" oldu. 

Yoldaşlarını satandan Kürt halkına
ne hayır gelecek? Burjuva parlamen-
tosundan halklarımıza ne hayır gelir-
se bu dönekten de halkımıza o kadar
hayır gelecektir.

Bir döneği, bir samanlık kaçkınını
"THKP-C geleneğinden gelen biri...
önemli bir sembol" diye nitelemek
THKP-C'nin yarattığı, Mahirler’in
yarattığı değer ve geleneklere haka-
rettir. Bu değerleri kirletmektir. 

THKP-C geleneği "Biz buraya
dönmeye değil ölmeye geldik" diyen
bir gelenektir. 

THKP-C geleneği "Türkiye halkla-
rının kurtuluşu anti-emperyalist, anti-oli-
garşik devrimdedir" diyen ve bunun mü-
cadelesini veren bir gelenektir. 

Bir dönekten "kahraman" yarat-
maya çalışmak, bunu yapanları da
kirletir ancak. 

Halkımız döneği de unutmaz, ken-
disi için, ölümü tereddütsüz göze alan
kahramanlarını da unutmaz, unutma-
yacaktır. 

Kızıldere gerçeği devrim gerçeğidir.
Devrim yürüyüşümüz o günden bugü-
ne “Kurtuluşa Kadar Savaş” şiarıyla de-
vam ediyor. İhanetler, teslimiyetler, em-
peryalizm ve oligarşinin saldırıları, Tür-
kiye halklarının devrim yürüyüşünü
durduramayacaktır. 
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Bu hafta da Dersim’deyiz. Ne
kadar zaman sürer bu çadırın altında
direnenleri size yazmamız bilmiyoruz.
Ama biliyoruz ki en son zaferlerini
size taşıyacağız, coşkulu sloganları-
nı size ulaştıracağız. 

Ali’mizin kendi sesini, naaşını
size taşıyacağız.

Tüm Cepheliler de bugünü büyük
bir heyecanla beklediğini ve hiç kim-
senin kazanıp-kazanmama konusunda
bir şüphesinin olmadığını biliyoruz.

Bu güce, heyecana sahip, zaferden
emin olan Cepheliler için hayal veya
abartılı beklentiler değildir.

Çünkü Cepheliler yeri geldiğinde
hayallerini gerçek kılmıştır. Yola çık-
tıklarında bir daha o yoldan, zafere
ulaşana kadar vazgeçmediklerini dost-
düşman herkese bizzat pratiğiyle ka-
bul ettirmiştir.

Bu yüzden daha büyük hayallere;
insanın emeği ve onuruyla var oldu-
ğu o günlerin hayaline ulaşmak için
de adım adım yürüyeceğiz… “Ya
yeni bir yol bulacağız, ya da yeni bir
yol yapacağız”.

DİRENECEĞİZ!

BEDELİ NE OLURSA OLSUN,
ÖDEYECEĞİZ

AMA, CENAZEMİZİ ALACA-
ĞIZ!

14. GÜN/ 23 Haziran 2011   
Mavi naylon çadırımız rüzgar

esintisiyle ayaza tutarak sallanıyor.
Yavaş yavaş 06.00 gibi kalkıyorum ki
benden önce kalkmış gülümseyen
üç çift göz görüyorum. 

Saat sekiz gibi sarı saçlarıyla genç
bir kızın “gençler kimse yok mu?”

seslenişiyle dışarı bakıyoruz. Çay ve
şeker getirmiş, teşekkür ediyoruz.
Saat 09.00 da yine bir kadın yanında
13 yaşlarında çocuğu ile çay ve şe-
kerleriyle geliyor, eşinin selamlarını
getiriyor sıcacık. Daha öncede bizi zi-
yarete gelen Derya kardeşimiz eşiy-
le birlikte aynı ihtiyaçlarımızın ol-
duğunu düşünerek bir sürü poşet ve
suyla geliyor. Süreci anlatıyoruz “kal-
bim sizinle” diyor.

Araçla veya yaya olarak sürekli
gözleniyoruz. Saatte kaç kez geçi-
yorlar saymakta zorlanıyoruz. 

Yaşlı bir amcamız çadırımızı zi-
yaret ediyor. Çok dertli. “Dersim
zulmün hep merkezi oldu hala da de-
vam ediyor” diyor. Oldukça bilinçli
ve bilgili anlatıyor çayını yudumlar-
ken. Birkaç sene önce vefat eden Der-
sim 38’ i yaşayan Emine Kaya “Zin-
ge Topal” (Topal Emine diğer adıy-
la) onun anılarını anlatıyor. Merkezi
Demirkapı bölgesinde bütün halkı
genç, yaşlı, çocuk kimseyi ayırmadan
sıraya dizip kurşuna diziyorlar. Topal
Emine bacağından ve kolundan ya-
ralanıyor, ölülerin altında kalarak
dört gün kıpırdamadan katliamdan
kurtuluyor. Askerler insanları tara-
dıktan sonra kontrolde ederlermiş
ölüp ölmediğine bakarak. Henüz em-
zirme döneminde olan bir çocuk ölü-
lerin arasından sürünerek annesinin
göğsünü arayıp bulur. Süt için anne-
sinin göğsüne gömülen çocuğu ko-
mutan fark eder ve çocuğun kafasına
tek el ateş eder. “Bunu görmüşse bu
çocuk ilerde başımıza bela olmasın”
der. Topal Emine gözyaşları arasında
çaresizce tanık olur. Gözyaşları içine
akar ölene kadar unutmaz bu olayı.
Kendi ailesinden kurtulan olmadığı

için ömrünün sonuna kadar bir orada
bir burada Dersim halkının dayanış-
ması ile yaşar. Linge Topal’ın, Emi-
ne’nin hikayesi yürekte nefes dü-
ğümletiyor. 

Beyoğlu Emekli Sen’den Nebahat
Albayrak arıyor. Kocaman bir aile ol-
duğumuzu oda vurguluyor. “Dünya-
nın neresinde olursak olalım” diyor.
Sefgan, annesi ve yanlarında 2 tane
abla selam veriyorlar. 

15.GÜN/ 24 Haziran 2011   
Uzaklardan yanımızda olduğunu

duyuranlara turnalar dolusu merhaba.
Gece benimle dönüşümlü destek aç-
lık grevi yapan Dev Genç’li arkadaşla,
nöbetimizi tutan Kürt kızı ile genç ba-
yan öğretmenimizin bulutlanmış göz-
lerine merhaba…

Hatip Dicle’nin vekilliğinin gasp
edilmesini protesto eden BDP’li Der-
sim’li gruptan ziyaretimize geliyorlar.
Sloganlarla yürüyüşe geçtiklerinde al-
kışlarla destek veriyoruz. İl başkanı,
ilçe belediye başkanları ve Dersim be-
lediye başkanı ile konuşuyoruz. Sü-
reci anlatıyoruz.

Anadolu Federasyonu’na bağlı
Halk Kültür Evi’nden arayıp destek-
lerini sunup yarınki pikniklerinde can-
lı bağlanabilir miyiz diye soruyorlar ta-
bii ki diyorum. Malatya Haklar Der-
neği’nden arkadaşlarımız unuttuğu-
muzu sanmasınlar onların seslenişi her
an yanı başımızda. İçerden ve dışarı-
dan mesajlar alıyorum hepsi samimi ve
içten. Selamlıyoruz bizde onları. 

Emekli Sen Kartal ve Beyoğlu Şu-
be’den Okmeydanı Sibel Yalçın Di-
reniş Parkı’nda 3 gün sürecek olan
Anadolu Halk Festivali’nde bulun-
dukları sırada arayıp desteklerini su-
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nuyorlar. Türkiye ve Avrupa’dan arı-
yor desteklerini sunuyorlar “birlikte
kazanacağız” diyorum, diyorlar. 

16.GÜN/ 25 Haziran 2011      

Yirmi beş yıllık arkadaşım TA-
YAD’lı Davut dün destek açlık gre-
vine başladı. Bütün işlerimizi bitirip
gazete ve kitap okumaya başlıyoruz. 

Dersim’deki demokratik kitle ör-
gütleri ziyaret edip eylemimizi se-
lamlayıp ortak hareket etmek iste-
diklerini belirtiyorlar. Hiç bir şeye ka-
palı değiliz açılması koşuluyla mezar
tabir edilen tümseklerin. 

Dersim’deki Ermenilerin asimi-
lasyonu, tarihini ve hala yaşayan
Ermeni toplumunu araştıran bir der-
giden bir arkadaş geldi, Osman-
lı’dan günümüze sürgün, kıyım ve
katliamları konuşuyoruz. Hamidiye
olaylarını, Alevilerin Ermenilere ku-
cak açışını aynı coğrafyanın benzer
acıları iç çektiriyor bizlere. 

Yaşlı bir amcamız geldi. “Roj ve
Hayat TV de izledim seni ve anneni.
Seni gözlerinden, anneni ellerinden
öpmeye geldim” diyor. Bizi televiz-
yonda izlerken karı-koca ağladıkları-
nı cümle arasında samimice geçiriyor. 

Stutgart’taki Anadolu Federas-
yonu’na bağlı Halk Kültür Evi’nin
pikniğine canlı bağlanıyorum. Sev-
gi ve kararlılığımızı paylaşıyorum. 

Her ailede tartışmalar olur derler
halk deyimiyle. İki TAYAD’lı anne-
miz bir konu hakkında fikir ayrılığı-
na düşerler. Azcık da yanlış anlaşıl-
ma olmuştur. Analardan biri diğeri-
ne sen var ya sen 10 sene evvel fa-
lanca eylemde böyle yapmıştın de-
yince hepimiz kahkahalara boğulu-
yoruz. İşleri gibi 10 sene önceki ey-
lemlerine sahip çıkıp hala burada ola-
bilmişler. TAYAD; vicdanın, karar-
lılığın, sevginin, bağlılığın sesi…  

Ankara TAYAD’dan Mehmet
amca kalabalık bir gurubu temsilen
arıyor “kazanacağız” diyor ve yanı-
mızda olduğunu vurguluyor. 

Gecenin son dakikalarında Çayan
Mahallesi’ndeki çadırdan telefon ge-
liyor. Çadırların kalbi bir atıyor. 

17.GÜN/ 26 Haziran 2011 

Burnum hafif tıkalı uyanıyorum.
Sinüzitlerim azdı sanırım hemen te-
daviye başlıyoruz ıhlamur vb. gibi
bitki çaylarıyla. 

Avrupa ve Türkiye’nin birçok ye-
rinden destek mesajları alıyoruz. Ok-
meydanı’ndaki  Anadolu Halk Festi-
vali'nden arkadaşlar arıyorlar, biz de
onlara başarılar diliyoruz. Artık bu-
ranın yerlisi olduk, gelip gidenle göz
teması kurup selamlaşıyoruz. Bir kaç
gündür değişik şehir plakalarını taşı-
yan araçlar geliyor; tatil başladı kesin.
Çadırımızı görüp gelenler oluyor şe-
ker ve çay getiriyorlar. Almanya Ana-
dolu Federasyonu'ndan canlı bağlan-
tı oluyor süreci paylaşıyorum. 

Oldukça yaşlı bir kangal kırması bir
köpeğimiz var. Kendi hiyerarşisi için-
de dışlanmış diğer köpeklerden. Her
gün yanımıza geliyor. İsmi Gölge.

18.GÜN/ 27 Haziran 2011 

Yiğitlerin odağında Dersim’in
kalbinde yeni güne merhaba diyoruz.
TAYAD’lı Davut ağabeyimizi İstan-
bul’a yolculuyoruz. 

Kocaeli Kandıra 1 ve 2 No’lu F
Tipleri’ndeki devrimci tutsaklardan
mektup geliyor. “Fiziken tutsağız
belki ama yüreklerimizle hep yanı-
nızdayız Sakine ana, Hüsnü abi” di-
yorlar. Özlem ve hasretle Sakine an-
nemin ellerinden öpüyorlar. Ne kadar
çok oğlu oldu annemin. Hepsi Ali gibi
yiğitler hepsi iliklerine kadar insan,
hepsi tecriti yıkacak kadar güçlü. On-
lara Sakine ana tek tek selam yollu-
yor. Gözlerinden öpüyoruz; kocaman
yüreklerini kucaklıyoruz. Baskı iş-
kence ve her türlü keyfiliğin sürdü-
ğü F Tipleri’ni lanetliyoruz. Orada
hücrelerinde yalnız olmamaları ge-
rekir; her nerede olursa olsun du-
yarlılık göstermeliyiz. 

Ve sen onur duyduğum yiğit kar-
deşim hücre hücre alıyoruz seni ya-
nımıza. 

Her pazartesi yaptığımız basın
açıklamasını yineliyoruz. Demokra-
tik kitle örgütleri de destek veriyor.
“Ali Yıldız Ölümsüzdür” sloganıyla
inletiyoruz Dersim’i. Telefonda des-

tek mesajları birbirini izliyor. 

Sağlığımızı soruyorlar gayet iyiyiz,
hem de çok iyi ve moralli. Kısada olsa
bir sevinç yaşıyoruz; çalışmalarında bir
sorun daha aşılıyor.  Yarın Ova-
cık’talar. Gözeleri meşhur Ovacık. 
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Devrimci

Mücadelede
Emekliler yaptığı
yazılı açıklamada;

"Egemen sınıflar ve oligarşi sı-
nıflar mücadelesinin her yükseldi-
ği dönemde halkın öncülerine yö-
nelik baskı ve şiddetini arttırmış
gözaltılarla yargısız infazlarla kat-
liamlarla halka gözdağı vererek
devletle baş edilemeyeceğinin me-
sajını vermeye çalışmıştır. Ülke-
mizde devletin sürdürdüğü politi-
kaların bir yanı da toplu mezar po-
litikasıdır. Devlet bu politika ile mü-
cadele eden kesimleri korkutmak,
yıldırmak sindirmek ve devrimci
mücadeleyi sürdürenlerin bir mezar
yerlerinin bile olmayacağı imajını
vererek mücadelenin dışında bı-
rakmaya çalışıyor. Dersim kırsalında
çatışmada öldürülerek şehit edilen
yoldaşımız Ali Yıldız’ın mezarının
açılarak cenazesinin ailesine teslim
edilmesini istiyoruz. Toplu mezar-
ları açtırma mücadelesi haklar ve
özgürlükler mücadelesidir. Cena-
zemizi İstiyoruz Alacağız." dediler.

Anadolu Haklar

ve Özgürlükler
Derneği yaptığı yazı-
lı açıklamada;

"(...) Unutmadık, unutmayacağız
unutturmayacağız! Devrimciler hal-
kın hafızasıdır, bu yüzden şehitle-
rimizin üzerimize yüklediği so-
rumluluğun farkındayız.  Egemen-
lerin kendi koyduğu yasalarını çiğ-
neyen bu ahlaksız oyununu boza-
cağız. Şehitlerimizin cenazelerini
bile bize vermeyen düzenin mas-
kesini indireceğiz. Ve alacağız on-
ları o karanlık kuyulardan. Ben
devrimciyim, demokratım diyen

herkesin görevidir bu. Yerine geti-
receğiz bu görevi. Çünkü bizler er
meydanında yoldaşlarını terk et-
meyen, kendi bedenini yoldaşları-
na kalkan yapan fedakar savaşçıla-
rın öğrencileriyiz. Onların öğret-
tikleriyle mücadele edeceğiz. Gü-
lerimiz gibi Ali Yıldız’ın da ismini
kazıyacağız kazandıklarımız hane-
sine. Belki aylar, belki yıllar süre-
cek ama onu bizden ayırdıkları her
an için pişman edeceğiz düşmanı;
tek tek, kapı kapı herkese anlata-
cağız Ali Yıldız’ı. 

Ve yine biz kazanacağız." dediler.

Gülsuyu Gülensu

Haklar Derneği
yaptığı yazılı
açıklamada;

Mezarlar tüm dünya halklarının
geleneksel bir değeridir. Şehitlerimiz,
savaşarak şehit düşen halk kurtuluş
savaşçılarımız, umudumuz, değeri-
miz, öğretmenlerimizdirler. Bir me-
zarlarının bile varlığına dayanama-
maları, kaybetmeye çalışmaları biz-
lerin de hafızalarından silinmesi için,
bilmememiz, öğrenmememiz içindir.
Oysa gerçekler asla gizli kalamaz,
halkın değerleri asla yok edilemez-
ler. Çünkü halk yarattığı gelenekle-
ri unutmaz, kendimiz için şehit dü-
şenleri unutmayız. Devlet bizlerin bu
değerlerini elinden almaya çalışarak
ne kadar ahlaksız namussuz bir ge-
lenekten geldiğini, ne denli çaresiz ol-
duğunu göstermektedir. Ali Yıldız-
lar’ın bedenleri bu ülke toprakların-
da tohum, mezarları filiz olacaktır.
Toplu mezara gömülen halk savaş-
çımız, gerillamız Ali Yıldız’ın cena-
zesini istiyoruz. Toplu mezarların
açılmasını istiyoruz. Aynı taleple
Dersim’de ağabeyi ve yoldaşları ta-
rafından başlatılan açlık grevimizi sa-
hipleniyor, selamlıyoruz." dediler.

TAYAD’lı Ailelerin her hafta pa-
zartesi günü yapılacak basın açık-
lamasının 27 Haziran günü ikinci-
si yapıldı. Dersim Yeraltı Çarşısı
üzerinde saat 18.00’de başlayan
eylemde “Toplu Mezarları Yaratan
Katilleri İstiyoruz-TAYAD’lı Ai-
leler” pankartı açıldı. Eylemde;
“Ali Yıldız Ölümsüzdür!”, “Kah-
rolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz!”, “Bedel Ödedik Bedel Öde-
teceğiz!”, “Katil Devlet Hesap Ve-
recek!”, Anaların Öfkesi Katilleri
Boğacak!”, “Cenazemizi İstiyo-
ruz!” sloganları atıldı. 

Yapılan açıklamada AKP ikti-
darının her konuda olduğu gibi
toplu mezarlar konusunda da iki-
yüzlüce yaklaşımı teşhir edilirken,
“Ali Yıldızlar’ı sahiplenmek, per-
vasızlığa barikat örmektir. Ali Yıl-
dız’ı oradan çıkaracağız. Dersim’de
toplu mezarları açtırmak için süren
direniş, tüm halkın direnişidir, tüm
halkın onuru, vicdanıdır, tüm dev-
rimci, demokrat, ilerici kesimler bu
direnişi sahiplenmeli, destekleme-
lidir.” denildi. 

Ali Yıldız’ın abisi Hüsnü Yıl-
dızın sürdürdüğü açlık grevinin
18. gününe geldiği vurgulandı.
Açıklamaya 43 kişi katılırken Par-
tizan ve DHF destek verdi.

Eylem öncesi 200 bildiri halka
ulaştırılırken, megafonla “Halk sa-
vaşçımız gerillamız Ali Yıldız”ın
cenazesini istiyoruz” denilerek ey-
lemin duyurusu da yapıldı.

Bu Direniş Halkın
Onuru, Vicdanıdır!

Ali Yıldız’ı Sahiplenmek
Faşizmin 

Saldırılarına  Barikat
Örmektir! Evlatlarımızın

Sahipsiz Olmadığını
Göstermektir!

“Kendi Bedenini Yoldaşlarına
Kalkan Yapan Fedakâr

Savaşçıların Öğrencileriyiz” 



GELECEĞİMİZ KIZILDERE’NİN YOLUNDADIR

AKP iktidarının
kontrgerillayı tasfiye
söylemi karşısında ya-
şadıklarımız kontrge-
rillanın hala işbaşında
olduğunu gösteriyor.

Kontrgerillayla Balyoz, Ergenekon adı
verilen davalar kapsamında, iktidar içi
güç odakları arasındaki uzlaşmanın
izin verdiği ölçüde, emekliye ayrılmış,
gözden çıkarılmış Ayhan Çarkın-
lar’ın, Veli Küçükler’in şahsında he-
saplaşılamayacağı açıktır. Hala bir
mezar özleminde ise analarımız, hala
önce katledip sonra bir çukura attık-
ları cenazelerimizi vermiyorlarsa ora-
da bırakın kontrgerillayla hesaplaş-
mak demokrasiden, hatta insanlıktan
dahi söz edilemez.

Türkiye’de halihazırda
tespit edilmiş 114 toplu
mezar bu mezarlarda
yatan 1579 insanımız var

Ve AKP iktidarı ailelerin tüm baş-
vurularına karşın cenazeleri aileleri-
ne vermeyerek hem kontrgerillanın
suçlarına ortak oluyor hem de bu dü-
zenin devam etmesi istediğini ortaya
koyuyor. Bunun son örneği Ali Yıl-
dız’ın gömülü olduğu toplu mezarın
açılması ve cenazesinin teslimi ile il-
gili yaşanan süreçtir.

1 Nisan 1997 tarihinde Dersim’in
Çemişgezek ilçesinde içlerinde Ali
Yıldız isimli DHKC gerillasının da bu-
lunduğu 19 gerilla tank ateşi ve lav si-
lahlarıyla katledildi. Cenazeler ailele-
rine teslim edilmediği gibi Çemişge-
zek ilçesinde açılmış bir çukura geli-
şigüzel gömüldü. Olayın yıllar sonra
açığa çıkması üzerine 19 insanımızı
katledenlerin cezalandırılması, cena-
zelerin ailelere teslim edilmesi için Çe-
mişgezek savcılığına suç duyurusun-
da bulunduk. Bu başvurudan sonra ya-
şanılanlar Türkiye’de adalet gerçeği-
ni, nasıl adaletsiz bırakıldığımızı he-
pimize bir kez daha gösterdi. 

Önce Çemişgezek Savcılığı gö-
revsizlik kararı vererek dosyayı Ma-
latya Özel Yetkili Savcılığa gönderdi.
Uzun süre dosyayı elinde tutan Ma-
latya Savcılığı Şubat ayında mezarı aç-

maya karar verdi. Ancak dozerlerle me-
zar açmaları sadece hukuka değil ah-
laka da aykırıydı. Mezarın usulüne uy-
gun açılması bu sırada adli tıp he-
kimlerinin, avukatların hazır bulunması
isteminde bulunduk. İçlerinde Adli
Tıp Ana Bilim Dalı başkanlarının bu-
lunduğu adli hekimler, antropologlar
ve avukatlar mezar açımında bulun-
maya hazır olduklarını Malatya Sav-
cılığı’na bildirdiler. Malatya Savcılı-
ğı önce hava muhalefeti daha sonra
bölgede süren operasyonları gerekçe
göstererek mezar açımını defalarca er-
teledi. Hepimiz mezar açımını bek-
lerken Malatya Savcılığı Mayıs ayın-
da takipsizlik kararı verdi. İnsanlarımızı
katledenlerin, cenazelerimizi yakan-
ların cezalandırılması talebi redde-
dildi. Çünkü savcılığa göre 19 insanı-
mızın tank mermisiyle katledilmesi,
vücutlarının yakılması “kanunun em-
rinin” yerine getirilmesiymiş ve orta-
da bir suç yokmuş!

Malatya Savcılığı sadece takip-
sizlik kararı vermekle de yetinmedi,
aynı zamanda cenazelerin çıkarıl-
ması için hiçbir işlem yapmayacağı-
nı da belirtti. Cenazenin kendisine ait
olduğunu düşünen kişiler hukuk mah-
kemesine gidip tespit davası açarak
DNA testi yaptırıp, şayet cenazeler ya-
kınlarına aitse alabilirlerdi. Karar
açık; istediğimi öldürürüm, bırakınız
öldürenleri cezalandırmak hakların-
da tek bir işlem dahi yapmam ve de
cenazeleri ailelerine vermem. Oysa-
ki açık hukuki düzenlemelere, Ada-
let Bakanlığı tarafından yayınlanan
genelgelere göre kimlik tespitlerinin
savcılar tarafından yapılarak cenaze-
lerin ailelerine teslim edilmesi yasal
zorunluluktur. Bu gerekçelerle tekrar
Çemişgezek Savcılığı’na başvuruda
bulunduk. Bu açık düzenlemeleri ha-
tırlattığımız Çemişgezek Savcılığı
Özel Yetkili Savcılık talimatı olmadan
hiçbir şey yapmayacağını söyledi.
Oysaki Çemişgezek Savcılığı Malat-
ya Savcılığı’na bağlı değil. Bu DGM
yargısının tüm yargı sistemini kont-
rolüne aldığını gösteriyor. Çemişge-
zek Savcılığı’nın bu cevabı üzerine
Malatya Özel Yetkili Savcılığı’na

başvurduk ve cenazemizi istedik.
Malatya Savcılığı Çemişgezek Sav-
cılığı’nın amiri olmadığını ve o olay-
la kendisinin ilgilenmeyeceğini be-
lirtti. Sonra Tunceli Başsavcısıyla
görüştük. Tek talebimiz var; cenaze-
mizin verilmesi. Başsavcı, Çemişge-
zek Savcılığı’nın kendisine bağlı ol-
madığını ve bir işlem yapamayacağını
söyledi. Cenazemizi istiyorduk lakin
muhatap bulamıyorduk. Bunun üze-
rine bu kez Elazığ Başsavcılığı’na
başvurduk. Çemişgezek Savcılığı’na
talimat verip mezarın açılmasını talep
ettik. Başsavcılık önce talebimizi
olumlu karşılayarak mezarı açacağı-
nı söyledi ve yanımızda talimat ver-
mek için Çemişgezek savcısını aradı.
İşin seyri bu telefon görüşmesi son-
rasında değişti. Özel Yetkili Savcılı-
ğı’nın devrede olduğunu belirterek bu
kez mezarı açamayacaklarını söyle-
diler. Düşünün bir Başsavcılık, Özel
Yetkili Savcılıktan korktuğu için iş-
lem yapamıyor. Böyle bir yargı sis-
teminin adalet dağıtması mümkün
müdür? Dahası kardeşinin cenazesi-
nin verilmesi talebiyle 20 gündür
Dersim’de açlık grevi yapan Hüsnü
Yıldız emniyet tarafından düzenli ve
sürekli tehdit edilmesine ne demeli!
Hüsnü Yıldız’ın açlık grevine yattı-
ğı çadırı 48 saat içerisinde kaldırma-
sı gerektiğine dair Tunceli Valiliği ka-
rar üstüne karar alıyor. Cenazeyi is-
tediği zaman ortada görünmeyen
devlet açlık grevi çadırını görünce
Hüsnü Yıldız’ı hatırlıyor. İşte bu tab-
lo kontrgerilla gerçeğinin sadece dü-
nün ve hatırlanmayan geçmişin değil
bugünün ve yarının sorunu olarak kar-
şımızda durduğunu gösteriyor.

Sadece hukuki değil aynı zaman-
da insani bir talep karşısında dört baş-
savcılığın içerisinde bulunduğu hukuk
dışılık; Malatya, Elazığ, Tunceli, Çe-
mişgezek arasında tükettikleri adalet
ve yarattıkları keyfilik, cenazemiz kar-
şısında düştükleri acz açık değil mi-
dir? Evlatlarımızı katledenler ara-
dan 14 yıl geçse de hala cenazeleri-
mizden korkuyorlar. Cenazelerimizi
almak ve de onların korkularını bü-
yütmek alnımızın ak cefası olsun!
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Avukat Taylan TANAY: Hüsnü Yıldız Cenazeyi İstediği Zaman Ortada
Görünmeyen Devlet,  Açlık Grevi Çadırını Görünce Hüsnü Yıldız’ı hatırladı. 

CENAZEMİZDEN KORKUYORLAR



27 Haziran'da, açlık grevinde olan
Cepheliler 43. günündeler... Kamu
Emekçileri Cephesi ve KESK'ten
memurlar çadırlarını ziyarete geliyor..

Ziyaretçiler geldikçe daha bir
mutlu oluyorlar. Sohbetlerin arasın-
da direnişçilerin gülümsemeleri hiç
eksik olmuyor. 

Ayrıca oraya misafir olarak gelen
bazı ziyaretçiler Çayan'da dergiyda-
ğıtımına da çıkıyorlar ve 50 dergi da-
ğıtılıp yine misafir oldukları çadıra
geri dönüyorlar. Ziyaretlerini deste-
ğin ötesine taşıyorlar.

Çayan Mahallesi'nde polisin ve
halk düşmanı faşistlerin saldırısına
rağmen hayat aynı şekilde sürüyor.

Aileler hemen çadırın arka tara-
fında sohbet ediyorlar. 17 Haziran'da
halk düşmanı baba-oğulun yaptıkla-
rı hala hafızalarda. Evlerinin önünde
"Katil Polis Mahalleden Defol, İste-
miyoruz Sizleri" yazılı pankart hala
asılı.

Halk öfkeli; "Nasıl oluyor da
bu kadar namussuz, şerefsiz ola-
biliyorlar. Burayı Dayılar kurdu,
birlikte kaç şehit verildi bu ma-
hallenin yapımında. Onun otur-
duğu evi ona kim verdi?" diye ba-
ğırıyorlar. 5 kişi yaralanmış ve
“bakın bunların kanı yerde kal-
mayacak” diyorlar. 

29 Haziran günü çağrılarına
tekrar başladılar; sanatçılara, ay-
dınlara, devrimci-demokratlara çağ-
rılar yaptılar. "Adalet istemek için ÇA-
YAN'a" dediler.

Bu arada çadırda bulundukları
müddetçe mektuplar yazıyorlar. Şu
anda 30 tane mektup yazan direniş-
çiler yine toplu yürüyüşle mektupla-
rını postalayacaklarını söylüyorlar.

Tutsaklar yine direnişçileri yalnız
bırakmamış. Mektuplarıyla seslerini,
desteklerini direnişçilere ulaştırmışlar.

Masalarda tutsak mektupları...
Direnişçiler dışında çadıra ziyarete ge-
lenlerin de okuması için konulmuş.

Çadıra ziyaretçiler gelmeye devam
ediyor. Genç, yaşlı... işçilerden, me-
murlardan, gençlikten... destekler de-
vam ediyor.

İşte 30 Haziran günü gençlikten
adı Mahir olan bir arkadaş açlık gre-
vi nöbetini sabah saat 09.00'da dev-
ralıyor. Şu anda eylemde 3 kişiler. Biri
TAYAD'lı Ailelerden, biri mahalleli ve
bir de gençlikten arkadaş. Sazlarıyla,
sözleriyle, sloganlarıyla direnişlerini
sürdürüyorlar.

Çayan halkı yanıbaşlarında...

Direniş sürüyor.

ÇAYAN'DA DİRENİŞ SÜRÜYOR

‘Adalet İstemek için ÇAYAN'a’‘Adalet İstemek için ÇAYAN'a’

O, günler-
dir Dersim
merkezde yer-
altı çarşısı üze-
rinde kurduk-
ları çadırda
oğlu ve TA-
YAD’lı Aile-
ler ile birlikte
direniyor!

O, 18 yıl-
dır görmediği, resmini yanından
ayırmadığı oğlunun mezarı olsun
diye direnen bir anne. Bir devrimci-
nin annesi. Bağımsız bir ülke için,
tüm anneler evlat acısı yaşamasın
diye silah kuşanıp, dağlara çıkıp şe-
hit düşen bir devrimcinin annesi...

Anneler oğullarını, kızlarını me-
zarda görmek istemezler. Yaşam na-
sıl gerçekse ölüm de bir gerçektir ama
anneler oğullarına, kızlarına ölümü
yakıştırmazlar.

Tersine olup olmayacağı bir yana
ama anneler çocukları için hep iyi
şeyler isterler. Onların ezilmesini, işsiz
kalmasını, mutsuz olmasını istemezler.
O yüzden hep, anneler için “çocukla-
rı için saçını süpürge yaptı” derler.

Direniş çadırındaki anne, bu say-
dıklarımızın hiçbirini istemiyor. O bir
anne olarak, oğlunun mezarı olsun is-
tiyor! Oğlunun cenazesinin kendile-
rine verilmesini istiyor.

O, oğlunu, oğlunun vasiyetine,
halkın geleneklerine göre gömmek is-
tiyor. Oğlunun bir mezarı olsun is-
tiyor! Oğlunu sağ istemiyor ölüsü-
nü istiyor.

Günlerdir bunun için o küçücük
çadırda direniyor! Çadırı evi bilerek,
haklılığını halka anlatıyor. Onların
yardımını istiyor. Haklı mücadelesi
yanında yer almalarını istiyor.

O bir anne! Oğlunun cenazesini
isteyen bir anne.

Oğluna bir mezarı bile çok gö-
renlere karşı direniyor. Oğlunu dü-
şündükçe, onu toplu olarak, bir eşya
gibi gömenlerin affedilemeyeceğini
düşünerek öfkesiyle direniyor!

Bir anne olarak direniyor! Emek
verdiği, büyüttüğü oğlunun ölü be-
denini, belki de kalan 3-5 kemiğini is-
tiyor.

O bir anne ve ısrarla oğlunun me-
zarı olsun diye direniyor. İstiyor ki, gi-
dip acılarını onunla paylaşacağı, ondan
güç alacağı, özlem gidereceği başucuna
bir kırmızı karanfil koyacağı onu gö-
receği bir mezarı olsun oğlunun! 

Onu halkının, yoldaşlarının gelip
ziyaret edeceği bir mezara taşımak is-
tiyor. Biliyor ki, o toplu mezarda kal-
dıkça oğlunun vasiyetini yerine ge-
tirmiş olmayacak.

Bunun için DİRENİYOR o
anne!

‘O’nun da bir mezarı olsun!’
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GELECEĞİMİZ KIZILDERE’NİN YOLUNDADIR

Doğru ve gerçeklerin baskılarla
ortadan kaldırılması mümkün değil-
dir.

Gücümüzü halkımızdan ve haklı-
lığımızdan alan bizleri de hiçbir şey
durduramaz. Susturamaz. Baş eğdi-
remez.

Kuşkusuz ki halkların katili
ABD'nin ülkemizdeki işbirlikçisi
AKP'nin de tüm baskı ve yalanlarını
boşa çıkartacağız.

Onlar yalan söyleyecekler, "de-
mokrasicilik" oyunları altında halkı
ezecek, kan kusturacak, açlıktan ölü-
me mahkûm edecekler...  

Biz de bize düşeni yapacağız;
halka sahip çıkacağız, değerlerimize,
kültürümüze sahip çıkacağız. İnsanın
onuru olan emeğimize sahip çıkaca-
ğız.

Bizim olanı, halkın olanı almak
için direneceğiz.

Yazacağız, dağıtacağız, sesimizi

halka ulaştıracağız. Ve halka diyece-
ğiz; bu ses sizin seniniz.

İşte sesimizi duyurmak için yine
Anadolu’nun dört bir yanındaydık.
Kapıları çaldık, sokak sokak gez-
dik, kişiden kişiye ulaştık…

Yalanları sesimizle parçalamaya
devam ettik.

İSTANBUL-SARIGAZİ: 9
Mart 2010 tarihinde Sarıgazi Özgür-
lükler Derneği çalışanlarını ve onla-
rı evine alan insanları gözaltına alan,
işbirlikçi AKP’nin polisi iki hafta önce
de Çağrı AVCI ve Ramazan ANIK’ı
gözaltına alıp tutuklamıştı.

Helikopterle yapılan terör estirme,
gözdağı verme operasyonlarını, göz-
altı ve tutuklamalarını boşa çıkartan
Sarıgazi Halk Cepheliler değil geri
adım atmak, daha çok seslerini yük-
selterek gözaltına alınan arkadaşları-
nın hemen serbest bırakılmasını is-
tediler.

Düşmanın baskıları onların sesi-
ni kısmak bir yana daha bir gür çık-
masına neden oldu. İşte bu talepler-
le; arkadaşlarının serbest bırakılma-
sı ve polis terörünü protesto etmek
için 19 Haziran günü mahalleyi; özel-
likle Demokrasi Caddesi’ni afişleriyle
donattılar.

Aynı gün yine Demokrasi Cadde-
si’nde eylem yapıldı. Açıklamada
“AKP ve onun polisi aylardır ma-
hallemizden başlayarak tüm mahal-
lelerimizde ve kurumlarımızda ve
hatta halkın her semtinden kendine
muhalif olan herkese azgınca saldı-
rarak terör estiriyor.

Sarıgazi’de başlayan uzun namlulu
silahlarla ve helikopterlerle yapılan
baskınlar daha sonra birçok mahal-
lerimizde devam etmektedir.

Dergi bürolarımız talan edildi.
Yayınlanan dergiler binlerce dev-
rimcinin kanıyla yaratılmıştır. Dü-

şünce ve örgütlenme özgürlüğümüz
için verilen bu mücadelede kazandı-
ğımız bu mevzileri korumak tüm bu
baskılara karşı omuz omuza diren-
mekten ve mücadeleyi daha da bü-
yütmekten geçer. Bu nedenle bizler
bugün dergi dağıtımı yapacağız.

Dergimiz Yürüyüş’ü dernekleri-
mizi ve mahallelerimizi savunalım”
sözlerine yer verildi. 

1 saat süren dergi dağıtımında
halka 40 dergi ulaştırıldı. Eyleme
DHF ve Partizan da destek verdi.

İSTANBUL- 1 MAYIS
MAHALLESİ: Halk Cephesi ta-
rafından, 23 Haziran’da, son dö-
nemde derneklerimize, mahalleleri-
mize ve Yürüyüş dergisi bürosuna ya-
pılan baskınları protesto etmek ama-
cıyla eylem yapıldı. 

Eylemde yapılan açıklamada; ya-
pılan baskınların amacının tecrite
karşı direnen, emperyalist politikalara
karşı duran onurlu evlatları; devrim-
cilerin susturulması olduğuna ve her
şeye rağmen düşünce ve örgütlenme
özgürlüğü için savaşmaya devam
edeceklerine değinildi. On beş kişinin
katıldığı eylem “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz, Katil Polis
Mahalleden Defol, Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarının atılma-
sıyla sona erdi. 

Eylemin ardından Yürüyüş dergi-
si okurları 1 Mayıs Mahallesi sokak-
larında önlüklerle toplu dergi dağıtımı
yaptılar. Yapılan sesli dağıtımda; hal-
ka yıllardır ülkemizde yapıldığı gibi se-
çimlerin yapıldığını ve her seferinde ol-
duğu gibi sandıklardan halk adına
hiçbir şeyin çıkmadığını, hala toprak-
larımızın peşkeş çekildiği söylendi. İs-
panya’da ve Almanya’da kapatılan
NATO üslerinin İzmir’e taşınacağı, ül-
kemizin her karış toprağı gibi İz-
mir’in de kanla kazanıldığı ve dev-
rimciler var oldukça topraklarımızın

Umudun “Yürüyüş”ünü

kimse durduramaz!

YYOLA GELMEYECEĞİZ! DÜŞÜNCE VE ÖRGÜTLENME
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu,
Naciye Yavuz,  Musa Kurt,
Cihan Gün, Remzi Uçucu,
Mehmet Ali Uğurlu, Necla

Can ve Gülsüm Yıldız’a 

Yürüyüş çalışanlarına ve 
üç devrimciye özgürlük!
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asla teslim edilmeyeceği anlatıldı.
Yedi okurun katıldığı dergi dağıtımı iki
saat sürdü. Dergi dağıtımı boyunca 90
dergi halka ulaştırıldı.

İSTANBUL-AVCILAR: Halk
Cephesi üyeleri 26 Haziran Salı
günü İstanbul-Avcılar Marmara Cad-
desi’nde seçim sonuçlarını da de-
ğerlendirdiği ve dergi dağıtımı yap-
tığı bir eylem gerçekleştirdi. 

“Derneklerimiz ve Dergimiz Yü-
rüyüş’ü Savunmaya Devam Edece-
ğiz” pankartının açıldığı eylemde
bu gerçekliğe değinilerek AKP’nin
Ortadoğu’daki politikalarından, Tür-
kiye genelinde Halk Cephesi üyele-
rine yapılan tutuklama teröründen
bahsedildi. Açıklama; "Halkımız,
AKP'nin tehtit, korku, yıldırma ve
sindirme yöntemleri karşısında mü-
cadele edelim. Çünkü; halkın tek kur-
tuluş yolu sömürüye ve zulme karşı
direnmek ve savaşmaktır." denildi. 

Eylemin devamında Yürüyüş der-
gisi dağıtımına başlayan eylemciler
Marmara Caddesi boyunca dergi da-
ğıtımı yaptılar.

Dergi tağıtımında AKP'nin işbir-

likçiliği, halkları açlığa ve zulme
mahkum ettiği, AKP polisinin kom-
lolarla nasıl insanları tutuklattığı,
işkenceciliği tehşir edildi. Kendisi dı-
şında komşularına, yanındakilere
dergi veren, "her hafta bana bırakın"
diyenler oldu.

10 kişinin katıldığı ve bir buçuk
saate yakın süren dergi dağıtımında
halka 50 dergi ulaştırıldı. 

MERSİN: 24 Haziran günü Mer-
sin Şahin Tepesi Mahallesi’nde ya-
pılan tanıtım ve satışta halkla soh-
betler edildi. Şahin Tepesi ve civar
mahalleler çoğunlukla Kürt halkının
olduğu yerlerdir. 

Devletin yarattığı toplu mezarlar
anlatılarak, toplu mezarların açıl-
ması için 14 yıldır halen toplu me-
zarların içinde olan halk kurtuluş sa-
vaşçısı Ali Yıldız’ın ailesinin baş-
lattığı açlık grevi anlatıldı. Toplu
mezarların anlatılması halk üzerinde
etkili oldu. Seçimlerin çare olmadı-
ğı, Meclis’e girerek değil de savaşa-
rak haklarımızı ve özgürlüklerimizi
kazanabileceğimiz anlatıldı. Yapı-
lan baskılar ve tutuklamalar anlatı-
larak halka, yapılan bu baskılara

karşı birlikte direniş çağrısı yapıldı. 

Halk, Yürüyüş dergisini alarak ve
çeşitli ikramlarda bulunarak dergiyi sa-
hiplendi. Dağıtım boyunca 35 adet der-
gi halka ulaştırıldı.

BURSA: Teleferik semtinin Ak-
çağlayan Mahallesi’nde 22 Haziran
Çarşamba günü Yürüyüş dergisinin
son sayısının tanıtım ve satışı yapıl-
dı. Aynı gün Kestel/ Kale Mahalle-
si’nde de dergi tanıtımına çıkan 3 Yü-
rüyüş okuru bir yandan dergi tanıtı-
mı yaparken diğer yandan da İstanbul
Okmeydanı’nda düzenlenecek olan
Anadolu Halk Festivali’ne çağrı için
el ilanı dağıttılar. Megafonla süren ta-
nıtım boyunca kapı önlerinde oturan
halkla güncel sohbetler edildi. Yapı-
lan tanıtımda 35 dergi satıldı.

GEMLİK: 22 Haziran günü Eski
Garaj’dan başlayarak yürüyüş der-
gisinin son sayısını Dereboyu Cad-
desi ve Yeşilova Mahallesi boyunca
6 Yürüyüş okuru tanıttı. Bu tanıtım
boyunca derginin son sayısının ana
başlıkları halka sesli bir şekilde
okundu ve 25 dergi çalışma sonra-
sında halka ulaştırıldı. 

F Tipleri’nde en temel haklar aynı zaman-
da tutsaklara karşı “ıslah” etmenin aracı olarak
kullanılır. Haberleşme, sağlık, havalandırma, gö-
rüş, telefon ... vb. hepsi tutsakları teslim alamak
için kullanılmaktadır.   F Tipleri açıldığından
beri bu saldırılar sürüyor. İşte, tutsakların son
mektuplarından aktaracağımız birkaç örnek:

***

“Tekmil” dayatmanıza 
boyun eğmeyeceğiz

“Keyfilikler, hak gaspları konusunda
burası da diğer F'lerle yarışıyor. "Cezalar"
her anmamıza, programımıza sektirmeden ge-
liyor. Telefon hakkımız tekmil dayatmasıy-
la gasp ediliyor. Sürekli yeni yeni uygula-
malar gündeme getiriyorlar. Eşya-giysi sı-
nırlamasını mevcut genelgenin de altına
çekip, ihtiyacımız olan leğen, çekpas gibi eş-
yaları dahi hücremizden alıyorlar.” (Musa
Kurt, Sincan F Tipi, 11 Haziran 2011)

***

Cezalarınız vız gelir
şehitlerimizi anmamızı 
engelleyemezsiniz

“Burada her ay karanfillerimizi andığımız
için soruşturma üstüne soruşturma açılıyor. Ya-
vaş yavaş cezalar da onanacak, her anmadan
kaynaklı "1 ay haberleşme ve iletişim araçla-
rından men" cezası veriliyor.” (Cihan Gün, Sin-
can 1 No'lu F Tipi, 13 Haziran 2011)

***

“Örgütsel”! Öyleyse İmhasına
Sevgili Hüseyin, daha önce yolladığım

mektuplar vardı. Onların sana ulaşıp ulaşma-
dığını tam olarak bilmiyoruz. Senden gelen
mektuplar için ise İMHA kararı alınıyor. Ge-
rekçe "örgütsel..." deyip imha kararı alınıyor.
"İleri demokrasi" söylemleri olduğu bir dö-
nemde, bir mektup dahi verilmiyor. Nasıl bir
demokrasi? (Fırat Özçelik, Tekirdağ 2 No'lu
F  Tipi, 12 Haziran 2011)

‘Tekmil’ dayatması, disiplin cezaları, mektup 
imhaları, görüş yasağı, telefon yasağı... Tecrit sürüyor... 



Bizim kültürümüz geçmişte iyi ve
güzel olan ne varsa hepsini bağrında
taşıyacak ve bugünkü kavga ve dire-
niş ruhunu yansıtacak, halkımızın
kültürünü ve devrimci bilincini daha
da yükseltecek bir KÜLTÜR yarata-
caktır. 

Bu iddia ile  yola çıktığımız Ana-
dolu Halk Festivali’ndeyiz. Burju-
vazinin çürümüş yozlaşmış kültürü-
ne karşı açılmış bir savaşın içindeyiz.
Halk kültürünün, devrimci kültürün
izleyicisi, yaratıcı olan bizler; her tür-
lü burjuva demokratik düzenden çok
daha ileri bir düzeni ve burjuva kül-
türünden kat kat üstün bir kültürü ya-
ratan devrimci sanatımızla herkese bu
değerleri öğretme hakkına sahibiz.

İşte bunun için çıktık yola. Bir kar
makinesi gibi önümüzdeki tüm en-
gelleri, imkânsızlıkları bir kenara
atıp Anadolu halkını kendi kültürüy-
le, devrimcilerin kültürüyle buluş-
turmak için Sibel Yalçın Parkı’na
kurduk çadırları...

Günlerce emek verdik, geceleri
orada geçirdik. Ve şehidimizin adını
taşıyan parkımızı bir festival mey-
danına çevirdik.

Halk Cephesi’nin merkezi olarak
24-25-26 Haziran tarihlerinde dü-
zenlediği Anadolu Halk Festivali 24
Haziran’da İstanbul Okmeydanı’ndaki
Sibel Yalçın Parkı’nda başladı. 

İstanbul’un ve Anado-
lu’nun dört bir yanında ça-
lışmaları yürütülen festivalde
illerin ve yörelerin kültürle-
rinin tanıtıldığı çadırlar açıl-
dı. 

Halk Cepheliler Anado-
lu’muzun binlerce yıllık de-
ğerlerini, kültürlerini, ürün-
lerini sırtladı omuzlarına ve

buluştular İstanbul’un, kavganın baş-
kentinin ortasında.

Anadolu'nun dört bir yanından, İz-
mir’den, Antalya’dan, Samsun’dan,
Bursa’dan, Tekirdağ’dan kalkıp gel-
diler…

Armutlu’dan, Bağcılar’dan, Sarı-
gazi’den, Çayan’dan, Gazi’den, 1
Mayıs’tan, Gülsuyu’ndan, Alibey-
köy’den, Beykoz’dan… koşup gel-
diler…

Türkü söylemek için geldiler, ha-
lay çekmek için geldiler… Stantları
gezmek için geldiler, geldiler bir ara-
da olmak için… Dostlarını, yoldaş-
larını, halklarını kucaklamak için
geldiler. Yozlaştırıldıkça gevşeyen
bağlarımızı güçlendirmek için bir
araya geldiler.

Çadırlar kurdular, kültürümüzü
sundular misafirlerine. Her yörenin
çadırı ayrı ayrı. Karadeniz çadırının
içinden tulum sesi yayılıyor dört
yana, Mersin’in çadırında uzun tan-
tuni kuyrukları oluşmuş.

Antalya’nın çifte tüfekli yörük
çadırında mısır, keçiboynuzu, reçel çe-
şitleri ve portakal sergisi açıldı.

Bursa’nın meşhur Gemlik zeytini
ve Mersin’in tantunisi büyük ilgi gö-
rürken Devrimci İşçi Hareketi de
çay ve lokma tatlısını halka sundu.

Trakya Kültür Merkezi’nin çadı-

rında Trakya bölgesine özgü kokulu
sabunları, küçük çalı süpürgeleri ve
nikâh şekerleri bulunuyordu.

İzmir adeta Ege dağlarının hava-
sını taşımıştı çadırlarına. Zeybek di-
yarı İzmir’in çadırında temsili kadın,
erkek ve çocuk zeybekleri yer alırken
bir yanda şehitlerimizin fotoğraflarıyla
gecekondu resimleri çadırda asıllıy-
dı. Ayrıca stantlarında Ege zeytini yer
aldı.

Karadenizliler’in çadırında tulu-
mun o inceden inceye işleyen sesi
çevreye hakim idi.

Her daim hırçın dalgalarına sahip
Karadeniz çadırında da haşhaşlı çö-
rek ekmeği, fındığı, çayı, işlemeli
hamsisi, çalışkan emekçi kadını ve ho-
roncuları vardı.

Devrimci Alevi Komitesi'nin ça-
dırında da Pir Sultan rozetleri ve
Alevilik ilgili kitaplar sergilendi.

Bunların dışında yoz kültüre kar-
şı mücadelenin en ön saflarında yer
alan özgür tutsaklar da el emekleriy-
le işledikleri tutsak ürünleri ile ça-
dırlarda yerlerini almışlardı. Onların
dışarıda sesi olan TAYAD’lıların ça-
dırıydı bu.

YÜRÜYÜŞ standı da vardı

26 yıldır baskılarla, saldırılarla
susturulmaya çalışılan işçinin, emek-

çinin, köylünün, öğrencinin, yok-
sulun, bir cümle halkın sesi so-
luğu olan YÜRÜYÜŞ dergisi de
çadırıyla Anadolu halklarının ya-
nında yer aldı.

Çadırda 6 aydır hukuksuz bir
şekilde F tiplerinde tutuklu bu-
lunan Yürüyüş çalışanlarının pan-
kartı asılırken Boran ve Haziran
Yayınları’nın  kitapları da sergi-

İNSAN OLMANIN VE İNSAN KALMANIN TEK YOLU İNSANLIK
DIŞI BU DÜZENE KARŞI 

DİRENMEK VE SAVAŞMAKTIR 

BU SAVAŞTA HALK KÜLTÜRÜ EN
ÖNEMLİ SİLAHIMIZDIR
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lendi.

Halkın Festivalidir; 
Anadolu Halk Festivali
Ve ANADOLU
ORADAYDI!

Programın başlamasına kısa bir
süre kala önce mahallenin elektrik-
leri kesildi. Bir süre sonra mahalle-
nin elektriği gelirken ne hikmetse par-
ka bir türlü elektrik verilmedi.

Elbet vardı bunlar hesapta. Düş-
man gerçeği vardı, faşizmin olduğu
bir ülkede yapılıyordu tüm bu sos-
yalizm iddiası taşıyan faaliyetler.
Tüm engellemeler bir bir hesapla-
nacaktı. Festival komitesinin çaba-
larıyla sorunlar giderilmeye çalışıl-
dı.

Program bir saat geç başladı. An-
cak misafirler şikâyetçi değildi bu du-
rumdan. Daha fazla sohbet edip
stantları gezme şansları oldu.

Program saat 20.00’de İdil Kültür
Merkezi’den Veysel Şahin’in sunu-
muyla başladı. Şahin, festivalin en-
gellenmesi amacıyla parkın ışıkları-
nın bilinçli olarak kesildiğini ancak
her koşulda bu festivalin gerçekle-
şeceğini söyledi.

Ardından; “Halkız biz. Kendi
kültürümüzle varız. Emperyalizmin,
kapitalizmin bireyci-bencil-
yoz kültürünü kabul etmiyoruz.
Yok edilmeye çalışılan kültü-
rümüze sonun kadar sahip çı-
kacak, düşmanın elinde çarçur
edilmesine sessiz kalmayaca-
ğız. 

Bu festival, Anadolu Halk
Festivali işte bunun içindir! 

Bu festival, halkın kendi öz
kültürünün yaşatılması, onun

yeni insanın kültürüyle birleştirilmesi
içindir. 

Bu festival, dayatılan bencilliğe
karşı direnişi örgütlemek içindir.
Yozluğun her alanda dayatıldığı bir
sürecin tam ortasında kardeşliğin, da-
yanışmanın, paylaşmanın, hep birlikte
iş örgütlemenin hazzını yaşamak
içindir. 

Bu festival aynı zamanda yok-
sulluğun kader olmadığını, halkın
kendi kaderini kendisinin belirleye-
ceğini, halkın bu güce sahip olduğunu
anlatmak içindir. Halk, devrimci ön-
cüleriyle birlikte birleşecek, savaşa-
cak ve kendi iktidarını kurarak, ka-
der gibi gösterilen yoksulluğu yene-
cektir. 

Ve bu festival, emperyalizmin
yoz kültürüne karşı sosyalizmin kül-
türünün tohumlarının atıldığı bir fes-
tival olacaktır…” diyerek progra-
mın açılışını yaptı. 

Programda ilk olarak tiyatro gös-
terimi vardı. Gazi Özgürlükler Der-
neği “Bu oyunu bozmaya geldik” adlı
tiyatro oyunuyla devletin yozluğunu
anlattı.

HALK CEPHESİ: “Kendi kültü-
rünü bilmeyenler, bu kültür için
ölmesini de bilemezler.” 

Festivalde Halk Cephesi adına
Özgür Aydın konuşma yaparak;
“…Emperyalizmin, hayatın her ala-

nında sürdürdüğü saldırılara karşı
kendi kültürümüzü yaşatmak için
Anadolu'nun dört bir yanından bir
araya geldik. Düzenin, bireycileş-
meyi, yozlaşmayı, ahlaksızlığı da-
yattığı bir süreçte kardeşliğin, onurun,
namusun temsilcileri olarak bir ara-
ya geldik. ‘Halkız, kültürümüzle va-
rız’ şiarıyla, emperyalizmin tüm sal-
dırılarına karşı kültür alanındaki sal-
dırılarına da kendi alternatifimizle ce-
vap veriyoruz. Halkın kültürüyle
devrimci kültürü bir araya getiriyo-
ruz…

Unutmamalıyız ki, kendi kültü-
rünü bilmeyenler, bu kültür için öl-
mesini de bilemezler. İhtilalımızı
büyütmek ve o güzel güne varabil-
mek, emperyalizmin tüm saldırıları-
na karşı savaşmaktan geçer…” dedi.

Konuşmanın ardından Karade-
niz’in tulum sesi yurdun dört bir ya-
nından gelenleri horona davet etti.

Gençlik Federasyonu adına oku-
nan şiirin ardından alevi kültürün sim-
gesini Şişli Semah Ekibi oyunlarını
sergiledi.

Saat 21.30'da başlayan Anado-
lu’nun Kayıp Şarkıları adlı belgesel
filmin izlenmesiyle festivalin ilk gün
programı sona ermiş oldu.

Küçük çocuklar uyuyakalmıştı
annelerinin kucağında. Çünkü bu
festival belki de en çok onlara yara-

mıştı. Gün boyu hiç durmadan
oyunlar oynadılar. Aileler, soh-
betlerle, değerlendirmelerle,
yüzlerinde günün yorgunluğu
ama en çok da bir arada ol-
manın mutluluğuyla ayrıldılar
parktan.

FESTİVAL’DE 2. GÜN:

Emperyalizmin ve kapita-
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lizmin yoz kültürüne karşı halkların
kültürlerini taşıyan Anadolu Halk
Festivali’nin 2. gününe İstanbul Ok-
meydanı Sibel Yalçın Parkı’nda de-
vam edildi. 

25 Haziran’da devam eden festi-
val girişinde “Halkız Kültürümüzle
Varız, Anadolu İhtilalının Son Hal-
kasıyız, Anadolu Halk Festivaline
Hoş geldiniz Halk Cephesi” yazılı
pankart ve şehitlerimizin resimlerinin
bulunduğu pankartlar karşıladı in-
sanları.

DÜNDEN BU GÜNE MİRAS
BIRAKILAN DİRENİŞ, 

DAHA DA BÜYÜTÜLEREK
YARINLARA TAŞINIYOR

Dünden çalışmasına başlanan ve
bugüne yetiştirilen “zaman tüneli”
dünden bugüne miras bırakılan dire-
niş tarihini hem görsel hem de sesli
bir şekilde izleyicilere anlatıyordu.

Hazırlanan çadırların etrafını çok-
tan insanlar sarmıştı. Kimi kaynatıl-
mış mısır sırasında, kimi tantuni sı-
rasında, kimi de Gemlik zeytininden
tatmak için yanından geçiyordu. Ça-
dır kurmayan kimse kalmamıştı. 

Festival programına İdil Kültür
Merkezi çocuk korusuyla başlandı. İlk
olarak marşlarla başlayan koro ar-
dından da “Biz bu oyunu bozarız” adlı
tiyatro oyununu sergilediler.

Tiyatro oyunun ardından yine İdil
Çocuk Korosu’nun oynadğı roman
havası bir hayli  beğeni topladı. 

Çocuk korosunda yaşanan coşku
yerini Ege’nin efelerine bıraktı.

İzmir Haklar Derneği’nin zeybek
halk oyunu grubu alana çıkarak Efe-
ler diyarında Çakırcalı Mehmet Efe-
yi, Atçalı Kel Mehmet Efe, Çerkez Et-
hem yanımıza getirdi. 

“Biz bir harmandalında bir de
dost sofrasında diz kırarız” diyerek
harmandalında diz kırdılar.

Efeler diyarının ardından Anado-
lu Haklar Derneği’nin iki kişilik folk-
lor gurubu ile çeşitli yörelere ait
oyunlar sergilediler.

“BİRLEŞİRSEK, MÜCADE-
LE EDERSEK

BİZ BU OYUNU BOZARIZ”

Festival programının içinde yer
alan “Yoksulluk ve Yozlaşma” konulu
bir söyleşi düzenlendi.

Söyleşide; Yasemin Karadağ, Ali
Aracı, Musa Aykanat, Şevket Avcı ko-
nuşmacı olarak yer aldı.

İlk olarak söz alan Ali Aracı; yok-
sullarımız yoksul olduğunu kabul et-
miyor diyerek dinleyicilere “İçinizde
yoksulluk çekmeyen var mı?” diye
sordu. Dinleyicilerin birinden gelen
cevapta; “Yoksulluk, elbette ki biz de
hissediyoruz. Bu kimi zaman eve
kimi ihtiyaçları alamadığımızda olu-
yor.” diye cevap verdi. Ardından tek-
rar söz alan Aracı bir çocukla ko-
nuştuğunu ona; “Siz yoksul musunuz?
Çocuk da bana‘hayır biz orta halliyiz”
diye cevap verdiğini söyledi. “Nasıl
yani hastaneye gidebiliyor musun, dişi
ağrıdığı halde parası olmadığı için gi-
dememiş. Peki, süt içebiliyor musun?
Alırım istediğim zaman diyor ama iç-
miyor. Çocuk şöyle bakıyor kendin-
den daha çok yoksul olanları görüyor.
Bütün okul Çanakkale’ye geziye git-
miş ancak çocuğun sınıfı parasızlık-
tan gidememiş.”

Bu durumu değerlendiren Aracı
sözlerini şöyle noktaladı: “Bir kişi
kendisine kolay kolay yoksulum di-
yemez çünkü kendisini aşağı taba-
kadan görmek istemez, çünkü guru-
runa yediremez.”

Daha sonra söz alan Yasemin Ka-
radağ yoksulluğu içeren istatistiği
okudu. İstatistikte “Dünyada açlıktan
24 bin insan ölüyor. Açlıkla karşı kar-
şıya olanlar ise 8oo milyon. Açlık sı-
nırının altında yaşayan ise 1 milyar in-
san bulunmaktadır” dedi. “İnsan ol-
manın bazı temel gereksinimleri var;
barınma hakkımız, eğitim hakkımız,
sağlık hakkımız, seyahat hakkımız ve
iletişim hakkımız. Bunların bir kıs-
mına sahip olmak veya tamamına sa-
hip olmak yoksulluk ve açlıkla ta-
nımlanıyor” dedi.

Tekrar söz alan Ali Aracı, Avru-
pa’daki yoksulluğa değinerek orada-
ki yoksulluğun da had safhalara ulaş-
tığını,  dünyayı sömüren büyük te-
kellerin daha çok sömürme isteği
oradaki işçilerin haklarını elinden
aldığını belirterek oradaki yoksullu-
ğun da arttığını söyledi.

Aracı’dan sonra söz alan Musa Ay-
kanat ise; “Yoksulluğu bize kader ola-
rak kabul ettirmek istiyorlar. Hayır,
yoksulluk kader değildir. Bir taraftan
AKP’nin yarattığı tekeller karına kar
katıyor, bir taraftan da yoksullar daha
çok yoksullaşıyor.” diyerek bu duru-
ma karşı; “Birleşirsek, mücadele
edersek, biz bu oyunu bozarız” di-
yerek sözü Şevket Avcı’ya bıraktı. 

Avcı aslında hepimiz yoksuluz,
yoksul olduğumuzu kendimize inan-
dıramıyoruz. 

Eskiden cebimizde ne kadar ol-
duğunu bilir ona göre bir harcama ya-
pardık. Şimdi ise kredi kartlarının çık-
tığını ve ne kadar harcadığımızı bil-
meden harcama yaptığımızı söyledi.
Bu durum karşısında ya birbirimize
saldırıyor ya öldürüyoruz, ya da bu-
nalımlar sonucunda intihar ediliyor
diye belirterek “Biz kimse intihar et-
meden mücadele etmeliyiz” diye mü-
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cadelenin öneminden bahsetti. 

Son olarak yine söz alan Yasemin
Karadağ ise; “İnsanı insan yapan
değerleri ve erdemleridir” diyerek
Anadolu Halk Festivali’nin de dü-
zenin tüm pisliğine karşı alternatif
olarak yapıldığı ve bu festivale halk
olarak birlikte sahip çıkmamız ge-
rektiğini vurgulayarak, bu festivalin
halkın değerlerini barındıran bir fes-
tival olduğunu söyledi.

Türkülerimiz; Acılarımız,
Sevinçlerimiz
Türkülerimiz;
Yarınlarımızdır!

Akşam saatlerine gelindiğinde
parkın anfi bölümünde konserler ve-
rilerek festivale devam edildi.

Çukurova’nın bereketli toprakla-
rının içinden gelen Rıfat Hınıs sazıyla
türkülerini halka söyledi.

Rıfat Hınıs’ın hemen arkasında da
Binali İlgün ve Aynur ikilisi sahne-
ye çıkarak türküleriyle herkesi coş-
turdu.

Türkülerin ardından da Bursa ve
Gemlik Haklar Dernekleri hazırla-
dıkları; “Yoksulluk başa bela” adlı ti-
yatro oyununu oynayarak düzenin in-
sanları nasıl sömürdüğünü anlattılar.

Yağmurun yağma durumuna kar-
şı ara verilmeden devam eden kon-
serde sahneye İkitelli Özgürlükler
Derneği müzik grubu Grup Gün-
doğdu çıktı.

Ancak yağmurun aniden bastır-
masından dolayı sahnedeki eşyaların
ıslanmaması için eşyalar korunmaya
alındı. Buna karşı, yağmura aldırış et-
meyen dinleyiciler yağmurun altın-
da türküler söyleyerek halaylar çek-

tiler. 

Yağmurun dinmesinin ardından
tekrar sahneye çıkan Gündoğdu; adı-
nı Dersim Kır Gerilla Birliği’nde şe-
hit düşen Yunus Gündoğdu’nun so-
yadından aldıklarını belirttiler. Grup
Gündoğdu konserine; yozlaşmaya
karşı mücadelede şehit düşenlere at-
federek; “Üç karanfil” şarkısını söy-
leyerek başladı.

Yağmurun tekrar yağma duru-
muna karşı programı hızlandıran
festival komitesi Grup Gündoğ-
du’dan sonra Burhan Berkeni sah-
neye aldı.

Sahnede Burhan Berken’de ha-
zırlıklarını tamamladığı aşamada
aniden tekrar yağmur yağmaya baş-
ladı. Ancak halk çözümsüz kalmadı.
Geçen sene Mersin Evvel Temmuz
Festivali’nden yaşamış olduğu de-
neyimi bu sefer de Anadolu Halk Fes-
tivali’nde uyguladılar. Sahnenin üs-
tünü naylonla kapatan halk, sahnenin
hem direkleri oldu hem de tüm coş-
kusuyla halaylar çektiler.

Burhan Berken’in konserinden
sonra yağmurun bastırmasıyla festi-
valin 2. günü bitirildi.

Umudun Festivali Sona
Erdi (Festival 3. Gün)
Biz Mutlaka
Kazanacağız,
Anadolu Kazanacak!

Biz bu toprakların insanıyız...
Babamın teriyle bereketli Çukurova,
anamın yazması Tokat işi, nenem çok
arşınlamış Trabzon’un dik yamaçla-
rını, Rumca yakmış ağıdını, Türkçe
gülmüş... dilinden dininden sürgün,
böyle olduğu için de mahsun karşı-

lamış azraili... Yengem Kürt kızı,
Hakkâri’nin Cizre’sinde kalmış ahı,
Türkçe’yi küçük kızıyla sökmüş,
danteline ilmek ilmek örmüş Kür-
distan dağlarında açan mor sümbü-
lü...

Tam da bu yüzden işte acıları-
mızla, sevdalarımızla, biz Anado-
lu’nun asıl sahipleriyiz. Biz Anado-
luyuz, Anadolu biz... yazımız güzü-
müz, sazımız sözümüz, dirimiz ölü-
müz bu topraklardadır.

Halkız biz; bugün bu topraklar
yalnız sömürüldüğümüze değil zali-
me karşı nasıl dövüştüğümüze de ta-
nıktır. 

Ve bu toprakların bağımsızlığı
içindir kavgamız, şehitlerimiz bu
topraklar uğruna düşmüştür, bu top-
raklara gömülmüştür. 

Bağımsız, demokratik, sosyalist
Türkiye için hiç durmadan sürdür-
düğümüz bu savaşta bir kez daha çık-
tık meydana...

Savaşımız bu kez kültür alanın-
da… Burjuvazinin o yoz kültürüne
karşı Anadolu halklarının kültürünü
savunuyoruz. Savunmakla kalmı-
yor, onu devrimci sanatımızla, üre-
timlerimizle daha da ileriye taşıyoruz.

Evet, biz bu iddiaya sahibiz. Bu
iddia ile çıktık yola. Bu savaşta bir
cephe daha açtık. Burjuvazinin hal-
kı yozlaştırmak, iradesini teslim al-
mak için kullandığı o pespaye festi-
vallerinin, dizilerinin karşısına Ana-
dolu halklarının kültürünü koyduk.

Festivalin üçüncü günü yani 26
Haziran Pazar günü ilk iki güne
göre halkın katılımı daha da fazlay-
dı, program ise dolu dolu geçti.

O gün festivale ilk kez gelenler üç
gün boyunca orda olanlara anlatı-

OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUNDA DEĞİL! 117

3 Temmuz
2011

Yürüyüş

Sayı: 275



yorlardı ilk izlenimlerini... Herkesin
yüreğine aynı telaş düşmüştü; “Biz bu
festivali daha önce niye yapmadık?”
Ama bu kaygı geçmişe değil, gele-
ceği, yeniyi yaratma kaygısıydı.

Biz bir yandan programı izliyor bir
yandan halkla sohbet edip düşünce-
lerini alıyorduk. Ancak program o ka-
dar yoğundu ki iş bölüşümü yapmak
durumunda kaldık. 

Hani denir ya yediden yetmişe
diye... Soruyoruz çocuklara, gençle-
re, soruyoruz teyzelere, nenelere...

“Festivali nasıl buldunuz?” diye,
soruyoruz parkta komşularıyla oturan
bir teyzeye. “Ben Okmeydanı’nda
oturuyorum, kolay buldum” diyor.
Şaşkınlığımızı görünce kahkahayı
atarak sarılıyor bize. Hep birlikte
gülüyoruz “Yok kızım beni yazmayın,
sonra da herifle uğraştırmayın” diyor. 

“Sizi en çok ne etkiledi bu festi-
val alanında?” diyoruz. “Baş eğme-
yenlerin tarihi tüneli” cevabını alı-
yoruz çoğunlukla. Tünel odalar ha-
linde sıralanıyor. Mahirlerin Kızıl-
dere’de şehit düştükleri kerpiç ev
maketiyle başlıyor tünel yolculuğu,
Dayı halka doğru yolu gösteriyor. O
yol boyu ilerleyenler; 84 Ölüm Oru-
cu direnişini, Devrimci Hareket’in atı-
lım yıllarında yaptığı eylemlerin ga-
zete kupürlerini, 12 Temmuz’u, Sa-
boların Çiftehavuzlar destanını, 96
Ölüm Orucu şehitlerini, 19
Aralık katliamını, çatışarak şe-
hit düşenleri görüp izliyorlar.
Bunun için her şey düşünül-
müş. Odaların duvarlarında
“Siz bizim teslim olduğumuzu
nerde gördünüz?” yazısı akıl-
lara kazınıyor. Sinevizyon gös-
terimi, kısa film, müzik her şey
baş eğmeyenleri anlatıyor ge-
zenlere. 

“Tüneli gezerken ne düşündün?”
diye sorduğumuz çocuklardan birisi-
nin verdiği cevap etkiliyor bizi “Şe-
hitlerimizi düşündüm. Onlar hiç dü-
şünmeden öldüler bizim için...” Ama-
cına ulaşıyor tarih tüneli. Herkese dev-
rimci hareketin baş eğmeme gelene-
ğini yaratan şehitleri anlatıyor, hatır-
latıyor, tanıtıyor.

Saatlerimiz 14.00’ü gösterdiğinde
eline davulu almış bir genç dan da da
dan dan diye ritim tutuyor yanında-
ki arkadaşı da parkın dört bir yanına
dağılan misafirleri birazdan yapılacak
söyleşiye çağırıyordu. 

Söyleşi sağlık alanında yaşanan
hak gaspları ve bu nedenle halkın ya-
şadığı sorunlar üzerine idi. 

Sağlık Emekçileri Sendikası’ndan
Meryem Özsöğüt, Talat Koparan ve
Onur Bilgiç’in konuşmalar yaptığı
söyleşide sağlık emekçilerinin yaşa-
dığı sorunlar anlatıldı. Hastanelerin,
sağlık hizmetinin ticarileştirilmesin-
den bahsedilen söyleşide sağlık so-
runlarının çözümünün örgütlenmek-
ten, örgütlü mücadeleden geçtiği ifa-
de edildi.

Söyleşiden sonra dalga dalga ya-
yılan tulumun sesi aldı götürdü bizi
Karadeniz’e, Sinan Kukul’un, Sela-
mi Kurnaz’ın, Bahattin Anık’ın, Fat-
ma Hülya Tümgan’ın, Özlem
Türk’ün, Faruk Kadıoğlu’nun ve yine

onlarca Karadenizli şehidimizin mem-
leketine. Usul usul çaldı önce, horo-
na hayde! Samsun, Trabzon, Hopa,
Merzifon’dan gelen Karadeniz Öz-
gürlükler Derneği üyelerinin oluş-
turduğu Horon Ekibi horonlarını oy-
nadılar. Dedik ya biz bu kültüre ken-
di mayamızı katacağız diye. Horonun
nidaları da bizim dilimizce idi. “ki-
mun içun” diye soran horon kurucu-
ya cevap veriyordu uşaklar “Mahir
içun, Dayi içun, Halk içun” “devrum
devrum tek yol devrum”...

Tulum eşliğinde oynanan horonu
festivale katılanlar alkışlarıyla eşlik et-
tiler. 

Festivalin ikinci gününde yapılan
örgütlenme ve mücadele adlı söyle-
şiye üçüncü gün de devam edildi. An-
kara Haklar Derneği’nden Emel Ke-
leş, Adana Özgürlükler Derneği’nden
Akil Nergüz, Halkın Hukuk Büro-
su’ndan Ebru Timtik, Grup Yo-
rum’dan Ali Aracı ve Mersin Tarım
Or-Kam-Sen (KESK)’den İbrahim
Saygılı söyleşide konuşma yaptılar. 

Yapılan konuşmalarda hakları ka-
zanmanın yolunun örgütlenmekten
geçtiği belirtildi. İlk sözü alan Avu-
kat Ebru Timtik hak alma mücadele-
sinin yasal sınırlarla kazanılmasının
mümkün olmadığının altını çizerek
meşruluk temelinde hareket etmek ge-
rektiğini belirtti. Emel Keleş Anka-
ra’da yapılan konser çalışmasını ör-

nek vererek komitelerin örgüt-
lenmedeki önemini belirtti. Akil
Nergüz ve İbrahim Saygılı’nın
konuşmalarının ardından söz
alan Ali Aracı “Nasıl örgütle-
neceğiz? Komitelerimiz nasıl
olacak?” diyerek söze başladı.
Filistin’den, Latin Amerika’dan
örnekler veren Aracı komitele-
rin tek başlarına örgütlenme
için yeterli olmadığını belirtti.

118 GELECEĞİMİZ KIZILDERE’NİN YOLUNDADIR

Yürüyüş

3 Temmuz
2011

Sayı: 275



Örgütlenmek için bürokrasiye teslim
olmamak, halktan yana olmak ge-
rektiğini belirten Aracı, bunun yapıl-
madığı takdirde o örgütlenmenin gi-
deceği yerin tarihin çöplüğü olacağını
vurguladı. 

Söyleşilerden sonra TAYAD Ti-
yatro Grubu sahneye çıktı ve “Tarihin
Çöp Sepeti” adlı oyunu oynadı. 

İzmir’den efelerin diyarından Müj-
dat Yanatlar’ın, Gürsel Akmazlar’ın
diyarından Grup Günışığı sahne aldı.
Ege türküleri söylediler, umudun
egedeki sesi olarak…

Grup Günışığı sahneden inerken
slogan sesleri sarıyor her yanı; üç gün
boyunca oyun çadırında öğretmenle-
riyle oyunlar oynayıp yarışmalar dü-
zenleyen çocuklar ellerinde dövizle-
riyle yürüyüş yapıyorlar festival ala-
nında. Tüm parkı dolaştıktan son-
ra sloganlarla anfiye inip sahneye
çıkıyorlar. “Çocuğuz haklıyız ka-
zanacağız”, “parasız eğitim isti-
yoruz”, “parasız sağlık istiyoruz!”
sloganlarına alkışlarla destek ve-
riyor misafirler.

Dedik ya Anadolu’nun dört bir
yanından geldi misafirler festiva-
le. Gelirken her biri oyunlarıyla,
türküleriyle, ürünleriyle, tiyatro-

larıyla gelmişlerdi. Orta Anadolu’dan
kalkıp gelen Ankara İdilcan Kültür
Merkezi, Gülten Akın’ın şiirinden
şiir tiyatrosu oynadı.

Program ilerleyip akşam indikçe
Sibel Yalçın Parkı’nın anfisinde otu-
racak yer kalmıyordu. Misafirler
programı ilgiyle takip ederken Trak-
ya Kültür Merkezi Müzik Topluluğu
sahneye çıktı. 

Tiyatro Simurg “Öykülerle Tür-
külerle Anadolu Halkı” adlı oyununu
oynadı. Mehmet Esatoğlu: “Anado-
lu’nun bütün değerlerinin yozlaştı-
rılmaya çalışıldığı bir ortamda biz
Anadolu halklarının kültürünü sa-
vunacağız” şeklinde konuştu.

Türküler sahne alıyordu bu kez,
Nilüfer Sarıtaş’ın dilinde. “İşte o
hep özlemini çektiğimiz şenliğimiz-

de buluştuk” diyerek selamlıyor hal-
kı Sarıtaş. 

İdil Tiyatro Atölyesi festivalin
ana temasına uygun olarak burjuva
kültürün halkı, gençlerimizi nasıl da
yozlaştırdığını anlatan “Çekilin Yol-
dan Zengin Oluyorum” adlı oyunu oy-
nuyor.

Son olarak Grup Yorum çıkıyor
sahneye, program boyunca hiç dur-
madan atılan sloganlar daha gür,
daha coşkulu atılıyor. Bu festivalin
halka nasıl umut verdiğini anlatıyor
sloganlar, cephe sloganları atılıyor
durmadan.

Grup Yorum az ama öz konuşuyor,
festivalin amacını anlatıp halkı se-
lamladıktan sonra “BİZ MUTLA-
KA KAZANACAĞIZ, ANADOLU
KAZANACAK!” diyen Yorum’u işte

bu inancın türkülerini yaptığı
için bağrına basıyor bir kez
daha festival alanında bulunan
binler.

Halaylar söylüyor Yorum.
Halkları omuz omuza getiren,
bir arada tutan halaylarını ard
arada söylüyor ve Cemo’da
yumruklar, Çav Bella’da zafer
işareti yapan parmaklar kurtu-
luşun yolunu gösteriyor.

“Merhaba arkadaşlar,

(…) Bizler “Yola Gelmeme”, “Islah Olmama” ‘suçunu’
işlediğimiz için tutukluyuz. Düşünce ve örgütlenme öz-
gürlüğümüzü savunduğumuz için hapishanedeyiz.

Binler, on binler, yüz binler oluşumuzadır taham-
mülsüzlük. 150.000 kişi ile “Bağımsız Türkiye” deyişi-
mize, 30.000 kişi ile umudun kızıllığına Taksim’de dal-
galandırışımızadır tahammülsüzlük. Ve tüm bunların ar-
dından yaşanan onca operasyona, gözaltı ve tutuklama te-
rörüne rağmen 10 Temmuz’da türkülerimiz, halaylarımız,

marşlarımızla “devrim yürüyüşümüz sürüyor” diyecek ol-
mamızadır tahammülsüzlük. Umudun büyümesinedir ta-
hammülsüzlük.(…) 

Bizler de Malatya Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar
olarak bir kez daha haykırıyoruz ki; “yola gelmeyecek,
‘ıslah’ olmayacağız”.

Sizlerle burada Sibel Yalçın Direniş Parkı’ndayız. Tür-
külerimizi hep beraber söylüyor, omuz omuza halay çe-
kiyoruz. Bu sesi büyütmeye devam edeceğiz.

Sizleri Feride’mizin, Melek’imizin, Fatma’mızın,
Güler’imizin sıcaklığı ve bağlılığıyla tekrar selamlıyo-
ruz.  Sizleri çok seviyoruz.” 

Malatya Hapishanesi Özgür
Tutsaklarından Anadolu Halk Festivali'ne;
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Burjuva sanatı, burjuva müziği,
edebiyatı hiçbir şey yaratacak du-
rumda değildir. 

Çünkü çürüyen ve yozlaşan kapi-
talizmdir. Bu çürüme ve yozlaşmadan
burjuva kültürü ve sanatının kurtulması
mümkün değildir. Bu kültür, kapita-
lizmle birlikte çürüyüp yozla-
şıp yok olacaktır. 

Halk kültürümüzün hazine-
lerini burjuva sanatının zavallı
paçavralarıyla karşılaştırmak
ve değiştirmek boş bir çabadır.

Biz devrimciler diğer tüm
alanlarda olduğu gibi halkın
müziğinin, her türlü sanat ve
kültürünün gerçek sahibi, bek-
çisi ve burjuva yozlaşma ve çü-
rümeye karşı devrimci saflığın
ve temizliğin KALESİYİZ.

Biz devrimciler, kültür mi-
rasımızı asla reddetmeyiz.

Tam tersine bütün halkların ve
çağların kültür mirasını, Anadolu
halklarının mücadelesinin başarı ka-
zanması için esin kaynağı olacak ne
varsa, ELEŞTİREL BİR GÖZLE in-
celeriz, sahipleniriz. 

Bu kültür mirasımızı canla-başla
sahiplenmeliyiz. Bu sahiplenmeye
bütün coşku ve yaratıcılığımızı dök-
mezsek, TARİHSEL SORUMLU-
LUĞUMUZU, GÖREVİMİZİ
yerine getirmiyoruz demektir. 

İstedikleri kadar yok saysınlar,

istedikleri kadar başarıları-
mızı örtbas etmeye çalışsınlar,

BİZ KÜLTÜRÜMÜZÜN
GÜCÜNÜ VE OLANAKLA-
RINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ.

Pespaye burjuva kültürü
önünde hayranlıkla eğilmek ya
da pasif biçimde savunmada
kalmak BİZE YAKIŞMAZ.

İŞTE DEVRİMİN SADECE
24 YILDA BAŞARDIKLARI:

SSCB (Sovyet Sosyalist

Cumhuriyetler Birliği) daha 1938-
39 yıllarında genel öğretim okulla-
rında okuyan öğrenci sayısı bakı-
mından dünyada birinci sırayı alı-
yordu ve bu okullarda Büyük Bri-
tanya, Almanya, Fransa ve İtalya bir
arada alındıkları zaman oralardaki

öğrenci sayısına oranla 1.2 misli daha
fazla öğrenci, aynı ülkelere Japonya'yı
da kattığımızda oradaki üniversiteli sa-
yısından 1.4 misli daha fazla üniver-
siteli okuyordu. Yalnızca Leningrad'da,
savaştan önce tüm faşist Almanya'dan
daha fazla üniversiteli vardı. 

1939 yılı başlarında, 

SSCB'de 240 kütüphane vardı ki,
buralardaki kitapların sayısı toplam
442 bin idi. 

Sovyetler Birliği'ndeki halk kü-
tüphanelerinin sayısı 1914 yılına
oranla 62 misli artmıştı. 

Yalnızca "Saltikof-Şçedrin" dev-
let halk kütüphanesinde, Berlin'deki
Prusya devlet kütüphanesine oranla 32
misli daha fazla kitap bulunmaktadır.

Bizim sosyalist kültürümüz Lenin
tarafından formüle edilen şu ilkeye da-
yanılarak kurulmaktadır:

"Eskiden tüm insan zekâsı, onun
tüm dehası, bazılarına tekniğin ve kül-
türün tüm nimetlerini vermek, buna
karşılık ötekilere en zorunlu şey olan
eğitiminden ve gelişmeden yoksun bı-
rakmak için yaratıyordu. 

Şimdi ise tekniğin tüm mucizeleri,
kültürün tüm başarıları halkın genel
malı olacaktır ve bundan sonra insan
zekâsı ve dehası hiçbir zaman baskı

aracı, sömürü aracı hali-
ne getirilmeyecektir."

Sovyet yönetimi in-
san zekâsı tarafından ya-
ratılan en güzel şeyleri
halkın ortak malı yapmak
için gerekli kaynakları
esirgemiyordu. 

Aristo'nun, Voltaire'in,
Diderot'un, Darvin'in,
Nevton'un, Aynştayn'ın,
Pavlov'un ve Timirya-
zef’in eserleri yüz bin-

lerce adet basıldı. 

Devrimin yarattığı tiyatro kültü-
rüne de rakamlarla bakalım: 

“Örneğin önceleri Ermenistan'da,
Türkmenistan'da, Tacikistan'da ve Kır-
gızistan'da profesyonel tiyatro yoktu;
şimdi Ermenistan'ın 27, Tacikistan'ın
23, Kırgızistan'ın 21, Türkmenistan'ın
11 tiyatrosu vardır. 

Devrimden önce Ukrayna'da 35 ti-
yatro vardı. 1940 yılına doğru bunların
sayısı 125'e varmıştır. Gürcistan'da 3

tiyatro varken, şimdi 40 tiyatro
vardır... Özbekistan'ın 1 ti-
yatrosu vardı, şimdi 49 tiyat-
rosu vardır. 

Çarlık zamanında kendi
alfabelerine dahi sahip olma-
yan en küçük ulusların bile
şimdi birkaç tiyatroları vardır
ki; ulusal sanatları bunların te-
meli üzerinde gelişmektedir. 

Kulüp kurumları, sine-
malar ve müzeler, Sovyetler
Birliği'nde büyük ölçüde ge-
liştiler. 1939 başlangıcında
100 binden fazla kulüp vardı

BİZ KÜLTÜRÜMÜZÜN 
GÜCÜNÜ VE OLANAKLARINI

ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Sosyalizmin Sadece 24 Yılda 
Başardıklarına Birkaç Örnek...

Dünya edebiyatının Bayron, Balzak,
Hayne, Göte, Hugo, Dikens, Şekspir ve

Şiller gibi yazarların klasikleri milyonlarca
yayınlandı. İşte birkaç karakteristik

rakam:

Devrimden Önce Devrimden Sonra

Puşkin 9 dilde basıldı 66 dilde basıldı 

Lermantof 5 dilde basıldı  26 dilde basıldı 

Lev Tolstoy 10 dilde basıldı 54 dilde basıldı

Şaltikof-Sçedrin 1 dilde basıldı 24 dilde basıldı 

Çehov 5 dilde basıldı 53 dilde basıldı

ÖğretmenimizÖğretmenimiz
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ki, bunların 41 bini kolhoz kulübüydü.
1915 yılıyla kıyaslanınca SSCB'deki si-
nemalar 1939'da 21.9 misli arttı. Genel-
likle, halk kitleleri için en popüler sanat
olan sinema yalnız Sovyet düzeninde ge-
lişti.

Bu savaşın başlangıcından önce Sov-
yetler’deki müzelerin sayısı 794'ü bul-
muştu. Oysa devrimden önce bunlar an-
cak birkaç düzineydi. Ve bunlar da ge-
nellikle başkentlerde (Petersburg, Mos-
kova) bulunurdu. Yalnız Kiev, Harkov ve
Tiflis gibi büyük kentlerin pek de büyük
olmayan müzeleri vardı. Devrimden son-
ra Cumhuriyetlerde, hemen hemen bütün
başkentler kendilerine ait resim galerile-
riyle zenginleştiler. Belirli bölge ve ilin ha-
zinelerinden bölge sanat ustalarının eser-
lerinden oluşan örneklerin toplandığı
müzesi olmayan bir tek şehir kalmamış-
tı.

Bundan başka ünlü yazarlardan, mü-
zikçilerden, ressamlardan herhangi biri-
nin doğduğu ya da yaşadığı her şehir, bun-
ların hayatlarına ve yaratıcılıklarına ait her
şey sevgiyle toplanıp; onların adına mü-
zeler yaratılmıştır ki; bunlar yalnızca o yö-
renin halkı tarafından değil, dışardan
gelenler tarafından da istekle gezilmek-
tedir. Örneğin, Çehof’un anısına adanmak
üzere yalnızca Rus yazarının doğduğu şe-
hir olan Taganrog'da değil, hayatının
son yıllarını geçirdiği Yalta şehrinde de
müze yapılmıştır. Müze kurma gereksi-
nimi o denli büyüktür ki, onların kurul-
ma girişimi halk için ağır olan bu savaş
yıllarında bile şu ya da bu müzenin açıl-
dığına ilişkin notlar çıkmaktadır...

Egemenler halkımız için, gençliğimiz
için ÖRNEK oluşturan müziğimizden,
sanatımızdan korkuyorlar.

Egemenler ve onların ideolojik alan-
daki uşakları, yazarlar-gazeteciler-sa-
natçılar, politikacılar-diplomatlar... Ör-
nek oluşturamadıkları gibi saldırıyorlar
da, karalıyorlar da.

Örgüt diyorlar, slogan diyorlar. Nafile! 

Bizim sanatımız sadece devrime ve
devrimcilere yönelik iftira ve saldırıla-
ra cevap vermek değil, AYNI ZA-
MANDA YOZ VE ÇÜRÜMÜŞ BUR-
JUVA KÜLTÜRÜNE CEPHEDEN
saldırıya geçmektir. Korkuları bun-
dandır. 
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Seçimler öncesinde bir haber ka-
nalında, sunucu halka soruyor, “Se-
çimle ilgili ne düşünüyorsunuz?” di-
yor. Gelen cevapların büyük kısmı,
“politikadan anlamam” oluyor. Bunu
özellikle de kadınlar söylüyor. Poli-
tikadan sanki sadece erkekler ya da ik-
tidardakiler anlarmış gibi... 

Politikayı aslında en iyi biz biliriz.
Çünkü politika denilen şey soframıza
gelen ekmektir. Ekmeğin fiyatına ya-
pılan zamdır politika. Çocuğumuzu
okula kaydettirirken ödediğimiz kayıt
parasıdır. Hastanede ödemek zorunda
olduğumuz katkı payıdır. Gidemedi-
ğimiz tatillerdir. Vatanımızın cennet
yerlerini göremememizdir. Açlığı-
mızdır, reklamlarda, yemek program-
larında izlediğimiz ama soframıza
koyamadığımız yemeklerdir. Deprem
riskine rağmen oturmak zorunda ol-
duğumuz evlerimizdir. Dinlenmesi
gerekirken yaz tatillerinde çalışmak zo-
runda olan çocuklarımızdır. Her gün
bunları yaşamamıza rağmen örgütlü
mücadelenin uzağında kalmamızdır. 

Gördüğümüz gibi çoğaltabilece-
ğimiz bu örnekler aslında bizim ne ka-
dar da siyasetin içinde olduğumuzu
göstermektedir. Bir avuç insan halkın
tüm ihtiyaçları konusunda kararlar
alıp uygularken, biz onu yaşayan
oluyoruz. Yaşayanlardan da daha iyi
kimse bilemez politikayı. 

Pratik olarak politikanın içindeyiz
ama buna yabancı olmamız isteniyor
bizden. Gasp edilen hakkımızı dile ge-
tirirsek gözaltına alınıyoruz, işkence
görüyoruz... Örgütlenip mücadele
edersek “terörist” ilan ediliyoruz. 

Peki, bu çelişkinin sebebi nedir?
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile
sağlık hizmetinden yararlanabilmek
için cebinden para ödemek zorunda
bırakılan halkımız, neden bu sisteme
baş kaldıramıyor? Sadece seçimlerde
oy vermekle kısıtlanıyor bütün siya-
si hayatımız. Oy ver ama gerisine ka-
rışma deniliyor. “Sen evinde dizini
izle, dedikodunu yap, kahvehaneler-
de otur, internet başında zaman ge-

çir, bak
evinde ça-
maşır ma-
kinen de
var daha
ne istiyor-
s u n ? B u
arada ben
senin ha-
yatın hak-
k ı n d a
önemli kararları alırım, sen düşünme
bunları...” deniliyor. 

“Politikadan anlamam” dememe-
liyiz. Aksine, en iyi biz anlarız, biz-
den iyi kimse bilemez açlığın, yok-
sulluğun ne gaddar olduğunu. Çocu-
ğunun karnını doyuramadığı için in-
tihar eden annenin halinden ne anlar
AKP’nin soyguncu iktidarı? Oğlunun
dershane parasını ödeyemediği için ic-
raya verilen, hapis yatan ve buna da-
yanamayarak intihar eden oğlunun ce-
sedine sarılan annenin halinden kim
anlar? Bir oğlu Dünya Bankası’nda
çalışıp Amerika’da villa alan, diğer
oğlu milyonlar vererek aldığı ge-
miyle ticaret yapan, kendisi 5 villalı
sitelerde oturan Tayyip Erdoğan mı
anlayacak?

Hayır asla! Burunları yalan bata-
ğından çıkmayan halk düşmanı bur-
juva politikacılar sadece ezmeyi, sö-
mürmeyi, katletmeyi bilir. Burjuva si-
yasetin getirdiklerinden muzdarip
olan halkımıza politikanın, örgütlen-
menin önü kapatılır. Düşünmeyen,
sorgulamayan, sadece yasalara uyan
beyinler istenir. 

Politika, bilinmeyenlerle dolu bir
problem değildir. Başta da dediğimiz
gibi, bizim hayatımızdır. O zaman
“politikadan anlamam” dememeliyiz.
Kimseye söz hakkı bırakmayacak ka-
dar bizimdir, halkındır. Ama bizim sa-
fımız devrimci politikadır. Ezenlerin
değil, ezilenlerin politikasıdır. Bizim
politika yapma alanımız TBMM değil,
mahallelerimizdir. Politika yapmanın
yolu da örgütlülükten geçer. Örgütle-
nip, hayatımıza sahip çıkmalıyız. 

POLİTİKADAN EN İYİ BİZ ANLARIZ
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Koçgiri Platformu 26 Haziran tarihinde 2 Temmuz
1993 yılında Sivas'ta diri diri yakılan 33 insanımız için
bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; "2 Temmuz 1993 belleklerimiz-
den hiç silinmeyecek katliamın tarihidir.

Devletin 'Alevi halk düşmanlığı' politikasının rengi-
ni verdiği saldırganlığın sonucu gerçekleşen Sivas kat-
liamında, 33 insanımız ateşe verilen Madımak Oteli'nde
yakılarak katledildi. 2 Temmuz ‘93'te Pir Sultan'ın zalimleri
korkutan ışığını karanlığa boğmak istediler. İnsanlıktan
nasibini almamış gerici faşist güruhlar tarafından yakı-
lan otelde, ateşte semaha duran 33 canımız katledilse de,
asırlardır süregelen davamız eşitlik, özgürlük ve insanlık
davası olarak yoluna devam etti, ediyor. Sivas iki farklı
tarihsel dönem açısından baktığımızda ezen ile ezilenin
eşitsiz şartlar altında verilen mücadelesine tanıklık etti.

'Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan' diyen maz-
lumların onurlu sesini susturmak için pervasızca saldıran

zalimler kirli ve kanlı yüzlerini gösterme konusunda tavır-
larını açıkça ortaya koydular. Pir Sultan Abdal'ı darağacına
götürürken meydanda toplanan gericilere pirimizin be-
denini taşlatan zihniyet aradan geçen dört koca asırdan
sonra 1993'te aynı yüzünü tekrardan gösterdi. Tekerrür
eden tarihsel karşılaşmalarda boyun eğmedik, davamıza
leke sürdürmedik. Darağacında sallanan bedenimizle, ateş-
te kavrulan nefesimizle turna olup avaz eyledik davamızı."
dendi. Ayrıca Koçgiri Platformu, 27 Haziran tarihinde
yaptığı başka bir yazılı açıklamada ise; 3 Temmuz tari-
hinde Sivas İmranlı İlçesi’nde Cogi Baba adına düzen-
lenen festivale katılmayacaklarını açıkladılar. Katılmama
sebeplerini ise şöyle açıkladılar; "Hem programın hazır-
lanış biçimi, hem de yöremizin sosyal dokusunu yansıt-
mayan dar dükkancı anlayışla kurgulanan festival pro-
gramını destek vermeye layık görmediğimizden protesto
amaçlı festivalde yer almayacağız. Hemşerilerimizin
bilgisine sunarız".

“Sanatçıyı egosu besler!”

Bu “önemli” tespiti pek çok bur-
juva sanatçıdan duymuşuzdur. Bunu
ciddi bir açıklamaymış havasında
da söylerler üstelik. “Ego” diyerek
parlatmaya çalıştıkları kelimenin an-
lamı ise “ben”dir. Yani yaratıcılığın
kökenini “ben”e dayandırmaktadırlar.
Sanatçının tek başına, sadece kendi-
sinden beslenerek yaratıcı olabile-
ceğini söylerler. 

Bu düşünce burjuvaziye ait bir dü-
şüncedir. Burjuvazi, kolektif üretimin,
emeğin ve yaratıcılığın karşısındadır.
Bireyciliği kutsayarak, üretimin-ya-
ratıcılığın önünü de kesmektir aslın-
da amacı. 

Kişi tek başına üretim yapamaz.
Niye?

Birincisi; birey toplumsal bir var-
lıktır, bulunduğu toplumla bağlarını
kopararak hiçbir üretim elde edemez.
Eğer yaptıkları varsa bunlar da halk
için değil burjuvazi için yapılmıştır
ve amacı burjuvazinin halkı kandır-
masına, aldatmasına yardımcı ol-
mak içindir.  

İkincisi; bu tek kişinin üretim
faaliyeti, kolektif üretimin karşısına
çıkartılamayacak kadar yetersizdir.  

“Sosyalist Toplumda Yaratıcı Ya-

rışma” kitabında, kolektif üretim
şöyle anlatılır:

“Ancak, yaratıcı-yarışmada en
dikkat çekici özellik, bu yarışmanın yı-
ğınların kolektif yaratıcılık zihniyeti-
ni ifade etmesidir. Bir işyerinde ger-
çekleştirilen önemli bir girişkenlik, he-
men bütün ülkeye duyurulmakta, bin-
lerce, milyonlarca insan tarafından be-
nimsenmekte ve onların yeni giriş-
kenlikleriyle zenginleştirilip bütün
halkın malı haline gelmektedir.” (Sos-
yalist Toplumda Yaratıcı Yarışma,
Konuk Yayınları, syf: 16) 

Ego değil, kolektif üretimden ya-
nayız. Halkın ortak üretimi en değerli
olandır. Kişi kendisini üretim faaliyeti
içinde görür, ortaya çıkan sonuçta payı
olduğunu bilirse, bir dahaki çalışma-
sında da daha şevkli olacaktır.

Burjuvazinin öğütlediği “ego” ile
“sanat” yapan insanları görüyoruz.
Uyuşturucu kullanan, bunalımdan
çıkamayan, sapkın-ahlaksız ilişkile-
re savrulan, kendini tekrar eden... in-
sanlar çıkıyor ortaya. Ve onların bu
sağlıksız beyinlerinden çıkan üre-
timleri de halka dayatılıyor. 

Oysa, halkımızın kendi ürettiği
türkülere bakalım. Ne kadar güzeldir
türkülerimiz. Tarlada çalışırken ya-
kılmıştır, gizli sevdasını fısıldar sev-

diğine, ağaya duyduğu öfkeyi anla-
tır, dağa çıkan efelerin destanını iş-
ler, ölen yavrusuna ağıt yakar... Ve bu
türkülerin çoğu anonimdir. Dilden
dile yayıldıkça eklemeler olur. Çün-
kü başkaları da vardır aynı duyguyu
yaşayan. Ve yıllar geçer, yüzyıllar ge-
çer hala o türküleri söyleriz biz. Hal-
kın içinden çıkmıştır, ortak duyguların
tercümanı olmuştur. 

Ego denen bencilliğin, halkı kü-
çümsemenin, halktan uzaklaşmanın
gideceği yer çıkmazdır. Elindekileri
tüketecek ve halkın değerlerini alıp
kirletmeye başlayacaktır. Burjuvazi-
nin, halkımızı yozlaştırmak, yalan-
larını gizlemek için kullandığı birer
oyuncak olacaklardır. Bunun örnek-
lerini çokça biliyor, görüyoruz.

Unutmayacağız; ben iflas etti.
Bizi büyüteceğiz. 

Bireyciliğe karşı kollektivizmin
gücünü göreceğiz. Bileceğiz ki; iki
birden büyüktür. Ve her zaman için
daha önemli sonuçlar elde edilir.

Ancak böyle daha güçlü oluruz.

Ancak böyle daha az hata yaparız.

Sanatı bireyin tekeline bırakma-
yacağız. Sanat halk içindir ve bes-
lendiği yer de yine halktır... Halk de-
ğerlerimizdir, halk kültürümüzdür,
halkın acıları sevinçleridir... Halkın
yaratıcılığıdır... Halkın hak arama mü-
cadelesidir...

Burjuvazinin pespaye kültürü,
kanlı tarihi değildir. 

Savaşan
Kelimeler 

“SANATÇIYI EGOSU BESLER”

Koçgiri Platformu: "Aleviyiz Geçmişten Geleceğe Kimliğimizle Varız, Varolacağız"



 ABD ve tüm
emperyalistler,
Afganistan'dan asker
çekiyor. 

 Sonuç; halkların
yenilmezliğidir. 7.65'lerin,
halk yapımı patlayıcıların,
emperyalizmin dev uçak
gemileri, akıllı bombaları
karşısındaki üstünlüğünün
tarihsel teyididir.

 Sonuç; yüz binlerce
kişilik işgal güçleri
karşısında bir avuç feda
savaşçısının emperyalistleri
dize getirmesidir. 

 Sonuç; emperyalistlerin
ve işbirlikçilerinin direnen
dünya halkları karşısında
kazanma şansı yoktur.
Emperyalistler yenilmeye
mahkumdur! 

ABD Başkanı Barac Obama geçen
hafta bir açıklama yaparak, Afganis-
tan'dan çekileceklerini, "yıl sonuna
kadar 10 bin ABD askerini geri çe-
keceklerini, gelecek yaz sonuna ka-
dar da toplam 33 bin askerin evlerine
dönmüş olacağını" belirtti. 

Amerika bunların dışında, 68 bin
Amerikan askeriyle işgalini sürdüre-
cek; ama onlar için de en geç 2013’de
çekilmenin yolunu arıyor Amerika. 

Amerikan emperyalizmi, direnişi
yok edememiştir. Bu anlamda Afga-
nistan’ı istediği gibi düzenleyeme-
miştir. Dahası, son birkaç yılda, tüm
NATO kuvvetlerine defalarca çağrı
yapılmış, defalarca Afganistan’daki iş-
gal güçlerinin sayısı arttırılmıştır.
Ancak sonuç ortadadır. İşgalcilerin di-
renişi askeri olarak yenemeyecek-
leri artık kesin bir sonuçtur. Emper-

yalistlerin “asker azaltma” kararları da
bunun sonucudur. Amerika, işbirlik-
çi hükümeti, orduyu, polisi güçlen-
direrek, Afganistan’ı yeni sömürge-
leştirerek, işgali, gizli işgale dönüş-
türüp gömüldüğü o bataklıktan çık-
mak istemektedir. 

“Gelişmiş, modern, güçlü, akıllı,
mağara delen..” silahlarınızla, insan-
sız uçaklarınızla, ancak yüz binlerce,
hatta milyonlarca insanı katledebi-
lirsiniz. Nitekim katlediyorsunuz.
Dünyanın dört bir yanında halklara
zulmediyorsunuz. Ama dünyanın hiç-
bir yerinde asla, direnen halklar kar-
şısında zafer elde edemezsiniz. 

Amerikan pilotları, Afganistan’ı iş-
gal saldırısının ilk günlerinde, Afgan
halkının tepesine bom ba la r yağdırır-
ken “ken di mi fut bol ma çın da gi bi
his se di yo rum” di yor du. “Bir mil -
yon do lar de ğe rin de fü ze le rin vu ra -
ca ğı çap ta ve de ğer de he def ler yok”
di ye rek Af gan hal kı nın yok sul lu -
ğuyla alay ediyorlardı akılları sıra. 

Amerika’nın bir milyon dolarlık
füzeleri işe yaramadı işte. 

Ne modern silahları, ne işbirlikçi
Karzai, ne de 42 emperyalist ve
Türkiye gibi işbirlikçi ülkenin des-
teği, Amerika’nın direniş karşısında-
ki çaresizliğini gideremedi. Ameri-
ka’nın çekilirken, Taliban’la veya
başka güçlerle yapacağı hiçbir an-
laşma da onun halkların direnişini ye-

nemediği gerçeğini değiştirmez. 

2001 yılında başını ABD’nin çek-
tiği emperyalist koalisyon NATO
şemsiyesi altında Afganistan’a sal-
dırmış ve işgal etmişti. Afgan halkı-
na ve tüm dünya halklarına ders ol-
sun diye işgale direnen Taliban sa-
vaşçılarını Gauntanamo’daki esir
kamplarına doldurdular. Ama bütün
bunlara rağmen Afgan halkının işga-
le karşı direnişini bitiremediler. İşgal
altında her geçen yıl direniş daha da
güçlendi. Tam on yıl sonra işgalciler
askerlerini çekeceklerini açıklıyor. 

ABD’nin peşi sıra Fransa, İtalya,
İngiltere, Avustralya ve Almanya da
askerlerini çekeceğini açıkladı. 

Afganistan’da 10 yıldır süren sa-
vaş, askeri güç dengelerine bakıldı-
ğında çok eşitsiz bir savaştır. Em-
peryalizmin en gelişmiş modern si-
lahlarına karşı halk bedenleriyle sa-
vaştı. İnsansız uçakları işgalcilerin en
zayıf yanlarıdır. Savaşta tayin edici
güç insandır. İşgalciler kayıp verme-
mek için insansız uçakları kullanırken
Afganlı direnişçiler vatanı için, hal-
kı için bedenini bomba yaparak ken-
dini feda etmiştir. Kazanan feda sa-
vaşıdır. Afganistan’da bir kez daha ka-
nıtlanmıştır ki, direnen halkların kar-
şısında emperyalizmin kazanma şan-
sı hiç yoktur. 

Emperyalistler, direnişi yok edemedikleri Afganistan’dan
çıkmanın yolunu arıyorlar...

Direnen halklar yenilmez!

O halk ki, ne acılar yaşadı, ne
işgaller gördü. 

İşgalcilerin postalları altında
yaşadıkları her an, öfke ve

kinlerini büyüttü. Bedenlerini
bomba yapıp patlattılar

işgalcilerin beyninde. 
Yine yenilecek işgalciler. 

Afgan halkı ilk kez yaşamıyor
işgali. İngilizler 1839’da tek
başlarına, 1878’de Ruslar’la

birlikte iki kez işgal etti Afgan
topraklarını. 1880’de Afgan

halkı ikisini de kovdu
topraklarından. 

İşgalciler bugün de terk edip
gidecekler. Bu kehanet değil,

tarihin hükmüdür!..

OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUNDA DEĞİL!
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Emperyalizm Kasım 2001’de Af-
ganistan’ı işgal ederken, küçük bur-
juva aydını ve reformizm işgal kar-
şısında sessizdi. Bunu “El Kaide te-
rörüne karşı mücadele” olarak görü-
yordu bir kısmı. Sessizliklerinin teo-
risini “terörün gücüne de, gücün te-
rörüne de hayır” diye sloganlaştır-
mışlardı. 

Sloganları, emperyalizmin saldır-
ganlığının sebep ve sonuçlarından hiç-
bir şey anlamadıklarını gösteriyordu. 

1990’da tüm emperyalistler bir-
leşip, Irak’a karşı Körfez’de büyük bir
askeri yığınak yaptıklarında da solun
bir kısmı, “ne Sam ne Saddam” slo-
ganını ortaya atmış, kimileri “yüzde
50 yüzde 50 iki taraf da suçlu” di-
yerek bu emperyalist saldıranlığa
karşı mücadelenin dışında kalmışlardı. 

Devrimci hareket, “Emperyalist
savaşa hayır komiteleri” içinde hal-
kın her kesimini emperyalist saldır-
ganlığa karşı harekete geçirmeye ça-
lışırken, solun bu kesimleri seyirci idi.
Onların tavrı, emperyalist saldırgan-
lık karşısında mazlum ve mağdur
olanın yanında olmamaktı. Emper-
yalizmin bombaları Irak’ın üzerine ya-
ğar ve yüz bine yakın Iraklı’yı katle-
derken, “ne Sam ne Saddam”, “yüz-
de 50 yüzde 50” demek, solun tari-
hinin en büyük aymazlıklarından biri
olmuştur. 

Solun bu kesimleri, emperyalist-
lerin 2001’den itibaren yoğunlaştır-
dıkları Irak’ın işgaline hazırlık ve iş-
gal sürecinde işgale karşı bir tavır için-
de oldular; ama yine de kafalarının
ideolojik olarak çok netleşmediği an-
laşılıyor. Çünkü, Mısır’daki, Tu-
nus’taki, Suriye ve Libya’daki geliş-
melerle birlikte yine tüm ideolojik çar-

pıklıkları su yüzüne çıktı. Birincisi,
Tıpkı 1990’ların başında sosyalist ül-
kelerdeki karşı-devrimlerde düştükleri
yanılgıya bir kez daha düştüler. Tu-
nus’ta, Mısır’da emperyalizmin ica-
zetinde gelişen hareketleri “halk isyanı,
devrim” olarak değerlendiren burju-
vazinin söylemlerini benimsediler.
İkincisi, emperyalizmin Libya’ya, Su-
riye’ye yönelttiği saldırının asıl nite-
liğini görmezden gelip, oradan em-
peryalizmin örgütledği bir avuç iş-
birlikçinin “muhalefetine”, halkın is-
yanı diye sarıldılar. “Doğru tavır
hem emperyalizme hem Kaddafi dik-
tatörlüğüne karşı çıkmaktır” gibi
çarpık ve nesnellikte karşılığı olmayan
teorilerini yeniden gündeme getirdiler. 

Örneğin BDP adına Gültan Kışa-
nak tarafından yapılan şu açıklama
“Sam’a da Saddam’a...” bakış açı-
sının hala sürdüğüne tipik bir örnek-
tir: “Libya’da özgürlük isteyen hal-
kın taleplerine karşı hem diktatörler
hem de uluslararası güç odakları
bomba yağdırıyor. Her ikisini de
nefretle kınıyoruz. ... hem uluslar-
arası güçlerin operasyonu durdur-
masını hem de Kaddafi’nin iktidarı
halka teslim etmesini istiyoruz.” 

Veya Halkın Günlüğü’nde yayın-
lanan şu yazı, Halkın Günlüğü ve
çevresinin 1991’den bu yana pek de
fazla mesafe almadıklarını gösteriyor: 

“İkili politika, bana doğru gibi ge-
liyor: Emperyalist müdahaleye kar-
şı tüm Libya ulusu ile birlikte; Kad-
dafi’ye karşı devrimle birlikte.” (10-
20 Nisan 2011, Halkın Günlüğü, M.
Oruçoğlu)

“Emperyalist kuşatmaya karşı di-
renişi, emperyalizme ve küçük-bur-
juva diktatörlüğüne karşı devrimci bir
iç savaşa dönüştürmek” gibi tumtu-
raklı tesbitler yapmak ucuz ve so-
yuttur. Bugün temel sorun nedir, o ül-
kelerdeki nesnel durum nedir? Esas
olan bunlardır. 

Devrimcilerin emperyalizme de
karşıyız, Kaddafi’ye de karşıyız diye
soyut bir politikası olamaz. Devrim-
ciler için temel olan ve tali olan var-

dır. Çağımızda ve somut olarak da gü-
nümüzde, baş çelişki emperyalizm
ve ezilen dünya halkları arasında-
ki çelişkidir. Bir toplumsal geliş-
menin ilericiliği ya da gericiliği,
onun emperyalizmle olan ilişkisiyle
ölçülür. 

1988’de, ABD Başkanı Ronald
Reagan, “görevini” bırakırken, geçen
8 yıllık döneminin bilançosunun bir
bölümünü şöyle ifade etmişti:
“Libya’yı bombaladık, Grenada’yı
komünistlerden kurtardık... bir karış
toprağı bile komünistlere kaptır-
madık.” Mesele budur. Emperyal-
izmin savaşı nihai anlamda budur.
Amerikan emperyalizminin
yeryüzünün her köşesindeki tüm mü-
dahalelerinin amacı yine aynıdır.
Bundan kimsenin kuşkusu olma-
malıdır. 

Emperyalizme hizmet eden hiçbir
toplumsal olay ilerici değildir. Orta-
doğu ve Kuzey Afrika’da, Tunus’ta,
Mısır’daki hareketlerin, halk ayak-
lanmasıyla, devrimle ilgisi yoktur.
Bunlar, kitlelerin küçük burjuva dik-
tatörlüklerine hoşnutsuzluklarının
kullanılması temelinde gelişen işbir-
likçi bir muhalefetten ibaretir. Siya-
si rolleri açısından da emperyalizmin
BOP projesine hizmet etmiş ve et-
mektedirler. Libya ve Suriye’de “mu-
halif” diye adlandırılan gruplar da em-
peryalizmin desteğiyle, kışkırtma-
sıyla hareket eden, emperyalizmin
hizmetindeki veya icazetindeki grup-
lardır. Bu durumda devrimciler açı-
sından “emperyalizme de diktatörle-
re de karşıyım” demek emperyaliz-
min saldırılarına kayıtsız kalmaktır.
Bu, emperyalizmin 1990’dan bu yana
sürdürdüğü haydutluk politikaları-
nın ayan beyan görülmesine rağmen
hala “ne Sam, ne Saddam” politika-
larını sürdürmek demektir: 

Emperyalizme de diktatörlere de
karşıyız diyenler ise, bugün sadece
emperyalizmin politikalarına güç
vermiş olurlar. Bu politikada halk-
ların çıkarları yoktur. Bu politika-
da DEVRİM yoktur. Bu politikada
ANTİ-EMPERYALİZM de yok-
tur. 

Anti-Emperyalist Olmak; Emperyalizme Tereddütsüz
Direnmek ve Tereddütsüz Direnenlerin Yanında Olmaktır!

“Ne Sam, ne Saddam” iflas
etmiş bir politikadır... Hala,
“Yüzde 50, yüzde 50 iki taraf
da suçlu”, “Ona da buna da

karşıyız” demek, bugün yalnız
emperyalizme hizmet eder! 



Akıllı ol, sağduyulu davran di-
yorlar. Oligarşinin sözcüleri, açıkla-
malarıyla, ikili görüşmeleriyle Mu-
ammer Kaddafi ve Beşar Esad’a
“akıllılık” ve “sağduyu” tavsiye edi-
yorlar. Akıllılıktan, sağduyudan an-
ladıkları ise, vatanlarını satıp başka
ülkelere sürgüne gitmeyi kabul et-
mektir. 

Kaddafi’ye ve Esad’a diyorlar

ki, yönetimi terk et, halkını terk et,
ülkeni terk et... Bakın diyorlar; ma-
lınız var, mülkünüz var, gidip bir
ülkeye sığının, ömrünüzün sonuna
kadar lüks içinde yaşayıp gidin... 

Çünkü KENDİLERİ OLSA
ÖYLE YAPACAKLAR! Ülkele-
ri işgal edilse, öyle yapacaklar.
Başlarına bombalar yağdırılsa,
daha ilk bomba düşer düşmez ka-
çacaklardır. 

Saddam kaçmamıştı. Hergün
başkentin üzerine kendisini he-
defleyen bombalar yağarken, Mu-
ammer Kaddafi ülkesini terket-
miyor.  

Hangi işbirlikçi burjuva po-
litikacısı yapabilir bunu?

Kaddafi, kendisini katletmeye
yönelik bombardıman altında di-
renerek, emperyalizmin başka ül-
kelerde yaşama tekliflerini elinin
tersiyle itiyor... Saddam’da kendi
yurdunda kalmıştı... Tutsak düştü-
ğünde “Delikte saklandı” diye
Saddam’ı aşağılamaya kalkanlar,
acaba bir tek saniye kalabilirler

miydi işgal altındaki bir ülkede?
Bunu göze alabilirler miydi? 

Onlar, sosyalist mi, devrimci mi,
hayır. Ama emperyalizme teslim ol-
mayı, ülkelerini emperyalist tekelle-
rin yağmasına açmayı reddeden ile-
rici bir tavır içindedirler. Emperya-
lizme tavır, kahramanlaştırır, işbir-
likçilik alçaklaştırır. Özü budur. 

Tayyip Erdoğan, Abdulah Gül ve
Davutoğlu, “Kaç, ailenin ve kendinin
canını kurtar” diyorlar Esad ve Kad-
dafi’ye. Tekelci burjuvaların ve iş-
birlikçilerinin başka türlü düşünme-
si mümkün değildir zaten. Aynı şey
kendilerine dayatıldığında tası tara-
ğı toplayıp arkalarına bakmadan ka-
çacaklardır. Nitekim bütün işbirlikçi
yöneticiler, ülkeleri şu veya bu ne-
denle emperyalist müdahaleye uğra-
dığında, Nazi işgaline uğradığında, ar-
kalarına bile bakmadan kaçmışlardır.
Her koşulda direnen ve ülkesinde ka-
lanlar esas olarak sosyalist, devrim-
ci ve vatansever liderlerdir. 

Hukuku emperyalizmin
emrine veren UCM: Emperya-
lizm, Kaddafi yönetimini ve Libya
halkını teslim olmaya zorlamak için
son olarak Uluslararası Ceza Mah-
kemesi’ni devreye soktu.  Mahkeme,
Kaddafi ile oğlu Seyfülislam ve is-
tihbarat kurumu başkanı El Senrusi
hakkında "insanlığa karşı suç işle-
mek"ten tutuklama kararı çıkarttı. 

Emperyalizme direnmek suç de-
ğildir. Suç, emperyalizme direnmeyi
suç saymaktır. İnsanlığa karşı bir
suç varsa, bu sadece emperyalizmin
suçudur; direnenlerin değil. UCM
yargıçları, dünyanın en aşağılık ve al-
çak hukukçularıdır. Çünkü hukuku,
emperyalizmin hizmetinde direnen-
leri teslim almak için bir araç olarak
kullanmaktadırlar.

"Siz çocukla-
rımızı, torun-
larımızı
öldürdükten
sonra ara-
mızda hiçbir
anlaşma yok.
Sırtımız du-

varda. Siz (Batı) geri adım atabilir-
siniz... Korkmuyoruz, hayatta kal-
maya veya kurtulmaya çalışmıyo-
ruz... Halide'nin anısına Kuzey Af-
rika'nın en yüksek abidesini dikece-
ğiz... "Kalacağız, direneceğiz ve bo-
yun eğmeyeceğiz. Füzelerinizle iki,
üç, 10 veya 100 yıl vurun. Onur Ha-
midi ailesine, zafer bize." 

(*) Kaddafi’nin yakın arkadaşı olduğu
ve Kaddafi’nin onun evinde kalıyor ola-
bileceği için Trablus'taki ofisi ve en son
evi 5 kez bombalandı. Hamidi’nin evine
yönelik son bombalamada ailesinden 4
yaşındaki Halide dahil 15 kişi katledildi. 

Hangi işbirlikçi yapabilir bunu?
Emperyalizme tavır, kahramanlaştırır, 

işbirlikçilik alçaklaştırır

Fransa Özgürlük Komitesi, Al-
manya hapishanelerinde tecrit iş-
kencesi altında tutulan, Türkiyeli
devrimci tutsaklar için 25 Haziran
Cumartesi günü Paris'te stant açtı. 

Türkiyeliler’in yoğun olarak ya-
şadığı Stasbourg Saint-Denis sem-
tinde kurulan stanta, devrimci tut-

saklar Faruk Ere-
ren, Şadi Özbo-
lat, Ünal Kaplan
Düzyar, Cengiz
Oban ve Nurhan

Erdem'in hapishane koşulları ve
tecrit anlatıldı. 

"Tecrite Yüz bin Kere Hayır"
kampanyası çerçevesinde tecritin
kaldırılması talebiyle imzalar toplandı.

14.00-16.00 saatleri arasında açı-
lan stantta 250 bildiri dağıtıldı...
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“Dünyaca ünlü yedi
yazar BM'yi Suriye'ye
karşı göreve çağırdı”...
Geçtiğimiz günlerde bu
başlıkla yazılmış bir ha-
ber geçti hemen tüm

burjuva basında… İçlerinde yazar
Orhan Pamuk’un da olduğu bu
“dünyaca ünlü yedi yazar”ın Suri-
ye’ye karşı göreve çağırdığı BM’den
istediği, Suriye’nin kınanmasıdır… 

Neden kınanma isteniyor ve ger-
çekte yaşananlar nelerdir? 

Emperyalizm, Suriye yönetimini
dize getirme ve kendi politikalarına
uygun bir yönetimi burada yerleştir-
me hesabıyla Suriye’deki Esad yö-
netimini sıkıştırmakta ve orada bir
ayaklanma tertiplemektedir… 

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
kapsamında Ortadoğu ülkelerine çe-
kidüzen verme ve kendine tümüyle biat
etmeyen yönetimleri dize getirme he-
sabı içindeki emperyalistler saldır-
ganlıkta sınır tanımamaktadırlar…
Son yıllardaki politikaları ise “halk is-
yanları” adı altında beslenip kışkırtı-
lan bir kesimin yarattığı ayaklanma-
lardan yararlanmak biçimindedir… 

Ve aslında emperyalistlerin bu
politikaları çok da gizli saklı yürüyen
bir politika değildir. Dünya alemin
gözleri önünde yürütülen, daha önce
Irak’ta ipliği pazara çıkmış yalan ve
demagojilerle beslenen bir politikadır.
Kışkırtılan halkın yıllar öncesinde
başlayan bir hazırlık ve parasal yar-
dımla ayaklanma noktasına getirildi-
ğini artık Amerikan basını açıkça
yazıp çizmektedir… Ve ayaklanma-
cılar emperyalistlerin parasal desteğini
talep eden ve onların yardımları ol-
madan ayakta duramayacak halde
olan gruplar olduklarını açıkça orta-
ya koymaktadır. 

Bu grupların emperyalist politikayı
hayata geçirmede başarısız kalması
durumunda ise genellikle “NATO
müdahalesi”, “BM müdahalesi” adı

altındaki emperyalist işgal birlikleri-
nin ülkeye girmesi söz konusu ol-
maktadır. 

Kısacası gerçekler çok açık ve net-
tir… Biz bunları sürekli yazdık ve
yazdığımız her şeyi tarih bir bir doğ-
ruladı. Şu an devam eden Libya’ya
yönelik emperyalist operasyona da
ilişkin yazdık... Ve halen Libya ve Su-
riye konusunda gerçekleri yazmaya
devam ediyoruz… Gören göz, düşü-
nen beyin için her şeyin çıplak oldu-
ğu gerçekleri tarih de er veya geç mut-
laka doğrulamaktadır… 

Gerçekler o denli çıplak olmasına
rağmen Orhan Pamuk gibi yazarlar, ay-
dınlar bunları neden görmezler ve ne-
den emperyalist politikanın parale-
linde Suriye yönetiminin kınanması
için çağrı yapıp BM’den bir grup Av-
rupalı emperyalistin hazırladığı bir
kararı desteklemesini isterler? 

Bunun kuşkusuz en başta gelen ne-
deni halkın aydını olamamalarıdır...
Bu nedenle doğru düşünmekten uzak-
laşmakta, temel ile tali olanı sürekli
birbirine karıştırmakta ve her seferinde
de emperyalistlerden yana dümen
kırmaktadırlar... Bir zamanlar "Ya
AB ya barbarlık!" sloganını atan ve
aynı anlamda olmak üzere "Ya AB ya
diktatörlük" diyen Orhan Pamuk için
bugün bu tavrı almak çok da şaşırtı-
cı değildir... Zira yıllar öncesinden iti-
baren rotasını emperyalistlerden
yana belirlemiş biridir Orhan Pa-
muk... Bugün de sözde diktatörlüğe
karşı çıkmak adına dünya halklarının
başına çöreklenen ve her tarafta em-
peryalizmin, burjuvazinin diktatör-
lüğünü hakim kılmaya çalışanlarla pa-
ralel olarak Suriye yönetimine karşı
tavır belirlemektedir. 

Bugün aslolan, dünya halklarının
baş belası olan ve diktatörlüğü en per-
vasız ve sınır tanımayan biçimleriy-
le uygulayan emperyalistlerin bir sal-
dırısı ve tertibi söz konusudur... Tüm
dünya halklarını sömüren ve tüm yö-

netimleri kendine biat eden, onun
bir dediğini iki etmeyen bir yönetim
haline getirmeye çalışan ve halkları
açlıkla, yoksullukla ve zulmün en vah-
şi biçimleriyle "terbiye" etmeye çalı-
şan emperyalistlerin karşısına dikil-
mektir asıl olan. 

Çünkü, emperyalistlerin bugünkü
Libya ve Suriye'ye yönelik saldır-
ganlığının nedeni oralardaki küçük
burjuva diktatörlüklerin halka karşı
uyguladıkları baskılar değildir.

Çünkü, emperyalistler dün Irak’ta
olduğu gibi bugün de Libya ve Su-
riye'de sadece ve sadece kendilerine
boyun eğen yönetimler olmadığı için
saldırmaktadırlar. 

Çünkü, saldırının esas amacı hal-
ka yapılan zulümler değil, bu ülke-
lerde emperyalizmin iştahını kabartan
çıkarlar ve bu ülke yönetimlerinin em-
peryalizmin istediği gibi hareket et-
memekte direnmeleridir. 

Ve sonuç olarak emperyalist yalan
ve demagojilerin ardındaki gerçekler
ile emperyalistlerin girdikleri ülke-
lerde yarattıkları vahşet ve katliamlar
en azından Irak'ta yaşanan gerçekler-
le gözler önündedir... Bu gerçekleri bir
yana atarak kimse hareket edemez... O
zamanlar "ne Sam ne Saddam" di-
yenlerin nasıl bir yanılgı içinde ol-
duklarını tarih tüm gerçekleriyle bugün
gözler önüne sermiştir... Çünkü o za-
man sorun Saddam'ın diktatörlüğü
sorunu değildi, sorun emperyalizmin
işgaliydi... Ve Saddam o günkü koşullar
içinde işgale karşı direnen konumun-
daydı... Onun işgale karşı direnişine
karşı çıkmak emperyalistlerin yanın-
da saf tutmaktı... 

Bugün de aynı şekilde emperya-
lizmin Libya ve Suriye'deki saldır-
ganlıklarına karşı çıkmadan oralardaki
yönetimlerin "diktatörlüklerini" tar-
tışmak, bunu kınayan emperyalistlerle
birlikte hareket etmek emperyalist po-
litikalara ortak olmaktır. 

Fakat Orhan Pamuk gibiler bu

ORHAN PAMUK KENDİSİNE  NOBEL ÖDÜLÜNÜ VEREN
EMPERYALİZME BORCUNU ÖDÜYOR 

‘Öldürün, vurun, yok edin
Suriye halklarını’ diyor
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basit gerçekleri dahi görmekten uzak-
tırlar. Çünkü gözünü emperyalistler-
den alacakları Nobel ödüllerine diken,
onlardan icazet beklentisi içinde olan
ve tüm dünyalarını buna göre şekil-
lendirip "Yeni Hayat"larını bunlar
üzerine kuranlar için emperyalistler ile
aynı safta durmakta bir sakınca gö-
rünmemektedir. 

Oysa aslolan ve doğru olan halkın
yanında olmaktır... Ve Orhan Pamuk
gerçekten halkın yanında olmak isti-
yorsa, öncelikle bu konudaki bakış açı-
sını ve rotasını değiştirmelidir. Em-
peryalistlerin politikalarına ortak ola-
rak, emperyalizmin dünya halklarının
baş düşmanı olduğu ve yüzyıllık bir ta-
rih içinde halklara olan düşmanlığın ka-
lesi olarak her türlü zulmün ve sömü-
rünün baş sorumlusu olduğu gerçeği-
ne gözlerini kapamamalıdır. Onlardan
gelecek ödüllerle, icazetlerle rotasını
belirlememelidir. 

Ve halkın aydını olunmadığı sü-
rece tutarlı olmak, gerçekleri tüm
çıplaklığıyla ifade edebilecek bir ce-
sarete sahip olmak, ilkeli ve kararlı ol-
mak mümkün değildir... 

Çünkü halkın aydını, ilkeli, kararlı
ve cesurdur. Gerçekleri ne pahasına
olursa olsun söyleme cüretine sahip-
tir. Ve bunu bir paye, ödül almak için
değil gerçeğin savaşçısı olduğu, hal-
kın çıkarlarını koruduğu için yapar. 

Halkın aydını olmak, taraf ol-

maktır. Emperyalistlere karşı, halkın
yanında olma biçiminde tarafını be-
lirlemektir. Emperyalistlerin taktığı at
gözlüklerini atıp gerçeği olduğu gibi
gören olmaktır. 

Ezilen halklardan yana olmaktır.
Ezen ile ezilenin kavgasının sürdüğü
bir dünyada, ezenin emperyalistler
olduğu bir dünyada safını ezilen dün-
ya halklarından yana belirlemektir. 

Halkın aydını olmak, halkın acı-
sını, sevinçlerini, özlemlerini içinde
hissetmek ve halkın değerlerini, ile-
rici, devrimci değerlerle bütünleşti-
rerek halk için üreten olmaktır. 

Halkın aydını olmak, halk kurtuluş
mücadelelerinin yanında olmak, em-
peryalizme ve işbirlikçilerine karşı
halkın şiddet dahil yürüttüğü müca-
delenin yanında ve içinde olmaktır. 

Sonuç olarak halkın aydını olmak,
burjuvaziye tüm kapılarını kapatan ol-
maktır... Bu da Orhan Pamuk gibi em-
peryalizmin beslemesi olan burjuva ay-
dınlarının değil devrimcilerin işidir. 

Halkın aydını olma görevi bugün
devrimcilerin görevidir ve bunu ger-
çek anlamda hayata geçirenler sade-
ce ve sadece devrimcilerdir. Emper-
yalizmin yalan ve demagojileri kar-
şısında rotasını şaşırmayan, emper-
yalizmin ağzına bakarak politikaları-
nı belirlemeyenler sadece ve sadece
devrimcilerdir. 

Bu nedenle gerçek anlamda ve

halktan yana olma anlamında aydın
olma özelliği de sadece devrimcilere
has bir özeliktir. 

Ödülün diyetini ödüyor şimdi Or-
han Pamuk. 

Halkın aydınları;
Ezenin ve ezilenin olduğu yerde

ezilenden, mazlumun olduğu yerde
mazlumdan taraf olmalıdır. 

Ezilenden ve mazlumdan yana
olmak doğrudan yana olmaktır.

Doğru; ezmemek, sömürmemektir.
Biz doğrudan yanayız. 
Yanlış olan ise seyretmektir. Za-

limin yaptığından yana olmaktır. 
Devrimci aydınlar!
Devrimin aydınları olmalıyız. 
Bilgimizi, birikimimizi para ba-

balarının ayrıcalıklarını, sermayenin
halk üzerindeki egemenliğini, em-
peryalizmin zulmünü 

SAVUNMAK
KORUMAK
SAĞLAMLAŞTIRMAK
İÇİN DEĞİL
HALK İÇİN 
DİRENİŞ İÇİN 
DEVRİM İÇİN 
kullanmalıyız. 
Emperyalizm karşısında 
faşizm karşısında 
dik ve net durmak için kullanma-

lıyız.

Suriye ordusuna bağlı askeri bir-
liklerin, kendi sınırlarını korumak için
sınırda üslenmelerini, Amerikan em-
peryalistleri ve işbirlikçi AKP Suri-
ye’nin egemenliğine yönelik bir sal-
dırıya ve tehdite dönüştürdü.

Emperyalist ABD’nin Dışişleri
Bakanı Hillary Clinton, Suriye as-
kerlerinin Türkiye sınırına 500 metre
mesafeye kadar geldiğini belirterek Su-
riye’yi savaşla tehdit ediyordu. Şöyle
diyordu Clinton: “Suriye... saldırı-
larına derhal son vermezse, provo-
kasyonlar kendi halkını etkilemekle
kalmaz, sınır çatışması ihtimalini
gündeme getirir. Bölgedeki çatışma
durumunun yayıldığını görürüz.” 

Suriye’nin sınırlarını korumasına
karşı çıkıyor Clinton. Emperyalistler,
işbirlikçi AKP’yi kullanarak, sınırdan
Suriye’ye silah sokuyor, ayaklan-
ma örgütlüyor, kasaba işgal ettiriyor,
Suriye’de iktidara karşı açık bir sa-
vaş yürütüyorlar. Mülteci göçünü
kışkırtarak Suriye’yi emperyalist
saldırıyı da açık hale getiriyorlar. 

Suriye ise her ülkenin meşru
hakkı olduğu gibi kendi sınırlarını ko-
rumak istiyor. O zaman Amerika  ve
işbirlikçi AKP, “sınırlarını koruya-
mazsın!” diyor. Oysa oligarşinin or-
dusu, emperyalist ordular, istedikleri
sınırda, istedikleri kadar askeri yığı-
nak yapıp güç bulunduruyorlar. 

ABD emperyalistleri Suriye’yi
Türkiye ile tehdit etmektedir. Clinton;

“Çünkü Türkleri kendi çıkarla-
rını korumaya zorlayacak provo-
kasyonu ilk kez yapmıyorlar” diye-
rek, kendi çıkarları için iki halkı
karşı karşıya getirmektedir.

Clinton’dan işaret alan işbirlikçi
iktidar da tehdit ve kışkırtmalarını tır-
mandırıyor. Suriye’ye yönelik son
tehdit, emperyalist pervasızlığının
nerelere ulaştığını göstermesi açı-
sından önemlidir. O nedenle emper-
yalist saldırılar karşısında geri adım
atmamak, saldırıları boşa çıkarmak
için tek seçenektir. Boyun eğmeden
yaşamanın tek yolu direnmektir.

Amerikan haydutluğu: “Suriye sınırlarını koruyamaz”
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Merhaba, sevgili devrimci okul
öğrencileri. 

Bugün, halka gerçekleri anlattı-
ğımız en etkili yol olan devrimci ey-
lemler üzerine konuşacağız.

Devrimci eylem düşmana verdiği
zararla veya vurduğu darbeyle, askeri,
politik sonuçlar elde etmeyi ve bu so-
nuçlar üzerinden kitleleri eğitmeyi, sı-
nıflar mücadelesini, devrimci
hareketi geliştirmeyi hedefle-
yen eylemdir. Böyle bir muh-
tevaya sahip olduğu için de,
kendi içinde ilke ve kurallara
sahiptir. Devrimci eylemde
düşmana zarar verme adına ne
olursa olsun, nasıl olursa olsun
anlayışı yoktur.

Devrimci bir eylem kadro-
sal veya kitlesel, silahlı veya
barışçıl çok çeşitli biçimlerde olabi-
lir. Dolayısıyla bu eylemlerin ilke ve
kuralları da türüne göre değişebilir.
Ancak devrimci eylemin her türünde
geçerli bazı ilke ve kurallar da elbet-
te vardır. 

Bu ilke ve kurallar bizim; Mark-
sist-Leninist anlayışımız ve ülke ger-
çekliğimize göre şekillenmiştir.

Bu İlke ve Kurallar 
Olmadan Devrimci 
Eylem Olmaz 

Devrimci eylem anlayışı son yıl-
larda ülkemizde oldukça dejenere
edilmiş, ilkeleri, amaçları karartılmış,
hangi eylemin devrimcilere ait olup
olmadığı, eylemler içerisinde hangi tür
gelişmelerin devrimcilerden, hangi ge-
lişmelerin provokatörlerden kaynak-
lanabileceği kitleler nezdinde bula-
nıklaştırılmıştır.

Bunda başta Kürt yurtsever hare-
ketin pragmatik ve milliyetçi eylem
anlayışı, reformizmin uzlaşmacı, ica-
zetçi, batıcı dejenere eylem biçimle-

ri, oportünizmin
sekter, reklamcı, re-
kabetçi ve kitlelere
karşı sorumsuz ey-
lem çizgisi başta ol-
mak üzere çeşitli et-
kenler rol oynamış
ve oynamaya de-

vam etmektedir. Buna bir de düşma-
nın bıkmadan usanmadan yürüttüğü
devrimci eylemleri bulanıklaştırma-
ya yönelik provokasyon ve demago-
jileri de eklendiğinde devrimci eyle-
min ilke ve kurallarına titizlikle sahip
çıkmanın önemi daha iyi anlaşılır.

Bugünkü yazımızda devrimci ey-
lemin bu bakış açısıyla belli başlı yön-

lerine değinmek istiyoruz…

Devrimci Eylemlerin
Amacı Nedir?

Devrimci eylem; düşmana eko-
nomik, askeri veya siyasal açıdan dar-
be vurmayı, zarar vermeyi amaçlar.
Bu bazen eylemimizle düşmanı teş-
hir etme biçiminde, bazen düşmanı
protesto etme, kınama, bazen düş-
mana bir talebi kabul ettirme biçi-
minde, bazen de hesap sorma biçi-
minde olabilir.

Bir adalet eyleminde tutsak düşen
savaşçı mahkemeye çıkarılır. Savaş-
çı, yaptığı eylemin siyasi nedenleri-
ni anlatmaya başlar. Bir süre dinleyen
hâkim, sonra susturmaya çalışır sa-
vaşçıyı, nedenini şöyle açıklar. “Sen
savunma yapmıyorsun, propaganda
yapıyorsun.”

Devrimci eylemlerin amacının ne
olduğunu da anlatır bu yaklaşım. En
genelde doğrudur, yaptığımız ey-
lemler ister barışçı isterse de devrimci
şiddet eylemleri olsun propagandaya

hizmet eder. Propaganda nedir? Pro-
paganda, halkı devrime kazanmak
için, halkı örgütlemek için halka sak-
lanan, yalanlarla çarpıtılan gerçekle-
ri aktarmaktır. Halkın şimdiye kadar
doğru kabul ettiği kimi şeyleri sor-
gulamaya başlamasıdır. Eylemlerin
açığa çıkarttığı, en azından açıklamayı
hedeflediği gerçekler nedir? Devletin
bir avuç asalağa ait olduğu, bunların
halkın kanını emeğini sömürerek
zenginleştiğidir. Ülkemizin emper-
yalizmin yeni sömürgesi olduğu ve
bağımsız olmadığıdır. Emperyalist-
lerin, tekellerin zenginlikleri artsın,
saltanatları sürsün diye halkın, dev-
rimcilerin kurşunlarla, bombalarla, iş-

kencelerle katledildiğidir. Mil-
yonlarca dolarlık askeri güç-
lerine rağmen, son teknolojik
korunmalarına rağmen aslında
devletin sanıldığı kadar güçlü
olmadığı halkın, devrimcilerin
ise bir araya geldiklerinde,
yaratıcılıklarını kullandıkla-
rında emperyalizmi, faşizmi
yenecek güçte olduğudur.

Her devrimci eylem, bun-
ların hepsini birden anlatma-

sa bile, özünde bu gerçekleri halka
ulaştırmanın bir aracıdır. Belki birkaç
saat, belki birkaç dakika sürer eylem
ama o an bu mesajlar, halka da düş-
mana da iletmeye yeter.

Devrimci Eylemler 
Bir ‘An’a Sınıf 
Mücadelesinin 
Sığdırılmasıdır!

Devrimci eylemlerin halka ger-
çekleri anlatabilmesinin yolu, gerek
hedefiyle gerekse yapılma tarzıyla,
kullanıldığı araçlarla, yapılan açık-
lamalarla hiçbir muğlâklığa yer kal-
mayacak şekilde net olmasıdır. Ey-
lemlerde düşman gerçeği vardır, so-
muttur. Devletin halka saldırısına ce-
vaptır eylem, emperyalistlerin saldı-
rılarına cevaptır. Bunun için de en kü-
çük noktasına kadar planlanmalıdır.
Belki, bir dakikalık bir eylemdir ya-
pacağımız, ama aylarca, haftalarca sü-
rer onun hazırlığı. Eylem; emek, di-
siplin ve program olmadan olmaz.
Halkın, devrimcilerin hangi slogan-

Ders: Devrimci
Eylem Nedir?

DEVRİMCİ 
EYLEMDE İLKE VE 

KURALLARIMIZ
NELERDİR?
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KİTLESEL 
EYLEMLERDE:
1- Halktan insanların canına,

malına zarar vermeyin.

2- Kadınları, yaşlıları, sakatla-
rı ve çocukları koruyun, onları kal-
kan yapmayın.

3- İrade dışında yapılan zarar
verme durumlarında koşulları var-
sa verdiğiniz maddi ve manevi za-
rarı telafi edin. Bunu yapamıyor-
sanız, en azından özür dileyin.

4- Hırsızlık, yağma gibi dav-
ranışlara engel olun.

5- Eylemler sırasında, o ey-
lemden dolaylı biçimde zarar gö-
ren kesimlerle gereksiz sürtüşme-
lere, tartışmalara girmeyin.

6- Eylemin yönetim mekaniz-
masına kesinlikle uyun.

7- Eylemde meydana gelebile-
cek hastalıklar, yaralanmalar için
hazırlık yapın.

8- Herhangi bir polis, jandarma

saldırısı altında dağılma durumu
söz konusu olduğunda, eyleme
ilk kez katılanları, eylemin yapıl-
dığı bölgeyi bilmeyenleri, çocuk-
lu kadınları ve özürlüleri yalnız bı-
rakmayın.

9- Eylemlerde kullandığınız
pankartları, polise kaptırmayın, ey-
lem alanında yerlerde bırakmayın.

10- Koşullara uygun araç ve
mekanizmalarla eylemin ve kitle-
nin güvenliğini alın.

larla sözünü söyleyeceğini, nasıl bir
açıklamayla, nasıl bir konuşmayla
düşmana darbe vuracağını önceden
planlamalı ve eylem anında alınan ka-
rarlara sadık kalınmalıdır. Her canı is-
teyen, aklına gelen sloganı atamaz, o
an aklına gelen konuşmayı yapamaz
eylemlerde. Veya bu devrimci şiddet
eylemiyse, bir kamulaştırma eyle-
miyse öncesinden çerçevesi çizilen
şekliyle zarar verilir düşmana, “Na-
sılsa düşmanımız, ne kadar zarar
versek kardır” diye o anda farklı bir
tavır içinde bulunulmaz. Örneğin
Mahirler’in Kadir Has’ın yeğenini re-
hin alıp 1 günlük hasılatlarına el
koyma eylemlerinde daha fazla paraya
el koymanın imkânı varken yapıl-
mamıştır veya kimsenin canına yö-
nelik bir zarar verme söz konusu ol-
mamıştır, çünkü böylesi bir karar
yoktur.

Eylemlerde kullandığımız araçla-
rımız da, nasıl hareket ettiğimiz de ey-
lemin amacını bütün olarak gösterir.
Bunun için eylem anında, öncesinde
veya sonrasında nasıl hareket edile-
ceği, eylemlerden sorumlu olan kişi-
nin yönlendirmesindedir. Beklenme-
yen bir gelişme olur ve en başta
planlananın dışında hareket etmek ge-
rektiğinde de yine eylem sorumlusu
ne yapılması gerektiğine hızla karar
verir, eyleme katılan kişileri de o ka-
rar çerçevesinde yönlendirip farklı bir
tavır alınmasına engel olur. Bu yüz-
den eylemler planlanırken sadece
normal koşullarda yapılması gere-
kenler değil, doğabilecek olumsuz-
luklar öngörülerek, ani gelişmelerde
de nasıl hareket edileceğinin, ne ya-
pılabileceğinin planı yapılmalıdır.
Birden çok alternatifi olmalıdır ki, hız-

la alınan kararlardaki hataları en aza
indirebilelim.

Devrimci Eylemlerde 
Hedefimiz Düşmandır,
Halk Değil!

Emperyalizm ve işbirlikçileri on
yıllardır  "terör" demagojisiyle ken-
dilerine yönelik eylemleri çarpıtma-
ya çalışır. Eylemler, kendi saldırı ve
katliamlarına karşı değil de halka
karşı düzenlenmiş gibi gösterir. Hal-
ka da, devrimcileri “terörist” olarak
göstermeye çalışırlar. Ve de ne yazık
ki özellikle islamcı ve milliyetçi ha-
reketlerin halka zarar veren eylem pra-
tikleri düşmana bu zemini de sunar.
Eylem, düşman gerçeğini göstermek
yerine terör demagojileriyle çarpıtı-
lır ve o an için düşmana bir darbe de
olsa, uzun vadede döner yine o ör-
gütlere zarar verir bu pratik. 

Biz Marksist-Leninistler sınıfsal
bir mücadele veriyoruz. Dostu, düş-
manı ayırırken de eylem hedeflerimizi
seçerken de sınıfsal bakmak duru-
mundayız. Biz halkın iktidarda ol-
duğu, adaletin olduğu bir düzen ya-
ratmaya çalışıyoruz, yani geleceği
kurmaya çalışıyoruz. Bunun için ey-
lemlerimiz yalnızca hesap sorma
amacıyla yapılmaz. Aynı zamanda ge-
leceği kurma yolunda atılan adım-
lardır. Bu adımların doğru atılması, bu
adımlarla halkın güvenini kazanmak
bu yüzden bir tercih değil, zorunlu-
luktur. Halka adaletli bir düzen ya-
ratacağız diyorsak bugün attığımız her
adımda, yaptığımız her eylemde o
adaleti çok açık bir şekilde görmesi
gerekir halkın. Eylemlerdeki ilkele-
rimize, kurallarımıza özünü veren

devrimci ruh da budur. 

Devrimci Eylemin 
İlkeleri Nelerdir?

Halk için savaşan bir örgüt, halkın
örgütüdür ve halkın canına, malına asla
zarar vermez, veremez. Devrimci ha-
reketin THKP-C'den bu yana yaptığı
tüm eylemler bu anlayışı açık olarak
ortaya koyar. Hatta düşmanlarımızca
da halka zarar veren eylemler yap-
mayacağımız açıkça dile getirilir. He-
defimizde halk olamaz. Hedefimizde
kimlerin olduğunu THKC’nin 1 No’lu
Bülteni’nde görürüz.

“Tür ki ye Halk Kur tu luş Cep he -
si, ken di sal dı rı nok ta la rı dı şın da
ka lan he def le re yö ne len ve hal kın
saf la rı na da za rar ve ren hiç bir ma -
ce ra pe res tin ve gangs te rin so rum -
lu lu ğu nu üze ri ne al maz. Ço cuk ka -
çır mak, ka dın la ra iliş mek, em per -
ya list ler le doğ ru dan doğ ru ya iliş ki -
si ol ma yan kim se le re, es na fa, pa ra
ba ba sı bir avuç ha in dı şın da ki or ta
de re ce de ki zen gi nle re, ya ni or ta-
bur ju va zi ye sal dı ra rak za rar ver -
mek, dev rim ci ey lem ola maz. Bun -
lar adi gangs ter lik olay la rı dır. Tür -
ki ye Halk Kur tu luş Cep he si, bu gi -
bi olay la rı şid det le kı nar. Ame ri ka lı
em per ya list le re, fi nans ka pi ta liz min
tem sil ci le ri ne, za lim le re ve halk
düş man la rı na yö ne len her ha re ke te
ise say gı du yar ve bun la rı so nu na
ka dar des tek ler. Tür ki ye Halk Kur -
tu luş Cep he si, sa vaş çı la rı nın bü tün
ey lem le ri ni ken di bül ten le riy le hal -
ka açık lar. Tür ki ye Halk Kur tu luş
Cep he si, halk düş man la rı nı, iş ken -
ce ci le ri, za lim le ri, soy gun cu la rı
yar gı lar, ce za lan dı rır.



Eylemler, dost düşman ayrımını
hiçbir muğlaklığa yer olmayacak şe-
kilde ortaya koyar. Hedef seçerken,
bunun halkın bilincinde yaratacağı et-
kiler, düşmana ideolojik ve askeri ola-
rak vereceği zararlar göz önüne alı-
narak seçilir. Bu yüzden devrimci ha-
reketin hiçbir eyleminden sonra “aca-
ba neden yapıldı?” sorusu kafaları
kurcalamaz. Örneğin geçtiğimiz yıl-
larda Sami Türk’e yönelik bir eylem
gerçekleştirilmiştir. Devrimci hareket
henüz eylemin nedenlerini açıkladı-
ğı bildirisini yayınlamamışken, tar-
tışmaya başlanan 19 Aralık ve Sami
Türk’ün katliamdaki rolü olmuştur.
Elbette kimi eylemler de, nedeni çok
net olmasına rağmen kasıtlı olarak
çarpıtılmaya çalışılır, üzerine komplo
teorileri oluşturulur. Bunlara fırsat ver-
memek, söylenilen en küçük yalanın
ve iftiranın dahi karşılığı hızla veril-
melidir. Sabancı’ya yönelik eylem
bunların başında gelmektedir. 

Halka Karşı 
Açık Olunmalıdır!

Devrimci her eylem, açıklıkla sa-
vunulur, eylemlerin ardından hızla

eylemin nedenleri açıklanır. Özellik-
le halka zarar veren eylem çizgilerine
sahip milliyetçi ve islamcı örgütler,
halkta doğan tepkiden de kaynaklı yap-
tıkları eylemleri sahiplenmez, savun-
maz. Devrimci örgüt ise halka karşı so-
rumludur. Halka yönelik hiçbir eylem
gerçekleştirmez. Fakat kendi iradesi dı-
şında kimi hata ve ani gelişmelerden
dolayı istemeden halkın canına malı-
na zarar gelmişse, böyle bir durumda
da sorumsuzca hareket edemez. Ha-
talarda da, olumluluklarda da halka
açıklık temel ilkedir. Verilen zarardan
kaynaklı, halktan özür dilenir ve mad-
di manevi kaybı devrimci örgüt tara-
fından telafi edilmeye çalışılır. Bununla
birlikte yapılan bu hatayı savunacak
teoriler üretmez devrimci örgüt, hata-
sını kabul etmelidir.

Devrimci eylemler önceden plan-
lanıp eylem anında bir askeri disip-
linle hareket edilerek hayata geçirilir.
Fakat savaşın ve hayatın içinde bek-
lenmedik, ani gelişmeler yaşanabilir
ve her şey planlandığı şekliyle yürü-
meyebilir. Hiçbir savaşçı yapacağı ey-
lemlere sadece askeri olarak düşma-
na vurulacak bir darbe gözüyle bak-

maz. Devrimci bir eylem henüz plan-
lanırken sadece hedefi yok etmeye
göre şekillenmez. Eylem anında, son-
rasında, öncesinde halkın zarar görüp
görmeyeceği, zarar görmemesi için
nasıl hareket edilmesi gerektiği de o
planın içindedir.  Buna rağmen eylem
anında öngörülmeyen bir durum ya-
şanırsa eylem gerçekleştiğinde halk-
tan insanlara zarar gelecekse “bu
kez planladık, planladığımız gibi ha-
yata geçiririz” diye yaklaşılamaz.
Devrimci savaşçı, hareketten aldığı ta-
limatları, devrimci savaşın ilke ve ku-
rallarıyla beraber hayata geçirmelidir.
Halktan insanlara  zarar görmemele-
ri için ya uzaklaştırılır ya da alan de-
ğiştirilir. Devrimci hareketin tarihin-
de bu gibi olaylardan kaynaklı, erte-
lediği eylemler olmuştur. 

Devrimci bir hareket, halka zarar
veren eylemler yapmayacağı gibi ey-
lemden halkın zarar görme koşulu
varsa, onun can güvenliğini sağla-
makla da yükümlüdür. Örneğin rehin
alma gibi durumlar yaşandığında alı-
nan rehinelerin can güvenliklerini
sağlar devrimciler. Mahir’le Ceva-
hir’in rehin aldıkları Sibel Erkan’a za-

SİLAHLI 
EYLEMLERDE:
1. Halkın bulunduğu yerlere

bomba koymak, o tür yerlerde si-
lahla tarama yapmak devrimcile-
rin yöntemi değildir.

2. İradi eylemlerde, savaşçılar
ateş ederken, bomba atarken he-
defin dışında kimsenin zarar gör-
memesi için azami dikkati sarf et-
melidirler. Eylem alanında bulunan
ancak hedef durumunda olma-
yanların etkisizleştirilmesi enter-
ne etme yoluyla sağlanmalıdır.

Gerekli ve uygun durumlarda,
düşman saflarında da kullananı ve
kullanılanları ayırt etmeliyiz.

3.Hedefi vurmak veya imha
etmekle birlikte halkın zarar gö-
receğinin kesin olduğu durumlar-

da eylem o an için iptal edilmeli
veya eylemi gerçekleştirebilmenin
koşulları hazırlanmaya çalışılma-
lıdır.

4. Planlamada ve eylem anın-
da savaşçıların ve halkın güvenli-
ği alınmalıdır. Özellikle şehirde
açık çatışma durumlarında koşul-
lar elveriyorsa halka yere yatın
uyarısında bulunulmalıdır.

5. Kuşatılma durumunda ku-
şatma yarılmaya çalışılmalı, birli-
ğin en az kayıpla çekilmesi esas
alınmalıdır. Fedakârlık ve cüret be-
lirleyicidir.

6. Çatışmada gelişebilecek çe-
şitli durumlarda hareket tarzımızı
doğru belirleyebilmek için, vuru-
lup düşen savaşçıların ölü mü,
yaralı mı olduğundan emin olun-
malıdır.

7. Hiç bir savaşçı, çatışma ala-
nında yaralı veya ölü yoldaşlarını
bırakmamalıdır. Yaralıları ve ölü-
lerimizi çatışma alanından çıkar-
mak için koşulları en sonuna ka-
dar zorlamayan bir savaşçı, hem
örgütsel hem askeri hem de ahla-
ki sorumluluğunu üstlenmiyor de-
mektir.

8. Savaşçılar, çatışma alanında
kendisinin veya şehit düşen yol-
daşlarının silahını bırakmamalıdır.

9. Savaşçının silahı her zaman
bakımlı ve ateşe hazır olmalıdır.

10. Savaşçı, çatışma anında
dahi, cephanesini tutumlu kullan-
malıdır.

11. Savaşçı, eyleme giderken,
mutlaka silahını, üzerinde bulun-
ması ve bulunmaması gerekenle-
ri kontrol etmelidir.
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rar gelmemesi ve zarar gelebileceği-
ni düşündükleri anda da serbest bı-
rakmaları bunun örneğidir.

Devrimci Eylem 
İktidar İddiamıza Göre 
Şekillenir!

Devrimci eylem, savunduğumuz
düşüncelerin ete kemiğe bürünmüş ha-
lidir. Eylemlerde halka verdiğimiz
değer de, adaletten ne anladığımız
da, düşmanımızın kim olduğu da açık-
tır. Düşmana yönelen eylemler elbet-
te halkın, devrimcilerin de gücünü gös-

terir. Halkın gücü görmesi yalnızca as-
keri eylemin yarattığı etkiyle değil, ey-
lemin halkı eğitmesiyle de ilgilidir.
Kuru bir güç gösterisi değildir ey-
lemlerimiz; halkı eğitmek, hareketin
halkla kaynaşmasını sağlamak için
araçtır. Bunun gözden kaçırıldığı yer-
de, sadece düşmana vurulan darbele-
rin büyüklüğüyle halk üzerinde otori-
te kurma anlayışı, anı kurtarmaktır.
Dayı bu konuda şöyle der:

“Tersi düşüncede olanlar ise elle-
rine şiddet araçlarını ve gücü geçir-
diklerinde suçlu suçsuz ayrımı yap-
madan giderek karşı-devrimci yön-

temleri kullanmaya, halka ve kendi dı-
şındaki devrimci, sol güçlere değer ver-
memeye kadar varırlar. Politikayı si-
lahların belirlediği, devrimci olmayan
bir çizgiyi devrimci görünümle uygu-
layarak halkı terörize ederler!”

Devrimci hareketin amacı ise
halkla beraber bir gelecek kurmaktır.
Bunu da halkla bütünleşmeden, hal-
kı eğitmeden yapamaz. Eylemler
buna hizmet etmelidir.

Bugünlük bizim anlatacağımız
bunlar… Şimdilik hoşcakalın.  Bir
sonraki hafta, başka bir konuyla yine
burada olacağız. 

Şikayet etmeyi çok farklı boyut-
larla da ele alabiliriz, ama biz bu ya-
zımızda; sorunlar karşısında sızlan-
mak, yakınmak şeklinde ele alacağız.

Bir insan çözümlenmeyen sorunlar
karşısında şikayet eder. Çünkü kendisini
sorunun odağında görmez. Çözümü
kendi dışından, başkalarından bekler.

Biz neden şikayet ederiz? Ya da
söyleniriz. Hem de hiç düşünmeden?

Karşılaştığımız sorunları çözeme-
diğimiz durumlarda şikayet ederiz. Bu
sorun ya da sorunlar ufak ya da büyük
olabilir. Sorunun boyutu ne olursa ol-
sun, çözülmediği için önümüzde en-
geldir. Önümüzdeki bu engeli aşama-
dığımızda, başlarız şikayet etmeye.

Örneğin; ekonomik sorunlarımız
vardır, para bulamayız. Ve her karşı-
laştığımız insana para sorunundan
söz ederiz. Ya da bir arkadaşımız di-
siplinsizdir. Eleştirmemize rağmen
adım atmıyordur. O sorun bizim için
kördüğüm olmuştur. İlk fırsatta biri-
lerine şikayet ederiz.

Bu doğru bir tarz mıdır?
Tabii ki hayır. Sorun her zaman,

her yerde karşımıza çıkar. Ancak iş ya-
pılmayan yerde sorun yoktur. Eko-

nomik sorun, in-
sanlarla yaşanan
sorunlar vb. kar-
şımıza çıkar. Şi-
kayetin nedeni çı-
kan sorun ya da
sorunlar değildir.
Sorunları çözmek
için iradi olma-

mamızdır.

Şikayetçiler kimlerdir; onlara ba-
karsak, hemen hepsinde ortak yan şu-
dur: Var olan sorunları görürler, ama
doğru değerlendiremezler. Ondan öte
çaba sarf etmezler. Halkımızın deyi-
miyle ellerini taşın altına koymazlar.

Neden böyle davranırlar?

Sorun çözmek, adım attırmak, so-
rumluluk üstlenmeyi gerektirir. Ufak
ya da büyük, çözüm için atılan her
adım için sorumluluk duymak, so-
rumluluk almak gerekir. Bu, sahip-
lenmeyi, emek vermeyi gerektirir.

Büyük bir ailenin içindeyiz. Ve bu
ailenin her bir ferdinin yaşadığı bir so-
run bizi de etkiler. O sorunu çözme-
de bize de görev düştüğünü görüyor-
sak, yanlışı görüp doğrusunu bili-
yorsak, onu göstermek düşer bize. Bir
kere söyleyip geçmekle sonuç ala-
mayız. Bir kere değil, gerekirse 10
kere anlatacağız. Her defasında bir
başka yol deneyerek anlatacağız, ta ki
kavrayana kadar.

Örneğin, disiplinsizlik yapan ar-
kadaşımızın disiplin sorununu çözmek
için önce tanımak, sonra emek vermek
gerekir. Sürece yayılan bir emektir bu. 

Şikayetçiler ise sorunu sahiplen-
mezler. Sadece olumlulukları sahip-
lenirler. Çıkan sorunlar, olumsuzluk-
lar başkalarına aittir. Başkalarının
çözmesini beklerler, seyrederler. Ya da
şikayet ederler. Var olan sorunu gör-
mek ya da söylemek yeterli diye dü-
şünürler. Bu anlayış, devrime değil,
düzene hizmet eder. 

Çözdüğümüz her sorun, bizi bü-
yütür, güç katar, çözülmeyen her so-
run ise devrimin önünde engeldir.

Cepheli düzeni değil, devrimi bü-
yütmek için, sorunlar karşısında şi-
kayetçi değil, çözen olmalıdır.

Cepheli nasıl sorun çözebilir?

Bir aile, hem de büyük bir aile ol-
duğumuz unutulmamalıdır. Nasıl ki, bir
ailede sadece güzellikler yaşanmıyor-
sa, aile fertleri çıkan sorunları beraber
çözüyorsa biz de karşımıza çıkan so-
runlara bu anlayışla bakmalıyız. Ben de
bu ailenin bir ferdiyim. Sorun benim de
sorunum demeliyiz. Bu ufak-büyük
tüm sorunları sahiplenmemizi sağlar.
Bu birinci adımdır.

İkinci adım olarak, sorunu çöze-
bileceğimize inanmalıyız. İnanmak
bize güç verir. İnanarak adım atmak,
karşımıza çıkan sorunları ufaltır. İnan-
madan yasak savmak için çabalamak
ise sorunu büyütür.

Bundan sonraki adım ise emektir.
Emek, sabır ve ısrarla çözülmeyecek
sorun yoktur. Her sorun çözülebilir.
Yeter ki isteyelim ve ısrarcı olalım.

Büyük ailemizden alacağımız güç-
le tüm bunları başarabiliriz. 
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli şikayetçi değildir
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Yazı dizimizin ikinci bölümünde
taban örgütlenmelerinin, halk komi-
telerinin, meclislerin, devrime hizmet
etmemesi, iktidar perspektifiyle ele
alınmaması durumunda, işlevini ye-
rine getiremeyeceğini, halkın sorun-
larını çözemeyeceğini ortaya koy-
maya çalıştık. Bunun somutlanmış ör-
neği olarak El Salvador ve Ni-
karagua halk örgütlenmelerini
aktardık. Bu bölümde de fark-
lı örnekler temelinde halk ör-
gütlenmelerini devrime hiz-
met edip etmemesi açısından
ele almaya devam edeceğiz. 

***

Arjantin ve Brezilya; 
düzene hapsolan
taban örgütleri

Yazı dizimizin önceki bölümünün
sonunda, Arjantin ve Brezilya’dan söz
edeceğimizi belirtmiştik. Bu iki ül-
kenin ortak özelliği, iki ülkede de sö-
mürü ve yağmanın alabildiğine yo-
ğun, sınıf çelişkilerinin düşünüldü-
ğünün ötesinde derin olmasıdır.

Sömürü yoğun, çelişkiler derin ol-
masına, halkın yakıcı sorunlarına
karşın, taban örgütleri iktidar pers-
pektifi ile hareket etmemiştir. O ya-
nıyla kimi zaman kitle hareketinin te-
mel dinamiklerini oluştursalar da,
sonuçta mücadeleyi düzen içi sınırlara
hapsetmişlerdir.

Arjantin’de işsizlerin, öğrencile-
rin, yoksulların içinde yer aldığı çe-
şitli taban örgütlenmeleri oluşturul-
muştur. Bu örgütlenmelerin içinde
aynı zamanda halk ha re ke ti nin en
önem li di na mik le rin den bi rini oluş-
turan “İş siz İş çi ler Ha re ke ti “ (MTD)
en başta gelenidir.

Arjantin’de işsizlik ciddi bir so-
rundur. Özelleştirme adına gerçek-
leştirilen talan sonucu on binlerce işçi
işlerinden atılmış, işsiz kalmıştır.
Yoksul gecekondu mahallelerinde

oturan işsizler buralarda örgütlen-
meye başladılar. 

Şe hir ler de oluşturulan “ma hal le
kon sey le ri”nin, yine hal kın çeşit li
ke sim le ri nin ka tıl dı ğı Asamb -
lealar’ın  (Asamb lea’nın ke li me an -
la mı, bir leş mek, bir ara ya gel miş
top lu luk tur; fi ilen ka rar la rın alın dı ğı

halk top lan tı la rı na ve ri len ad dır.) ya-
nısıra , öğ ren ci gençliğin oluşturdu-
ğu taban örgütlenmeleri de vardı.
Şehirlerde mec lis ler, ko mün ler oluş -
tu ruldu.

Kitle hareketi bü yük öl çü de şe hir -
ler de, yoksul ge ce kon du semt le rin de
oluşturulmuş halk ör güt len me le rine
da ya nı yor du. Her semt ve belediye bi-
riminin katıldığı Genel Meclis’ler
yönetiyordu buraları.

İşsizler, baş lan gıç ta kü çük grup -
lar ha lin de bir ara ya ge lip di lek çe ler
ve rip, gös te ri ler yap tı lar. Ta lep le ri nin
dikkate alın ma ma sı üze ri ne be le di ye
bi na la rı nı iş gal edip, yaktılar. Yol
kes me ey lem le ri yap ma ya baş la dı lar. 

İş, yi ye cek da ğı tı mı, ha pis te ki iş -
siz ha re ke ti mi li tan la rı nın ser best bı -
ra kıl ma sı, su, yol, sağ lık te sis le ri  ya-
pılması iş siz le rin bel li baş lı ta lep le ri 
oldu.

Kan emiciler tarafından kapatılan
fabrikaların bir kısmına, orada çalışan
işçiler tarafından el konuldu ve işçi-
ler buraları kendileri işletmeye baş-
ladılar. 150 civarında fabrikanın alı-
nıp işletilmesine ayrı misyon biçen-

ler, bunun bir “devrim” yolu, kurtu-
luş yolu olduğunu düşünenler çıktı.

Bu örgütlenmeler, siyasal ve sen-
dikal bir önderliğe sahip değillerdi.
Giderek de kendilerini bağımsız bir
güç olarak görmeye başladılar. Güç-
süz yanları da buydu.

Brezilya’da
topraksızlar

Brezilya’da toprak sorun-
ları etrafında örgütlenmiş, yok-
sul köylülerin içinde yer aldı-
ğı, “Top rak sız Kır iş çi le ri
Ha re ke ti” kı sa ca MST
1980’le rin başın dan iti ba ren
ge liş me ye baş la dı. 

Gi de rek de si ya si ge liş me -
le ri yön len di re bi le cek bir gü ce eriş -
en halk ör güt len me le rin den bi ri oldu.

Bre zil ya’da mücadelenin en güç -
lü dinamiklerinden bi ri nin “top rak -
sız lar” ha re ke ti ol ma sı nın nes nel ne-
denleri vardı elbette. En başta buna
neden olan, toprağın bir avuç kan emi-
cinin elinde olmasıdır.

Top ra k dağıtımı öylesine ada let -
sizdir ki, kır sal alan nü fu su nun sa de -
ce % 1'in den azı nı oluş tu ran 35
bin top rak sahibi, eki le bi lir top rak -
la rın % 80'in den faz la sı na sa hip tir.
Bir baş ka çar pık lık ve adaletsizlik ise,
top rak ağa la rı nın, bü yük ka pi ta list
çift çi le rin el le rin de bu lun dur duk la rı
top ra ğın an cak yüz de 1-2’si ni iş le yip,
geri kalan bölümünü işlemeden boş
tutmalarıdır.

Topraklar boş dururken, toprağa
sahip olamamak, açlık içinde yaşa-
mak, kır sal alan da ki top rak sız köy lü -
ler i ve şe hir le re gö çeden yoksul ama
köylülükten kurtulamamış ge ce kon -
du  halkını etkilemiştir. MST yoksul
halkın bu öf kesini ör güt le miş tir. O-
nun için, MST sa de ce köy ler de de ğil,
ge ce kon du lar da da ör güt len miş tir. 

Üçüncü Bölüm:  
İktidar perspektifi ile  
yaratılan bir örnek;

“SOVYET”

3

“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)
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Köy lü le rin iş gal ey lem le rinden
sonuç alması bu mücadeleyi bü-
yütmüştür. Daha çok topraksız köy-
lü bu mücadeleye katılmıştır.

MST, bugün 400 bin den faz la ai -
le yi (ya ni yak laşık 2 mil yon dan faz -
la in sa nı), iş gal edil miş top rak la ra ku-
rulmuş ko lek tif üre tim ko ope ra tif le -
rin e yer leş tir miş tir. Halkın örgüt-
lenmesi ve sürdürülen mücadele ile
kıs mi bir top rak re for mu ger çek leş ti -
ril miştir.

MST ön der le ri nin bü yük bö lü mü,
sos ya list olduğunu söyleyip sosya-
lizmi savunmaktadır. Ancak temeli ol-
mayan, sorunu bir iktidar sorunu ola-
rak görmeyen reformist bir anlayış sa-
vunulmaktadır.

Bu kitlesel ve haklı talepleri sa-
vunan ör güt len me, bir dev rim bakış
açısına, iktidar perspektifine sahip de-
ğildir. 

Bu güç düzen içi güçlerin kuyru-
ğuna takılmakta, Lu la gibi halkın mü-
cadelesine sırt çevirenleri seçimlerde
desteklemektedir.

Sovyet devrimi ve iktidar 
organları olarak 
SOVYET’lerin rolü

“Sov yet” adının geçtiği neredey-
se her yerde onu mutlaka iktidar
kavramı tamamlar. O nedenle Sov-
yetler Birliği devrim süreci “Sov yet”
örgütlenmesi olmadan anlaşılamaz.

“Sov yet” ör güt len me si, bir dev-
rime adını veren ve “dev ri min ari fe -
sin de”, ik ti dar or gan la rı ola rak or ta -
ya çı kan ör güt len me ler dir. Sov yet, ke-
lime anlamı olarak biz de ki şu ra,
kon sey an la mın da dır. 

Devrime doğrudan hizmet etme-
leri  ve devrimci halk iktidarının or-
ganları olmaları yanıyla, halk örgüt-
lenmeleri açısından önemli bir ör-
nektir. Sov yet ler’in dev rim de ki bu
öne mi ni Sol Ko mü nizm ad lı ese rin -
de Lenin şöy le ifade etmiştir: “Eğer
dev rim ci sı nıf la rın ya ra tı cı halk de -
ha sı, Sov yet ler'i ya rat ma mış ol say dı,
Rus ya'da pro le ter dev rim ger çek le şe -
mez di”.

Lenin, Sov yet ler olmasaydı dev-

rim olmazdı diyor. Rus ya’da “kit le ör -
güt len me si” ve ya “ta ban ör güt len -
me si” niteliğindeki bu örgütlenme,
1905 dev ri min de or ta ya çı ktı.

O zamana kadar ne Lenin’in ön-
derliğindeki RSDİP’in ör güt len me si,
ne de di ğer çeşitli ör güt len me ler, ül-
kedeki ayak lan ma yı yö ne te cek dü -
zey de de ğil di. 1905 devrimi öncesi kit-
le hareketi ve grevler gelişmeye baş-
lamıştı. Ve bir önderlik boşluğu vardı.

Sov yet is mini ta şı yan ilk olu şum
1905 baş la rın da Pe ters burg iş çi le ri nin
mücadelesinin sonucunda ortaya çık-
tı. İlk Sovyet, baş lan gıç ta ta ma men yar -
dım laş ma ve da ya nış ma ama cıy la ku -
ru lan bir ko mi teydi. Daha son ra Pe ters -
burg'da ki gre vi yö ne te cek şe kil de iş -
çi tem sil ci le riy le ge niş le ti l-di. 

Yeni haliyle Sov yet adı nı al dı. İlk
Sov ye t’in yö net ti ği grev Çar lık ikti-
darına geri adım attırarak, iş çi le rin
tüm ta lep le ri ni ka bul ettirdi. Kazanı-
lan zafer, Sov yet adı nın tüm ül ke de
du yul ma sı nı sağladı. 

İşçiler, emekçilere zafer kazandıran
Sovyet’i örnek alarak direnişlerde ha-
yata geçirmeye başladılar. Artık işçi-
lerin elinde güçlü bir silahları vardı. Ni-
tekim Ey lül 1905'te gre vde ki Mos ko -
valı mat baa iş çi le ri de di ğer iş kol la rın -
dan ge len iş çi le rin ka tı lı mıy la Mos ko -
va Sov ye ti’ni ku rdu lar. 

Sovyetler giderek yayılmaya baş-
ladı. Hatta tek tek fabrikalarda da ku-
ruldu. Açık ki, Sovyetler yasayla ya
da Çarlık iktidarının icazetiyle ku-
rulmuş örgütlenmeler değildi. Tü-
müyle emekçilerin meşruluğunu temel
alan, mücadeleyi geliştiren taban ör-
gütlülükleri olarak ortaya çıktılar.

Lenin ve Sovyetler
Sov yet ler, başlangıçta tek başına

Bolşeviklerin bir örgütlenmesi de-
ğildi.Tersine Rus ya’da bu lu nan he-
men birçok siyasi hareketin, çevre-
nin tem sil ci le ri var dı. İlk dönemler si-
yasi hareketlerin Sovyetler içinde be-
lirleyiciliği yoktu. 

Baş ta Bol şe vik ler, Men şe vik ler,
ve Sos ya list Dev rim ci ler ol mak
üze re birçok si ya si harekete üye iş -
çi lerin yer aldığı Sovyetlerin yöne-
timlerinin doğrudan katıldığı seçim-
lerle belirleniyordu. Yönetim de ba-
zen Menşevikler, bazen Bolşevikler
çoğunluğu sağlayabiliyordu. Sovyet
örgütlenmesi geliştikçe siyasal etki-
si de artmaya başladı. Sovyet’ler
kendi gazetesini, Iz ves ti ya’yı çı kar -
ma ya baş la dı.

Le nin, 1905’te Sov yet le ri “ik ti dar
or gan la rı” ola rak ta nım la dı. 

Bu aynı zamanda Sovyetleri ayak-
ları üzerine oturtma, devrimde oyna-
yacağı rolü herkese göstermekti. O ne-
denle Lenin’in değerlendirmeleri yeni
bir ufku, iktidar ufkunu taşıdı Sovyet
emekçilerine.

Sovyetlerin niteliği, devrimde oy-
nayacağı rol ve emekçiler için bir güç
haline gelmesiyle birlikte Bol şe vik -
ler Sov yet ler için de ça lış ma la rı nı yo -
ğun laş tır dı lar. An cak Sov yet ler ko nu -
sun da tartışmalar devam etti.

1905 Ka sım-Ara lık ay la rı, devri-
min ete kemiğe büründüğü, çatışma-
ların, ayaklanmaların ve grevlerin
silahlı ayaklanmaya dönüştüğü, haf-
talar süren bir mücadelenin başlangıcı
oldu.

Çarlık, ayaklanmaları bastırdı.
1905 dev ri mi ye nil di. Çar lık hü kü me -
ti, re form lar yap mak zo run da kal dı.
Çar lık, ül ke yö ne ti mi ni bur ju va ziy le
pay laş mak durumundaydı artık.

Ancak asıl olarak yenilgiyle bir-
likte değişik bölgelerde ör güt le nmiş
Sov yet le rin he men ta ma mı da ğıl dı.
Sovyetlerin dağılması, onun yenilgi-
si değildi. Ya da bir daha ortaya çık-
mamak üzere toprağa gömülmedi.

Tersine artık devrimin kendisiydi
Sovyetler. Ge le ce ğe bü yük bir mi ras 
bırakılmıştı. Devrim -1905 devrimi-
kazanmıştı. He nüz tam olarak ortaya
çıkmamış, ön der li ği, iş le yi şi oturma-
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mış bu ör güt len me ler, iş çi sı nı fı nın gü -
ve nini kazandı. Devrim yenilmiş olsa
da siyasal olarak kazanmıştı.

İş çi ler Sov yet le ri ken di ör güt len -
me si ola rak gör üyor, Sov ye t’in çağ -
rı sı ile binlercesi bir araya gelebili-
yordu. 

Stalin, SBKP (Bolşevik) Tarihi’n-
de Sovyetler’i şöyle anlatır:

“Bütün işletme ve fabrikaların de-
legelerinin bir toplantısı olan İşçi
Temsilcileri Sovyetleri, işçi sınıfının,
dünyada o güne kadar görülmemiş
bir siyasi kitle örgütü idi. (...) Sovy-
etler, halkın yaratıcı gücünün yeni de-
vrimci bir biçimiydi. Bunlar, yalnız-
ca halkın devrimci kesimleri tar-
afından kuruldular ve Çarlığın bütün
yasa ve kurallarını yıktılar. Çarlığa
karşı mücadele etmek üzere ayakla-
nan halkın bağımsız eyleminin bir if-
adesiydiler.”

Bütün iktidar Sovyetlere

1905'te devrimin yenilgisi ile da-
ğılan Sovyetler, dev ri min ge ri le di ği
yıllarda ye ni den ör güt le ne me di ler.
Ancak 1917’deki Şubat devrimi ile
birlikte tekrar tarih sahnesine çıktılar. 

27 Şu bat 1917’de Pe ters burg'da
çe şit li sol par ti ler , siyasi hareketler
üyesi işçiler ile ör güt süz iş çi le rin
ka tı lı mıy la Pe ters burg İş çi Tem sil -
ci le ri Sov ye ti Ge çi ci Yü rüt me Ku -
ru lu top lan dı. Bunu diğer şehirlerdeki
İşçi Sovyetleri’nin, Köylü Sovyetle-
ri’nin, Asker Sovyetleri’nin kurulu-
şu izledi.

Artık devrimde Sovyetlerin be-
lirleyici rolü ortaya çıkmıştı. Nitekim
halka ayaklanma çağrıları yapılıyor,
halka iktidar hedefi gösteriliyordu.

28 Şu bat’ta ayak la nan iş çi ler, as -
ker ler, Çar lık ik ti da rını yıktılar. Böy -
le ce 1917 Şu bat Bur ju va De mok ra -
tik Dev ri mi ger çek leş miş ol du. An-
cak henüz sosyalist devrim gerçek-
leşmemişti. O nedenle ne iş çi sı nı fı -
nın, ne Sov yet ler’in, ne Bol şe vik ler’in
görevi tamamlanmış değildi.

Bolşevikler, sosyalist bir devrim
görevi ile hareket ederken, 29 Mart-
3 Ni san 1917'de ger çek le şen I. Tüm
Rus ya İş çi ve As ker Sov yet le ri Kon -
fe ran sı ile Sov yet ör güt len me si mer -
ke zi leş ti. 

Sınıf savaşı en şiddetli hali ile sü-
rerken Sov yet ler eko no mik, si ya si, as -
ke ri birçok ko nu da ka rar lar alı yor, ka -

rar lar, Sov yet le re bağ lı on lar ca ko mi -
te ve ül ke ye ya yıl mış yüz ler ce Sov -
yet ta ra fın dan uy gu la nı yor du. 

Devrimin alt yapısı yaratılıyor, si-
lahlı güçler de oluşturuluyordu. Sov -
yet ler iş çi mi lis le ri oluş tu ra rak bur-
juvazi ile nihai olarak çatışmaya ha-
zırlık yapılıyordu. 

Nihayet devrim sürecinin en be-
lirleyici anında Lenin, “Bütün ikti-
dar Sovyetlere” şiarını ortaya attı.  

1917 Ey lül’ün den iti ba ren ise,
Sov yet ler, iş çi le rin ve köy lü le rin si -
lah lı gü cü nü de oluş tu ra rak, ye ni bir
dev let ay gı tı nı da şe kil len dir me ye
baş la dı. Bu süreç, büyük Ekim Sos-
yalist devrimine götürecek ve Sov-
yetler, devrimden itibaren yeni dev-
rimci iktidarın temel organları olarak
misyonunu devam ettirecektir.

-devam edecek-

* Dünya halklarının
Halk Komiteleri deneylerinden, bu konudaki birikim-
lerinden  öğrenerek, mücadelemizi zenginleştireceğiz.

* Kimi ülkelerde olumsuz Halk Komiteleri pratik-
lerinden çıkaracağımız dersler de  olacaktır. O deney-
lere de eleştirel bakacak, bu politikaların sonuçlarını
göreceğiz.

* Örneklerden öğreneceğiz, ama asla taklit etmeye
kalkmayacağız, öykünmeyeceğiz... 

* El Salvador ve Nikaragua’da devrim perspekti-
fini yitiren Halk Komitelerinin nasıl işlevsiz hale gel-
diğini gördük. Halk Komitelerinin işlevsiz hale gelme-
sine izin vermeyeceğiz.

Yine bu ülkelerde gördük ki, devrimci bir önderlik

olmadığında, Halk Komitelerinin de devrimci bir ba-

kış açısıyla örgütlenmesi mümkün değildir.

Arjantin ve Brezilya örnekle-
rinde görüldüğü gibi düzene hap-
solan Halk Komiteleri, devrimci
mücadeleyi geliştirmez. 

* Lenin, “Sov yet ler olmasaydı devrim olmazdı” der-
ken, halk örgütlenmelerinin nasıl devrim ile özdeş hale
geldiğini, halk örgütlenmelerinin ne kadar önemli oldu-
ğunu  anlatmaktadır.

“Sov yet ” lerin devrimde oynadığı rol aynı zamanda
işçilere verdiği güven ve sahiplenme ile de ilgilidir. İş-
çiler, yaşadıkları deneyleriyle kendilerinin örgütü olarak
“Sov yet ”leri görmüş, sahip çıkmışlardır.

* Halk örgütlenmelerinde esas olan, hayatın her ala-
nını kucaklaması, hayatın ve devrimin örgütlenişinde boş-
luk bırakılmamasıdır. Dünya devrimleri bu açıdan çok zen-
gindir; bu zenginliği değerlendirirken, her ülkenin ve hal-
kın kendi özgünlüklerinin esas olduğu unutulmamalı-
dır. Başka yerde çok başarılı olmuş diye, bizim gibi bir
ülkede “ortak domuz  kesme” derneği kurmaya kalkış-
mayacağız... 

Halk Komiteleri 

deneylerinden öğreneceğiz!



AKP, halkın en te-
mel, kendi anayasalarıyla bile gü-
vence altına alınan haklarını hiçe sa-
yıyor, gaspediyor, emperyalizme ve
ülkemizdeki işbirlikçilerine peşkeş
çekiyor.

AKP’nin bu halk düşmanı politi-
kalarının sağlık alanındaki bedeli
ise halkın canına mal oluyor. Sağlık
hizmetlerinin özelleştirilmesinin adı
olan “sağlıkta dönüşüm programı”yla
şimdi sağlık alanındaki halk düşma-
nı tavrını sürdürüyor, büyütüyor…

Peki, bakalım gerçekten AKP
halkın sağlığını mı düşünüyor?

İşte bunun için AKP’nin sağlık
politikasının sonuçlarına dair bir-
kaç örnek vereceğiz. Bu örnekler hal-
kımızın her gün yaşadığı, artık sıra-
dan hale getirilmiş olaylardır.
AKP’nin seçim propagandalarında
kullandığı sağlık hizmetindeki yeni-
liklerin yalan olduğunu görelim ve
gördüklerimizi halkla paylaşıp
AKP’nin halk düşmanlığını bir kez
daha teşhir edelim!

* Ocak 2011 - Afyon: Özel bir
göz merkezinin gezici aracı, iki köy-
de vatandaşları muayene etti. Kata-
raktı olan 60 yaş üstü 7 kişi Afyon’a
götürülüp ameliyat edildi. Ancak
operasyon sonrasında hastalar görme
yetisini kaybetti.

* 5 Nisan 2011 - Kocaeli: Kocaeli
Darıca Devlet Hastahanesi'nde sol ka-
sık fıtığı teşhisi konulan 4 yaşında-
ki Yağız Gökat, Kocaeli Üniversite-
si Hastahanesi'nde operasyon geçir-
di. Sol yerine yanlışlıkla sağ tarafı
ameliyat edilen çocuğun ailesi suç du-
yurusunda bulundu. Doktor, "Ame-
liyat başına prim alıyoruz. Zaten
sizden hiç para kazanmadım” dedi.

* 28 Temmuz 2008 - İzmir: Do-
kuz Eylül Üniversitesi Hastahane-

si’nde S.K. (58) isimli kadın hasta,
gözündeki katarakttan kurtulmak
için ameliyata girdi. S.K.’nin üzeri-
ne, yandaki diğer sedyede yatan ve
rahminde kist bulunan Ü.B.’nin dos-
yası konuldu. Kadın Doğum Uzma-
nı Dr. Y.A., adını sormadan S.K.’yi
ameliyata aldı. Ameliyatla S.K.’nin
rahmi alındı ve kasığına dikiş atıldı.

* Ağustos 2008 - Ankara: Dr.
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ye-
nidoğan Ünitesi’nde bir ay içinde 42
bebek öldü. Hastane, ölümlerin do-
ğal olduğunu söyledi.

* Ocak 2011 - Aydın: Bel fıtığı
rahatsızlığı için vücuduna ağrı kesi-
ci yerleştirilen ve bunu uzaktan ku-
manda ile çalıştıran Nihat Çelebi
(55)’nin ağrı kesici mekanizmasının
kablosu doktor tarafından kesildi. 19
kez ameliyat edilen Çelebi, yüzde 70
özürlü raporu aldı. Buna rağmen
emeklilik başvurusu reddedildi. Ya-
şadıkları olaylar nedeniyle eşi kalp
krizi geçirdi.

* 14 Temmuz 2009 - Konya:
Ameliyatta, tümörlü olan yerine yan-
lışlıkla sağlam böbreği alındığı iddia
edilen 5 çocuk annesi Gülizar Dur-
maz (57), böbrekten akciğere sıçra-
dığı belirtilen kanser nedeniyle ha-
yatını kaybetti.

* 23 Nisan 2011 - Eskişehir: Rıza
Demir isimli vatandaşın Tıp Fakül-
tesi'ndeki guatr ameliyatı sırasında
yanlışlıkla ses tellerinin kesildiği
ortaya çıktı. Kısık sesle konuşabilen
Demir, konuşmakta da zorlanıyor.

* 28 Mart 2011 - İstanbul: Kı-
rık bacağına protez taktırmak için
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi
gören Zafer Koç'un (69) ameliyat sı-
rasında atar damarı kesildi ve kan

kaybından öldü.

* 28 Ağustos 2008 - Denizli: İd-
rar yollarından ameliyat olacak E.Ç.
(39) ile rahmi alınacak E.Ç. (36) bir-
birine karıştırıldı. İdrar yollarından
ameliyat edilmesi gereken E.Ç.'nin,
rahmi alındı.

* 11 Ağustos 2007 - İzmir: 4 ya-
şındaki Beyza Dizmen, özel bir has-
taneye bademcik ameliyatı için gö-
türüldü. Beyza'nın önce geniz eti
alındı, ailesi “Geniz eti değil, ba-
demcikleri alınacaktı'' deyince dok-
torlar, küçük kızı iki saat içinde ikin-
ci kez ameliyat etti.

* 9 Mart 2009 - Diyarbakır: İki
yıldır, yakalandığı mide hastalığından
dolayı yatağa mahkûm olan Hasan
Yanık, yeşil kartı olmadığı için tedavi
olamadı.

* 2 Nisan 2011 - İstanbul: Özel
Kartal Hastanesi, para kazanabilmek
için, hasta olmayan bebekleri yoğun
bakımda tuttu. Hastahaneye gelen
SGK denetçilerinden kaçırılan be-
bekler, hemşire lojmanına götürüldü.
Burada bebeklere makyaj yapılarak,
telefonun kamerasıyla çekim yapıldı. 

* 24 Haziran 2011 - Adana: Çu-
kurova Üniversitesi Balcalı Hasta-
nesi'nde çalışanların kadro eylemine
katılarak halay çeken 24 yaşındaki
hemşire Ayşe Algın eylemden daki-
kalar sonra işten atıldı. Algın’ın söz-
leşmesi de yoktu.

* 24 Haziran 2011 - Kars: Evde
bakım hizmetinden yararlanmak is-
teyen 82 yaşındaki, sol tarafı felçli
olan Ayşe Tutak’a çalışabilir raporu
verildi. Böylelikle evde bakım hiz-
meti alamadı.

* Türkiye’de, 2010 yılında 212
kadın ve 13 bin 460 bebek doğum sı-
rasında öldü. 

Düşmanı
Halk

AKP

AKP HALKIN SAĞLIĞINA
DÜŞMANDIR
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Finaller, bütünlemeler ve liseli,
ortaokullu öğrencilerin durmadan
hazırlandığı, geleceklerini saatlere sı-
kıştıran sınavların ardından bir yılı
daha tamamladık okullarımızda.
Okullar “tatile”  girdi. Ama mücadele
ve onun sürdürücüleri Dev-Genç'li-
ler yollarına devam ediyor hiç ara
vermeden. Yıl boyunca okulların
sıralarında, anfilerinde öğrencilere
umudu taşıyanlar şimdi belki bir
gecekondunun kapısında yıkımları
anlatıyor belki de Anadolu Halk
Festivali'nde düzenin kültürüne kar-
şı halkın değerlerini savunuyor. Mü-
cadele aralıksız devam ediyor.

Tabi ki mücadelenin şu anki se-
viyesi gençliğin yaşadığı sorunların
yanında yeterli görülemez. Ama
Dev-Genç'liler yıl boyunca yaptığı
her çalışmayla düzenin iradesinin
karşısına bir irade koymuş, alterna-
tif olmak için uğraşmış ve insanla-
ra kurtuluşun yolunun mücadele et-
mekten geçtiği gerçeğini göster-
miştir. Liseli ve Üniversiteli gençli-
ğin çadır eylemleri de Dev-Genç ta-
rihine eklenen yeni bir sayfa ol-
muştur. Dev-Genç'liler her yaptı-
ğıyla düzenin yarattığı sorunlara
dikkat çekmiş ve düzenin kendi
içinde yarattığı boşluğu doldurmaya
çalışmıştır.

Çünkü düzen ve devrim arasında
ki mücadelede herhangi bir aralık
veya boşluk olamaz. Birisinin boş bı-
raktığı yeri öteki doldurur. Bu yüz-
den mevcut sistemin sahipleri dev-

rimcilere durmaksızın saldırıyor.
Ama fiziksel saldırının yanında ege-
menler sistemli olarak yozlaşmayı da
her alanda körüklüyor. Gençlik bu
alanların başında gelmektedir. Düzen
yazılı ve görsel medyasıyla insanla-
rın hayatını şekillendirmek, onlarla
bağlarını geliştirmek için elinden
geleni yapıyor. Düzen kültürüyle
yoğrulan insanlar da değerlerine ya-
bancılaşıyor ve sonuç olarak yozla-
şıyor. Yozlaşan gençler sorunlarına
karşı duyarsız bireyler haline geliyor.

Örneğin Dev-Genç'lilerin de ka-
tıldığı Anadolu Halk Festivali dü-
zenin bu kültürel saldırısına karşı ve-
rilen bir yanıttır devrim cephesinden.
İnsanlara kaybettikleri değerleri ha-
tırlatan, o değerleri koruyan ve on-
lara devrimci bir öz veren bir festi-
valdi yapılan.

Yaz döneminde bir başka yapılan
şey ise halka ve özellikle gençlere
yoz bir tatil ve eğlence anlayışını sun-
maktır. Yoksul halka 5 yıldızlı otel-
lerin reklamları yapılmakta, gençler
açıkça barlara, diskolara yani uyuş-
turucunun, fuhuşun, yozlaşmanın
göbeğine iteklenmek istenmektedir. 

Halkın büyük bir kesimi böyle bir
tatili yapacak durumda değildir. Tabi
ki bu ortada duran ilk çarpıklıktır.
Ama düzen insanların kafasında
böyle bir tatil anlayışı yaratmak is-
temektedir. Tatil deyince insanların
aklına o oteller, içkiler ve kızlar
gelmelidir. Bu noktada belli ölçülerde
başarılı da olmuştur.

En başta şunu söylemek gerekir
düzenin bize dayattığı bu tatil anla-
yışını tamamen reddetmek gerekiyor.
Çünkü solun belli bir kesiminde
yaz etkinliklerinde düzenin bu tatil
anlayışına benzer şeyler olabilmek-
te ve bu ilericilik olarak savunula-
bilmektedir. O yüzden bu noktayı
koymak önemlidir.

Bizim ve halkımızın yarattığımız
bir kültür ve değerlerimiz vardır.
Dev-Genç'lilerin tatil ve eğlence
anlayışı bu değerler üzerine yükse-
lir. Her şeyi beraberce planlamak, be-
raberce -elde ne varsa- yapmak,
paylaşmak ve dayanışmak. Yani bir
komün oluşturmak ve orada yaşa-
mak, orada eğlenmek bizim kültü-
rümüzdür.

Düzenin bize dayattığı yoz bir eğ-
lence tarzını kabul etmemeliyiz.
Devrimciler olarak bu noktada da al-
ternatif olacak birikime, gelenekle-
re ve yaşam tarzına sahibiz.

Gençlik Federasyonu olarak bu
yıl 6.'sını düzenleyeceğimiz yaz
kampımızla gençliğe dayatılan kül-
türe karşı alternatifimizi gösterme-
ye devam edelim.

Genç Arkadaşlar, Öğrenciler!
Gençlik Federasyonu olarak siz-

leri birlikte üretmek, birlikte eğlen-
mek, paylaşımlarımızı ve yozlaş-
maya karşı sesimizi büyütmek için
15 - 25 Temmuz tarihleri arasında
Kocaeli/Kandıra'da düzenleyeceği-
miz 9. Geleneksel Yaz Kampı’mıza
çağırıyoruz. 

DÜZEN KENDİNE UYGUN KAFALAR
YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Dayatılan Yoz Kültürlerini Kabul Etmeyeceğiz!
Yozlaşmaya Karşı; Güvenin, Dostluğun

ve Kardeliğin Birlikteliği Olan, Halk Kültür ve
Değerleriyle, Büyük  Bir Emekle Örülen

Kamplarımızla da Düzene Kafa Tutuşumuzu
Sürdüreceğiz! 

Alternatif Değil; Doğru ve Gerçek Olan Tek
Seçenek Olduğumuzu Göstereceğiz!

Gençlik Federasyonu’ndan

YÖK, ÖSYM başkanı için so-
ruşturma izni vermedi!

Yüksek Öğretim Kurulu
(YÖK), ÖSYM Başkanı Prof. Dr.
Ali Demir hakkında hazırlanan ra-
porda önerilen "cezai sorumlulu-
ğun şartları oluşmadığı" gerekçe-
siyle "men-i muhakemesine" ve
disiplin soruşturması açılması yö-
nündeki talebin oy çokluğuyla
reddine karar verdi.
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Ülkemizde Gençlik

14 Mart 2010 tarihinde Tayyip Er-
doğan'ın katıldığı Roman Çalışta-
yı'nda “Parasız Eğitim İstiyoruz, Ala-
cağız!” pankartı açtıkları için tutuk-
lanan Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'ın
3. mahkemeleri 24 Mayıs 2011 tari-
hinde görülmüştü. Mahkemede, sav-
cı Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'ın
beraatlarını istemesine rağmen hâkim,
tutukluluk hallerinin devamına karar
vermişti.  Hâkimin bu kararıyla sona
eren mahkeme 6 Ekim 2011 tarihine
ertelenmişti. 

Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'ın
savcının beraat istemine rağmen tu-
tukluluk hallerinin devamına karar ve-
rilmesi, anlaşılıyor ki Tayyip Erdo-
ğan'ın kesin talimatıdır. Çünkü Tay-
yip Erdoğan gençliğin parasız eğitim
talebini hala hazmedemiyor ve hala
parasız eğitim isteyen gençliğe sal-
dırıyor. Parasız eğitim isteyen gen-
çliğe saldırıları yetmiyormuş gibi
parasız eğitim istediği için tutuklanan
Ferhat ve Berna'nın serbest bırakıl-
maması için de bütün hukuki yolları
tıkıyor. Son olarak Ferhat ve Berna'nın
beraatlarını isteyen savcının özel yet-
kilerinin elinden alınması bunun en
açık örneğidir. 

Savcı Kasım İlimoğlu mahkeme-
de görüşünü açıklarken: “Hakların-
da kapatılma ve yasaklama kararı ol-
mayan dernek, sivil toplum örgütle-
rinin eylemlerine katılan sanıklara,
sırf katılımları dolayısıyla sorumlu-
luk yüklenemez.” demişti.  Aynı za-

manda savcı sanıkların eyleminin
anayasal düşünceyi açıklamanın sı-
nırları içinde olduğunu da söylemiş-
ti. Fakat mahkeme “Kuvvetli suç
şüphesi, suçun niteliği, delil durumu
ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz
kalacağını” gerekçe göstererek tu-
tukluluklarının devamını istemişti.
Savcının beraat istemesine rağmen hâ-
kimin tutukluluklarının devamına
karar vermesi büyük bir adaletsizliktir.
Parasız eğitim istemek anayasal bir
hak olmasına rağmen, bu hakkı suç
olarak göstermek ve bunu meşrulaş-
tırmak hukuksuzluktur.     

Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz, 3.
mahkemelerinde de serbest bırakıl-
mamışlardı. Ama Tayyip Erdoğan
yine öfkesini çıkaramamıştı ki saldı-
rıları devam ediyordu. Ferhat Tüzer
ve Berna Yılmaz'ın 3. mahkemele-
rinden kısa bir zaman sonra toplanan
HSYK, yaz kararnamesi ile savcı
Kasım İlimoğlu'nun özel yetkilerini

elinden almış ve Büyükçekmece’ye
atamıştır. Burada alınan karar bir
savcının özel yetkilerinin elinden
alınmasıyla sınırlı değildir. Burada asıl
saldırı parasız eğitim istemenin suç ol-
madığını gösteren kararadır. Çünkü
AKP iktidarı parasız eğitim istemeyi
suç olarak göstererek bütün gençliğe
gözdağı vermeye çalışıyor. Ferhat
ve Berna'nın 15 aydır tutuklu olma-
sı ve 15 yılla yargılanmaları da bütün
gençliğe gözdağı vermektir. 

Ülkemiz emperyalizme bağımlı bir
ülke olduğu için adalet de buna göre
şekilleniyor.  Emperyalizmin ülke-
mizdeki sözcüsü Tayyip Erdoğan'ın
tersine karar veren hâkimler ve sav-
cılar ya görevlerinden alınıyor ya da
görev yerleri değiştiriliyor. Ülke-
mizde adalet böyle işlediği içindir ki
parasız eğitim isteyen Ferhat ve Ber-
na 15 aydır tutuklu. Ve bu yüzdendir
ki parasız eğitim pankartı açmanın be-
deli 15 yıl ile yargılanmaktır. 

Gençliğin
Gündeminden

Ferhat ve Berna’nın Beraatlarını İsteyen Savcı’nın
Özel Yetkileri Elinden Alındı!

ÖZEL YETKİ HALKA KARŞI KULLANILIRSA
HİÇBİR SORUN YOKTUR 

ÖZEL YETKİLİ SAVCILAR HALK
ÇOCUKLARININ BERAATİNİ İSTERLERSE

SÜRGÜNE RAZI OLMALIDIRLAR
AKP İKTİDARI PARASIZ EĞİTİM İSTEMEYİ

SUÇ OLARAK GÖSTERMEK İSTİYOR!
“SUÇ” VE “SUÇLU” KAVRAMLARINI

TERSYÜZ EDEREK,
İŞBİRLİKÇİ AKP İKTİDARI KENDİ SUÇUNU

GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR!

3 - 11 Temmuz

3-4 Temmuz 1996:
İstanbul Şişli’deki Yapı
Kredi Bankası ve Garan-
ti Bankası Liseli Dev-
Genç tarafından bomba-
lanarak tahrip edildi. 4
Temmuz’da ise Halk
Bankası Kadıköy Şubesi

bombalandı.

Temmuz 1996:
DHKC/DEV-GENÇ ta-
rafından Haznedar’da bir
gösteri düzenlendi. Yolu
molotoflarla ateşe vere-
rek trafiğe kapatan kitle,
yol üzerindeki Ziraat
Bankasını da tahrip etti.

gençliğin 
tarihinden

Almanya'nın Hamburg ve Berlin şehirlerinde öğrenciler
ve öğretim üyeleri üniversite bütçelerindeki kesintileri pro-
testo etmek ve üniversitelere daha fazla bütçe ayrılması için
imza topladılar ve yürüyüş düzenlediler. Düzenlenen yü-
rüyüşlere 15 bine yakın kişi katıldı. Öğrenciler topladık-
ları imzaları meclise sundular. Yürüyüşlerden sonra iki şe-
hirde de çadır açmak isteyen öğrencilere polis saldırarak
çadırları dağıttı.

Öğrencilerden-Öğretmenlerden
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Ülkemizde Gençlik

Haftalardır Konak Kemeraltı giri-
şinde masa açan Liseli Dev-Genç’li-
ler alanları genişleterek 24 Hazi-
ran’da Buca Forbest’te de masa açtı. 

Buca Forbest Liseli Dev-Genç’li-
ler için önemlidir. 2000-2007 Ölüm
Orucu sürecinde TAYAD’lıların 200
gün açlık grevi yaptığı, bu sene Nisan
ayında Dev-Genç’lilerin Ferhat ve
Berna için çadırlar kurarak 10 günlük
açlık grevi yaptığı yerdir burası. 

Liselilerin talepleri tek başına
liseye giden öğrencilerin talepleri
değildir. Liselilerin talepleri ailelerin
talepleridir de… 

Liselinin talepleri aynı zamanda
işçi, memurun emekçinin talepleri-
dir… Liselilerin talepleri halkın talep-
leridir. Halkın sorunudur, liselilerin
sorunu… Bu yüzden dün Konak’ta
bugün Buca’da halk taleplerine sahip
çıkmıştır. Hatta zabıtalardan biri
masaya gelerek destek verdiğini ama
imza atamayacağını söylemiştir. 

İmza masasına destek için gelen-

lerin genel tepkisi de parasız eğitim
hak olduğu ve tutsak olan gençlerden
Ferhat ve Berna’nın haksız yere içer-
de olduğu tarzındaydı. 

Parasız, bilimsel, demokratik lise-
ler talebini dile getiren Liseli Dev-
Genç’liler yoğun ilgi gördü.
14.30–16.30 saatleri arasında For-
best’te 198 imza toplayarak taleple-
rinin meşruluğunu gösterdiler. 22
Haziran’daki mahkemede savcının
beraat talebine karşın hakimin Ferhat
ve Berna’yı serbest bırakmaması hal-
ka anlatılarak, hakim nezdinde düzen
bir kez daha teşhir edildi. 

“Parasız, Bilimsel, Demokratik
Liseler İstiyoruz, Alacağız”, “Ferhat
ve Berna Serbest Bırakılsın”, “Öğren-
ciyiz, Haklıyız Kazanacağız”, “Yaşa-
sın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’li-
ler” sloganlarıyla masayı kapatan
Liseli Dev-Genç’liler sadece iki saat
içinde topladıkları imzalar dışında,
yaklaşık 120 bildiri ve 10 Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdı.

İzmir Liseli Gençliği birgün
orada, birgün burada çalışmaları-
nı hız kesmeden sürdürüyor

İzmir Liseli Gençlik 25 Haziran
cumartesi günü de Konak Kemeral-
tı girişindeydi. Haklı taleplerini "Para-
sız, Bilimsel, Demokratik Liseler
İstiyoruz, Alacağız!" kampanyasıyla
hız kesmeden sürdürüyor. 16.00-
18.00 arası açılan masada o gün
LYS’nin olması nedeniyle sınav sis-
teminin çarpıklığı, eğitimin ezbere
dayalı olması bilimsellikten uzak
olması vurgulandı.

95 imza toplayan Liseli Dev-
Genç’liler halka parasız eğitimin
anayasal bir hak olduğunu ancak
AKP iktidarının bu hakkımızı gasp
ettiğini, bu meşru hak doğrultusunda
mücadele eden arkadaşlarımızı tutuk-
layıp işkence yaptığı halka anlatıldı.
Açılan masada 9 Yürüyüş dergisi
dagıtıldı.

İZMİR’İN DÖRT BİR YANINA MASALARIMIZI TAŞIYACAĞIZ!

BİZİM SORUNLARIMIZ, SİZİN DE 
SORUNUNUZDUR DİYECEĞİZ!

“Avrupa’nın garsonu olduk”
diyordu, Yunanistan’lı bir sendikacı.
Emperyalist politikaların Yunanistan’ı
nasıl yoksullaştırdığını, emperya-
listlerin reva gördüğü rolü çok özlü
bir biçimde anlatıyordu.

Emperyalistler, IMF’si Dünya
Bankası, AB’si ile hemen her yeni
sömürgeye bir rol biçtiler. Örneğin
kimilerine “sen muz üret”, kimilerine
“sen bilgisayarcı yetiştir”, kimileri-
ne “sen Avrupa’nın bakkalı mana-
vı ol” dediler. 

Kuşkusuz bu yaşananlar bize
yabancı değil. Emperyalistler bir
dönem Türkiye’ye de “Avrupa’nın
manavı olun” demişlerdi. Türkiye
sadece tarım ile uğraşacak, emper-
yalistlerin sebze-meyve ihtiyacını

karşılayacaktı.

Bağımlılık buydu. Hiçbir şeyine
karar veremeyecek hale getirdikleri
yeni sömürgeler adına emperyalistler
kendi ihtiyaçları için karar veriyor, ken-
dilerine muhtaç hale getiriyordu. 

Yunanistan’a ise, “sen Avru-
pa’nın garsonu ol” diyen AB emper-
yalistleri, bugün Yunanistan’ın dış
borç batağı içinde boğulmasının,
yaşanan krizin, yoksulluk ve talanın
da sorumlusudur. IMF politikalarının
ve AB’ye bağımlılığın, emperyalist
politikaların sonuçlarını yaşayan
Yunanistan elinde olan her şeyi
emperyalist tekellere ve işbirlikçile-
rine peşkeş çekmeye hazırlanıyor. 

Bugün Yunanistan’da “kriz var”

deniyor ama işbirlikçi tekel-
ler -tıpkı ülkemizdeki gibi-
krizden etkilenmiyor. Onlar
kar etmeye devam ediyor. 

Yunanistan halkı borçları
kabul etmiyor. Çünkü borca

yol açan halk değil, tekellerdir. O
nedenle halk günlerdir direniyor,
gösteriler yapıyor, meclisi kuşatıyor.
Genel grev örgütlüyor.

AB üyeliğinden önce Yunanis-
tan'da 5 büyük tersane vardı ve 27
bin işçi çalışıyordu. AB’nin kararı ile
bu tersaneler kapatıldı.  Yunanistan
tarımı üyelikten önce yüzde 30 iken
üyelikten sonra yüzde 8'e geriledi.
Üretim yok edilirken, geriye gar-
sonluk kaldı. Ve “garson”lukla halk-
ların karnı doyurulamıyor... Ve böy-
le bir ülkede, komünizm propagan-
dası yapan partilere karşı yasa çıka-
rılıyor, partilere seçime katılma şar-
tı olarak AB Anayasası'nı onayla-
ma şartı getiriliyor. Kavga burada
cereyan ediyor. 

Yunan halkı, ‘Avrupa’nın
garsonu’ yapılmaya hayır diyor!
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GAZİ YOZLAŞMAYA KARŞI
DİRENİYOR!

YOZLAŞMA NE DEMEKTİR.

YOZLAŞMA
DEJENERASYON DEMEK-
TİR.

YANİ  SOYSUZLAŞMA
DEMEKTİR 

BİZİM SOYUMUZ HALKTIR. 

HALKIMIZIN
YOZLAŞTIRILMASINA İZİN
VERMEYECEĞİZ!

DOSTLUĞA,
DAYANIŞMAYA… KENDİ
KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP
ÇIKACAĞIZ !

Kapitalist sistem de her şey alınır
satılır mal  haline dönüşmüştür. Her
şey sömrü malzemesidir. Futbol da bu
sömürünün bırakalım etkisinde kal-
masını, egemenlerin sömürülerini
sürdürmesi, halkı uyutması, yozlaş-
tırması için başlıca yöntemlerden
biri olarak kullanılmıştır ve hala da
kullanılıyor.

Her coğrafyada; Amerika kıta-
sından Çin'e kadar farklı dönemlerde
ve biçimlerde oynanmıştır futbol.

Kapitalizm öncesine dayanan, hal-
kın bir oyunu olan futbol, kapitalizmle
birlikte oyun sistemi belirlenmiş ve
kurallı hale gelmiştir.

Fakat burjuvazinin, yani ege-
menlerin amacı halkın oyunu futbo-
lu daha güzel şekilde ve ortamda hal-
ka sunmak değildi elbette.

Kapitalizmin asıl amacı onu kul-
lanmak, faydalanmaktı.

İşte özellikle 1841'de İngiltere'de
futbol topunun ölçüsü belirlendi ve ar-
kasından zamanla diğer kurallar oluş-
tu.

Ve kapitalizm her zaman halkı
uyutmak için başlıca yöntem olarak
futbola sarıldı ve büyük sonuçlar
elde etti.

Ülkemizdeki egemenler de kendi
ülkelerinde futbolun gücünü, futbo-
lun halkı uyutmaktaki gücünü sonu-
na kadar kullanıyorlar, hem de halkın
cebini boşaltarak.

İşte biz devrimciler burada diyo-
ruz ki; futbolu, halkın oyunu olan fut-

bolu yine özüne döndüreceğiz. Fut-
bolu egemenlerin para makinası ol-
maktan çıkartacağız.

Futbolu halkı uyutmanın aracı ol-
maktan çıkartacağız.

Futbolu egemenlere bırakmaya-
cağız.

Bunu yapmak için yöntemleri-
mizden birisi  alternatifini yarat-
maktır, gerçek futbol nasıl olur, ger-
çek futbol nasıl oynanır bunu gös-
termektir...

Gerçek futbol nedir? 

Gerçek futbol, halk için oynanan

halka nizmet eden,

halk çocuklarının oynadığı bir
spor oyunudur.

Bunu sahalarda göstermektir, bunu
tribünlerde göstermektir...

Bu yüzden geçen hafta Şükrü Sa-
rıtaş Futbol Turnuvası'nı size taşıdık,
bu hafta ise Gazi'deki yozlaşmaya kar-
şı düzenlenen futbol turnuvasını size
duyuruyoruz.

Gazi de “Yozlaşmaya Karşı Dost-
luk Futbol Turnuvası” ilk hafta so-
nuçları açıklandı.  

Sultangazi Özgürlükler Derne-
ği’nin bu yıl dördüncüsünü düzenle-
diği “Yozlaşmaya Karşı Dostluk Fut-
bol Turnuvası” 12 Haziran Pazar
günü Gazi Spor Tesisleri’nde başla-
dı. 

“Yozlaşmaya Karşı Gücümüz Bir-
liğimizdir” şiarıyla başlayan turnu-
vaya 20 takım katıldı. Sondurak
Gençlik takımı son dönemde demo-
kratik kurumlara ve derneklere yapı-
lan saldırıyı protesto etmek amacıy-
la sahaya “Baskılar, Gözaltılar, Tu-
tuklamalar Bizi Yıldıramaz” yazılı bir
pankartla çıktılar. Oynanan ilk hafta
maçlarında herhangi bir sorun ya-
şanmazken Karayolları takımı komi-

teye ve hakemlere yaptıkları saygı-
sızlık nedeniyle turnuvadan ihraç
edildiler. 

Ayrıca turnuvada yer alan ta-
kımların isimleri dikkatimizi çekti.
Mesela “Freedom” ve “Real Gazi”
takımlarına başarılar diliyoruz.

Ancak takımlarının isimleri ise
ciddi eleştiri  konusu olmalıdır.

Bizim yüzümüz, tüm tercihleri-
mizde toprağımıza kendi vatanımı-
mıza  dönük olmalıdır.… 

Kampanya yozlaşmaya karşıdır 

Yozlaşma ne demektir?

Yozlaşma dejenerasyon demektir 

Dejenerasyon, soysuzlaşma de-
mektir, soyunu inkar demektir.

İşte bu nedenle bizim soyumuz
kahraman Anadolu halkalarının so-
yudur, biz onların kahramanlıklarını
koruyacağız, sahipleneceğiz ve bü-
yüteceğiz. Bunun ise, real ile freedom
ile olmayacağı açıktır.  Takımlarımı-
zın isimlerinden davranışlarımıza ka-
dar biz kendi halklarımızın kültürü-
nü gururla  sahiplenmeli ve büyüt-
meliyiz. 

Örneğin nedir Real Madrid takı-
mı?

Real Madrid gibi takımlar, maf-
yalaşmışlardır. Futbol artık onlar için
futbol değildir... 

Bu yüzden yüzümüzü kendi va-
tanımıza ve halkımıza  dönmeliyiz…
Anadolu toprakları üzerinde yaratılan
değerler bize fazlasıyla yeter. 

İlk hafta maçlarından sonra alınan
sonuçlar şöyle:

BİNGÖL: 2-1 :SİVAS

FREEDOM: 1-2 :BİRLİKSPOR

KARAYOLLARI: 1-1 :REAL
GAZİ (MAÇ İPTAL)

ZARA GENÇLİK: 2-3 :DOĞU
SPOR

GÖZTEPE: 1-6 :DERSİM SPOR

DOĞU BİRLİK: 1-1 :MUNZUR
SPOR

8 EVLER: 10-0 :SONDURAK
GENÇLİK

MEGAPİKSEL: 0-3 :GAZİ TEK
YUMRUK

HALKIMIZIN
YOZLAŞTIRILMASINA
İZİN VERMEYECEĞİZ!

DOSTLUĞA,
DAYANIŞMAYA…  KENDİ
KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP

ÇIKACAĞIZ !
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12 Temmuz 1991

İstanbul’da başlarında katil Meh-
met Ağar’ın bulunduğu ölüm man-
galarının düzenlediği saldırılarda
Dikilitaş, Balmumcu, Nişantaşı ve
Yeni Levent’teki askeri üslerinde
direnerek şehit düştüler. 

Niyazi AYDIN
“O bir devrim emekçisi,
devrim önderiydi”

Dersimli yoksul bir Kürt
ailesinin çocuğuydu. Ço-
cukluk yaşamı hem okumak,
hem de çalışmakla geçti.
Devrimci mücadeleye
1970’li yılların başında oku-

mak için geldiği İstanbul’da katıl-
dı. İYÖKD yöneticiliği yaptı. 73 son-
rasının inkârcılarına, yılgınlarına kar-
şı mücadele etti. Devrimci Hareketin
örgütlenmesinde, ideolojik politik
hattının netleşmesinde önder bir kad-
ro olarak yer aldı. Devrimci Sol Kür-
distan Komitesi’nde görev yaptı. 12
Eylül’den sonra Merkez Komitesi’ne
atandı. 1981 Kasım’ında tutsak düş-
tü. 1985’te tahliye olmasının ardından
hareketin yeniden toparlanmasına
önderlik etti. Şehit düşene kadar Mer-
kez Komite üyesi olarak görevini
sürdürdü.

İbrahim ERDOĞAN
“O Devrimci Solcular’ın

ağabeyiydi”
Sivaslı yoksul bir

Kürt ailesinin çocu-
ğuydu. Devrimci ya-
şamı 1969’lara daya-
nır. Bu yıllarda
THKP-C’nin işçi ke-
siminde bir sempati-
zan olarak devrimci mücadeleye ka-
tıldı. 12 Mart sonrası İYÖKD’nin ku-
ruluşu ve İleri dergisinin çıkarılma-
sında etkin rol oynadı. 1978’de tas-
fiyeciliğe karşı mücadelede hareketin
önder kadrolarından biri oldu. 1980
öncesi Devrimci İşçi Hareketi’nin
yaratılmasında büyük  pay sahibidir.
12 Eylül sonrası tutsaklık koşullarında
1984 Ölüm Orucu’nda birinci ekipte
yer aldı. 1990’da özgürlük eylemin-
den sonra kamp ve kır gerillasının
oluşturulmasında görevler aldı. 12
Temmuz’da komutan olarak kıra git-
me hazırlıkları yapıyordu.

İbrahim İLÇİ
“Sessiz, sakin bir görünüm

altında bir devrim
ustası”

İzmirli yoksul bir
ailenin çocuğuydu.
1974 sonrası İDMMA
Yıldız’da gençliğin mü-
cadelesinde ön saflarda
yer aldı. Okul derneği-
nin başkanlığı dâhil bir-

çok görevi oldu. Temmuz 1977’de bir
faşist odağın dağıtılması eyleminde
tutsak düştü. İşkencehanede sır ver-
medi ve bu tavrıyla siyasi arenaya yeni
çıkan Devrimci hareketin insanlarına
örnek oluşturdu. Yine tutsaklık ko-
şullarında 1984’te Ölüm Orucu dire-
nişinin hazırlıkları sürürken eyleme
katılması istenmediği halde o bizzat
başvuruda bulunarak eylemde yer
almak ve ilk ekipte bulunmak iste-
miştir. 1987’ye kadar süren tutsaklı-
ğı sonrasında Devrimci İşçi Hareke-
ti sorumluluğunu üstlendi. Devrimci

İşçi Hareketi’nin yeniden örgüt-
lenmesi ve adını duyurmasında
onun çabalarının payı büyüktür. 

Cavit ÖZKAYA
“Doğallığın ve özverinin

insanı”
Devrimci mücadeleye,

doğup büyüdüğü Çanakka-
le’nin Bayramiç ilçesinde,
lise yıllarında başladı.
1975’te üniversite için gel-
diği İstanbul’da DEV-GENÇ

içinde görev aldı. Cunta yıl-
larında mücadelesine devam ederken
1983’te tutsak düştü. 1984’te Ölüm
Orucu ikinci ekipteydi. 1988’de tah-
liye oldu. SDB’lerin yeniden kurul-
masında büyük emeği vardır. Şehit
düştüğünde Askeri Komite üyesiydi.
Mülteciliğin, davadan kaçışın sıra-
danlaştığı, inkarcılığın geliştiği cun-
ta yıllarında mücadelesini İstanbul’da
sürdürdü ve Devrimci hareketin ge-
leceği açısından önemli roller üstlendi.
Cuntaya karşı sürdürülen direnişte ve
hareketimizin var olma mücadelesinde
bütün enerjisiyle yer aldı.

Hasan ELİUYGUN
“Coşkun, sabırsız, ça-

lışkan ve üretken…”
Ordu’nun Fatsa ilçesinden

yoksul bir ailenin çocuğuydu.
Devrimci mücadeleye lise yıl-
larında katıldı. Gözüpekliği ve
kararlılığı ile kısa sürede öne
çıktı ve 1980 öncesi anti-faşist
mücadelenin militanlarından
biri oldu. 1981’de tutsak düştü, tut-
saklığı biter bitmez de yine mücade-
le içerisinde yerini aldı. 1988 yılında
bir devrimci kamulaştırma eylemin-
de çıkan çatışma sonucu yeniden tut-
sak düştü. Tutsaklığı boyunca tüm öz-
gürlük eylemlerinde etkin biçimde gö-
rev aldı, yoldaşlarının ve kendisinin
sıcak mücadeleye bir an önce katıl-
ması için canla başla çalıştı. 1990’da
yeniden dışarı çıktığında yine tered-
dütsüz örgütüyle kucaklaştı.  Akdeniz
Bölge Komitesi’ne atandı ve komite
sorumluluğunu yürüttü. Daha sonra
Askeri Komite Üyesi olarak şehit

12 Temmuz Şehitlerimiz
Durmayacağız,

ağlamayacağız. 

Varsın,

kurşunlu yuvalar açılsın 

göğüslerimizde 

Eğer koyduysak adını,

bir kez çıktıysa ağzımızdan söz... 

Bundan böyle

her temmuzun on ikisinde 

karanlığın cellatları

ağlayacak bu ülkede!
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düşene kadar mücadelesini sürdürdü.

Nazmi TÜRKCAN
“Dev-Genç ruhu ve

coşkusuyla yaşadı”
Devrimci mücadele ile

ortaokuldan hemen sonra ta-
nıştı. Liseli DEV-GENÇ saf-
larında hızla gelişti. 12 Eylül
sonrası tutsak düştüğünde,
düşmanın kendisini en güçlü
hissettiği işkencehanelerden
zaferle çıkmasını bildi.

1983’e kadar süren tutsaklık sonrası
İstanbul DEV-GENÇ’in örgütlen-
mesinde yer aldı. 1988-90 arasında
yine tutsaktı. Tutsaklığı boyunca ha-
pishanedeki tüm özgürlük eylemleri
faaliyetlerinde yer aldı. Tutsaklığı
sonrasında önce Ege Bölgesi’nde so-
rumluluklar aldı ve bir süre burada ça-
lıştı. Daha sonrasında askeri komite
adayı ve ardından askeri komite üye-
si oldu. Şehit düştüğünde son görevi
olan Askeri Komite üyeliğini sürdü-
rüyordu..

Bilal KARAKAYA
“Mütevazılık, saflık,

çalışkanlık Bilal’i en kısa
anlatan sözcükler”

Mücadeleye ‘80 önce-
si anti-faşist mücadele dö-
neminde katıldı. Cunta dö-
neminde tutsak düştü. 12
Eylül zindanlarında direnişe
devam etti. Tahliyesinden son-
ra mücadeleye devam etti.  Si-
mitçilikten boyacılığa, işpor-

tacılığa kadar birçok işte çalışan Bi-
lal Karakaya, bir süre hem ailesini ge-
çindirdi, hem de devrimci faaliyet yü-
rüttü.  Onun bu emekçi kişiliği, onu
devrimci mücadeleye daha çok yak-
laştırdı ve devrimci mücadelenin ses-
siz ve tevazu sahibi isimsiz kahra-
manlarından biri oldu. Yıllarca
her türlü sosyal yaşamdan uzak
bir atölyede yatıp kalktı, bom-
balarla uyudu, onları hazırlayıp
yaptı, taşıdı, getirip götürdü.
Birçok silahın bakımı, temizli-
ği ve güvenliğinden sorumlu
oldu.  

Zeynep Eda BERK
“Sevecen, mütevazı ve

her şeyiyle devrime adanmış
bir yürek”

Öğrenci gençliğin
akademik- demokratik
mücadelesinin gelişi-
mi içerisinde devrim-
ci gençlik ile tanıştı.
Bir süre sonra bir
DEV-GENÇ’li olarak
İTÜ İnşaat Fakülte-

si’nde çalışma yürüttü. Mücadelenin
yüklediği görevler nedeniyle öğreni-
mini yarıda bırakarak, profesyonel
devrimciliğe adımını attı. Böylece öz-
verili yapısı, korkusuzluğu, hareketine
ve davasına bağlılığıyla tüm zamanını
ve enerjisini bir halk kurtuluş savaş-
çısı olarak mücadeleye vermeye baş-
ladı. Şehit düştüğünde SDB komu-
tanlarının kullandığı askeri bir üssün
kurumlaşmasında görev yapıyordu.

Yücel ŞİMŞEK
“Devrimin mühendisliği

için yanıp tutuşu-
yordu”

Dersimli yoksul bir
Kürt ailesinin çocuğuydu.
12 Eylül sonrası gelişen
devrimci gençlik hareke-
ti içinde yetişti. İTÜ gen-
çliğinin önderlerinden bi-

riydi. İnşaat Fakültesi Öğrenci Der-
neği’nin kurucuları arasında yer aldı.
Okulu bitirdikten sonra İnşaat Mü-
hendisleri Odası’nda devrimci faali-
yetlerini sürdürdü. Son görevi örgüt
kuryeliği ve bazı özel görevlerdi. Gör-
evi gereği günün her saatinde risk al-
tındaydı. Ama o bundan bir kez olsun
yakınmadı, sızlanmadı; görevini büyük
bir disiplin ve özveriyle yerine getir-
di.

Ömer
COŞKUNIRMAK

“Mütevazı bir sıra
neferi”

12 Eylül sonrası geli-
şen gençlik hareketi için-

de yetişti. Okul sonrası mühendis
odalarında Devrimci Hareket adına
örgütlenme çalışmalarına katıldı.
1989 yazında yeraltı yaşamına geçti.
Büro örgütlenmesi ve çeşitli teknik
konuların geliştirilmesinde sorum-
luluk aldı. Şehit düştüğünde Devrimci
Hareketin Teknik İşler Sorumlu-
su’ydu.

14 Temmuz’da Ankara’da bu-
lundukları üs, polis tarafından ku-
şatıldı, çatışarak şehit düştüler.

Fintöz DİKME
“Ülke ve mücadele öz-

lemiyle yanıp tutuşan bir
insan”

Yoksul bir Kürt ailesinin ço-
cuğuydu. 1978’de Liseli DEV-
GENÇ saflarında mücadele ka-
tıldı. Hasköy Lisesi’nde başla-
yan devrimci yaşamı, gençlik müca-
delesi içinde devam etti. Devrimci gö-
revlerini yerine getirirken gözaltına
alındı ve 1980 öncesi bir süre tutsak
kaldı. Özgürlüğe adım atar atmaz,
yine Liseli Dev-Genç saflarında mü-
cadeleye katıldı. 12 Eylül sonrasında
bir süre yurtdışında kaldı ve orada ör-
gütlü mücadele içinde oldu. Ülkeye
dönmek için ısrarlı oldu ve dönerek
Devrimci Sol savaşçısı olarak sıcak
savaşa katıldı. SDB’lerde görev yap-
tı. O, yurtdışında yozlaşmadan, değer
yitimine uğramadan devrimci kalmayı
başaran insanlardan biridir.

Buluthan KANGALGİL
“Devrimin sadık savaşçısı”
‘80 sonrası DEV-GENÇ ör-

gütlenmesine katıldı. Militan
karakteri, cesareti ve sevecen ki-
şiliğiyle üniversite gençliğinin
militan önderlerinden biri oldu.
1 Mayıs 1989 ve 1990 Yıldız iş-
gali eylemlerinde aktif yer aldı.
Bu nedenle kısa bir süre tutsak
kaldı. Tutsaklık koşullarında da ken-
disini sürekli geliştirmeye, araştır-
maya, eğitmeye önem verdi. Daha
sonra Devrimci Sol savaşçısı olarak
mücadelesine devam etti.
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GELECEĞİMİZ KIZILDERE’NİN YOLUNDADIR

Dersim’in Hozat ilçesinde 10 Tem-
muz’da yapılacak olan Grup Yorum
konserinin çalışmaları sürüyor. Halk
Cepheliler afişleriyle, bildiriyle, ön-
lükleriyle, gür sesleriyle halk konse-
rini duyuruyorlar halka.

Bu konser sizin sesinizdir diyor-
lar… Bu konser sizin acılarınızdır
diyorlar, bu konser sizin öfkenizdir, se-
vincinizdir.

Halkı ve vatanı için toprağa düşen
oğlunuz, kızınızdır deyip seslerini
birleştirmeye çağırıyorlar…

DERSİM / PERTEK VE KÖYLERİ

"Ortak düşümüzü gerçeğe çevir-
mek için yazıldı Kızıldere manifestola-
rı... Dersim dağlarına bu özlemle aktı ka-
nımız, bundandır Munzur'un kızıllığı."

On yıllardır halkın savaşçılarına ku-
cağını açmış olan Dersim’in Pertek il-
çesinde bir kez daha tekrarlandı:
"Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor"… 

23 Haziran günü Pertek Merkezi’ne
ve Karaköy, Pınarlar, Tozkoparan, Pi-
rinçi gibi köylerine giden Halk Cep-
heliler, 10 Temmuz'da düzenleyecek-
leri halk konserinin duyurusunu yaptı.
Reklam panolarına, iş yerlerine, sokak
direklerine ve evlerin duvarlarına afiş
yapan Halk Cepheliler ayrıca çay ocak-
larını ve esnafları dolaşarak bildiri da-
ğıttı ve megafonla sesli duyuru yaptı.
Düzenlenen Yorum konserinden ve
sokaklarda devrimcileri bu şekilde
görmekten mutlu olan Pertek halkı
devrimcileri sahiplendi. Dersim-Pertek

arası yol boyunca da afişler yapıldı.

Grup Yorum gönüllülerinin Pertek
sokaklarında dolaşıp halka sesini du-
yurmasından rahatsız olan polis ya-
pılan çalışmayı engellemek için dev-
rimcileri keyfi uygulamaya tabii tut-
maya çalıştı ancak karşılarında dev-
rimcilerin net tavrını görünce geri
adım atmak zorunda kaldı.

DERSİM / HOZAT

25 Haziran Cumartesi günü Der-
sim’in Hozat ilçesinde 10 Temmuz’da
yapılacak olan Grup Yorum konseri-
nin çalışmaları yapıldı. Sabahın erken
saatlerinde başlayan çalışmalar, ge-
rillalarımız tarafından tarihlerin, des-
tanların yazıldığı Taçkirek, Çaytaşı ve
Ağvesi köylerinde köylülerin desteği
ve katılımıyla sürdü. Halk Cepheli-
ler’in çalışmaları sabah saat 10.30’da
Devrimci hareketin gerilla şehitleri
Solmaz Demir, Eylem Yıldız, Abidin
Yıldız ve Hülya Ateş’in köyü olan Taç-
kirek’ten başladı. Ardından bir grup
Halk Cepheli afiş ve el ilanlarını ala-
rak Geyiksuyu, Okurlar, Taşıtlı, Der-
vişcemal, Sarısaltok, Çığırlı, Ok, To-
rut köylerine çalışmalarını sürdür-
mek için gittiler.

DERSİM / MERKEZ

Konserin el ilanları halka ulaş-
maya devam ediyor. 22 Haziran günü
Dersim Seyid Rıza Parkı'nda konser
masası açıldı. Konserle dayanışmak
için kartların, kalemlerin, takıların
satıldığı masada ayrıca 200 el ilanı hal-
ka ulaştırıldı.

24 Haziran günü Dersim Merkeze
bağlı Esentepe ve Cumhuriyet ma-
hallelerinde Grup Yorum önlükleri
ile afiş asılıp, bildiri dağıtıldı. Ma-
hallelilerden kimilerinin evinin içine
asmak için afiş istemesi, kimilerinin sı-
cak bir çay ikram etmek istemesi
devrimcileri sahiplenmesi ile devam
eden çalışmada 300 afiş asılırken,
300’e yakın bildiri dağıtıldı.

26 Haziran günü de Merkeze
bağlı Atatürk Mahallesi’nde “Devrim
Yürüyüşümüz Sürüyor” ücretsiz halk
konserinin duyurusu yapıldı. 150 afi-
şin asıldığı çalışmada mahalle halkı-
na ve o gün Atatürk Mahallesi’nde ku-

rulmuş olan pazara gidilerek esnafla-
ra ve halka bildiri dağıtıldı. Dersim hal-
kı evini açarak afiş malzemelerinin ha-
zırlanmasında yardımcı oldu.  

DERSİM / TUNCELİ 
ÜNİVERSİTESİ

24 Haziran Cuma günü Tunceli
Üniversitesi'nde "Devrim Yürüyüşü-
müz Sürüyor" konserinin çalışmaları
yapıldı. Saat 10.00’da Edebiyat Fa-
kültesi'nde bir saat boyunca el ilanı da-
ğıtıldı. Saat 11.00'den 16.00'ya kadar
da yüksek okulda masa açılarak bil-
diler dağıtıldı. Masaya öğrencilerin il-
gisi yoğundu. Yemekhanenin en yoğun
olduğu saatte ise yemekhanede el
ilanları dağıtıldı. Sınıflar, kantinler do-
laşılarak el ilanları dağıtıldı. Masada
Grup Yorum müzikleri eşliğinde bil-
diri dağıtılırken, konserle dayanış-
mak için kartlar, kalemler ve takılar sa-
tıldı. Üniversitenin çeşitli yerlerine
konser afişleri asıldı. 

ELAZIĞ

Elazığ'da konser çalışmaları yoksul
halkın yaşadığı köylere de taşındı.
Elazığ’ın Erzürük (Uzuntarla), Şahin-
kaya, Beyazevler köylerinde Grup yo-
rum’un konser duyurusu yapıldı. Kon-
ser afişlerinin yapıldığı dergi ve bil-
dirilerin dağıtıldığı çalışmada toplam
50 afiş yapılırken 10 dergi ve 100 bil-
diri dağıtıldı. Bunun yanı sıra Ela-
zığ'dan konsere gidiş- dönüş şeklinde
araç kalkacağını belirten kağıtlar da af-
işlerin üzerine  yapıştırıldı.

MALATYA

25 Haziran Cumartesi günü Ma-
latya'da düzenlenen Yeşilyurt Kiraz
Festivali'nde "Yozlaşmaya ve Yok-
sulluğa Karşı Birleşelim" pankartı al-
tında Halk Cephesi standı kuruldu.

Kitaplarımız ve dergilerimiz halka
tanıtıldı. Ve Dersim'de olacak olan
"Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" kon-
serinin çağrısı yapıldı. 8 Yürüyüş der-
gisi ve 100 adet konser bildirisi halka
ulaştırıldı. İlginin yoğun olduğu stan-
dımızda özgür tutsaklarımızın ürünle-
ri de sergilendi. Halk olarak kazanmak
için örgütlenmemiz, birleşmemiz ve sa-
vaşmamız gerektiği anlatıldı.

DAĞLARA SÖZÜMÜZ VAR 
“DAĞLARA SÖZÜMÜZ VAR, 
DORUĞUNDA İZİMİZ VAR
DAHA BİR GÜÇLÜ 
YÜRÜYORUZ ARTIK
HER BİR TOHUM 
BİNLER VERDİ,
NİCE ENGEL ALT EDİLDİ
DALGA DALGA BÜYÜYORUZ
ARTIK”
GRUP YORUM VE 
CEPHELİLER VERDİĞİ 
SÖZÜ TUTTU
DAHA BİR  GÜÇLÜ 
DEVRİM YÜRÜYÜŞÜNÜ 
SÜRDÜRÜYORLAR!
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SİVAS'TA DİRİ DİRİ YAKARAK KATLEDENLERLE 
EVLERİMİZİ BAŞIMIZA YIKMAK İSTEYENLER BİRDİR!
ŞU ANDA İKTİDARDA OLANLARDIR! 

Halk Cephesi-Yıkımlara Karşı
Mücadele Komitesi, 23 Haziran Per-
şembe günü Mamak Tepecik Ma-
hallesi’nde 2 Temmuz çalışması yap-
tılar. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta ya-
kılarak katledilenlerin hesabını sormak
için bir arada olacaklarını söyleyip,
halkı hesap sormaya, bu toprağın ev-
latlarını anmaya çağırdılar.

Kapı kapı gezen Halk Cepheliler,
beraberlerinde “2 TEMMUZ ‘93’TE
KATLEDİLENLERİMİZİ ANIYO-
RUZ!” başlıklı 300 tane el ilanını hal-
ka ulaştırdılar. 

Çobançeşme Sondurak’ta yapılacak

anma faaliyetine tüm halkımız çağırı-
lırken, bu katliamların asıl amacının
halkı sindirmek, korkutmak olduğu, bu
yüzden Alevisiyle Sünnisiyle tüm hal-
kın orada olması, hesap sorması ge-
rektiği anlatıldı. Bir teyze, evini top-
rakla kendi elleriyle yaptığını anlata-
rak “şuncağızıma dokunmasınlar” diye
isyan etti. Ardından da programa ge-
leceğini söyledi.

Haftalardır başta Yürüyüş dergisi
okurları olmak üzere tüm Tepecik hal-
kını ev ev dolaşarak korkutmaya,
sindirmeye çalışan polisler, yoksul
mahallelerdeki düşmanlığını artırıyor.

Biz biliyoruz ki; tüm çabaları, “Ge-
cekondusuz Ankara” şiarıyla başlatı-
lan kentsel dönüşüm saldırısının ha-
zırlığıdır. Yoksul mahallelerdeki hal-
kın evlerine göz dikenlere en büyük
cevabımız birlik beraberliği daha faz-
la artırmak olacak.

Sivas'ta devrimci-demokrat in-
sanların katledilmesi, evlerimizin yı-
kılması birbirinden ayrı meseleler
değildir.

Sivas'ta bizi diri diri yakarak kat-
ledenler, evlerimizi başımıza yıkmak
isteyenler, bizi işsiz, ocağımızı aşsız
bırakanlar birdir. 

Sabahın erken saatlerinde başlayan
çalışmalar, gerillalarımız tarafından ta-
rihlerin, destanların yazıldığı Taçki-
rek, Çaytaşı ve Ağvesi köylerinde
köylülerin desteği ve katılımıyla sür-
dü. Çalışmalarımız sabah saat
10.30’da gerilla şehitlerimiz Solmaz
Demir, Eylem Yıldız, Abidin Yıldız ve
Hülya Ateş’in köyü olan Taçkirekten
başlıyor. 

Köyün girişinde Grup Yorum’un
“Türküler susmaz halaylar sürer” ya-
zılı önlüklerini giyiyoruz. Evin kapı-
sını çalıyoruz. Kapıyı açan ağabey bizi
görünce biraz şaşırıyor. “Merhaba” di-
yoruz, karşılık veriyor. Sonra kim ol-
duğumuzu, nerden geldiğimizi anla-
tıyoruz ve elimizdeki bildiriyi uzata-
rak konserimize davet ediyoruz. Di-
ğer evlerini dolaşıyoruz heyecanla.
Sultan ananın (Eylem Yıldız’ın an-
nesi) kapısını çalıyoruz. Bizi görün-
ce kalkıp sımsıkı kucaklıyor, öpü-
yor… Konseri anlatıyoruz. Kesin
olarak geleceğini söylüyor doğallı-
ğında. Girdiğimiz her ev bizi içeriye
alıyor, çay ve yemek ikram etmek is-
tiyorlar. Dersim’in yöresel yemeği
olan Şiri Soj yapan bir köylü bizi ye-
meğe çağırıyor gidiyoruz eve ve hep

birlikte sofraya diz kırıyoruz. Soh-
betler yapılıyor hem de en güzelle-
rinden. Yaşadıklarını anlatıyorlar bize.
Gerillalarımızı, Zeynep’i, Sabo’yu,
Arif’i… Sohbetler uzayıp gidiyor.
Ayrılıyoruz evden. Köyde bulunan
mezarlarımızı ziyaret etmek istiyoruz.
Köyden iki genç arkadaşımız bize eş-
lik ediyorlar mezarlığa kadar. Mezar
başında şehitlerimize verdiğimiz sözü
tekrardan yeniliyor ve mücadeleleri-
ne bağlı olacağımızın sözünü veri-
yoruz. Daha sonra Ağvesi Köyü’ne
uğruyoruz. Aynı sıcaklıkla karşılanı-
yoruz. Bildirilerimizi veriyoruz, af-
işlerimizi yapıyoruz ve konsere davet
ediyoruz köylüleri. Oradan da ayrılı-
yoruz. Son olarak uğrayacağımız köy
Çaytaşı’na geliyoruz. Şimdi hepimiz
daha da heyecanlıyız. Kapıları çalı-
yoruz tek tek aynı şekilde insanları-
mızı konserimize davet ediyoruz.
Yukarıya doğru çıkıyoruz otların ara-
sından tarlalardan geçerek tarla biçen
köylülerin yanına gidiyoruz. Hemen
otların arasında ceviz ağacın gölge-
sinde oturuyoruz. Oturan amcanın
ilk sorduğu soru “hangi örgütsünüz,
kimlerdensiniz?” hemen cevap veri-
yoruz. “Amca biz Komutan Ekrem’in

arkadaşlarıyız” diyoruz. Amcanın yü-
zünde hemen bir gülümseme beliriyor.
Ve o da başlıyor anlatmaya bize kah-
ramanlarımızı. Hepsini tek tek, isim
isim olarak sayıyor bize neler yap-
tıklarını anlatıyor. Onun da geçmişe
dair büyük bir özlemi var. Destanlar
yazarak şehit düşen 9 gerillarımızın
kuşatıldıkları evi gösteriyor. O günü
anlatıyor. Ekrem komutan, Olcay,
Cemal, Turgut, Aydın, Satı… Tekrar
isimler sayılarak anlatılıyor bize,
kimsenin ismi unutulmamış. Bu da şe-
hitlerimizin ölümsüzlüğünü somut
olarak gösteriyor bize. Çaytaşı’ndan
da ayrılıyoruz. Bu sefer yolumuzu Ho-
zat merkezine doğru çeviriyoruz. Si-
vil polisler önce kimlik istiyorlar,
vermiyoruz. Sonra kaç kişi olduğu-
muzu soruyorlar. “Siz iyi bilirsiniz”
diyerek cevap vermiyoruz. “Tamam,
öğreniriz” diyerek çekip gidiyorlar.
Önlüklerle Çarşı merkez ve mahallede
megafonlu çağrı yaparak bildiriler da-
ğıtıp afişler asıyoruz. Hozat’tan ay-
rılırken bize yardım eden arkadaşla-
ra; Geyiksuyu, Okurlar, Taşıtlı, Der-
vişcemal, Sarısaltok, Çığırlı, Ok, To-
rut isimli köylere götürecekleri afiş ve
el ilanlarını bırakıyoruz. 

Dersim’in Hozat ilçesinde konser çalışmasını
sürdüren; köy köy gezen Halk Cepheliler:



- AKP iktidarı, tarihin en büyük işçi sürgü-
nünü yapmaya hazırlanıyor.

- 51 Bin belediye işçisi bulundukları illerin
dışına sürülecek.  

- 51 bin belediye işçisi, Emniyet Müdürlüğü
ve Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatlarında zor-
la çalıştırılacak.

Belediye emekçileri, tarihlerinde hiç karşılaşma-
dıkları kadar büyük bir saldırıyla karşı karşıyalar. 

Saldırının dayanağı, Torba Yasa’nın 166. Maddesidir.  

166. Madde Nedir?
13 Şubat 2011, saat 01.00’de mecliste onaylanan Tor-

ba Yasa, emekçilere düşman bir yasaydı. 166. Madde, işte
bu yasının bir maddesidir. 

Bu madde, Torba Yasa’daki emekçi düşmanlığının en
açık göründüğü maddelerden biridir. 

166. Madde Ne Diyor?
Sözkonusu maddenin metni şudur:

"Torba Yasa Madde 166: Mahalli idarelerin ihtiyaç faz-
lası işçilerine ilişkin hükümler:

1- İl özel idarelerinin ihtiyaç fazlası işçiler, Karayol-
ları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi
kadrolarına, belediyelerin ihtiyaç fazlası işçiler, Milli Eği-
tim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teş-
kilatına ... ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanır."

166. Maddeye Neden Karşıyız?
1-)166. Madde, KÖLELEŞTİRMEDİR! Belediye

işçilerini KÖLE muamelesine tabi tutmaktadır. 
İşçinin iradesini, söz hakkını, sendikasını yok sayıp, “git

dediğimiz yere gideceksin”, “seni hangi işe verirsek ora-
da çalışacaksın” diye dayatmaktadır. İşçi, tıpkı tarlayla,
köyle birlikte alınıp satılan MARABA muamelesine tabi
tutulmaktadır. 166. madde, işçileri, patronun, belediyenin
"MALI" gibi görmektedir. 

MAL DEĞİLİZ, MARABA DEĞİLİZ! 

Bu KÖLELEŞTİRMEYE karşı çıkmalıyız. 

2-) 166. Madde, GÜVENCESİZLİKTİR! İşçi-
lere bu yasayla halen çalıştıkları yerde de, sürülecekleri
yerde de, KURALSIZ, GÜVENCESİZ, ,YARIN NE
OLACAĞI NEREYE SÜRÜLECEĞİ BELLİ OLMAYAN
bir çalışma ortamı dayatılmaktadır. 

Artık bu yasayla birlikte işçiler için ASGARİ BİR İŞ
GÜVENCESİ bile bırakılmamıştır. 

GÜVENCESİZLİĞE karşı çıkmalıyız. 

3-) 166. Madde KEYFİLİKTİR!

Yasanın “kilit” kelimesi ihtiyaç fazlası işçilerdir. 

Bu maddenin 2. şıkkına göre:

"İhtiyaç fazlası işçilerin tespitini" yapmak görevi,
“vali veya yardımcısı, il emniyet müdürü, defterdar, il mil-
li eğitim müdürü, Türkiye İş Kurumu il müdürü, Kara-
yolları Genel Müdürlüğü bölge müdürü ve il mahalli ida-
reler müdürü"nden oluşan bir komisyona verilmiştir. 

Vali, Emniyet Müdürü nereden bilecek işçi fazlasını?
Sorun, devletin, iktidarın istemediği işçilerin tesbitidir.  

Aynı şekilde, yasada, "ihtiyaç fazlası işçiler"in NASIL,
NEYE GÖRE BELİRLENECEĞİ  konusunda da açık bir
KRİTER yoktur. Validen, polisten oluşan komisyona ta-
mamen KEYFİ davranabilecekleri bir yetki verilmiştir. Bu
ise, yine aynı sorunu karşımıza çıkartmaktadır: Tesbit edi-
lecek olan, "ihtiyaç fazlası işçiler" değil, yöneticilerin "is-
temedikleri işçiler" olacaktır.  

4-) 166. Madde ÖRGÜTSÜZLEŞTİRMEDİR!

İktidar, 166. Maddeye dayanan sürgün saldırısıyla be-

Devrimci İşçi
Hareketi 166. MADDE

Köleleştirme
Örgütsüzleştirme

ve Sürgündür

166. MADDE’ye Karşı
Birleşelim, Direnelim,

Kazanalım!

Amaç, belediyelerde sendikasız, toplu sözleşme
hakkından mahrum bırakılmış, asgari ücrete mahkum
edilmiş, ve kimsenin itiraz edemeyeceği bir işçi kitlesi
yaratmaktır.

Amaç, tüm belediye hizmetlerini taşeronlaştırarak,
özelleştirerek, emekçileri örgütsüzleştirmektir. 

Tüm bunlar, emperyalist tekellerin ve işbirlikçi
burjuvazinin istekleridir. Torba Yasa ve 166. Madde,
tamamen patronların isteklerine uygundur. Emekçilerin
tüm güvenceleri yok edilmekte; sınırsız yağma, talan ve
sömürünün önü açılmaktadır. 

166. madde, 
emperyalizmin isteğidir
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lediyelerdeki örgütlü, öncü işçileri
dağıtmayı ve giderek belediyeleri
örgütsüzleştirmeyi, bu çerçevede
DİSK'in en güçlü sendikası olan
Genel-İş'i de etkisizleştirmeyi he-
deflemektedir. 

Sendikasızlaştırılan belediyeler,
iktidarlar için dikensiz bir gül bah-
çesi olacak, işçiler tamamen köle-
leştirilecek, haklar gasp edilecektir. 

ÖRGÜTSÜZLEŞTİRMEYE
karşı çıkmak için, 166. Madde’ye
karşı çıkmalıyız. 

Ne yapacağız? 
Bir işçinin, bir sendikanın bu so-

ruya verebileceği iki cevap var: Di-
renmek veya teslim olmak! 

Bu sürgün dayatması, yalnızca
bir hak gasbı, yalnızca kazanılmış
haklara saldırı olarak görülemez.
Bu politik bir saldırıdır. 

İşçinin örgütünü, sendikasını yok
sayan, işçinin kendisini yok sayan,
iradesini yoketmeyi hedefleyen bir
saldırıdır. Emekçinin iradesi, ör-
gütlülüğüdür. Emekçinin sözü, ör-
gütlülüğüdür. Örgütlülüğü, sendi-
kası, meclisi, cephesi olmayan işçi-
nin sözü de iradesi de yoktur. 

Belediye işçileri! 166. Maddeye
direnmek, kazanılmış haklarımızla
birlikte, örgütlenme hakkımızı,
sendikal mevzimizi savunmaktır.  

İşçilerin oradan oraya sürülebil-
diği, kaderlerinin patronların iki du-
dağının arasında olduğu yerde hiçbir
hakkın güvencesi yoktur. Bu koşul-
larda sendikacılık yapılamaz. Başka
hiçbir hakkın güvencesi olmaz. 

Devrimci 
Sendikacılar!

İki tür sendikacılık var: Devlet
sendikacılığı, işçi sendikacılığı. 

Şimdi yapmamız gereken, saldı-
rıya işçi sendikacılığıyla cevap ver-
memizdir. 

Sendikal mevzimizi savunuyo-
ruz. Öncü işçilerin varolma ve ön-
cülük yapabilme hakkını ve meşru-
luğunu savunuyoruz. 

Devrimci sendikacılar, işçiye gü-
venerek ama örgütlemeyi, eğitmeyi,
ikna etmeyi, bilgilendirmeyi ve bi-
linçlendirmeyi bir an bile ihmal et-
meden direnişi örgütlemeliyiz. Biz iş-
çiye güvenmeliyiz, işçi bize güven-
meli. 

Tüm sendikalar, bu saldırıya kar-
şı direnen işçi sendikacılığının ya-
nında olmalıdırlar. 

Belediye işçileri!
Talebimiz açık nettir: 

SÜRGÜN UYGULAMASI

DERHAL DURDURULMALI,

İŞÇİYİ KÖLELEŞTİREN 166.
MADDE DERHAL İPTAL EDİL-
MELİDİR!

Genel-İş sendikası, ülkemizin bir
çok şehrinde yaptığı eylemlerle, so-
runu ve talebimizi güçlü bir biçim-
de ortaya koymuştur. 

Tüm belediye işçileri, Genel-İş’in
bu kararına sahip çıkmalıdır. Tüm be-
lediye işçileri, bulunduğu işyerinde
bu mücadelenin örgütleyicisi olma-
lıdır. 

166. Madde’nin KÖLELEŞ-
TİRME, ÖRGÜTSÜZLEŞTİR-
ME, GÜVENCESİZLEŞTİRME
saldırısı olduğu konusunda kimsenin
şüphesi yoktur. 

Bu maddeye karşı, tüm yasal hak-
larımızı da kullanacağız elbette. An-
cak asıl olan, meydanlarda verece-
ğimiz mücadeledir. Asıl olan, bu kö-
leleştirmeye boyun eğmeyeceği-
mizi, sürgünleri kabul etmeyece-
ğimizi BUGÜNDEN kararlılıkla
ortaya koymaktır. Sürgünlerin baş-
lamasını beklemeden, harekete geç-
meliyiz. 

Bu saldırıyı durdurabiliriz. Buna
gücümüz yeter. 

Yeter ki örgütlü davranalım. 

Yeter ki kendimize güvenelim. 

Yeter ki işçi arkadaşlarımıza, sen-
dikamıza, sınfımıza güvenelim.  

166. maddenin 5. şıkkında di-
yor ki: "Ataması tekemmül etti-
rilen işçiler, beş iş günü içinde
yeni görevlerine başlamak zo-
rundadırlar." 

Bu işçinin okulda okuyan
çocuğu mu var, hastası, muhta-
cı mı var? Bunlar onların umu-
runda değildir. 

Diyelim işçi, İstanbul'dan Si-
irt'e, Hakkari'ye,  Artvin'e atan-
dı. Beş gün içinde atandığı yere

nasıl gidecek?
Onların umu-
runda değil-
dir.

Eşi de çalı-
şan işçiler ne yapacak? Eşlerin
ya işsizlik, ya bölünme terci-
hiyle karşı karşıya bırakılma-
sında hakkaniyet, adalet, vicdan
var mıdır? Ailelerin bölünmesi,
çocuklarının okulunun yarıda
kesilmesi, sosyal çevrelerinin
değişmesi umurlarında değil-
dir. 

5. şıkta ayrıca denilmektedir
ki: Beş gün içinde sürüldüğü
yere gidemeyen emekçi, İŞ-
TEN ATILACAKTIR. 

Bakın; bu maddede adalet, 
hakkaniyet, vicdan var mı?

Bu yasayı kullanarak, kabul edilmeyecek
dayatmalarla işçileri işten atabilme zemini ya-
ratacak, on yıllarca çalışmamızın karşılığı ola-
rak hak ettiğimiz kıdem tazminatlarımızı
gasp etmeye çalışacaklar. 

Bizi Emniyet Müdürlükleri'nde çalışmaya
zorlayacaklar. İşkencecilerle birlikte çalışıp ça-
lışmamak, her emekçinin kendi iradesiyle ka-
rar vereceği bir konudur. Kimse, hiçbir emek-
çi, işkencecilerle birlikte çalışmaya zorlana-
maz. 

166. maddeyle emekçiler, 
işkenceciler için
çalışmaya zorlanıyor 
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DİSK/GENEL-İŞ Sendikası mec-
lisin açıldığı 28 Haziran’da işçiler için
sürgün demek olan Torba Yasa’nın
166. Madde’sinin iptal edilmesi ama-
cıyla örgütlü olduğu çok sayıda il ve
ilçede eylem yaptı.

Bu maddenin uygulamaya geç-
mesiyle birlikte 51 bin belediye işçi-
si Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarına
sürgün edilecek. 

Maddenin yürürlükten kaldırıl-
ması için Genel-İş önderliğinde ya-
pılan eylemlerde 51 bin işçinin baş-
ka il ve kamu kurumlarına gönderil-
mesini içeren sürgünün durdurulma-
sı, 166. madde’nin geri çekilmesi
talep edilerek, belediye  işkollarında
örgütlü tüm sendikalar ortak müca-
deleye çağrıldı.

Ankara: “Köle değil; emek-
çiyiz!”

Ankara’da 28 Haziran’da mec-
lisin açıldığı gün Genel-İş’in örgütlü
olduğu  Çankaya ve Yenimahalle
Belediyesi çalışanları Sakarya Mey-
danı’nda toplandılar. “Köle değil
emekçiyiz, işçiyi köleleştiren Torba
Yasa’nın 166. maddesi iptal edilsin”
yazılı pankartı açan Genel-İş üyesi iş-

çiler, sloganlarıyla seslerini meclise
duyurmak istediler. 

Genel-İş Genel Başkanı Erol Eki-
ci, eylemde yaptığı açılamada şöyle
dedi: “Sosyal haklar düşünülmeden,
bu insanların aileleri, onların ya-
şamları hesaba katılmadan emekçiler
sürgüne tabi tutuluyor.” Ekici, Yeni
yasama dönemi başlarken meclisin
torba yasayı tekrar gündemine al-
masını ve emekçilerin lehine dü-
zenlemeler yapılmasını istedi. 166.
maddenin geri çekilmemesi duru-
munda tarihin en büyük işçi sür-
gününe neden olacağını belirtti. 

Ekici 166. maddenin henüz yü-
rürlüğe girmemiş olmasına rağmen
pratik uygulamalarının başlamış ol-
duğunun söyleyerek şöyle dedi: “Se-
çimler nedeniyle uygulaması 1 Ağus-
tos’a ertelenen kanuna dayanarak,
erteleme kararına kadar da çok sa-
yıda işlem yapılmış ve kanun gere-
ği yapılan işlemler sonucunda birçok
yerel yönetimde işçiler çeşitli ku-
rumlara gönderilmişlerdir.” 

Torba Yasa’nın yerel yönetim iş-
çilerinin sürgününü düzenleyen 166.
maddenin tümüyle ortadan kaldırıl-
masını isteyen Ekici, “İşçiler bugüne
kadar çalıştıkları iş yerlerinde çalış-
maya devam etmelidirler. Bugüne

kadar kanuna dayanarak başka ku-
rumlara gönderilen işçilerden eski ku-
rumlarına dönmek isteyenlere de bu
hak tanınmalı, dileyen işçi eski ku-
rumuna dönebilmelidir” dedi.

İSTANBUL: “Torba Yasa-
yı çekin”
İstanbul’da Genel-İş üyeleri torba

Yasa’nın geri çekilmesi için Avrupa
Bölge Başkanlığı önünden Saraçha-
ne Parkı’na yürüdü. Eylemde Genel-
İş Avrupa Yakası Bölge Başkanı
Mehmet Karagöz bir açıklama yap-
tı. Eyleme DİSK  Genel Başkan Ve-
kili İsmail Yurtseven ve Genel
Sekreteri Tayfun Görgün de destek
verdi. 

DİSK-Genel Sekreteri Tayfun
Görgün de yaptığı konuşmada şuna
dikkat ekti. “1 Ağustos’tan itibaren üç
gün içinde kendisine gösterilen yere
gitmeyen 50 bin belediye işçisi işten
atılacaktır. Yani ya işten atma ya sür-
günle karşı karşıyalar.”

TRAKYA: 3 ilde 8 ilçede
aynı anda protesto

Genel-İş Sendikası Trakya Şube-
si de meclisin açılış günü olan 28 Ha-
ziran’da Trakya genelinde örgütlü
olduğu 11 il ve ilçede basın açıklaması
yaparak tarihin en büyük işçi sürgü-
nüne yol açacak olan Torba Yasa’nın
166. maddesinin yürütmesinin dur-
durulmasını istedi. 

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri
ve Keşan, Hayrabolu, Uzunköprü, Lü-
leburgaz, Şarköy, Malkara, Saray ve
Babaeski ilçelerinde öğlen saat
12.30’da yapılan eylemde, Genel- İş
adına şu çağrılarda bulunuldu: "Bu-
güne kadar yaptığımız gibi işkolu-
muzdaki tüm sendikaları bu konu-
da ortak davranmaya çağırıyoruz. Bu
konuda sergileyeceğimiz ortak tavır
önümüzdeki dönemde işçi sınıfının
önüne gelecek olan iyice esnekleş-
tirilecek iş düzenlemeleri, kıdem
tazminatının kaldırılması, bölgesel

Sürgün yasasını kaldırın!
Genel-İş Sürgün ve Köleleştirme 

Yasası’na karşı ülke çapında eylem yaptı

EMEK
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asgari ücret ve güvencesiz istihdam
konularında ortak mücadeleyi ör-
memize de katkı sağlayacaktır.

AKP’nin dayatmasıyla çıkarılan
bu yasaya karşı muhalefet eden si-
yasi partilere bağlı olan belediyele-
re de mevcut personelini başka ku-
rumlara göndermemeleri çağrısını
buradan bir kez daha yineliyoruz."

Babaeski’de belediye binası
önünde yapılan basın açıklamasına

Genel-İş üyesi işçilerin yanı sıra,
Kırklareli Tüm-Bel-Sen Örgütlenme
Sekreteri Muhsin ENGÜR ve Trak-
ya Kültür Merkezi de katılarak des-
tek verdi. 

ADANA: Genel-İş Adana şubeleri
Genel-İş 2 No’lu Şube binasında
yaptıkları basın toplantısıyla Torba Ya-
sa’ya karşı ortak mücadele çağrısı
yaptı. DİSK Bölge temsilcisi ve 2
No’lu Şube Başkanı Kemal Aslan, iş-
çilerin en son çalıştıkları iş yerlerin-
deki sözleşmeleri sona erdikten son-
ra hak kayıplarına uğrayacaklarını dile
getirerek meclisten yasanın tümden
iptal edilmesi için tekrar gündeme
alınmasını istediler. 

İZMİR: Belediye işçileri İzmir’de
Konak Sümerbank önünde eylem
yaptı. Söz konusu maddenin tümüy-
le kanundan çıkarılması gerektiğini
söyleyen Genel-İş Genel Sekreteri
Kani Beko yapılan açıklamada  “Er-
teleme kararına kadar çok sayıda iş-
lem yapılmış ve birçok yerel yöne-
timde işçiler çeşitli kurumlara gön-
derilmişlerdir” dedi. 

ANTEP: Genel-İş Gaziantep şu-
beleri sendika binasında yaptıkları ba-
sın toplantısında DİSK Bölge Tem-
silcisi Nihat Bencan, sendikalarının
esnek çalıştırmaya karşı etkili bir
mücadele yürüttüğünü, bu konuda uz-
laşılacak ve görüşülecek bir boyutun
olmadığını belirtti. 

Türkiye'deki işbirlikçi hüküme-
timiz sayesinde asgari ücret artışın-
da Avrupa'yı sollamışız! Bizim ha-
berimiz yok ama Türkiye gazetesin-
de bu konuda bir haber var.

- Avrupa dediği kim acaba?..
Haberi okuyunca anlaşılıyor Avru-
pa'dan kastı Avrupa değil, emperya-
lizm sayesinde açlık ve yoksulluğa
esir değilmiş Balkan halklarıdır;
Bulgaristan... Romanya...

- Artışı değil de neden
asgari ücreti karşılaştırmı-
yorsunuz? Tabii bu düzenin
ve düzene hizmet eden
medyanın pek işine gel-
mez... 

Niye mi?

Şimdi beraber bakalım,
Türkiye'yi bir Avrupa'yla
karşılaştıralım:

Türkiye'de asgari üc-
ret: 385 euro.

Peki bu karşılık Avru-
pa'da nasıl?

Fransa'da asgari ücret;
1.365 euro, Belçika'da;
1.415 euro, Hollanda;
1.424 euro... yeter mi bu
kadar örnek?

- Tabii onların çok da asgari üc-
reti arttırmasına gerek yok. Türkiye
gibi ülkenin yarısından fazlası açlık
ve yoksulluk sınırında yaşamıyor.

Yani verdiği bu asgari ücretle
Türkiye gibi Büşra bebekler açlıktan
ölmüyor...

- Şu anda gazetelerin yazıp, çiz-
diği, halkın sokakta olduğu, Türki-
ye'de iktidarda olanların bile "vah ya-

zık, biz de bir el uzatsak” diyerek aşa-
ğılamaya çalıştığı, ekonomik krizin
yaşandığı Yunanistan'da bile asgari
ücret ne kadar biliyor musunuz?

862 EURO... Yani Türkiye'nin iki
katından fazla...

- Gören de sanır ki, AKP, asgari
ücreti öyle yükseltmiş ki; açlık, yok-
sulluk son bulmuş.

Yok böyle bir şey... Asgari ücret-
te artış halka yansıyacak bir dü-
zeyde bile değildir... Halkın
sofrasında değişecek bir şey ol-
mayacaktır.

Niyetleri halkı aldatmaktır. 

- Bu arada... Avrupa'daki as-
gari ücret Türkiye'den yüksek
olabilir... Ama Türkiye açlık ve
yoksulluk altında inleyen bir
ülkedir... Bu yüzden Avru-
pa'daki asgari ücret Türkiye
gibi ülkelerle karşılaştırıldı-
ğında yüksektir... 

Yoksa orada yaşayan halk-
lar, gerçekten de emeğinin kar-
şılığını aldığından ve insanca
yaşadığından değil...

Ki kapitalist sistemde in-
sanca yaşamak, emeğinin kar-
şılığını almak imkansızdır...

Asgari Ücrette Avrupa’yı 
Sollamışız! Haberimiz Yok!

ÜLKELERE GÖRE ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANLARI

Slovenya 589.19 748.10 26,97
Türkiye 309.94 384.89 24.18
ABD 815.79 940.48 15.28
İngiltere 995.28 1.138.54 14. 39 
Polonya 307.21 348.68 13.50
Letonya 254.13 281.93 10.94
Portekiz 525.00 565.83 7.78
Slovakya 295.50 317.00 7.28
Çek Cumh. 297.67 319.22 7.24 
Lüksemburg 1.641,74 1.757.56 7.05
Yunanistan 817.83 826.82 5.50
Romanya 149.16 157.20 5.39
Malta 634.88 664.95 4.74
Macaristan 268.09 280.63 4.68
Fransa 1.321.02 1.365.00 3.33
Hollanda 1.381.20 1.424.40 3.13
İspanya 728.00 748.30 2.79
Hırvatistan 378.46 381.15 2.06
Belçika 1.387.50 1.415.24 2.00
Bulgaristan 122.71 122.71 00

Ülkeler Ocak 2009 (Eu) Ocak 2011(Eu) Artış %

OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUNDA DEĞİL!

3 Temmuz
2011

47

Yürüyüş

Sayı: 275



Tekelci burjuvalardan
İnan Kıraç’ın seçimler ön-
cesi, “CHP'nin birinci par-
ti çıkacağına dair bahse
girdiği” basına yansıyın-
ca, Tayyip Erdoğan şu teh-
dit ve gözdağı dolu açıkla-
mayı yapmıştı: 

“Doğrusu Kıraç’ı bu
işlerin içinde görmek iste-
mem. Bu işlere bulaştığını
duymak da istemem... ken-
disi de bazı riskleri üstlenmiş de-
mektir. Bundan önce ben davetleri-
ne katıldım. Şimdi aksini beyan et-
medikçe ben bundan sonra açılışına
gitmem.” (Akşam, 23 Haziran 2011) 

Erdoğan, Kıraç’ı söylediklerinden
ötürü tehdit ederken, geri adım at-
mazsa “açılışlarına katılmayaca-
ğını”, yani açıkça işlerini baltalaya-
cağını belirtiyordu. 

İşbirlikçi tekellerin has temsilci-
lerinden, yıllarca kan emici Koç-
lar’ın akıl hocalığını yapmış olan
İnan Kıraç, sözleri nedeniyle Er-
doğan tarafından tehdit edilince özür
dilemek için randevu alarak 9 Hazi-
ran’da Erdoğan’a gitti.

Konuşmak için AKP Genel Mer-
kezi'ne giden İnan Kıraç’ı, 1.5 saat
boyunca görüşmeyip, Özel Kalem'de
bekleten Erdoğan, kendisi gibi dü-
şünmeyenlerin ya burnunu sürtüyor ya
da üzerine giderek pasifize ediyordu.

Niye çatışıyorlar? 
Neyi bölüşemiyorlar?

Erdoğan daha önce de Aydın Do-
ğan ile “çatıştı”. Verdikleri para ce-
zaları ve baskı ile Doğan Holding’i,
Aydın Doğan’ı gerilettiler. 

Doğan da yola geldi sonunda.
Geçtiğimiz günlerde Doğan Holdin-
gin kan emici sahibi Aydın Doğan, tıp-
kı Erdoğan gibi “helalleşerek” AKP
yağcılığını sürdürdü. 

AKP’ye yaranmak, AKP politi-
kalarını eleştirmemek, AKP’nin is-
temediği yazarları yayın organların-
dan uzaklaştırmak, Aydın Doğan’ın
AKP’ye yaranma ve güven verme po-
litikalarının yansımasıydı. 

Tekellerin sömürü düzenlerini
sürdürmek için yapmayacağı bir şey
yoktur. Hatırlanacaktır, Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç, bir süre
önce internete sansür tartışılırken
TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’e
karşı aşağılayıcı nitelemeler kullan-
mıştı. Hatta “porno filmler izleye-
bileceklerini” söyleyecek kadar iğ-
renç bir tartışma yürütmüştü.

Ancak tekelci burjuvalar, bu ha-
karetleri yalayıp yuttular adeta. Sineye
çektiler. AKP’liler ile işbirlikçi tekeller
arasındaki bu pespaye tartışmalar
hem AKP’nin hem de işbirlikçi te-
kellerin nasıl boğazlarına kadar pis-
lik içinde yüzdüklerini gösterirken,
düzenleri bozulmasın diye her türlü
aşağılamaya da nasıl katlanabildik-
lerini ortaya koydu. 

Namus, onur, tutarlılık, dürüstlük,
bunların hiçbiri ne TÜSİAD patron-
larının, ne de AKP’lilerin ölçüsü de-
ğildir. TÜSİAD için tek ölçü kar,
AKP için tek ölçü, iktidardır. 

AKP ile işbirlikçi tekeller arasın-
da yaşanan onca soruna ve tartışma-
ya karşın, sömürü düzeninin sürdü-
rülmesi ve halka karşı baskının sürekli
hale getirilmesi konusunda başından
itibaren anlaşmışlardır.

İktidarlarının sürdürülmesi ve
kar konusunda da hiç ayrı düşme-
diler. Ayrıca tüm bu tartışmalara kar-
şın AKP’nin 9 yıllık iktidarı döne-
minde yeni zenginler yaratıldı.
Olanlar daha çok vurgun vurdular.
Talanlarını arttırdılar.

İşbirlikçi tekeller bu yönüyle
AKP iktidarını hep desteklediler.
Gerçi AKP’nin kendi zenginlerini
yaratma politikası, zaman zaman iç
çelişkileri öne çıkardı, diğer işbir-

likçi tekelleri kaygılandırdı. 

O nedenle bugün süren tartışma-
ları, tek başına AKP’nin TÜSİAD’a
karşı savaşı olarak görmek yanlış
olur. Gerçekte ne Erdoğan TÜSİAD’a
karşıdır, ne de TÜSİAD Erdoğan’ın
hemen gitmesini istemektedir.

Bu düzenin asıl sahibi tekelci
burjuvalardır ve onlar yönetmektedir.
Bu gerçeği Erdoğan gibi tüm AKP’li-
ler de bilirler.

AKP sınıflar üstü değildir!
Görüntü şudur; Erdoğan, Arınç,

Çelik... sanki sıraya girmiş işbirlik-
çi tekellerin bir kısmının temsilcile-
rine, tekellerin anlı şanlı patronlarına
bağırıp-çağırıyor, aşağılıyor. Kendi-
lerine tabi olmalarını istiyor, bunun
için tehdit ediyorlar.

Olan şudur; bu dönem AKP ikti-
darı güçlü olduğu, kendini güçlü his-
settiği, seçimlerde oylarını artırdığı
için tekelleri kaale almıyor. Bütün me-
sele budur. Yoksa AKP ne sınıflar üstü
bir partidir ne de bir halk iktidarıdır.
Ya da tekellerin düzenine çomak so-
kacak bir özelliği vardır. 

Bazende tersi olmaktadır. Burju-
vazi, güç dengelerini gözeterek siya-
si partilerin bir kısmını kaale alma-
makta, onlarla muhatap bile olma-
maktadır. Bunlar geçici görünüm-
lerdir. Kalıcı olan, ittifaklarıdır ve o
ittifakın temeli de kar ve iktidardır. 

Uzlaştıkları kar ve iktidardır!

Burjuvazinin ve hükümetlerinin ne 
pespayeliği ne de el etek öpmesi bitmez!
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değ inmelerdeğ inmelerye
ni

Çizgiyle

Boş
zaman yoktur, boşa
geçen zaman vardır.

(Tagore)

söz

49

Gladyatör
Halkın değil, ABD ve işbirlikçi-

lerinin meclisinde milletvekili olan Er-
tuğrul Kürkçü "orada gladyatör gibi ol-
malısın" demiş... 

Bizim bildiğimiz gladyatör enin de
sonunda ya ölür, ya öldürür... 

Sen mi? 

Seni çok iyi tanıyoruz. Sen korkak
ve arkadaşlarını, ideallerini satan
birisin... Sen değil gladyatör olmak,
böyle bir dövüşü bile izlemekten ko-
rkarsın...

Biz unutmadık, unutmayacağız
da...

Mahir'leri nasıl sattığını, nasıl hay-
atta kaldığını...

Biz unutmadık, unutmayacağız
da...

Geçmişini, devrimci mücadeleyi,
Mahirleri nasıl mahkeme salonların-
da reddettiğini, sattığını...

Bu yüzden sen bırak gladyatör,
mladyatör olmayı, azıcık -fazla da is-
temiyoruz- mert ol da Mahirleri nasıl
sattığını anlat!

Satilik deg˘il, ikramlik ...
"Eski başbakanlardan Tansu Çiller ve

ailesinin Kuşadası’ndaki çiftliğine yapılan
baskında 7 bin 750 şişe bandrolsüz şarap
bulunduğu ve eşi Özer Uçuran Çiller’in
şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacağı öğre-
nildi." (Milliyet, 26 Haziran 2011)

Çiftlikte yapılan aramada Mar-Ada Zi-
rai Ürünler Seracılık Gıda Turizm ve
Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait üre-
tim tesisinde satışa hazır halde 7 bin 750
şişe “Çiftlik Karası” etiketi taşıyan “ban-
drolsüz” kırmızı şarap bulunmuş, Çiller-
ler diyor ki "satılık değil, ikramlık"...

Bu kadar arsızlığa da pes diyeceğiz
ama, boşuna...

Ar, namus gibi kavramların, değil
bunlara uğraması, sokaklarından bile
geçmemiştir.

Bu düzen onların düzeni, bu düzen bur-
juvazinin düzeni, bu düzen para ba-
balarının, zenginlerin düzeni... Bu yüzden
onlarda her türlü pislik, düzenbazlık
vardır ve onların her şeyi yapması
meşrudur.

Ama halka geldiği zaman iki şişe sattı
diye halk düşmanı ilan edilirler. Niye aynı
başlıkları para babalarınız için atmıyor-
sunuz... Tabii "ekmek yenen yere pislenmez".

Ha bu arada adalet sisteminize gir-
miyoruz bile... Ekmek çaldığı için yıllar-
ca hapis verilen çocuklara karşılık, binleri-
milyonları götüren, halkı açlığa mahkum
edenlere uygulanan adaletinizi...

SEN ZAHMET ETME,

HALA İCRAATLARIYLA 

SENİ ARATMADAN

DÜZENİ SÜRDÜRÜYORLAR!

Kenan Evren Başsavcı'ya verdiği

ifadesinde; "Bugün aynı şeyler olsa yine

yapardım" demiş.

Sen hiç merak etme Kenan Evren, 12

Eylül hiç bitmedi ki... Hala sürüyor;

baskılar, gözaltılar, işkenceler, katliamlar...

hem de seni hiç aratmıyorlar...

Tabii bu arada biz de dün ne yaptıysak,

bugün de aynısını yaparız Evren... 

Aynısını...

Bakarsın bu sefer dün yapıp da başara-

madığımızı, bugün başarırız... 

Diyeceğimiz o ki; KORK! 

Bir gün, o gün; başsavcıya değil halk

kurtuluş savaşçılarına hesap vereceksin...

Ama ne yazık ki diyemeyeceğiz; 

SENİN HÜKMÜN ÇOKTAN VER-

İLDİ!

KARAR KESİN!



Halk Cepheliler’in de katılımcı
olarak yer aldığı Küba Gençlik bu-
luşmasına devam edildi. Bu geziler-
de en dikkat çekici olan; sosyalistle-
rin halkını ne kadar çok sevdiği, hal-
kına ne kadar çok değer verdiğiydi.
Burjuvazi insanlarımızın beynini na-
sıl uyuştururuz diye bakarken, sos-
yalistler çocuğundan yaşlısına kadar
onun beynini nasıl zenginleştiririz, na-
sıl daha ufkunu açarız diye düşünür. 

GENÇLİK BULUŞMASI

15 Haziran: Kübalı gençliğin
Che Düşünce Semineri UJC (Komü-
nist Gençlik Ligi)'nin okulunda devam
etti. 2 gün süren Che semineri 15 Ha-
ziran'da Che'nin hayatını araştıran
ve belgeleyen araştırma merkezi üye-
lerinin çalışmalarını ve Che'nin ha-
yatını anlatmasıyla bitirildi.

Yapılan konuşmalarda şunlar ifa-
de edildi: "Ernesto neden Che Gue-
vara olarak her yerde tanınıyor. Bi-
zim merkezin amacı Che'nin düşün-
celerinin derinliğine gitmektir. Latin
Amerika'yı gezerken deneyimleri hak-
kında notlar yazmaya alışıktı. Bir
entellektüel olarak yazmadı onları, ta-
nık olduğu gerçekleri belgelemek is-
tedi... Marksist-Leninist düşünce ta-
şıdı. Küba devrimine katıldığında
herhangi bir örgüte mensup değildi.
Anti-emperyalist bakışa ve Latin Ame-
rika hakkında bilgiye sahipti. 1965'te
en önemli eserini yazmış Che. Devrim
sürecinde insanın değişikliğine, ayrıca
insanın devrimci süreci değiştirebi-
leceğine değindi. Neden Bolivya'da öl-
düğünü, neden sembol haline geldiğini
anlamak çok önemli. Bazen onun

rolü küçümsenmektedir... Küba dev-
rimi 1961'de sosyalist olduğunu açık-
ladı. Che sosyalizmin sorunlarını
analize etti ve halkın hata yapmasını
önlemeye çalıştı. Che'nin yolu enter-
nasyonalisttir...” 

Soru-cevap bölümünde söz alan
Halk Cepheliler Türkiye'nin bir yeni-
sömürge ülke olduğu ve ülkelerinde
Che'nin düşüncelerinin halen canlı ol-
duğunu belirttiler. Ayrıca Che'nin
döneminde Türkiye hakkında çok
fazla yazıların bulunmadığı, ancak
araştırmacılar olarak Türkiye'deki
emperyalist bağımlılık gerçeği ko-
nusunda Che bugün ne diyecekti so-
rusu yöneltildi konuşmacılara.

Halk Cepheliler’in sorusuna kısaca
"Che'nin her ülkeye gidemedi, fakat
devrimci sürecin olduğu bütün ülke-
leri inceleyip oradan deneyim elde et-
meye çalıştı. Yeni sömürgelere karşı
çıktı. Tabii ki Türkiye kendi yolundan
gitmek zorunda olacak. Bu konuda
sizlere özellikle Che'nin 1964 yılında
Birleşik Milletlerin önünde Arap ül-
kelerinin gerçeği üzerindeki konuş-
masını okumayı tavsiye ediyorum"
diye cevap verildi.

16 Haziran: Komünist Gençlik
Ligi'nin programı çerçevesinde,
Che’nin 16 Villa Clara bölgesinde bu-
lunan anıt kabri gezildi. 

17 Haziran: Küba gezisi burada
birçok uluslararası gençlik örgütleri
için son bulurken Halk Cepheliler’in
programı devam etti. Yunanistan'da-
ki Synaspismos Gençlik Örgütü’ndeki
heyetle Halk Cepheliler sabah 09.30'ta
tarımla ilgili bir bilim merkezini zi-
yaret ettiler. 

Enstitü müdürü ve Komünist
Gençlik Ligi'ne bağlı öğrenciler kar-
şıladı gelen heyeti. Sinevizyon gös-
terimi ile enstitünün çalışmaları an-
latıldı. “Bilim merkezinin görevi ay-
rıca çiçekleri, baharatları ve sebze-
leri korumaktır. Bitkilerin üzerine
kimyasal madde kullanmadan, doğal
ilaçlar toprağa veriliyor.” denildi. 

SOSYALİZM DIŞINDA HİÇ
BİR DÜZEN İNSANA DEĞER
VERMEZ 

Öğleden sonra, saat 14.30'ta Ko-
münist Gençlik Ligi'nin merkez bü-
rosunda bulunan Avril (Nisan) Yayın
Evine gidildi. Halk Cepheliler ve
Synaspismos gençliği yayınevi tara-
fından çıkartılan dergiler hakkında bil-
gi aldı. 

Yayınevi periyodik olarak 5 der-
gi çıkartıyor. Bunlardan biri 5-11
yaşlarındaki ilkokul çocukları için ya-
yınlanan ‘Zum Zum’ isimli karikatür
dergisi, çocuklara çizgilerle neyin
yapılıp yapılmaması gerektiğini an-
latiyor. Dergi, sadece Küba kültürü-
ne değil aynı zamanda diğer halkla-
rın kültürüne de yer veriyor.

12-15 yaşındaki gençler için ‘Pio-
nera’ isimli aylık bir dergi, 16-30 yaş-
larındaki üniversite gençliği, işçi, iş-
siz, hapishanede bulunan tüm genç-
ler için ‘Somos Jovenes’ (Genciz)
isimli dergi yayınlanıyor. 

Dergide uyuşturucuyu, alkol ve si-
garayı önleyen ve bu konuyu aydın-
latan yazılar yayınlanıyor. Derginin
orta sayfasında gençlikte en popüler
sanatçıların resmi var. Bu dergi 35 yıl-
dır yayınlanıyor.

‘Alma Mater’ dergisi üniversite
öğrencilerine hitap ediyor. Öğrenci-
ler bu dergiye görüşlerini iletiyorlar
ve bunun dışında mektup ve mail ad-
resleri de yayınlanıyor. Bu dergide öğ-
rencilerin görüşleri yansıtılıyor. 

İki ayda bir yayınlanan ‘Juventud
Tecnica’ isimli dergi, teknik haber ve
bilgileri yazıyor. Bilimi halka daha ko-
lay ulaştırmak ve kavratmak için bir
araç olarak görülüyor. 

‘Barbudo’ isimli dergi 45 yıllık bir
yayındır. Genç sanatçılar için yayın-
lanan dergide genç sanatçıların dev-
rimci yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak
amaçlanıyor. Bu dergide bütün sanat
gösterilerine yer veriliyor, şiir yarış-
maları yapılıyor. Dergide 150 çalışan
olduğunu anlatan Komünist Gençlik
Ligi temsilcisi, 100.000 derginin ba-

Av ru pa’da
KAPİTALİZM BEYİNLERİ YOK EDER,

SOSYALİZM İSE GÜÇLENDİRİR!
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sıldığı bilgisi verdi. 

Ardından Halk Cepheliler saat
16.30'ta Jose Marti Sanat Eğitmen Tu-
gayı'nın bazı üyeleriyle görüştüler. 

Tugay’ın ana hedeflerinden bazı-
larının; yaratıcılığın gelişimi için ça-
lıştaylar düzenlemek, çocukları ve öğ-
retmenleri eğitmek, okulların sanat
kültürünü desteklemek olduğunu an-
lattılar.

Komünist Gençlik Ligi çalışanı,
dergilerini tanıttıktan sonra, Hava-
na'daki bütün kütüphanelerinde, ya-
yınevinin 80 kitabı bulunduğunu an-
lattı. Çocuk edebiyatı konusunda güç-
lü olduklarını da belirtti. Sadece Küba
ile ilgili değil, farklı ülkeler üzerine de
kitaplar mevcut olduğunu anlattı.

Küba'da 10.000'i aşkın kurumda
çalışan toplam 18.000 sanat eğitme-

ni var. Eğitmenler ayrıca ALBA ül-
keleriyle ortak çalışıyor ve belli sü-
relere Venezüella gibi ülkelerde faa-
liyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'deki devrimci sanat ala-
nından da örnekler veren Halk Cep-
heliler buradaki ziyaretten sonra otel-
de akşam yemeğine gittiler ve saat
20.00'de yakın mahallede bulunan
Devrim Savunma Komiteleri'ne
(CDR) ziyarette bulundular. Halk
Cepheliler, CDR'de örgütlenen ma-
halle halkı tarafından sıcak bir şekil-
de karşılandı. Önce CDR'lerin kuru-
luşunu anlatan halk, mahallelerinde-
ki projelerini ve çalışma yöntemleri-
ni anlattı. Düzenli bir nöbet sistemi ile
mahalle düşmanlara ve olası bir sal-
dırıya karşı kendini koruyor. Bunun
dışında mahalledeki, ev tamirat gibi
bütün ihtiyaçlarını kolektif bir şekil-

de gideriyorlar. Mahallelerinde çocuk
ve aile arasındaki ilişkilerinde sorun
yaşanmadığını belirten CDR temsil-
cileri büyük bir ilgiyle Türkiye halk-
larının sorunları ve devrimcilerin ma-
halli çalışmalarını dinledi. 

18 Haziran: Sabah 05.30'da Pla-
ya Giron (Domuzlar Körfezi) çıkar-
masının gerçekleştiği bölgeye gidil-
di. 3 saat süren yolculuğun sonunda
Playa Giron müzesi gezildi. 

Halk Cepheliler ayrıca 20 Hazi-
ran'da Komünist Gençlik Ligi'nin
Uluslararası İlişkiler bürosunu ve
İCAP (Halklarla Dostluk için Küba-
lı Enstitüsü)'nü ziyaret ettiler. Okul ve
hastaneler için yardım malzemeleri
getiren Halk Cepheliler, bu kurumla-
rın çalışanlarıyla sohbet ettiler ve
program konusundaki memnuniyet-
lerini dile getirdiler. 

Dünya’ya Afganistan’ı kurtar-
mak ve demokrasi götürmek için
girdik, dedi İngiltere. Kendi ülkesi-
ni kim kurtaracak belli değil. İngil-
tere’nin okullarında uyuşturucu sa-
tışları, sokaklarında çete hesaplaş-
maları almış başını gidiyor. Göç-
menlerin içerisinde intihar küçüm-
senmeyecek derece artmış durumda.
Yozlaşma hızla devam ediyor. As-
lında İngiltere Afganistan’a da bun-
ları götürmek için gitmedi mi? 

Bu yozlaşmanın karşısında olan-
lar İngiliz emperyalistleri değil, dev-
rimcilerdir. Emperyalistler ise tam ter-
sine bu pisliği etrafa saçanlardır. 

İngiltere’nin başkenti Londra’da,
Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde,
Anadolu Gençlik Örgütlenmesi 21
Haziran’dan itibaren yozlaşmaya
karşı başlattığı kampanya progra-
mını bir basın açıklaması ile duyur-
du.   

Anadolu Gençlik Örgütlenme-
si’nin basın açıklamasında şunlar
yer alıyordu;

“Biz bataklığın ürettiği sivrisi-
neklerle değil, bataklığın kendisini
kurutmakla uğraşıyoruz. Bataklığın
kendisi düzendir. Bataklığı kurutacak

tek şey ise, bu düzenin değişmesidir,
devrimdir. Ancak bu gerçeklerle mü-
cadeleyi, geleceğe erteleyemeyiz.
Etrafımızda dolaşan, evimizin eşiği-
ne kadar gelmiş tehlikeye, bizi sokan
sivrisineklere karşı tavırsız kalmayı
gerektirmez.

-Çocukları çetelere karışan aile-
lerimiz!

-Uyuşturucu bağımlısı yapılmaya
çalışılan gençlerimiz!

-Esnaflarımız!
-Çeteler beni ilgilendirmiyor

“Bana dokunmayan yılan bin yaşa-
sın” diyen insanlarımız!

Yozlaşma ve çeteleşme; kadını-er-
keği, yaşlısı-genci, esnafı-işçisiyle
tüm halkımızın sorunudur. Yoksul-
laştırma sistemiyle, yasaklarla, hak ve
özgürlüklerimizin gasp edilmesiyle
suç ve suçlu yaratılıyor. Yozlaştırıl-
maya, asimile edilmeye karşı; tüm
halkımızı örgütlü mücadeleye çağı-
rıyoruz.”

İngiltere Anadolu Gençlik Ör-
gütlenmesi’nin kampanya progra-
mı;

1- 21 Haziran Salı günü, saat
19.00’da AHKM’de basın açıkla-
ması

2- 25 Haziran 2011 Cumartesi
günü, Saat 13.00’te başlanarak, esnaf
ve aileler ziyaret edilecek.

3- 26 Haziran Pazar günü, saat
13.00’te Dalston Tren İstasyonu,
Woodgreen Kütüphanesi önünde,
çeteleşme ve uyuşturucu ile ilgili bro-
şürlerin yer aldığı stantlar açılacak.

4- 2 ve 3 Temmuz tarihleri ara-
sında Hollanda’da, Anadolu Fede-
rasyonu’na bağlı gençlik örgütlen-
meleriyle birlikte yozlaştırma- çete-
leşmeye karşı mücadele kampanya-
sı kapsamında; tartışma, gezi ve fut-
bol turnuvası yapılacak.

5- 10 Temmuz Pazar günü, 8.
Anadolu Halk Sofrası Pikniği dü-
zenlenecek.

6- 17 Temmuz Pazar günü Anadolu
Halk Kültür Merkezi’nde ailelerin ve
gençliğin katılacağı “Yozlaşma ve
Çeteleşme” konulu panelle 1 aylık
kampanyasını, eylül ayında devam
etmek üzere sonlandıracaktır.

7 - a) Her Pazar saat 19.00’da  fut-
bol ve akşam eğlence

b) Her Salı günü, saat 19.00’da
gençlik sohbet 

Ayrıca 15-30 Ağustos arası Fran-
sa'da 2 haftalık üzüm bağlarında ça-
lışma, üzüm toplama ve sonrasında
1 haftalık deniz kenarında yaz tatili
yapılacaktır.

GENÇLERİMİZİ EMPERYALİSTLERİN
YOZLAŞTIRMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUNDA DEĞİL!
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Bir yazı dizisi başlatıyo-
ruz, bir kaç bölüm sürecek.
Bizim çocuklarımız: hapis-
haneler, kreşler, okullar, dü-
ğünler, türkülerimiz. 

Bu hafta Almanya hapis-
hanelerindeki "bizim çocuk-
larımız"a bakalım. 

O kadar dolu ki bu sözün
altı. Avrupa'da yaşayan, göz-
lerinin içi gülen, saflıkları, te-
mizlikleri yüzlerine yansı-
yan çocuklarımız. 

Avrupa'da yetişen çocuklarımı-
zın gözlerinin içine iyice bakın. Ay-
nen bizim gördüklerimizi göreceksi-
niz. 

Kulağı küpeli, saçlar bir çeşit ke-
silmiş. Pantolon düşecek gibi giyilmiş
tiplerdir onlar. Yalnız bayramlarda
kravat takar, takım elbise giyerler. 

Ancak o kulağı küpeli, bir konu-
şunca tipi aklından kaybolur gider. Bir
"abi, abla" deyince sanırsınız ki, daha
dün Anadolu'dan gelmiş bir çocuk.
Utangaç, saf, temiz, nereye ait oldu-
ğunu bilmeyen çocuklarımız. 

50 yıl önce Avrupa'ya gelen, öm-
rünü bulundukları ülkeye veren bir
kuşağın çocukları onlar.

Aileleri demiş ki; "Biz en pis iş-
lerde çalıştık, aşağılandık onlar bu aşa-
ğılanmayı yaşamasın."

Bu müziklerine yansır, giyinişle-
rine yansır. Rap ile arabeski, halk mü-
ziğini karıştırırlar. 

Altına düşük belli pantolon, üstüne
kocaman küpeler takarlar. 

Anadolu'dan gelen aileleri halk
türküleri, arabesk dinlerler. Çocuğu-
nu bu türkülerle büyütür, ama o dı-
şarıda başka bir müzik dinler.

Yani nereye ait olduğunu tam bi-
lemezler. Çok klasiktir, "Türkiye'de
Almancı, Almanya'da yabancı." Bir
Alman gibi olamazlar asla. 

Çocuklarımız okullarda emper-
yalistlerin eğitimi ile büyürler. O
yüzden ailelerinden aldıkları kültür ile
Avrupa'nın yoz bencil kültürü hep ça-
tışır. 

Köyünden kopartılıp gelen bir ai-
lemiz tek başına çocuğunun yozlaş-

masını ne kadar engelleyebilir? Bil-
dikleri kadar sahip çıkmaya çalışı-
yorlar. Dürüst olmasını, kimseyi ez-
memesini, mütevazı olmasını öğre-
tirler çocuklarına. 

Ama dışarıda düzen diyor ki; ben-
cil ol, özgürlük adına her türlü yoz
ilişki mübah. Kısa yoldan para kazan,
dertlerini bir uyuşturucu çek ve unut. 

Ailelerimiz yetemiyor. 

Burada tabii sormak lazım, peki
devrimciler nerede? Bu çocukları-
mızın emperyalistlerin yoz kültürü ile
kirlenmesine nasıl izin veriyoruz?
Onların gözlerinin ferinin sönmesine
nasıl izin veriyoruz? 

Biz ne kadar onlara sahip çıkabi-
liyoruz? 

İşte gençlerimizin oldukları yer-
lerden biri: HAPİSHANELER. 

Bu çocuklarımızın sesini ne kadar
duyuyoruz? 

Kalabalık ailelerde büyümüş ço-
cuklarımız tek kişilik, üç kişilik hüc-

relerde tek başla-
rına akıllarını oy-
natarak geçiri-
yorlar senelerini. 

Tecritin fikir
babalarındandır
Almanya. Tecrit
en güzel nasıl uy-
gulanır, insan na-
sıl sağır, dilsiz ya-
pılır, insan insan
olmaktan nasıl çı-
karılır diye sora-

cak olursanız, bunu en iyi cevapla-
yacak olan Almanya'dır. 

Emperyalistler, eğitimiyle, med-
yasıyla, propagandalarıyla sürekli
insanların beyinlerini teslim alarak, ro-
botlaşan, insani değerlerini yitiren ve
kendine, halkına yabancılaşan in-
sanlar yaratmak ister. 

Uyuşturucu kullanmayı, hırsızlık
yapmayı, çeteleşmeyi, onların yoz
kültürünü öğretiyor düzen. Onları
eğitim sistemi, bu hale getiriyor. 

Dışarıda insan olmaktan çıkarır.
Bencil, yoz beyinleri uyuşmuş ço-
cuklar yetiştirir. Ama hapishanelerde
de işin farklı bir boyutu başlar. Burada
da el pençe olmayı, başeğmeyi, her
denileni yapmayı öğretir. Benim is-
tediğim gibi, hayvan gibi yaşaya-
caksın der aslında.

İşte Almanya hapishaneleri bunlar
için kurulmuştur. 

Eğer devrimci değilseniz, bu ha-
pishanelerde aklını oynatmamak elde
değildir. Şu anki Almanya'da bulunan
tecrit hapishanelerinin bir geçmişi var.
Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz.
Yüz yıl önceki mantık ile aynıdır şu
an uygulanan. İşte çocuklarımız bu
mantıkta olanların elinde tutsak. 

Bunların soyu Ludwig Friedrich
Froriep'lardır. 

Bir insanın bilim adına ne kadar
vahşileşebileceğinin, insanlıktan çı-
kabileceğinin örneklerinden biridir
Ludwig Friedrich Froriep. 

Ludwig, kendisini tecritin en dü-
şük maliyette nasıl uygulanabileceğini
bulmaya adamış biri. Bu amaçla
1840'lı yıllarda, o dönem hücre tipi
hapishanelerde tecrit uygulayan Ame-

AVRUPA’dakiBİZ

ONLARI ALMAN 
EMPERYALİSTLERİNE 

EZDİRTMEYECEĞİZ!

AVRUPA HAPİSHANELERİ

Burada tabii sormak lazım,
peki devrimciler nerede?

Bu çocuklarımızın
emperyalistlerin yoz kültürü

ile kirlenmesine nasıl izin
veriyoruz? Onların gözlerinin

ferinin sönmesine nasıl izin
veriyoruz? 

Biz ne kadar onlara sahip
çıkabiliyoruz? 

İşte gençlerimizin oldukları
yerlerden biri

HAPİSHANELER. 
Bu çocuklarımızın sesini ne

kadar duyuyoruz? 
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rika'ya giderek incelemelerde bulu-
nuyor ve 1846 yılında bu inceleme-
lerini yazılı olarak Erfurt Bilimler
Akademisi'ne sunuyor. 

Ludwig'in süper fikri(!) her tut-
sağın kafasına geçireceği üç parçadan
oluşan bir maskeydi. Görmeyi en-
gelleyici, deriden yapılmış bir maske,
duymayı engelleyici bir kulaklık ve bu
iki parçanın kafada sabitlenmesini
sağlayacak bezden, saçı tamamıyla ör-
tecek bir başlık.

Tutsaklar mapus yaşamları bo-
yunca günün 24 saati bunları taka-
caklardı. Sadece çalışırken gözleri ka-
patan parça çıkarılabilirdi.

Nasıl bir dahi, yetenek küpü ol-
duğu anlaşılsın diye raporunda çi-
zimlere de yer vermiş ve ayrıntılarıyla
anlatmış maskeyi Ludwig. Bunlarla
da yetinmeyen bay bilim adamı(!), na-
sıl nefes alınması gerektiğini dahi be-
lirliyor:

"Kelimeler ve işaretler yardımıy-
la yürütülen konuşma ise daha önce
de başka bir çok cezaevinde uygu-
landığı gibi yasaklanır.

Hatta gerekli görüldüğü özel du-
rumlarda mahkûmların ses ve işa-
retlerle iletişimini engellemek için is-
tisnai de olsa nefes alıp vermenin ağız
yoluyla yasaklanıp, burun yoluyla
yapılması kural olarak uygulanabilir.
Bu da yine ağzın maske ve benzeri
bantlar ile kapatılmasını gerektire-
cektir." (Aktaran, Hüseyin Karabey,
Sessiz Ölüm)

Ludwig'in bu buluşu 1840'lı yıl-
larda çocuk ıslahevlerinde ve ağır ha-
pis cezalarının uygulandığı hapisha-
nelerde uygulanmış. 

Şimdikiler de Ludwig'in çocuk-
larıdır! 

Şimdi durum nasıldır, yöntemle-
ri değişir, kafalara torba geçirmiyor-
lar belki ama hücreleri öyle yapıyor-
lar ki kısa zamanda kulaklarını, göz-
lerini doğru düzgün kullanamaz hale
geliyorsun. Konuşmayı unutuyor-
sun. Aklını oynatıyorsun. 

Şimdi işin içine bir de teknoloji
girdi. Tecriti daha ayrıntılı düşüne-
biliyor, her şeyi işkence haline geti-
rebiliyor. 

Almanya'da hapishanelerde tu-
tuklu sayısı 74 bin 944. Bunlardan 4
bin 496'sını kadınlar oluşturuyor.
Toplam tutuklu sayısı içindeki Tür-
kiyeli vatandaşların sayısı 4 bin 63
kişi. 18- 24 yaş arası gençlik suçun-
dan cezasını çeken Türkiyeli gençle-
rin sayısı 491. Türkiyeli tutuklu ka-
dınların sayısı ise 41 olarak belirlen-
di. Alman vatandaşlığına geçenlerin
rakamları bu rakama dahil değil. 

Alman devleti onları topluma ka-
zandırmak istiyor sözde. Topluma
nasıl kazandırıyor?

Kendi dillerinde kitapları doğru
düzgün yoktur, kendi dini inançları-
nı yerine getiremezler, kiliseler var-
dır. Caritas (hayır kurumu) rehabili-
tasyon merkezleri var. Kilise kuru-
luşları, Müslüman gençleri Hıristiyan
inançlarına göre rehabilite edebilirler.
Hani onların dili öncü, kültürü öncü,
dinleri öncü ya! 

İslami inançlar olur mu hiç! On-
ların tümü terörist! 

İnsan hücreye sığar mı, sığmaz.
Sosyal pedagoji uzmanları denetle-
meler yapar, eğer uyum sağlamışsa
hapishaneye uyumlu demektir, “has-
ta iyileşiyor”(!) demektir. 

Bir insan hücrede iyileşir mi?
Yani sesini çıkarmadan yatmışsan,
yarı aklını kaçırmışsan rehabilite ol-
muş topluma kazandırılmışsın de-
mektir. 

Özellikle bizim çocuklarımız, tek
kalmanın ne demek olduğunu bile bil-
mezler. "Bülbülü altın kafese koy-

muşlar, ille de vatanım demiş"... Ki
altın falan değil çamurdan bir kafes
bunlarınki. 

Bir de içlerinde o asiler var, bu tec-
rite katlanamayan, karşılarında kuzu
olmayanlar, gardiyanlara karşı çı-
kanlar... Peki onların sonu nedir? 

Dövüle dövüle ölmek. Sonra bun-
ları nasıl açıklıyor hapishane idareleri:
"Kafasını duvara vura vura öldü. O
bize ilk önce saldırdı, bizi tahrik
etti.” 

Kaç çocuğumuzu bu şekilde kat-
lettiler. Almanya'da, Danimarka'da,
Belçika'da. Hani bizim ülkemizde
katliamlar olur, duyulmaz kapatılır.
İnanın bunun alasını yapıyor Avrupa.
Oto sansür çok güzel işler Avru-
pa'da. 

Verilirse de basın da "hak etmiş-
tir zaten” şeklinde verir. 

Hapishanelerdeki çocuklarımızın
en büyük sorunu yalnız kalmaktır,
kimse sahip çıkmaz onlara. Unutma-
yın onlar sizin çocuklarınız. 

Gözlerinin içi gülen çocukları-
mızı, onları emperyalistlere yedir-
meyeceğiz, saçlarının teline zarar
gelmemesi için mücadele edeceğiz.
Onlara sahip çıkılmasın diye dev-
rimcilere yıllarca hapis cezası vere-
bilirler. Bedeli neyse ödenir. Bizim
halkımız sahipsiz değil, bunu göre-
cekler. 

Çocuklarımızın bu suçları işle-
mesinin sorumlusu EMPERYA-
LİSTLERİN KÜLTÜRÜDÜR. 

Hapishanelere düşeceklerse de,
onurları, vatanlarının bağımsızlığı
için, adalet için, haklarını kazanmak
için, mücadele ettikleri için girecekler. 

Asıl onurlu olan budur. 

Çocuklarımıza sahip çıkalım, on-
lara kartlar gönderelim, sorunlarını
öğrenelim. Kitaplar gönderelim, ai-
lelerini bulalım, sorunlarını çözelim.
Yok olmalarına izin vermeyelim. Bi-
zim kültürümüzde düşene bir tekme
vurmak yoktur. Tam tersine ayağa kal-
dırmak vardır. Bu halk kütürümüz için
de, devrimci kültürümüz için de böy-
ledir. 

Onların bu şekilde sahipsiz ol-
maları bizim içimizi sızlatmalı.

Dışarıda insan olmaktan
çıkarır. Bencil, yoz beyinleri
uyuşmuş çocuklar yetiştirir.
Ama hapishanelerde de işin

farklı bir boyutu başlar.
Burada da el pençe olmayı,

başeğmeyi, her denileni
yapmayı öğretir.

Benim istediğim gibi, hayvan
gibi yaşayacaksın der

aslında.

İşte Almanya hapishaneleri
bunlar için kurulmuştur. 
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Berlin'de her yaz tatilinden önce
geleneksel olarak düzenlenen,  "Ya-
bancı Düşmanlığına Karşı Kardeş-
lik Sofrası Pikniği” 19 Haziran Pa-
zar günü yapıldı. 

"Yabancı Düşmanlığına Karşı
Kardeşlik Sofrası Pikniğine Hoş
Geldiniz" pankartının yanına kızıl
bayraklar asıldı. Yürüyüş dergisi ve
tutsaklarla ilgili imza metinlerinin ol-
duğu bir masa açıldı. "Devrimci
Tutsaklara Özgürlük" pankartı, Sivas
katliamı şehitleri, Filistin ve Berlin'de
şehit düşen Kemal Altun'la ilgili dö-
vizler asıldı. 

Piknik, toplu olarak yenen ye-
meğin ardından, Berlin Halk Cep-
hesi adına yapılan konuşma ile de-
vam etti. Konuşmada şunlar söy-
lendi: “Bir ay kadar yakın bir zaman
öncesinde, Kreuzberg (küçük İs-
tanbul)  gibi Türkiyeli ve Arap göç-
menlerle anılan bir semtte Nazile-
re yürüyüş izni verilerek, resmi bir
provokasyon örgütlendi. Biz bili-
yoruz ki, örgütlenip bir güç oluştu-
ramazsak, Naziler sokaklarımızda

yürüyüş yapma cesaretini göster-
meye devam edeceklerdir.  Bir ara-
ya gelişin bir aracı da bu piknik, pik-
niklerimizde eğlenirken, insanları-
mızla, mücadelemizle ilgili geliş-
meleri de paylaşmak istiyoruz."
Konuşmada emperyalistlerin Orta-
doğu saldırıları da anlatıldı. 

Ayrıca konuşmada şehidimiz Ke-
mal Altun’la ilgili olarak "Berlin'de
1983 yılında Türkiye'ye geri iade
edilmesini protesto ederek, kendini
mahkemenin camından atmış ve
ölmüştür. Adına belgesel filmler ya-
pılmış, kitap yazılmış, sokaklara
ismi verilmiş ve anısını yaşatmak için
ilerici Almanlar tarafından, öldüğü
mahkeme binasının önüne anıtı di-
kilmiştir. Şehidimize vefa borcu ola-
rak gördüğümüz onunla ilgili bilgi-
leri toparlamak için, çalışma yap-
maya başladık. Sizlerden de katkı be-
liyoruz" denildi. 

Piknik çeşitli yarışmaların ardın-
dan Vakkas ve Zafer Yurtseven'in söy-
lediği türküler eşliğinde halaylar çe-
kilerek bitirildi. Pikniğe 85 kişi katıldı.

"Yabancı Düşmanlığına Karşı Kardeşlik Sofrası
Pikniği” DAYANIŞMAMIZIN  GÜCÜDÜR 

Avrupa'nın yoz kültüründen
kurtulup nefes aldığımız yerlerden
biridir piknik alanları. Var oldu-
ğumuz her ortamda bencillik var-
dır Avrupa'da. İşte bu yoz kültürden
uzaklaşıp emeğimizi, mücadele-
mizi paylaştığımız yerlerdir pik-
niklerimiz. 

Öyle piknik deyip geçmeyin,
bencilliğin kol gezdiği bir yerde se-
nin gibi ekmeğini paylaşanları gör-
mek, onuruyla, alnının akıyla ça-
lışan insanları görmek umut ve
güven verir insana. İşte bunlardan
biri de Fransa'da gerçekleşti. 

19 Haziran Pazar günü Pompey
şehrinde bulunan L' AVANT-GAR-
DE Parkı’nda, Nancy Anadolu Kül-
tür ve Sanat Evi (NAKSE) tarafın-
dan 2. GELENEKSEL HALK SOF-
RASI PİKNİĞİ düzenlendi.

Yağmurlu havaya rağmen 50
kişinin ve çocukların katıldığı pik-
nikte, tombala çekilişi, bilgi yarış-
ması, futbol maçı ve dostluk sofra-
sı etrafında yapılan sohbetlerle, öz-
lenen ve beklenen güzel bir gün ge-
çirildi.

"Halk Sofrası'na hoş geldiniz"
denildikten sonra, ülkemizde Halk
Cephesi'ne yönelik faşist AKP’nin;
sabahın üçünde-dördünde devrim-
ci kurumlara, evlere, işyerlerine
yüzlerce polisiyle yapmış olduğu
baskın ve tutuklamalar anlatıldı. 

Tombala çekilişi ve bilgi yarış-
masının yapıldığı piknikte bilgi
yarışmasını kazanan birinciye saz,
ikinciye bir kitap ve üçüncüye de
bir tişört hediye edildi. Halk sofrası
pikniği bir dahaki piknikte buluşma
dilekleriyle bitirildi.

Fransa Halk Sofrası Pikniği'nde 
Umudumuzu Paylaştık!

15 Temmuz
1994’te Sivas’ın
Zara İlçesi Kanlıça-
yır Köyü Otluçimen
Mezrası’ndaki çatış-
mada şehit düştüler.

1965 Malatya He-
kimhan doğumlu olan
Nihat, 78’de devrimci
düşüncelerle tanıştı.
Öğretmen olarak için-
de yer aldığı devrimci
mücadelede, 1993 Ha-
ziran’ında gerilla saf-
larına katıldı. Ahmet
Karlangaç Kır Birli-

ği’nde komutan yardımcısı oldu.
1970 Antakya doğumlu olan Gülnaz, mücadele
saflarına 1980’lerin ortalarında katıldı. 1993 ya-
zında da Sivas dağlarına adım atarak gerilla safla-
rında yerini aldı. 1974 Sivas doğumlu olan Mu-
rat, ‘91’de kısa bir süre başka bir siyasetin safla-
rında yer aldıktan sonra, aynı yıl devrimci hareket
saflarında yerini aldı. ‘91 yazında gerillaya katıl-
dı. 1961 Bursa Gemlik doğumlu olan Osman, lise
yıllarında devrimcilerle tanıştı. 7 yıl tutsak olarak
kaldı. ‘91’de gerillaya katıldı.

14 Temmuz 1993’te İstanbul
İkitelli Parseller’de darbeci kontra
çetesi tarafından pusu kurularak
katledildi. 1965 Maraş doğumlu
Rıza, İstanbul Anadolu Yakası
emekçilerinin mücadelesinde yer
aldı. '92 Haziran’ında Halkın Gücü
gazetesinde çalışmaya başlamıştı.

Rıza
GÜNEŞER

Kim İl SUNG

15 Nisan 1912'de Py-
onyang'da doğdu. 1931'de
Komünist Partisi'ne katılarak,
Japon işgaline karşı Halk Or-
dusunu örgütledi. 1945'te
savaşın zafere ulaşmasından

sonra Komünist Partisi Genel Sekreterliği ve
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin
başbakanlığı görevlerini üstlendi. Kore de-
vriminin teorik ve pratik önderi olarak 10
Temmuz 1994'te ölümsüzleşti.

Alişer ve Zarife

9 Temmuz 1937

Devletin 2 Ocak 1936'da yürür-
lüğe soktuğu "Tunceli Kanunu" ile
başlattığı, Dersim'i teslim alma
saldırısına karşı Seyit Rıza önder-

liğinde başlayan ayaklanmanın önderlerindendi
Alişer. Ayaklanmaya karşı devletin başlattığı
saldırıda on binlerce Dersim'li katledilirken,
ayaklanmanın önderlerinden ozan Alişer ve eşi
Zarife de, hainler tarafından katledildiler.

Murat
KAYMAK

Osman
SÖNMEZ

Gülnaz
SARIOĞLU

Nihat
ŞAHİN
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