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012 1 Mayıs’ı her yanıyla tarihe
geçmeyi hak etti. Herkesin ortak
kanısı bugüne kadar yapılan ülkemizdeki en kitlesel 1 Mayıs idi. Yüzbinlerce kişi 1 Mayıs alanına sığmadı. Örgütlü örgütsüz halkın hemen her
kesimi 1 Mayıs Alanı’naydı.
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şçiler, memurlar, işten atılanlar,
işsizler, emekliler, köylüler, yoksul
gecekondu halkı, öğrenci gençlik,
çoluk-çocuk, genç-yaşlı, ev kadınları, gazeteciler, esnaflar, avukatlar,
doktorlar, mühendisler, aydınlar, sanatçılar, sinemacılar, tiyatrocular, yazarlar... Taraftarlar... Kürt, Türk, Arap,
Çerkez tüm milliyetlerden, AleviSünni tüm inançlardan, azınlıklardan
tüm halkımız 1 Mayıs’taydı.

H

alkın tüm kesimlerini Taksim 1
Mayıs Meydanı’nda toplayan
devrimci politikalardır. Devrimci politikalar bir kez daha halkla halk
düşmanlarını ayrıştırmıştır. Devrimci politika çok açık bir şekilde bu saflaşmayı yaratmıştır.

S

aflaşma kaçınılmazdır. Her şeye
rağmen “birlik” demek halkın
çıkarlarına değildir. İşçi sınıfının çıkarlarına değildir. Sınıf mücadelesini asla geliştirmez. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Sadece Taksim 1
Mayıs Meydanı’nı kazanma mücadelesine bakmak yeterlidir. 1988 yılından 2010 yılına kadar uzlaşmacı,
reformist, düzen içi politikalarla devrimci politikalar sürekli çatışma halinde olmuştur. Reformizm “birlik”
adına hep sarı sendikacıların kuyruğuna takılıp mücadeleyi düzen sınırları içine çekmeye çalışmıştır. Devrimciler alanlara çıkarken sarı sendi-
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kalar ve reformizm 1 Mayıs’ı salonlara hapsetmeye çalışmıştır. Dillerinden “birlik” sözünü düşürmemelerine rağmen hep bölüp parçalamışlardır. Birlik hep devrimci politikalar
etrafında olmuştur. 1 Mayıslar, 1
Mayıs Alanları devrimci politikalar
sayesinde kazanılmıştır.

D

evrimciler oligarşinin belirlediği Çağlayan’daki Abide-i Hürriyet kafesinden 1 Mayıslar’ı çıkartmak istediğinde onlar “Birlik” adına
Abide-i Hürriyet’i savundular. Aslında
savundukları birlik değildir, çünkü bölünme kaçınılmaz olmuştur. “Birlik”
söylemi düzenin icazetinden çıkamamanın demagojisidir. 2004 yılında devrimci politika ve kararlılıkla
Abide-i Hürriyet’ten çıkıldı. Devlet
daha önce yasakladığı Kadıköy’ü 1
Mayıslar’a tekrar açmak zorunda
kaldı. 2005-2006, 1 Mayısları’nda kitleler devrimci politikalar etrafında Kadıköy’de birleşti. Devrimciler hedef
TAKSİM deyince sarı sendikalar ve
reformizm Kadıköy’ü savunmaya
başladılar. Devrimciler 2007 yılından
2009 yılına kadar Taksim 1 Mayıs
Alanı’nı kazanmak için dişe diş mücadele verdi. 2009’da Taksim 1 Mayıs Meydanı’na çatışa çatışa girdi. Oligarşinin elinden gasp edilen 1 Mayıs
Meydanı’nı söke söke aldı. Bütün bu
süreçte sarı sendikacılar ve reformistler “birlik” demagojisi yaptı.
“Alan fetişizmi yapmamak gerekir”
dedi. 2010 1 Mayısı’nda kendi kitlelerine dahi sahip çıkamadılar, işçi sınıfı ve tüm halk Taksim 1 Mayıs Meydanı’nda birleşti. 1977’den sonraki en
kitlesel 1 Mayıs kutlamasını yaptı.
“Birlik” demagojisini dilinden dü-

şürmeyenler 2010 1 Mayısı’nda bir
avuçlardı. Toplanan kitle de attığı sloganlarla Taksim’deki devrimci 1 Mayıs’ı selamlayıp işçi düşmanı sendikacıları ve reformizmi yuhladılar.
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011 1 Mayısı’nda sarı sendikacılar ve reformist partiler de Taksim’deki devrimci 1 Mayıs’a katılmak
zorunda kaldı. AKP iktidarı halkın her
kesimine azgınca saldırırken AKP politikalarına destek veren işçi düşmanı sendikacılar işçiler tarafından yuhalandı. TEKEL işçilerinin direnişini masa başında satan sendikacılar
kürsüden indirilip işçiler tarafından
dövüldü. 2011 1 Mayıs’ı sarı sendikacılığın ve reformist politikaların her
yönüyle mahkum edildiği devrimci bir
1 Mayıs oldu. 2011’de dünyanın en
kitlesel 1 Mayıslarından birisi ülkemizde Taksim’de kutlanan devrimci 1 Mayıs oldu.

B

urdan herkesin çıkartması gereken ders çok açıktır: Birlikler
“birlik, birlik” diyerek olmuyor. Her
koşulda birlik diyerek birlik sağlanmıyor. Bu süreç içinde DİSK, KESK,
ve çeşitli meslek örgütleri de “birlik”
gerekçesiyle kararsız politikalar izlemiştir. Çoğu zaman düzenin icazet
sınırları içinde kalırken ancak devrimciler çatışa çatışa yeni mevziler kazandıktan sonra devrimcilerin yanında yer almışlardır. Bu süreçten ders
çıkarması gerekenlerden birisi de
hala devrimci dinamiklerini koruyan DİSK, KESK TMMOBve TTB
gibi meslek örgütleridir.
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012 1 Mayısı içi boş “birlik” söylemlerinin değil, devrimci politikaların tüm halk kesimlerini birleş-

tirdiğini herkese göstermiştir.
evrimci politikalar, faşist AKP
iktidarının saldırılarına maruz
kalan tüm halk kesimlerini birleştirirken halk düşmanlarını da ayrıştırmıştır.
012 1 Mayısı öncesinde DİSK’nin
tüm sendikalar, dernekler, siyasi
oluşumlar ve meslek örgütleriyle birlikte 1 Mayıs’ı kutlama çağrısı Türkİş, Hak -İş, Memur-Sen ve KamuSen tarafından “DİSK’in taleplerinde ortaklaşamadık” denilerek reddedildi.
edir bu sendikaların ortaklaşamadıkları DİSK’in talepleri?
- Kürt halkının demokratik taleplerinin kabul edilmesi,
- Suriye üzerine oynanan emperyalist saldırganlığın son bulması.
- F Tiplerinde tecritin kaldırılması ve Terörle Mücadele Yasasının
iptal edilmesi.
unlarla da yetinmiyor bu sendikalar; bir de DİSK’e katılmasını istemedikleri örgütlenmeleri bildiriyor: Sol siyasi örgütler, demokratik kurumlar ve meslek örgütlerinin katılmadığı, sadece işçi ve
memur sendikalarının katılacağı
bir 1 Mayıs kutlamak...
u sendikalarla her şeye rağmen
“Birlik” politikası sürdürmek
mümkün mü? Hayır! Türk-İş, Hakİş, Memur-Sen ve Kamu-Sen gibi
sendikalar işçi sınıfının değil, iktidarın, devletin sendikalarıdır. AKP
iktidarı tarafından bu sendikalar bu
sene özel olarak görevlendirilmiştir. Bunu biz söylemiyoruz, TÜRKİŞ’e bağlı Hava-İş Genel Başkanı
Atilay Ayçin söylüyor: "Devlet
konfederasyonlara görev verdi, 1
Mayıs'ı resmi bir devlet törenine
dönüştürmek istiyorlar." diyor
Ayçin. Hak-İş, Memur-Sen, TÜRKİŞ ve Kamu-Sen'in Tandoğan ve
Bursa'da yaptıkları 1 Mayıslar için
"devletin kendilerine verdiği görevi üstlenmek" olduğunu söylüyor.
((Radikal, 21 Nisan 2012)
örüldüğü gibi bu sendikaların
misyonu açık. Bunlar, işçi sınıfının, halkın düşmanlarıdır. Bu
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sendikaların tarihleri işçi düşmanlığıyla doludur. İktidarların politikalarına güç veren faşist sendikalardır.
ürk-İş, Amerikancı-devlet sendikası olmakla birlikle geniş üye
tabanının sınıfsal niteliğinden kaynaklı devrimci demokrat ilerici nitelikleri olan sendikacıların yönetimlerde olduğu sendikalar, şubeler de
vardır. Fakat Hak-İş ve Memur-Sen
bizzat gerici faşist dinci anlayışlar tarafından emekçilerin mücadelesini
engellemek için kurulmuş ve örgütlendirilmiş sendikalardır. Bunlardan
işçi sınıfının çıkarlarını savunması
asla beklenemez. HAK-İŞ ve MemurSen ile işçi ve memurların ortak hiç
bir çıkarı yoktur. AKP, işçi ve memurlara saldırılarını bu sendikalar
aracılığıyla meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bunlar işçi ve memurların
değil, AKP’nin örgütleridir. Onun
için bu sendikalarla birlikte yapılacak
herhangi bir etkinlik işçi sınıfının birliğini sağlamaz. Mücadeleyi geliştirmez. Tam tersine işçilerin taleplerini
daha geriye çekmeye, mücadelenin en
kritik noktasında bölünmesine, zayıflatılmasına hizmet eder. 1 Mayıs
2012’deki ayrışma bu nedenle asla
işçi sınıfının bölünmesi değil, işçi sınıfıyla sınıf düşmanları arasındaki saflaşmadır. Bu tür saflaşmalar her zaman sınıf mücadelesinin zayıflamasına değil, güçlenmesine, berraklaşmasına neden olur. Nitekim 2012 1

T

1 Mayıs’ta İşbirlikçi, İşçi
Düşmanı Sendikaları Ayrıştıran 3 Temel Talep:
1- Kürt Halkının demokratik
talepleri kabul edilsin
2- Ortadoğu’da ve Suriye’de
emperyalizmin işgal politikalarınan ve taşeronluğuna son
verilsin
3- F Tiplerinde tecritin kaldırılsın ve Terörle Mücadele
Yasası iptal edilmesin

Mayıs’ı bunun en somut örneğidir.
012 1 Mayıs’ında işçiler, memurlar, esnaflar... Halkın tüm kesimleri AKP zulmünün karşısında
birleşmişlerdir. Bu saflaşmayı yaratan, halkı birleştiren devrimci politikalarımızdır.
itekim devrimci politikalarımız,
1 Mayıs’taki somut taleplerimiz Türk-İş konfederasyonuna bağlı 10 sendikayı TÜRK-İŞ’ten kopartıp devrimci 1 Mayıs’ta birleştirmiştir.
ak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş’in Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Paçal bir gazeteye yaptığı açıklamada şöyle açıklıyor ayrı 1 Mayıs
yapma gerekçelerini: “Tüm sol partiler de orada olacak ve hükümet
aleyhine gösterilere dönüşecek” (Radikal, 21 Nisan 2012)
eki ne istiyordunuz? İşçilerin kıdem tazminatları dahil tüm kazanılmış hakları gasp edilirken, örgütlenme hakları ellerinden alınırken,
Memurların Grevli Toplu Sözleşmeli sendikal hakları Sahte Sendika Yasası ile gasp edilirken, Sağlıkta Dönüşüm adı altında halkın sağlık hakkı gasp edilirken, gerici eğitim sistemiyle, eğitimin özelleştirilmesiyle
halk çocuklarının eğitim hakları gasp
edilirken, ortaokul çağında çocuklar
tekellerin köleleri haline getirilirken,
Kürt halkının üzerine bombalar yağdırılıp en demokratik, ulusal meşru talepleri kabul edilmezken, Kentsel
Dönüşüm adı altında halkın elindeki evleri alınıp tekellere peşkeş
çekilirken, ülkemiz emperyalizmin yağmasına açılırken, topraklarımız emperyalizmin savaş karargahı haline getirilirken, ülkemiz
Suriye’ye karşı her türlü emperyalist politikalarda maşa olarak
kullanılırken, her türlü hak alma
mücadelesi copla, gaz bombalarıyla ezilmek istenirken, devrimciler, demokratlar, gençlik kısacası
AKP gibi düşünmeyen herkes F
Tipi tecrit hapishanelerine doldurulurken, hapishanelerde hasta
tutsakların tedavisi engellenerek
katledilirken, AKP’yi alkışlamamızı mı bekliyorsunuz?
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H

ayır! Devrimciler AKP’nin politikalarına alet olmadı, olmayacaklar. Halkımız AKP zulmüne
boyun eğmedi, eğmeyecek.

H

alkın her kesiminden yüzbinlerce
kişi devrimci politikaların etrafında birleşti ve “1 Mayıs 1977’nin
katilleri yargılansın” dedi. Oligarşinin
, 80 yıllık Kürt halkını ilhak, inkar,
imha ve asimilasyon politikalarını 10
yıllık iktidarları boyunca sürdüren
AKP iktidarından Kürt halkını katletmeye son vermesini, demokratik
meşru haklarının tanınmasını istedi.
Hapishanelerde tecrit politikalarına
son verilmesini istedi. Ülkemiz emperyalizmin savaş karargahı olmasın
dedi. Suriye halklarının katledilmesine
karşı çıktı. Çünkü bu talepler aynı zamanda işçi sınıfının, 75 milyonluk ülkemizde halkın talepleridir.

T
“

andoğan’da ve Bursa’da toplanan
işçi düşmanı, halk düşmanı AKP
sendikacıları ne diyorlar işçi sınıfına:
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AKP’nin Kürt halkını katletmesini destekleyin” diyorlar.
“Hapishanelerdeki tecrite, hasta
tutsakların katledilmesine, faşist
Terörle Mücadele Yasası’na sesinizi
çıkartmayın.” diyorlar. “Topraklarımızın Amerika’nın, NATO’nun
savaş karargahı olarak kullanılmasına ses çıkartmayın.” diyorlar.
“Suriye’nin dize getirilmesi için
emperyalizmin maşası olmayı kabul edin.” diyorlar. “AKP’nin savaş
çığırtkanlığını yapın.” diyorlar.
“Kentsel Dönüşüm adı altında yapılan yağma ve talana engel olmayın.” diyorlar...

İ

şte devrimci politikalar Amerikan
uşaklarıyla halklarımız arasında
tam bir saflaşma yaratmıştır. AKP’nin
her alanda halka dayattığı teslimiyet
politikalarına karşı herkes kendi talepleriyle de olsa birleşmiştir. Taksim’de, Ankara’da, İzmir’de ve derimci 1 Mayıs’ın kutlandığı her şehirde toplam 1 milyonun üzerinde kişi
“Faşizme Karşı Omuz Omuza” diye
slogan attı.

2

012 Taksim 1 Mayısı doğrudan iktidara karşı öfkenin haykırıldığı DÜNYANIN EN KİTLESEL 1
Mayıslarından birisiydi.

6

B

U GERÇEĞİ HİÇBİR ŞEY
DEĞİŞTİREMEZ. AKP’nin
borazanı burjuva basın bu gerçeğin
üzerini örtmek için elinden gelen
her şeyi yaptı. Sözde 1 Mayıs başladığı andan bitişine kadar 1 Mayıs alanından 7.5 saat canlı yayın yaptılar.
Ama yaptıkları yayının ortak noktası 1 Mayıs alanının devrimci politik
özünün boşaltılması oldu.

T

aksim’de 1 milyona yakın kişi faşist AKP iktidarına karşı taleplerini, öfkesini haykırdı. AKP zulmüne
boyun eğmeyeceğini gösterdi.

B

urjuva basında bu gerçek ısrarla
gösterilmedi. Sanki işçilerin,
halkın hiçbir sorunu yoktu. Hiçbir talebi yoktu. Oraya eğlenmeye gelmişlerdi. Israrla “şenlik havası”nda
kutlandığını söylediler. 1 Mayıs’ı
magazinleştirmeye çalıştılar. Magazinleştirmeye uygun bir de konu buldular. Bu yıl ilk kez 1 Mayıs’a katılan ne olduklarını kendilerinin de
tarif edemediği “Anti-Kapitalist
Müslüman Gençlik” adındaki grup
burjuva medyaya yüzbinlerin faşist
AKP iktidarına olan öfkesini sansürlemekte malzeme oldu.

A

KP borazanı burjuva basın, “sosyalist olacaksa da “Müslüman”ı
makbuldür.” diyorlar. Kendilerini
dahi tarif edemeyen ne olduğu belirsiz bir gruba olmadık misyonlar, olmadık anlamlar yüklediler. Olan şudur: AKP’den beslenen bir dinci kesim bir de AKP’ye oy veren’ dinle
uyutulan yoksul halk kesimi var.
AKP, zenginlerle yoksullar arasındaki
adaletsizliği o kadar büyüttü ki, halk
“açım” diyor. Eskiden işkenceci polisler devrimcilere işkencede “devrimci olacaksanız da gidin ÖDP’li,
EMEP’li olun.” diyorlardı. Bundan
sonra aç yoksul halkımıza” Devrimci örgütlerden uzak durun, emperyalizmden, haktan, özgürlüklerden, sömürüden bahsedecekseniz gidin ‘müslüman sosyalist’ olun “diyecekler.

Ş

unu açıkça belirtelim. Sosyalistim
demekle sosyalist olunmaz. Burjuva medyanın bu çabaları boşunadır.
1 Mayıs Alanı’ndaki yüzbinlerin talepleri çok açık ve nettir. Halkın her
kesiminden yüzbinlerce kişi devrim-

ci talepler doğrultusunda en politik 1
Mayıs kutlamalarından birini gerçekleştirmiştir.

S

ol, çocukluk hastalıklarından kurtulmalıdır. Komplekslerinden kurtulmalıdır. Yüzbinlerin sola yüklediği bir misyon var. Halkın talepleri çok
açık. Halkın her kesimi faşist AKP iktidarı tarafından eziliyor. Halk zulme
boyun eğmeyeceğini gösterdi.

R

eformist, uzlaşmacı politikalarla hiçbir hak kazanılamaz. Bugün
AKP’yi bu denli pervasız yapan, iktidarını güçlendiren solun uzlaşmacı,
reformist politikalarıdır. Devrimci
politikalar etrafında halkı birleştirelim. Devrimci politika düzenle uzlaşmamaktır. Halkın her kesimine
karşı saldıran faşist AKP iktidarına
karşı her türlü bedel ödemeyi göze
alarak savaşmaktır.

E

vet, SAVAŞMAKTIR! Çünkü
AKP iktidarı halkın her kesimine karşı açıkça bir savaş yürütüyor.
AKP politikalarına itiraz eden her kesime tam bir küstahlıkla “SİZ KİMSİNİZ” diye aşağılıyor. Azarlıyor.
Susturup bastırmak istiyor. Susarak,
sinerek reformist, uzlaşmacı politikalarla saldırıları hafifleteceğini sananlar, “ara yol” arayanlar yanılıyor.
Sustukça saldırılar daha da pervasızlaşacaktır. Çünkü ara yol yoktur.
AKP’nin 10 yıllık iktidarları bunun
kanıtıdır. AKP iktidara geldiğinde
oligarşinin F Tipi tecrit saldırısına karşı direnen sadece devrimciler vardı.
Herkes F Tiplerinden kendini korumak için sinmişti. Susarak saldırıları savuşturacağını sanıyordu. Hiç
kimse bu saldırılardan kurtulamadı.
Bugün AKP gibi düşünmeyen her kes
saldırıların hedefidir.

O

nun için faşist, halk düşmanı
AKP iktidarına karşı SAVAŞMAKTAN BAŞKA YOL YOKTUR!
Tüm halk kesimlerine çağrımızdır:

F

AŞİST AKP İKTİDARININ SALDIRILARINA KARŞI DEVRİMCİ POLİTİKALAR ETRAFINDA BİRLEŞELİM SAVAŞALIM KAZANALIM!

1 Mayıs’ta Taksim’de On binlerce Dalcı’ydık

Umudumuzu Daha da
Büyüteceğiz! Zafere Kadar…
Günlerdir coşkuyla süren çalışmaların ardından 1 Mayıs nihayet
geldi. Sabah saat 05:30’da Halk Cephesi görevlileri, toplanma yeri olan
Şişli Camisi önünde hazırlıklara başladılar. Bir yandan pankartlar, dövizler, ses araçları hazırlanırken, bir
yandan da Halk Cephesi kitlesi toplanmaya başladı. Kimisi metrobüsle,
kimisi 1 Mayıs için kalkan otobüsle
geldi. Anadolu’nun dört bir yanından
gelenler vardı. Dersim, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Malatya, Elazığ,
Hatay, Adana, Mersin, Ankara, Samsun, Trabzon, Antalya, İzmir… Kimisi
onlarca, kimisi yüzlerce kilometre
yolu aşıp 1 Mayıs’a geldiler.
Diğer yandan da tek tipler hazırlandılar. Siyah pantolonlu, beyaz
gömlekli tek tipler berelerini, fularlarını takıp sancaklarını alarak sıraya
girdiler. Kimisi 13 yaşında DevGenç’li, kimisi 70 yaşında TAYAD’lı,
kimisi esnaf, kimisi memurdu tek
tiplerin. Umudun ordusunu kurmak
için tek tip olmuşlardı.
Bir yandan hazırlıklar sürüyor, bir
yandan sloganlar atılıyordu. “Yaşasın
1 Mayıs-Biji Yek Gulan”, “Yaşasın
Halkların Kardeşliği!” Halk Cepheliler’in hepsi coşku doluydu. Bakırköy’deki 350 bin kişilik Bağımsızlık
Konseri’nin ardından 1 Mayıs’tan da

alınlarının akıyla çıkmak istiyorlardı.
Bir yıldır sürdürdükleri kampanyaların,
örgütlenme çalışmalarının karşılığını
alacaklardı Halk Cepheliler.
Kortejin önüne Türkiye devriminin
önderleri Mahir Çayan ve Dursun Karataş’ın pankartları açıldı. Onun ardında
1 Mayıs 1977’de Taksim’deki Zafer
anıtına çekilmiş Dev-Genç pankartı
ve 1 Mayıs 1989 şehidimiz Mehmet
Akif Dalcı’nın pankartı açıldı. “Halk
Cephesi” ve “Haklıyız Kazanacağız”
pankartlarının ardında yürüdüler tek
tipler. Sloganlar susmuyordu: “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”,
“Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga”, “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Füze Kalkanı Değil Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”, “Parasız
Eğitim Parasız Sağlık İstiyoruz”…
Tek tiplerin ardında umudun çocukları yer aldılar. Onların ardında da
TAYAD’lı Aileler’in korteji vardı.
“2000 yılında Bayrampaşa Hapishanesi’nde 6 Kadını Diri Diri Yaktılar!
Hesap Soracağız!” pankartıyla yer
aldı TAYAD’lılar. Başlarında beyaz
başörtülerini kızıl bantlarıyla bağlamışlardı analar ve haykırıyorlardı:
“Hapishanelerde Tecrite Son”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!” Dev-

rim için bedel ödeyen tutsaklarımız
için de ordaydı TAYAD’lılar. Ellerinde
devrim yolunda şehit düşen 600’ü
aşkın şehidin resimleri vardı. Şehitlerimizi de yanımıza almıştık. Daha dün
kendileri 1 Mayıs alanlarındaydı. Şimdi
yine bizimle alandalar. Her kavgamızda
olduğu gibi zaferimizde de yine bizimle
birliktelerdi. Devrim şehitleri yürüyecekti 1 Mayıs alanına. Sloganlar
devrim şehitleri için atılıyordu: “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!”, “Şehitlerimize Devrim Sözümüz Var!”
Ardında bir tane daha Halk Cephesi pankartı vardı. Onun ardında
“Kentsel Dönüşüm ile Evlerimizi
Yıkacaklar! Halk Düşmanı AKP’ye
Karşı Örgütlenelim Kazanalım!” pankartı ve yıkımlara karşı dövizler yer
aldı. 1 milyon evi yıkmak isteyen
AKP’ye karşı evlerini yıktırtmayacaklarını haykırıyorlardı Halk Cepheliler. Ardından gelen pankartta
“Kentsel Dönüşüm Yalandır! Evlerimizi Çalıklara, Ağaoğluna, Koçlara
Peşkeş Çekiyorlar! Yıkım Değil Yerinde Islah İstiyoruz” yazılıydı. Onun
ardında da yıkımlara hayır diyen dövizler vardı. Sloganlarını evlerini
yıktırtmamak için atıyorlardı: “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız!”
Devrimci İşçi Hareketi, “İşçiyiz
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Haklıyız Kazanacağız” pankartıyla
kortejdeki yerini aldı. İşçiler sloganlarını örgütlenme hakları için atıyorlardı: “Tekellerin Kölesi Olmayacağız”, “İşçilerin Katili AKP İktidarıdır”,
“Örgütlenme Hakkımız Engellenemez”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!”
“77 1 Mayıs Katliamının Sorumluları Cezalandırılsın” pankartı onları
izledi. “Taksim 1 Mayıs Alanıdır Şehitlerimizle Kazandık” diyordu, Halk
Cepheliler.
Gençliğin öncüleri, gençliğin
hakları için mücadele eden DevGenç’liler DEV-GENÇ pankartıyla
geldiler. Ardında da Halk Cephesi’nin
diğer pankartları vardı.
“1 Mayıs Alanı Bizimdir! AKP
Vermedi Şehitlerimizle Kazandık!”
“Taksim’i Kazandık! Halkın Örgütlü Gücü ile Emperyalizme Karşı
da Kazanacağız!”
“Halk Cephesi”
“Haklıyız Kazanacağız”
“1 Mayıs Ruhu İle Birleşelim Direnelim! Emperyalizme ve Faşizme
Halkın Gücünü Gösterelim!”
“Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının
Özgürlük ve Sosyalizm Mücadelesi!
Zafer Savaşan Halklarımızın Olacaktır!”
“Kürt ve Türk Ulusu Tüm Milliyetlerden Halkımızın Kurtuluşu İçin
Birleşelim Savaşalım ve İktidarımızı
Kuralım!”
“Grev ve Toplu Sözleşme Hakkı
İçin Birleşelim Direnelim! AKP’ye
Örgütlü Gücümüzü Gösterelim!
Kamu Emekçileri Cephesi”
“Emek Sömürüsüne ve Güvencesiz Çalışmaya Karşı Örgütlenmeye
Mücadeleye-Devrimci Mücadelede
Mühendisler Mimarlar”
“Suriye’de Emperyalist İşgale
Hayır”
Pankartların ardı sıra kortejleri
oluşturan Halk Cepheliler ellerinde
kızıl flamalar taşıyorlardı. Kızıl bir
nehir gibiydi Halk Cephesi korteji.
Taraftar grupları da Halk Cephesi
kortejlerinin arkasında yürümek için
yer aldılar.

Saat 11:40 Halk
Cephesi Yürüyor!
Yürüyüş başlayalı
epey olmuştu ama Cephe korteji hala adım
atamamıştı. Nihayet
saat 11:40’ta Cephe
korteji yürümeye başladı. Tek tipler ayaklarını vurdukça yer gök
inliyordu; “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş”, “Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede”, “Titre Oligarşi
Parti Cephe Geliyor”…
Sloganlar susmuyordu.
Osmanbey metrosunun
önünden geçen kortej
hiç durmaksızın tam 24
dakika boyunca geçiyor. Geçen sene katılanlar kortejin çok daha
kalabalık olduğunu çok
rahatlıkla görebiliyorlar.
Kortejin bir ucu alana
vardı ama öbür ucu hala
Osmanbey’de. Kortejin
görkemini tarif etmek
neredeyse imkansız.
Kortejin yanında bir
kortej daha var. Korteje
girmeyen ama kortejin
yanından yürüyen, bu
görkemi izleyen insanlar var. Onların da yüreği Cephe’yle atıyor.
Sloganlara katılıyorlar,
fotoğraf çekiyorlar ama
bir türlü korteje girmiyorlar. Görevliler uyarıyorlar ama bu görkemi kaçırmamak için
Harbiye’ye kurulan arama noktasına kadar kortejin yanında yürümekte
ısrar ediyorlar. Bir de
kortejin geçişini izleyenler var. Arama noktasına doğru sloganlar
daha da gürleşiyor, coşku artıyor.
On binler umut için
yürüyor. On binlerin
Cephe kortejinde bu-

YÜZBİNLERİ 1 MAYIS MEYDANI’NDA BİRLEŞTİREN

luşması tabi ki tesadüf değil. Biz
hep halka gittik, bu yüzdendir ki
halk bize sırtını hiç dönmedi, hep
bizimle oldu. Bu on binler bunun
ifadesi. Bu on binler örgütlü halkın
yenilmeyeceğinin ifadesi.
Arama noktalarından geçen, on
binlerce kişiden oluşan Cephe kortejini, alana yakın yerlerde bekleyen
halk coşkuyla, alkış ve zılgıtlarla
karşılıyor. Coşku artık dorukta; sancak
ekibinin rap rap uygun adım vuruşları,
TAYAD’lıların zılgıtları, Cepheliler’in
sloganlarıyla inliyor alan. Hep bir
ağızdan haykırıyorlar. “Umudun Adı
DHKP-C, Titre Oligarşi Parti Cephe
Geliyor!”
Alana üç koldan giriliyordu. Şişli
kolunda sol koldan DİSK, Devrimci
1 Mayıs Platformu, (Emek ve Özgürlük Cephesi, Halk Cephesi, Kaldıraç, Proleter Devrimci Duruş,) Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi
Mezunları, Kangal Dernekleri Federasyonu, Sokak Kültür, Devrimci Dönüşüm, Hak-Par, Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği, Divriği Kültür Derneği, Fenerbahçe Sol Açık Taraftar
Grubu, Galatasaray Tek Yumruk Taraftar Grubu ve ÖSP yürüdü. Sağ
koldan ise Sendikal Güç Birliği Platformu, Demokratik Haklar Federasyonu, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Mücadele Birliği, Halkların
Demokratik Kongresi (Ezilenlerin
Sosyalist Partisi, Partizan, Sosyalist
Demokrasi Partisi), ICOR, Devrimci
Proletarya, İşçi Cephesi, Kent Hareketi,
Yaşam Ağacı, İşçi Mücadele Derneği,
TKP-1920, DİP, EHP, Sosyalist Devrim Partisi Girişimi, Devrimci Anarşist
Faliyet, Devrimci Hareket, Sosyalist
Umut ve Nurzaronk yürüdü.
Tarlabaşı kolundan; Feministler,
LGBTT, ÇYDD, 78’liler, Sosyalist
Kurtuluş, Dev-Lis, Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi, Özgençlik
Derneği, Liseli Kıvılcım, DSİP, Kıbrıslılar, EDP, Enternasyonal Komünist
Hareket, Türkiye Gerçeği, Söz Dergisi, Anti Kapitalist Müslümanlar,
Mirzabeyoğlu, Çakal Karlos, Ötekiler
Kültür Sanat, Has Parti, KESK, ÖDP,
Gençlik Muhalefeti, VİD-DER,
EMEP, YYÜ, SODAP, LDG, Ba-

ğımsız Tekstil İşçileri, İMECE, SHD, BDP, HDK, Feminist Hareket ve İstanbul
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi Öğrencileri yürüdü.
Gümüşsuyu kolunda ise
Suyun Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu, EMEP,
TKP, TSİP, Yol-İş İstanbul
Şubesi, TTB, CHP, Halkevleri, HKP, İşçi Partisi,
TMMOB, TTB ve Diş Hekimleri Veterinerler Derneği
yürüdü.
Şişli, Tarlabaşı ve Gümüşsuyu güzergahlarından
gelen kortejlerin alana girmesi saatler sürdü.
Cephe kortejini alanda
karşılayanlar vardı. Alana
daha önce girip kortejin girmesini beklemişler. Onlar
da korteje katıldılar. Kortej
alanda ilerleyemedi, çünkü
alan dolmuş durumdaydı.
Kortej Taksim Gezi Parkı’ndan ilerledi. On binlerden oluşan kortej umudun
sloganlarıyla alandaki yerini
aldı.
Program saat 11.00’de
sendika başkanlarının Kazancı yokuşuna karanfil bırakması ile başlamıştı. Saat
14.00'te Taksim'de de hep
bir ağızdan “Faşizme Karşı
Omuz Omuza” sloganları
yükseldi. Tertip Komitesi
adına DİSK Genel Sekreteri
Adnan Serdaroğlu'nun yaptığı açılış konuşmasının ardından DİSK, KESK, TTB
ve TMMOB genel başkanları konuşmalarını yaptılar.
İlk konuşmayı DİSK Genel
Başkanı Erol Ekici yaptı.
Ekici, kıdem tazminatlarının
kaldırılmaya çalışıldığını
söyledi. Hasta tutsakların
hapishanelerde katledildiğini söyleyen Ekici, kentsel
dönüşüm adı altında yoksul
gecekondu halkının evlerinin ellerinden alındığını be-
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lirterek, Ortadoğu'da emperyalist çıkarlar için savaş isteyenlere karşı
mücadeleye devam edeceklerini ifade
etti. Ekici "Haklıyız, Kazanacağız"
diyerek konuşmasını bitirdi.
Ekici’nin ardından KESK Genel
Başkanı Lami Özgen söz aldı. Özgen
konuşmasında "1 Mayıs kutlu olsun,
Yek Gulan piroz be" diyerek başladı.
Özgen’in konuşmasının ardından
TMMOB Genel Başkanı Mehmet
Soğancı bir konuşma yaptı.
TTB Merkez Konsey Başkanı
Eriş Bilaloğlu konuşmasında, "Biz
iş cinayetlerinde ölenlerin, hastanelerde mağdur edilenlerin, hapishanelerdekilerin, ötekileştirenlerin sesiyiz." dedi.
DİSK, KESK, TTB ve TMMOB
adına yapılan konuşmaların ardından
Sendikal Güç Birliği Platformu adına
Rabia Özkaraca Över bir konuşma
yaptı. Över, AKP’nin baskı politikalarını protesto etti.
Sol adına da kürsüden ortak bir
açıklama okundu. Açıklamada ‘77 1
Mayıs katliamcılarının yargılanması
ve Taksim Meydanı’nın adının Taksim
1 Mayıs Meydanı olarak değiştirilmesi
istendi. Ülkemiz egemenlerinin AKP
eliyle, emperyalizmin taşeronluğuna
soyunduğu belirtilen açıklamada, “Bölgemizin bir ateş topuna çevrilmek istendiği günlerdeyiz”
denildi. Güvencesizliğe, iş
cinayetlerine dikkat çekilen
açıklamada, Ulusal İstihdam
Stratejisi’yle kıdem tazminatından, kiralık işçi bürolarına, bölgesel asgari ücrete,
işçi sınıfının tüm kazanılmış
haklarının gasp edilmek istendiği söylenildi.

Aynı metin Kürtçe olarak da okundu ve konser programına geçildi. İlk
olarak Koma Asmin sahneye çıktı
ve Kürtçe şarkılarını seslendirdi.
Koma Asmin’in ardından Grup
Yorum sahneye çıktı. “Haklıyız Kazanacağız” marşıyla sahneye çıkan
Yorum 1 Mayıs’a gelen yüzbinlere
seslendi:
“Merhaba dostlar,
Merhaba emekçi halkımız,
Merhaba alnından akan terle toprağa hayat verenler,
Merhaba madeni yeryüzüne ulaştıranlar, demire şekil verenler,
Merhaba işçi sınıfı,
Merhaba kadınlar,
Merhaba çakmak gözlü liselilerimiz, üniversitelilerimiz, gençlerimiz,
MERHABA!
1 Mayıs şanlı gününüz kutlu olsun…
Bu meydanları doldurabilmek için
çok bedeller ödedik. İnsanca yaşabilmek için çok bedeller ödüyoruz.
İş istiyoruz, coplanıyoruz, aş istiyoruz,
coplanıyoruz. Parasız eğitim istiyoruz
hapishanelere atılıyoruz. Ama boyun
eğmiyoruz. İşte bu alanı dolduran
yüz binler bunun kanıtı. Boyun eğ-

medik, boyun eğmeyeceğiz diyoruz.
Bu topraklar Dehakları gördü, Hızır
Paşaları gördü, Kuyucu Muratları
gördü ama susmadı. Yine türkülerine,
değerlerine, inançlarına sahip çıkmayı
bildi. Yine sahip çıkıyoruz, yine sahip
çıkacağız. AKP’nin zulmü bir yere
kadar diyoruz. Yüzbinlerin öfkesi
AKP’yi de boğacaktır diyoruz.
Ve teşekkür ediyoruz. 77’nin 1
Mayıs’ında bu meydanda şehit düşüp
yüreğimizde ve bilincimizde bir karanfil gibi açanlara teşekkür ediyoruz.
İnancın ve kararlılığın simgesi Mehmet Akif Dalcı’ya teşekkür ediyoruz.
1 Mayıs şehitlerine, tüm dünya devrim şehitlerine şarkılarımızı en çok
da bugün onlar için söyleyelim.”
Konuşmanın ardından “Defol
Amerika” şarkısıyla devam eden Yorum’a yüz binler eşlik etti. Reşo,
Keçe Kurdan, Dağlara Gel şarkılarıyla
yüzbinler halaya durdu. Hernepeş
ve Cemo şarkılarının ardından son
olarak Çav Bella şarkısı söylendi.
Grup Yorum’un ardından sahneye
Kardeş Türküler çıktı ve ardından 1
Mayıs kutlaması sona erdi. Halk Cepheliler, geçen seneden daha kitlesel
olmanın gururuyla, devrime olan
inançlarıyla Taksim Meydanı’ndan
On binlerce Dalcı olup ayrıldılar.
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Tekirdağ

Okmeydanı

Antalya

Anadolu’nun Dört Bir Yanında Komitelerimizin
Gücünü

1 Mayıs’ta da Gösterdik

2012 1 Mayıs’ında da Taksim 1
Mayıs Alanı’nı on binlerle doldurmak
için Halk Cephesi örgütlü bulunduğu
her yerde çalışmalarını coşku içerisinde gerçekleştirdi. Binlerce bildiri,
kuşlama, pullama, pankart, ozalit vb
ile halka ulaşılarak, komite çalışmasının önemi bir kez daha gösterildi.

İstanbul-Okmeydanı
25 Nisan günü Anadolu Parkı’nda
masa açılıp bildiri dağıtıldı. Aynı
gün “Açlığa, Yoksulluğa, Yıkımlara
Karşı 1 Mayıs’ta Halk Cephesi Saflarında Birleşelim!” yazılı 25 adet
ozalit asıldı. 26 Nisan günü de Perşembe pazarında kuşlama yapılıp
bildiri dağıtıldı. 27 Nisan günü Anadolu Parkı’nda 1 Mayıs’a çağrı için
masa açıldı. 28 Nisan’da Okmeydanı
Mahmut Şevket Paşa, Piyalepaşa ve
Fatih Sultan Mehmet mahalleleri dolaşılarak, çağrılar eşliğinde bildiri
dağıtımı yapıldı. 27 Nisan ve 28
Nisan günlerinde Çağlayan dere ve
merkezde kuşlama ve pullama yapılıp
afiş asıldı. Çalışmalarda ağırlıklı olarak, iktidarın yoksul mahalleleri yıkma planları anlatıldı ve buna karşı
halkın örgütlü gücünü göstermek
için “1 Mayıs’ta Halk Cephesi saflarında birleşelim” denildi.

İstanbul-Mecidiyeköy
27 Nisan günü Devrimci Mücadelede Mühendis-Mimarlar, Mecidiyeköy-Gülbağ’da 1 Mayıs çalışması

yaptı. Yaklaşık 2 saat boyunca pullama ve kuşlama yapan mühendismimarlar ertesi gün de yine aynı
bölgede 3 saatlik çalışma ile 1000
adet bildiri dağıtıp, 800 pullama ve
kuşlama yaptılar.

İstanbul-Gülsuyu
30 Nisan akşamı Heykel Meydanı’nda davul-zurna çalınarak, yakılan
ateş etrafında halaylar çekildi ve halkımız 1 Mayıs’ta Halk Cephesi saflarına davet edildi. Kuşlamalar yapıldı.
25-26 Nisan’da Gülsuyu-Gülensu
mahallelerinde “1 Mayıs’ta Taksim’de
Umudu Büyütelim/Halk Cephesi”
imzalı 12 adet pankart asıldı, yüzlerce
kuşlama yapıldı. Çarşamba pazarı
girişinde 2 saat süreyle masa açılıp,
pazara gelen halkımız 1 Mayıs’a
davet edildi, 200 bildiri dağıtıldı.
Ayrıca mahallede kapı kapı gezilerek,
halk 1 Mayıs alanına davet edildi.
24 Nisan günü Kartal’da liseler bölgesine 100’den fazla çıkartma yapıştırıldı ve Kartal Anadolu Lisesi
duvarına 1 adet “1 Mayıs’ta Umudu
Büyütelim- Dev-Genç” yazılaması
yapıldı.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
24 ve 25 Nisan günlerinde dernek
sokağında masa açılırken; sağlık
ocağı çevresindeki evlere gidilerek
1 Mayıs’a çağrı yapıldı. 23 Nisan’da
mahallenin birçok yerine “1 Mayıs’ta

Halk Cephesi Saflarına-Halk Cephesi” yazılamaları yapıldı. 27 Nisan’da konuşmalar ve sloganlarla
mahallede 1 Mayıs çağrısı yapıldı.
Kahvelere girilip kahve konuşmaları yapıldı. Ardından tek tek sokaklara girilerek halka sesli çağrılar
yapıldı. Ardında toplu şekilde caddeye
çıkılarak dağıtım yapıldı. Marşlar
söylenerek, 15 Halk Cepheli’nin katılımıyla 300 bildiri dağıtıldı, 200
pullama ile kuşlama yapıldı.

Sayı: 315

Yürüyüş
6 Mayıs
2012

İstanbul-Küçükarmutlu
25 Nisan günü Liseli Dev-Genç’liler, hem Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde hem de Armutlu’nun sokaklarında 1 Mayıs çalışması gerçekleştirdiler. İlk teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte Liseli Dev-Genç’liler
okulun kapı ve duvarlarını 1 Mayıs
pulları ile donattılar. Özellikle son
dönemlerde okuldaki öğrencilere
karşı baskısını arttıran faşist okul
idaresi ve polis işbirlikçisi Elif Bektaş
adlı müdür yardımcısı, Dev-Genç’lilerin kararlılığı ve cüreti karşısında
sessiz kalırken, yalnızca okulda bulunan temizlik görevlileri pulları sökmeye çalıştılar. Ancak öğrencilerin
olumlu tepkileri ve Liseli DevGenç’lilerin ısrarı onların da bu çabalarını boşa çıkardı. Okul çıkışından
sonra Liseli Dev-Genç’liler aynı çalışmayı mahallede de sürdürdüler.
Mahallelilere 1 Mayıs çağrısı yaptılar.

DEVRİMCİ POLİTİKALARDIR!
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Gülsuyu

Adana

İstanbul-Avcılar
27 Nisan günü, mahalle halkından
insanların da katıldığı çalışma ile
Avcılar Merkez Mahallesi’ne, Marmara Caddesi’ne, Merkez Postane
bölgesine, Metrobüs duraklarına E5 boyunca ve üst geçitlere, Reşitpaşa
Caddesi’ne ve Deniz Köşkler Mahallesi’ne yüzlerce 1 Mayıs pullamaları yapıştırılarak, halka 1 Mayıs’ta
Halk Cephesi saflarına katılım çağrısı
yapıldı.

İstanbul-Gazi Mahallesi
Sayı: 315

Yürüyüş
6 Mayıs
2012
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Açılan standlar, toplu bildiri dağıtımları, 1 Mayıs programlarıyla en
geniş kitleye ulaşmak için çalışan
Halk Cephesi komiteleri 5 bölgede
çalışma yürüttüler. 25 Nisan günü
son durakta 12 kişinin katılımıyla
bildiri dağıtıldı, pullama yapıldı. Aynı
günün akşamı yaklaşık bir saat süreyle
megafonla çağrı yapıldı, kahveler
tek tek dolaşılarak 1 Mayıs’a çağrı
yapıldı.
Akşam saatinde Aşık Veysel Parkı’nda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla
bir program düzenlendi. 1 Mayıs’ın
kısa tarihini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Davul zurna ve halaylarla biten programa katılan halkın
bir kısmı da bulundukları sokaklarda
1 Mayıs çalışması için aldıkları pulları
yapıştırmak için parktan ayrıldılar.
Aynı gün Son Durak ve Düz bölgesinde gün boyu stant açılarak, çağrı
yapıldı. Nalbur bölgesinde 24 Mayıs
ve 25 Mayıs’ta yapılan kapı çalışması
ve esnaf çalışmasıyla emekçilere 1
Mayıs anlatıldı. Bu bölgede bulunan
konfeksiyon atölyesindeki işçilere
de çağrı yapıldı. Sekizevler bölgesinde
yapılan kapı çalışmasında mahalleliye
çağrı yapıldı. Gecekondu bölgesinde
dağıtılan yıkımlara karşı bildiri ile

halk yıkımlara karşı 1 Mayıs Alanı’nda birlik olunmaya çağrıldı.
24 Nisan günü Karayolları bölgesinde de halk pazarında bildiri dağıtıldı.

İstanbul-Nurtepe
Sokullu Caddesi’nde 25-26 Nisan
2012 tarihinde Halk Cepheliler masa
açarak 1 Mayıs çağrısında bulundular.
2 saat açık kalan masada bildiri de
dağıtıldı. 25 Nisan’da Liseli DevGenç’liler Kağıthane Lisesi’nde bildiri
dağıttılar. AKP’nin polisi bildiri dağıtan liselileri engellemeye çalıştı.
Liseli Dev-Genç’liler, “Biz burada
1 Mayıs’a çağrı yapıyoruz. Siz bizi
engelleyemezsiniz.” diyerek polisi
teşhir ettiler. Toplam 250 bildiri dağıtıldı.

İstanbul-Şişli
Halk Cepheliler 29 Nisan günü,
1,5 x 1 m ebadındaki “Emperyalist
Saldırganlığa, Yıkımlara ve Yozlaşmaya Karşı 1 Mayıs’ta Taksim’de
Halk Cephesi Saflarında Buluşalım!”
yazılı ozalitlerden 20 tane astılar.
28 Nisan günü de devrimci tutsakların sesini alanlara taşımak için
TAYAD’lı Aileler tüm halkları 1 Mayıs alanı Taksim’e çağırdı. Önlükler
giyilerek yapılan çalışmada megafonla
konuşmalar yapıldı. 15 TAYAD’lı,
“Halk Cephesi saflarında zulme karşı
hep birlikte öfkemizi haykırmaya
çağırıyoruz” diyerek halka seslendiler.

İstanbul-Örnektepe
Halk Cepheliler, 26 Nisan günü
üç saatlik çalışma ile 30 adet Yürüyüş
dergisini halka ulaştırarak, sohbet
ettiler. 1 Mayıs sabahı Örnektepe

Gazi Mah.

Muhtarlığı'nın önünden Halk Cephesi'nin otobüsünün kalkacağı duyuruldu.

Ankara
26 Nisan günü Yüksel Caddesi’nde Dev-Genç'liler masa açarak,
300 tane el ilanını halka ulaştırdılar.
Ayrıca masanın açıldığı Yüksel Caddesi’ne yaklaşık 25 tane afişleme
yapıldı. Yapılan sesli konuşmalarla
ve afişlerle halk direnişin ve zaferin
alanı olan Taksim'e davet edildi. Ayrıca açılan dev 1 Mayıs pankartı halkın çok büyük ilgisini çekti. Hatta
oradan geçen insanlar pankartı asan
Dev-Genç'lilere asmaları için yardım
etti. 4 saat açık kalan masa halaylar,
türküler ve 1 Mayıs çağrılarıyla kapatıldı.
25 ve 26 Nisan günlerinde Ankara'nın Şahintepe, Şirintepe, Tuzluçayır
ve Ege mahallelerinde, Misket Mahallesi 1. Cadde’de, Zabıta lojmanları
ile Mutlu çarşamba pazarında toplam
350 adet afiş asıldı, bildiri dağıtıldı.

Antalya
24, 25, 26 Nisan günlerinde Akdeniz Üniversitesi kampüs ana kapısında Dev-Genç’liler yaklaşık bin
bildiri dağıttılar. 27 Nisan günü de
yemekhane önünde 600 bildiri dağıtıldı. Dağıtımdan sonra gelen
ÖGB’ler, hiçbir uyarı yapmadan DevGenç’lilerin üzerine saldırdı. 10 dakika süresince devam eden saldırıya,
Dev-Genç’liler direnerek, “Baskılar
Bizi yıldıramaz”, “İnsanlık Onuru
İşkenceyi Yenecek”, “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir” sloganlarıyla cevap
verdiler. 500 bildiri dağıtıldıktan
sonra kampüsten ayrılındı.
Liseli Dev-Genç’liler de 26 Nisan
günü Kışlahan’da “Parasız Eğitim

YÜZBİNLERİ 1 MAYIS MEYDANI’NDA BİRLEŞTİREN

Dersim

1 Mayıs Mah.
İstanbul

Sınavsız Gelecek” masası açarak 1
Mayıs’a çağrı yaptılar. 900 bildirinin
dağıtıldığı masada 14 Yürüyüş dergisi,
Tavır ve 1 kitap halka ulaştırıldı.
29-30 Nisan günlerinde de Sinan,
Kızılarık ve Gebizli mahallelerine
gidildi. Sinan Mahallesi’nde 1 Mayıs’a katılım çağrıları eşliğinde 300
bildiri dağıtıldı. 30 Nisan’da ise Kızılarık ve Gebizli mahallelerinde çalınmadık kapı bırakmayan Cepheliler,
toplam 450 bildiriyi halka ulaştırdılar.

Bursa
Bursa merkezi ve mahalleleri Mahir ve Dayının resimleri ile 1 Mayıs
Taksim çağrılarını içeren pullamalarla
donatıldı. Günler öncesinden başlayan
çalışmalarda Krapınar’dan Teleferik’e, Görükle’den Erikli’ye, Panayır’dan Vatan’a, Kestel’den, Arbayatağı’na, Yavuz Selim’den Esenevler’e yüzlerce pullama yapıldı. 29
Nisan’da, ellerinde 1 Mayıs bildirileri,
kuşlamaları, pullamaları ve Yürüyüş
dergileriyle ile Halk Cephesi ve Yürüyüş önlükleriyle 9 Halk Cepheli
mahalle mahalle dolaşarak 1 Mayıs
çağrısı yaptılar. Gün sonunda 2500
bildiri dağıtılırken, 5000 kuşlama,
350 pullama yapıldı. 47 Yürüyüş
dergisinin de satıldığı 1 Mayıs çalışmaları geç saatlere kadar sürdü.
30 Nisan’da Uludağ Üniversitesi’nde bildiri dağıtılarak, pullama
yapıldı. Ayrıca yemekhane önünde
bildiri dağıtımı yapıldı.

Bursa-Gemlik
29 Nisan günü Gemlik’in eski ve
yeni sahil bölgelerinde toplu bildiri
dağıtımı ve kuşlama yapan Halk
Cepheliler, 2 saat içinde 750 bildiri
dağıttılar, binlerce kuşlama yaptılar.
Ayrıca Gemlik ilçe merkezinde, ma-

hallelerinde ve köylerinde pullama
yapıldı.

Çanakkale
29 Nisan günü akşam saatlerinde
Çanakkale’nin cadde ve sokaklarına
Halk Cephesi’nin 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağını belirten pullar yapıştırıldı. Toplam 150 tane pul yapıştıran Dev-Genç’liler Çanakkale
halkını Taksim’e çağırdılar.
29 Nisan günü Çanakkale Gençlik
Derneği Girişimi tarafından Kemerdere piknik alanında 1 Mayıs pikniği
düzenlendi. Piknik ilk olarak DevGenç flamasının alana asılmasıyla
başladı. Ardından getirilen yiyecekler
kolektif bir şekilde hazırlandı. Ardından gruplara bölünen Dev-Genç’liler çeşitli oyunlar oynadılar. Oyunlarda birinci olan gruplara hediyeler
verildi. Yemek hazırlanırken halay
çekilirken, sonrasında 1 Mayıs’ın
önemi üzerine konuşuldu. Konuşma
bitiminde piknik alanı gezildi ve
halkla sohbet edildi. 20 kişinin katıldığı piknik türküler, marşlar ve
halaylarla bitirildi.

Çanakkale-Biga
Dev-Genç’liler, 27 Nisan günü
Çanakkale/Biga’da Kapalıçarşı önünde yaptıkları basın açıklamasıyla 1
Mayıs’ta Taksim’de Halk Cephesi
saflarında olacaklarını duyurdular.
“Taksim 1 Mayıs Alanıdır Şehitlerimizle Kazandık” yazılı pankartı açan
15 Dev-Genç’li, polisin engelleme
çabalarına rağmen çalışmalarına devam ettiler.

İzmir
İzmir’in Yamanlar Mahallesi’nde
29 Nisan günü Halk Cepheliler “1

Bursa

Mayıs’ta Umudu Büyütmek İçin Halk
Cephesi Saflarına!” yazılı 50 pul yapıştırıp “Tekelerin Kölesi Olmayacağız, Esnek Güvensiz Çalışmaya,
Taşeronluğa İstihdam Bürolarına Hayır!...” yazılı 2000 kuşlama yaptılar.
Devrimci İşçi Hareketi de 23 Nisan günü Kemeraltı girişinde bildiri
dağıttı. Toplam 500 adet “Emperyalizme ve İşbirlikçilerine Karşı Kendi
İktidarımızı İçin Birleşelim Savaşalım
Kazanalım” başlıklı bildiri halka
ulaştırıldı.
26 Nisan günü Limontepe’de “1
Mayıs’ta Taksime, Yaşasın 1 Mayıs,
Cephe” yazılamaları yapıldı. Ayrıca
Eski İzmir’de bulunan Naci Şensoy
Lisesi’nin içine de yazılama yapıldı.

Sayı: 315

Yürüyüş
6 Mayıs
2012

Adana
Adana Halk Cephesi, 29 Nisan
günü Adana DSİ piknik alanında 1
Mayıs pikniğini yaptı. Sabah erkenden
alanın hazırlanmasına girişen Halk
Cepheliler, otobüslerin 10.00 sularında alana gelmesiyle halkı karşılamaya geçti. Adana'nın yoksul mahallelerinden gelen çocuklar, hemen
halat çekme ve çuval yarışlarına giriştiler. Halka, hoş geldiniz, denilerek
yapılan açılış konuşmasının ardından
1 Mayıs Pikniği’nin dayanışma ve
birlik açısından önemi ve 1 Mayıs'ta
neden Taksim'de olunması gerektiği
anlatıldı. Öğle yemeğinin yenmesinin
ardından Adana Özgürlükler Derneği
müzik grubu ve yerel sanatçı Rıfat
Hınıs'ın yaklaşık 3 buçuk saat boyunca seslendirdiği türküler ve halaylarla coşkunun iyice arttığı pikniğin
kapanış konuşmasında, tekrar 1 Mayıs'ta Taksim'de olma çağrısı yapıldı.
Hep birlikte çevre temizliğinin yapılmasıyla 135 kişinin katıldığı piknik
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Kocaeli

Ankara

sona erdi.

Balıkesir

Sayı: 315

Yürüyüş
6 Mayıs
2012

29 Nisan günü Balıkesir Gençlik
Derneği üyesi öğrenciler, Değirmen
boğazı mevkiinde piknik düzenlediler.
Toplu Taşıma Merkezi’nden kalkan
otobüslerle piknik alanına giden DevGenç’liler, hepbirlikte yapılan kahvaltıdan sonra sohbet ettiler. Öğleden
sonra hazırlanan yemek yenildikten
sonra oyunlara geçildi.
İlk olarak mendil kapma yarışması
yapıldı, ardından çuval yarışına geçildi. Çuval yarışından sonra çevredeki insanların çocuklarıyla top oynandı. Oyunlardan sonra masalarına
geçen Dev-Genç’liler, çalınan saz
ve gitar eşliğinde devrim türküleri
söylediler. Türküler sırasında çevre
masalardan insanlar da gençlerle beraber oturup türkülere ortak oldular.
11 kişinin katıldığı piknik etraftaki
çöplerin toplanmasıyla sona erdi.

Dersim
29 Nisan günü Dersim merkezden,
Ovacık’tan, Hozat’tan ve Elazığ’dan
kalkan araçlarla Plaj köy piknik alanına gidilerek piknik yapıldı. Piknik
alanında, “Geleneksel 1 Mayıs Pikniğine Hoşgeldiniz/ Halk Cephesi”
pankartı, 1 Mayıs fotoğraf sergisi,
Dev-Genç masası ve kitap standı
açıldı. Pikniğe katılanlar arasında ilk
olarak iş bölümü yapılarak çay yapılırken kahvaltı hazırlandı, sahne
kuruldu.
Kahvaltının ardından program
açıklanarak, pikniğe katılan bölgelerin
oluşturduğu takımlarla futbol turnuvası yapıldı. Yağan yağmura rağmen
futbol turnuvası devam etti. Ve ardından yağmur altında halat çekme
yarışı yapıldı. Yarışmalar bölümü
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ses yarışması ile son buldu.
Yarışmaların ardından DevGenç’lilerin hazırladığı “30 turda 1
Mayıs alanı” adlı tiyatro oyunu oynandı. Oyunun ardından da Ovacık’tan gelen Cephelilerin oluşturduğu
grup, türküler söyledikten sonra öğlen
yemeği yendi.
Yemek arasının ardından programa, özgür tutsak Ümit İlter’in “Yeni
bir gün doğacak” adlı şiiri okunarak
başlandı. Dev-Genç’lilerin oluşturduğu koro eşliğinde türküler ve marşlar söylenerek, halaylar çekildi.
Dersim Halk Cephesi adına yapılan konuşmanın ardından üniversite
öğrencilerinin oluşturduğu müzik
grubu sahneye çıkarak türküler söyledi. 80 kişinin katıldığı piknik coşku
dolu olarak bitirildi.

Edirne
Edirne’de 27 Nisan günü Ayşekadın Yerleşkesi Eğitim Fakültesi ve
Balkan Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Dev-Genç’liler 1 Mayıs
bildirileri dağıttılar. Özel Güvenliğin
tüm tacizine rağmen Eğitim Fakültesi’nde 150, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 50 tane olmak üzere toplam
200 bildiri dağıtıldı.

Tekirdağ
Tekirdağ merkezde Halk Cepheliler 26, 27 ve 28 Nisan tarihlerinde
otogar altı, Ortacami ve merkezde
toplamda 4 adet yazılama yaparak
halkı 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırdılar.

Bolu
25 Nisan günü, Bolu Gençlik
Derneği Girişimi tarafından 1 Mayıs’ta Halk Cephesi saflarında bir-

Çanakkale

leşme çağrısı yapıldı. Bolu Merkez’e
bağlı mahallelerde Dev-Genç’liler
tarafından 1 Mayıs çalışmalarına devam edildi. Merkez mahallelerine
“1 Mayıs’ta Umudu Büyütmek İçin
Halk Cephesi Saflarında Birleşelim”
çağrısının bulunduğu duyurular asıldı.

Kocaeli
Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri,
29 Nisan günü İzmit Kent Orman'da
1 Mayıs pikniği düzenlediler. Piknikte
1 Mayıs’ın önemiyle ilgili konuşmalar
yapan Gençlik Dernekliler, civardaki
insanların da katılımıyla bağlama
çalıp, halaylar çektiler.

Mersin
Dev-Genç’liler 26 Nisan günü
Fen Edebiyat Fakültesi kantininde 1
Mayıs’la ilgili panel düzenlediler.
“1 Mayıs tarihi, neden 1 Mayıs’ta
Taksim’deyiz, 1 Mayıs ve biz” konularının konuşulduğu panele 20 kişi
katılırken 1 Mayıs pikniğine ve 1
Mayıs’a çağrı yapıldı.
29 Nisan günü de Mersin Adanalıoğlu Köyü’nde Şeyh İbrahim ziyaretine gidilerek piknik düzenledi.
Kahvaltıyla başlayan piknikte tüm
devrim şehitleri adına saygı duruşunda
bulunuldu ve ardından 1 Mayıs’ın
anlam ve önemi ile ilgili konuşma
yapılarak 1 Mayıs’ta Taksim’de olma
çağrısı yapıldı. Öğle yemeğinin ardından Kazanlı Çavbella Çocuk Grubu “Mavilim, Eftelya” şarkılarını
söylediler. Çuval, yumurta halat çekme, yakar top gibi yarışmaların da
yapıldığı piknikte büyük bir halay
kuruldu. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı
piknikte hep bir ağızdan türküler
söylendi.
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Halk Cephesi

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

KÜRDİSTAN KÜRT HALKININDIR

KÜRT HALKINA ÖZGÜRLÜK
Dili yasak, kültürü yasak, kimliği
yasak, ulusal hakları gasp edilmiş
bir halk; Kürt halkımız. Onlarca
yıldır inkar edildik. Katliamlarla
yok edilmek istendik. Asimilasyona
tabi tutulup zorla Türkleştirilmek
istendik. Türkülerimiz yasaklandı,
ezgilerimiz yasaklandı, dilimiz yasaklandı... Ancak Kürt halkı ulusal
taleplerini savunmaktan, gasp edilen
kendi kaderini tayin hakkı için mücadeleden asla vazgeçmedi.
Baskı, zulüm, katliam politikalarıyla Kürt halkını sindiremeyeceğini
anlayan AKP iktidarı "Kürt sorununu
ben çözeceğim" diye çıktı halklarımızın karşısına. Zorla teslim alamadığı Kürt halkını yalanlarla, Osmanlı oyunlarıyla kandırmak istiyorlardı. Kürt açılımları yapacak,
Kürt halkının ulusal talepleri karşılanacak, Kürt halkımızın çektikleri
son bulacaktı..
AKP iktidarının Kürt halkını kandırmaya yönelik bu yalanları kısa
sürede açığa çıktı. AKP iktidarı açılımın daha ne olduğu açıklanmadan
Kürt halkının ulusal taleplerine yönelik topyekün bir saldırıya geçti.
Kürt halkının direnen, savaşan
güçlerini teslim alma, Kürt halkını
sindirerek ve asimile ederek Kürtlüğü
yok etme, oligarşinin tüm güçlerinin
"gönlünde yatan çözüm"dür. Ulusal
taleplerine sahip çıktığı için binlerce
insanın tutuklanması bunun açık kanıtıdır.
AKP iktidarı sahte barış vaatlerinin, Kürt halkının hakları verilecek
yalanlarının mürekkebi kurumadan
Kürt halkının üzerine bombalar yağdırmaya başladı.
"Kürt sorununu yok sayarsanız,
yok olur" diyen Tayyip Erdoğan ve
hükümetinin Kürt sorununa çözümü
kadın, çocuk demeden 28 Aralık
günü bombalarla Uludere'de katledilen 34 Kürt köylüsünün parçalan-

mış bedenlerinde somutlanmıştır.
Bu noktada AKP iktidarı 80 yıllık
Kürt politikasının, inkar ve asimilasyon politikasının devamcısıdır.
AKP iktidarı açılımı başlattığı
zamandan bu yana geçen 3 yıllık
bir sürede Kürt halkına kan, zulüm,
işkence, katliam dışında hiçbir şey
vermemiştir. Yatırım yapacağız dedikleri Kürdistan'a da onlarca hapishane yapıp, bu hapishaneleri de
Kürt yurtseverleriyle doldurmuşlardır.
Kürt Halkımız;
Ne AKP iktidarı ne de onun efendisi Amerikan emperyalizmi Kürt
sorununa çözüm bulamaz. Türkiye
oligarşisinin Kürt sorununun çözümü
konusunda tam demokrasi uygulamaya ne gücü vardır ne de isteği.
Onların 90 yıldır bulduğu çözüm
ortadadır; imha, inkar ve asimilasyon.. Asıl amaçları hep bu olmuştur.
Kürt halkının ağzına bir parça bal
çalarak ulusal haklarından, kendi
kaderlerini tayin haklarından vazgeçirmek istemektedirler.
Kürt halkını ulusal taleplerinden
vazgeçirmeye ve hak kırıntılarıyla
yetinmeye ikna etmeye çalışan tüm
politikalar reddedilmelidir. Bu noktada AKP iktidarının yalanlarına
inanmak, AKP'den Kürt sorununa
çözüm beklemek Kürt halkına daha
büyük zulümlerin, ulusal baskının
kapılarını aralamaktır. Bugün AKP
iktidarı ile uzlaşmaya çalışan Kürt
milliyetçi hareketinin yaşadıkları ortadadır. Binlerce tutsak verilmesine,
birçok geri adım atılmasına, onlarca
kez ateşkes ilan edilmesine rağmen
AKP iktidarına tek adım attırılamamıştır.
Bugün çözüm hala AKP'den,
Amerikan emperyalizminden veya
AB emperyalistlerinden beklenmektedir.
AKP iktidarı emperyalizmin işbirlikçisi bir iktidardır. Kendinden

önceki iktidarlardan bir farkı yoktur.
Ne AKP iktidarı ne de bir başka düzen partisi Kürt sorununu halkla lehine çözemez. Hepsinin yapmaya
çalışacağı özünde aynıdır; Kürt halkını hak kırıntılarıyla kandırarak
kendi kaderini tayin hakkı mücadelesinden vazgeçirmek!
Kürt Halkımız;
Kürt sorunun tek bir çözümü
vardır. O da Ulusların Kendi Kaderini
Tayin Hakkı’dır. Bu hakkı ne AKP
iktidarı ne de onun efendisi olan
emperyalistler halklara vermez. Halklar bu hakkı onların elinden zorla
almalıdır. Bizim yapmamız gereken
de budur. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ülkemizdeki iktidarını
yıkmak ve yerine kendi iktidarımızı
kurmaktır.
Kürt halkının kurtuluşu Amerika'da
veya Avrupa Birliği’nde değildir.
Onlar Kürt sorununun var olma nedenidir. Kürt ulusunun kurtuluşu ülkemizdeki emperyalist boyunduruğu
parçalamadan gerçekleşemez.
Kürt halkının kurtuluşu emperyalizmle ve oligarşiyle uzlaşmada
değildir!
Kürt halkının kurtuluşu teslimiyette değildir!
Kürt halkının kurtuluşu Anadolu'nun diğer ezilen halklarıyla birlikte
kurtuluşa kadar savaştadır. Anadolu
ihtilalindedir. Devrimci halk iktidarındadır. Türkiye halklarının adalet,
eşitlik ve onurlu bir yaşam mücadelesindedir. Sosyalizm kavgasındadır.
Kürt halkı ancak Türk halkıyla,
Anadolu halklarıyla omuz omuza savaşarak, anti-emperyalist, anti-oligarşik
halk devrimini gerçekleştirerek kendi
kaderini tayin hakkını kazanabilir.
Bunun dışında Kürt halkına çözüm
diye sunulan her yol inkar ve asimilasyona, teslimiyete hizmet etmektir.
Kürt halkının kaderi, 80 yıllık ilhak,
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imha, asimilasyonu uygulayanların
iktidarı yıkılmadan, değişmez!
Kürdistan Kürt halkınındır. Kürdistan'da ne yapılacağına karar verme
hakkı ve yetkisi sadece Kürt halkına
aittir. Bu hak emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı savaşılmadan
kazanılamaz. Bu hakkımızı elimizden
alanlara, bizi kendi ülkemizde tutsak
durumuna düşürenlere, Türkiye'yi
bir halklar hapishanesine çevirenlere
karşı savaşacak ve kazanacağız. Türk

ve Kürt halkı bu savaşta yan yana
omuz omuza ortak düşmanlarına
karşı birlikte savaşacak ve zaferi
birlikte kucaklayacak kendi iktidarlarını kuracaktır.
Halklarımızın kurtuluşu için birleşelim, savaşalım, kazanalım.

Yürüyüş
6 Mayıs
2012

YAŞASIN KÜRT VE TÜRK
HALKLARININ ÖZGÜRLÜK VE
SOSYALİZM MÜCADELESİ!
KÜRDİSTAN KÜRT HALKI-

HALK CEPHESİ

AKP’nin polisi kendisine işbirlikçi yaratmak için
uzun süredir çalışıyor. Son olarak İdil Kültür merkezi
çalışanı Ali Rıza Çelik, geçtiğimiz hafta İstanbul Emniyet
Müdürlüğü polisleri tarafından Okmeydanı İstaç durağında
gözaltına alındı. Sokak ortasında gözaltına alınan Çelik,
Feriköy Çocuk Polis Karakolu’na götürülerek burada
işbirliği teklif edildi.
Polis istediği cevabı Çelik’ten alamazken; Sanat
Cephesi, polisin işbirlikçi yaratma çabasıyla ilgili olarak
28 Nisan’da yaptığı yazılı açıklamada, 29 Nisan’da Okmeydanı Sibel Yalçın Direniş Parkı’nda basın açıklaması
yapacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca, “İşbirlikçilik
dünyanın en onursuz, en alçakça işlerinden biridir.
Ancak bu teklifi yapanların yapabileceği bir alçaklıktır

Çayan’a Can Katarak
Sahiplenecek, Tutsaklarımıza
Tutsaklar Katarak Çayan’ı
Faşizme Dar Edeceğiz!
Cepheliler 26 Nisan günü İstanbul’un Çayan
Mahallesi’nde “Burası Çayan Mahallesi”, “DHKPC”, “Umudun Adı DHKP-C”, “Çayan Faşizme
Mezar Olacak” yazılamaları yaparken, mahallenin
içinde dolaşan akrepteki polisler Cepheliler’i gözaltına almaya çalıştı. Cepheliler, polisin saldırısına
molotoflar ve sloganlarıyla cevap verdiler.
Akrep adı verilen polis aracını yakan Cepheliler,
daha sonra Sokullu Caddesi’ne çıkıp barikatlar
kurarak sloganlar atarak halka seslendiler. Yapılan
konuşmalarda “Mahallelerimizde uyuşturucuya,
fuhuşa, kumara, faşist çeteleşmelere izin vermeyeceğiz. Çayan Mahallesi şehitlerimizin kanıyla
tarih yazmış bir mahalledir. Katil polisi mahallelerimizde barındırmayacağız. Çayan’a can katarak
sahiplenecek, tutsaklarımıza tutsaklar katarak Çayan’ı faşizme dar edeceğiz. Çayan Cephedir Mücadeledir, Çayan Faşizme Mezar Olacak!” denildi.
Eylem katillerin mahalleden çekilmesiyle iradi
olarak bitirildi.
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KÜRT HALKIMIZA YÖNELİK
TECRİT, TUTUKLAMA VE KATLİAMLAR DEVLETİN TÜKENİŞİDİR. TECRİTE SON VERİN!
KÜRT HALKININ KURTULUŞU ANADOLU İHTİLALİNDEDİR.
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM, KAZANALIM!

BAŞARAMAYACAKSINIZ!
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işbirlikçilik. Anadolu halklarının geleneğinde arkadaşını
satma, yarı yolda bırakma değil; ölümüne sahiplenme
vardır. Bu dün böyleydi bugün de böyle olacaktır. Bu
güzel değerlerin tek takipçisi devrimcilerdir. Değerlerimizi
korumaya, yaymaya devam edeceğiz.” denildi.
Marmara Üniversitesi’nde okuyan Özgecan isimli
Dev-Genç'liye de polis tarafından işbirlikçilik teklif
edildi. Şehit fotoğraflarını göstererek, "Seni de böyle
canlı bomba yapacaklar.” diyerek yalanlarla korku yaratmaya çalışan polis, Gençlik Federasyonu ve İdil
Kültür Merkezi’ne gidip geldiğini bildiklerini söyleyerek,
ajanlık teklifinde bulundu.
Gençlik Federasyonu, 27 Nisan günü yaptığı yazılı
açıklamada, "AKP’nin işbirlikçilik, ajanlık teklifleri bizi
mücadelemizden döndüremez" dediler.

Belediyelerin Halkı
Soymasına İzin Vermeyeceğiz!
Kırklareli Halk Komitesi, Kırklareli Belediyesi tarafından
cadde ve sokaklarda uygulamaya konan “ücretli parkmetre”
uygulamasına karşı başlatmış olduğu imza kampanyasını
27 Nisan günü Belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla sonlandırdı.
İki aylık kampanya süresince 5 bin 150 adet imza toplandığı bilgisini veren komite, ücretli parkmetrenin kaldırılması talebini bir kez daha dile getirdikten sonra bir heyet
oluşturarak, belediye binasına girdi. Yetkililerin randevu
vermemesi üzerine ısrar edilirken, Kırklareli Belediye
Başkanı Cavit Çağlayan ile ayaküstü görüşüldü. Çağlayan,
3 yıllığına sözleşme yaptıklarını, esnafın da destek verdiğini
söyleyince, komite üyeleri doğru olmadığını anlattılar. Yerel
basının yakın ilgi gösterdiği eylem sonrası komite üyeleri
sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek oradan ayrıldılar.

Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız
İnanç Özgürlüğü İstiyoruz!
Devrimci Alevi Komitesi (DAK), tarafından başlatılan
“İnanç Özgürlüğü İstiyoruz” kampanyasının çalışmaları
devam ediyor. 26 Nisan günü İstanbul Mecidiyeköy’de
halka seslenerek bildiri dağıtıldı. İki saat içersinde yaklaşık
1000 adet bildiri dağıtılırken, kampanya çalışmalarının
devam edeceği bilgisi de verildi.
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Kürt Halkının Kaderi Washington’da Değil

Anadolu İhtilalindedir!
◆ "Kürt sorunu ve
Ortadoğu söz konusu
olunca artık ABD'nin de
bu konuda en önemli
aktörlerden biri olduğu
gerçeğini görmemiz
gerekiyor."(Hasip Kaplan,
Birgün, 25 Nisan 2012)

◆ “Bütün partilere
dünyayı gezmek helal de
bize mi haram. Biz de
derdimizi ya da çözüm
önerimizi bütün dünyaya
birinci elden anlatmak
istiyoruz."

◆ "Kürt halkı, Türkiye
açısından içerde de,
dışarda da bir tehdit
değildir. Eğer Türkiye
bölgesel politikalarda çok
daha etkili olmak,
gerçekten de bölge barışına
hizmet etmek istiyorsa,
Türkiye'deki Kürtlerle
barışçıl çözüme ulaşmalı.”
BDP Eş Başkanları Selahattin
Demirtaş, Gülten Kışanak, BDP Van
Milletvekili Nazmi Gür ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyet
22-29 Nisan tarihleri arasında görüşmeler yapmak için ABD’ye gittiler.
Heyet, ABD Dışişleri Bakanlığı
Avrupa ve Avrasya İşlerinden sorumlu
Bakan Yardımcısı Philip Gordon ile
görüştü. Demirtaş yaptığı ilk açıklamalarda ABD’ye gidiş nedenlerini
açıkça ortaya koydu. “Türkiye’nin
4. Büyük muhalefet partisiyiz. Bütün
partilere dünyayı gezmek helal de
bize mi haram? Derdimizi dünyaya

birinci elden anlatmak istiyoruz.
Bu, ne Türkiye’yi şikayettir ne de
çözümü başka yerde aramaktır.”
(26 Nisan Özgür Politika)
Derdimizi dünyaya birinci elden
anlatmak istiyoruz deniyor. Kürt sorununun çözümünün birinci muhatabı
ABD mi olmuştur? Her ne kadar “çözümü başka yerde aramak değildir”
dense de, beklenen, umut edilen budur.
Çözüm emperyalizmden beklenmektedir. Çünkü sorunun dünyaya aktarılacağı birinci el olarak Amerikan emperyalizmi seçilmiştir. Bu, halkın gücüne inanmamaktır. Halkın gücünü
yadsımak, yerine emperyalizmin gücünü koymaktır. Halkların katili emperyalizm ne zamandan beri halkların
sorunlarının çözümünde birinci unsur
olmuştur? Bugün, Ortadoğu’da yaşananlar, emperyalizmin halkların sorunlarına nasıl “çözümler” bulduğunu
göstermektedir. Bombalanan, yakılanyıkılan, işgal edilen ve zenginliklerine
el konulan ülkeler. Milyonlarca açlar
ordusu. Milyonlarca can kaybı. İşbirlikçi iktidarlarla katmerli sömürü. Durum bu iken emperyalizmden halklar
adına bir çözüm beklenebilir mi? Bağımsızlık beklenebilir mi?

Asıl Terörist
Emperyalizmdir
Demirtaş “PKK’nin de Hamas’laşacağını düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine “Gerek Amerika, gerek
Avrupa gerekse başka yerlerde terörist
örgütler listesinin tekrar gözden geçirilebileceğini
düşünüyorum.
PKK’nin de daha çok siyasi çözüm,
şiddet dışı çözüm meselesine eğilmesi,
hükümetin de buna fırsat veren politika izlemesi gerektiğini düşünüyorum.
Bu Hamaslaşma mı? Hayır, böyle
tanımlayamayız” diyor .” (26 Nisan
Özgür Politika)
Devrimciler emperyalizmin terör
listesinde olmaktan rahatsızlık duymazlar. Devrimciler için onurdur.

Çünkü devrim ve karşı-devrimin uzlaşmazlığını gösterir. Devrimciler açıkça ilan etmişlerdir. Asıl terörist emperyalizmdir. Halkları sömüren ve
katledenler, ülkeleri yağmalayanlar,
işkence edenlerdir asıl teröristler. Devrimciler ve yurtseverlerin bakışı budur.
Halklar için mücadele edenler terörist
değildir. Devrimciler halk kurtuluş savaşçılarıdır. Bu nedenle de devrimcilik
ve yurtseverlik emperyalizmin ve oligarşinin terör-terörist demagojilerine
karşı devrimci mücadeleyi savunmaktır.
Demirtaş’ın açıklamasında ise bir
icazet beklentisi vardır. “Terörist örgütler listesi yeniden gözden geçirilebilir” diyor. “Yeniden gözden geçir
ve beni çıkar” diyor. Peki neyin karşılığında? Hangi tavizler karşılığında
“terörist listeleri”nin gözden geçirilmesi
istenmektedir?
“Ben senin terör ve terörist listeni
kabul etmiyorum. Benim 34 yıllık
tarihim var. Binlerce şehidim var.
Ben halk hareketiyim. Esas terörist
sizsiniz” deme gücünü kendinde bulamıyor. Çünkü ideolojik ve politik
olarak bu güçten yoksundurlar. Halkların gücüne inanmamaktadırlar ve
emperyalizmden medet ummaktadırlar.
Güce tapan Kürt milliyetçileri,
birçok kavramı olduğu gibi emperyalizm tanımının da içini boşaltmıştır.
Milliyetçilik çıkmazı başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalizmi
kabe haline getirmiştir. Demirtaş,
açıklamalarına “Kürt halkı, Türkiye
açısından, içerden de dışarıdan da
bir tehdit değildir. Eğer Türkiye,
bölgesel politikalarda çok daha etkili
olmak, gerçekten de bölge barışına
hizmet etmek istiyorsa, Türkiye’deki
Kürtlerle barışçıl çözüme ulaşmalı,
Suriye ve Irak gibi diğer yerlerdeki
Kürtleri de tehdit algılamasından
çıkarmalıdır.” diyerek emperyalizme
çıkarlarına zarar vermeyecekleri, tam
tersine Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak için yardımcı olacakları mesajını veriyor. Aynı şeyi oligarşinin
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bakanları da yapıyor. Ahmet Davutoğlu, 26 Nisan tarihinde TBMM’de
yaptığı konuşmasında “Ortadoğu’da
değişimi biz yöneteceğiz. Ortadoğu’nun sahibi, öncüsü, hizmetkarı
olmaya devam edeceğiz” diyor. Yani
oligarşi Ortadoğu’da emperyalizmin
hizmetkarı olmaya devam edeceğinin
açık mesajını veriyor. Bu hizmetkarlığını Irak, Mısır ve Libya’da
yaptı. Halen Suriye ve İran’da yapmaya devam ediyor. On binlerce
Iraklı ve Libyalının katledilmesine
ortak oldular. Şimdi Türkiye topraklarını Suriyeli işbirlikçilere açarak,
emperyalizmin Suriye’de hizmetkarlığını yapmaktadırlar. Ortadoğu’da
açıkça emperyalizmin uşaklığını yapıyorlar. Maşa olarak kullanılıyorlar.
Peki Türkiye bunları yaparken, Davutoğlu emperyalizmin hizmetkarlığını
sürdüreceklerini söylerken, Demirtaş’ın
“Eğer Türkiye bölgesel politikalarda
daha etkili olmak istiyorsa, Kürtlerle
barışçıl çözüme ulaşmalı” sözü ne
anlama gelmektedir? Biz söyleyelim…
Bölge halklarının katledilmesinde daha
fazla söz sahibi olmasına ses çıkarılmayacağı anlamına gelmektedir. Açıkça
“Kürtlerle sorununu çöz sana destek
olalım” denmektedir. Başka halkların
katliamı ve mutsuzluğu üzerine kurulmuş bir çözümü Kürt halkı kabul
etmez. Bu politika milliyetçiliğin politikasıdır. Barzani ve Talabani bunu
çoktan yapmışlardır. Bölgede emperyalizmin yeminli hizmetkarlığını yapmaktadırlar. Hatta işi o dereceye vardırmışlardır ki, yüzyıllardır birlikte yaşadıkları halkların katledilmesine ses
çıkarmamakta, hatta alkışlamakta, katliamcıları demokrasi melekleri ilan etmektedirler. Kürt milliyetçileri, kandırılmanın, kullanılmanın ve uşaklaşmanın tarihinden ders çıkarmalıdır.

Emperyalizm Halkların
Dostu Değil Düşmanıdır
Kürt Milliyetçi Hareketi’nin emperyalizm ile bir sorunu olmadığını
ilan etmesinin tarihi eskidir. Bugünkü
icazet arayışının kökleri geçmişe dayanır. Bugün dünün tekrarıdır sadece.
20 Haziran 1999, Özgür Politika’da
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PKK Başkanlık Konseyi Üyesi Cemil
Bayık şöyle diyordu: “Şunu herkesin
bilmesi gerekiyor; biz ABD’nin Kürdistan’da, bölgede kendisine göre
istikrar yaratmasına bir şey demiyoruz. Kendi çıkarlarına göre düzenleme yapabilir… Ama bunu yaparken bir halkı kurban etmeye kalkışırsa, bunun onay görmeyeceğini
herkes bilmelidir.”
Bu, ABD emperyalizmine yeşil
ışık yakmaktır, istikrarın için bölgede
istediğini yapma hakkın var demektir..
Demirtaş’ın açıklamaları ile Cemil
Bayık’ın açıklamaları arasında bir
farklılık yoktur. Geçen 13 yıllık süreçte Kürt milliyetçi hareketinin emperyalizme bakışı değişmemiştir.
Pragmatizm. Kürt milliyetçilerinin
gözünü kör etmiştir. Adeta emperyalizme “Gelin bölgede istediğiniz
atı oynatın. Yeter ki, Kürt sorununu
çözün” denmektedir. ABD ve diğer
emperyalist ülkelerin ve de işbirlikçilerinin bölgede istikrarı nasıl sağladığı ise sır değildir.

Milliyetçilik
Tutarsızlıktır
Kürt Milliyetçi Hareketi hiçbir
zaman tutarlı bir politik çizgiye sahip
olamamıştır. Çünkü ideolojik tutarlılığı yoktur ve milliyetçilik politikada
savrulmayı beraberinde getirmektedir.
Kendine ve halkların gücüne olan
güvensizlik milliyetçi düşünceyi oradan oraya savurmakta, hangi limanda
demir atacağı belirsizleşmektedir.
Bir gün düşman ilan edilenler ertesi
gün dost ilan edilmiş, dost ilan edilenler düşman ilan edilmiştir. Bir
bakmışsınız “Silah Kürtlerin garantisidir” denmiş, bir bakmışsınız
“Silahlı mücadelede ısrar yanlıştır”
denmiştir. Çünkü yaşananlara net bir
bakış yoktur ortada. M-L olunmadan
da, Marksist bilime sahip olunmadan
da doğru bir bakış, doğru bir politika
mümkün olamaz. Kürt milliyetçileri
dostu düşmanı karıştırmaktadır.
Bugün çözüm için heyet gönderdikleri Amerika için Öcalan, 18 Mayıs
2001’de, İmralı Hapishanesi’nde devlet heyetiyle yaptığı görüşme sonrası;
“Türkiye NATO gladyo ile, ABD

Bu sözler Abdullah
Öcalan’nın İmralı’da
söylediği sözlerdir.
◆ “Tü rkiye burada bü yü k tehlikelerden korunma kadar, tersine yani
gü ç kaynağına dönü ştü rme şansına
sahip olacaktır. İçte ve dışta
PKK’nin askeri savaş olanakları
çözü mle birlikte Tü rkiye’nin hizmetine girecektir.”

◆ “... dış politikada itilen başta
Avrupa olmak ü zere birçok mevziye girme ve gerçekten bölgede lider ü lke konumuna yü kselme bu
çıkmazdan ve çatışma ortamından
kurtulma ile yakından bağlantılıdır.”

◆ “İç çıkmaz ve çatışma ortamının demokratik çözü m yolu, en
çarpıcı etkisini dışa açılımda gösterecektir. En başta AB’ne ü yelik
sorun olmaktan çıkacak ve gerçekleşecektir.”

◆ “Bölgesel liderlik özgü cü ne dayalı olarak, en iddialı konuma gelecektir. Özellikle Kü rtlerin bölgesel
dostluğu, bölgesel gü cü ne bü yü k
katkı sağlayacaktır. Tarihte olduğu
gibi gü nü mü zde ve gelecekte de
Kü rtlerin bu rolü Ortadoğu’da haklı
ve gü çlü olmanın temeli olacaktır.
Stratejik bir tehlike olarak
görü lmekten çıkıp dayanılan temel
bir gü ç haline gelecektir.”
◆ “Bu temelde Balkanlardan
Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya kadar gü çlenmenin yolu açılacaktır.”
ile anlaşmış durumda. Kürtleri topyekün bitirme, tasfiye etme planı
devrededir. Ortadoğu’da Türkiye
desteğine karşılık Kürtlerin kellesi
Türkiye’ye verilecek. Bu konuda
ABD ile anlaşmışlar, bu anlaşma
Kürtlerin yok edilmesi üzerinedir.
…Türkiye’nin Ortadoğu’da ABD’ye
vereceği destek karşılığı ‘Kürtlerin

YÜZBİNLERİ 1 MAYIS MEYDANI’NDA BİRLEŞTİREN

kellesi’ üzerine anlaşma yapıldı”ğını
belirterek, yeni bir gladyonun devrede
olduğunu söylüyordu. Bugün ise
Kürtlerin kellesini isteyenlerin ayağına gidip icazet dileniliyor.
Aynı şekilde Erdoğan ve AKP
için de “Çillerleşti” ve Kürtlere karşı
“imhaya girişiliyor” tespiti yapılmakta, diğer tarafta ise “Çok yakında
çok iyi gelişmeler yaşanacak, ortamı
gerecek tavırlardan kaçının” deniyor.
Ama gelinen noktada herkes bilmektedir ki; Kürt halkı adına hiçbir
olumlu gelişme yaşanmamıştır. Tam
tersine oligarşi yeni katliam saldırılarına girişmiş, köylüleri uçaklarla
bombalayarak katletmiştir. Gerillalar
kimyasal gazlarla katledilmiştir.
Yani oligarşinin kontrgerilla yöntemlerinde bir değişiklik olmamış,
halka karşı savaş devam etmiştir.
Öcalan’ın iyi gelişmeler dedikleri
Kürtçe bir kanalın açılmış olması,
yasalarda bir takım sözde hak kırıntılarının tanınmış olmasından başka
bir şey değildir.

Emperyalizme Yapılan
Çağrılar Devrimcilikle,
Ulusalcılıkla Bağdaşmaz
Kürt milliyetçi hareketi bugüne
kadar onlarca kez çeşitli emperyalist
kuruluşlara ve ülkelere çağrılar yapmıştır. Peki ne adına ve kim için yapılmıştır bu çağrılar? Kimin çıkarını
gözetmektedir? “Avrupa Birliği ve
NATO’nun Kosova’ya gösterilen
hassasiyetin yüzde birini de Kürtlere
ve Kürt sorununa göstermek gerekiyor.” (PKDV Başkanı, 2 Nisan
1999)
“Kosova’ya, Yugoslavya’ya müdahale eden NATO, Türkiye’deki
Kürt sorununa da müdahale etmelidir.” “Batı eğer isteseydi sorunu çözerdi. Nasıl ki, Kosova’da çözüyorsa,
Kürdistan’da da çözer. ... Batı, çözümü
istemediği için bugünkü sorunlar ortaya çıkmıştır.” (Cemil Bayık, 20 Haziran ‘99) Açıkça emperyalistlere çağrı
yapılıyor. “Gelin Çözün” deniyor.
“Eğer isterseniz çözersiniz” deniyor.
Bunlar devrimci bir hareketin, ulusal
bir hareketin düşünceleri olamaz. Ko-

sova’da nasıl çözdükleri ise çok bilinen
bir gerçek. Katliamlar, tecavüzler, bölünüp parçalanmalar... Emperyalistler
Kosova’yı rahatça sömürebilecekleri
gibi param parça ettiler. Bu parçalarda
yaşayan halkların hangi sorunları çözüldü?
Emperyalizmden medet umulduğu
bir durumda ulusal kurtuluşçuluktan
bahsedilebilir mi? Hem emperyalizme
çağrılar yapacaksın, hem “Gel bu
sorunu sen çöz, ben de senin varlığına ses çıkarmayayım” diyeceksin
ve sonra da ulusal kurtuluş hareketi
olduğunu iddia edeceksin. Burada
ulusal kurtuluşçuluk değil tam aksine
ulusal bağımlılık vardır. Kürt halkının
kaderini emperyalistlerin insafına
terk etmek vardır. Hem de kardeş
halkların katledilmesini görmezden
gelerek! Burada her şeyden önce bir
pervasızlık ve çürüme vardır.
Birçok kez tekrarlamışızdır. Kendi
gücüne güvenmeyen hareketler, sosyalizmin gücüne güvenmeyen hareketler sosyalist sistemin yıkılmasıyla
beraber yörüngelerini şaşırmış ve
emperyalizmin yörüngesi etrafında
dönmeye başlamışlardır.
Emperyalizmin demokratlığını ve
insancıllığını keşfetmişlerdir. Kürt
Milliyetçi hareketinin dün de bugün
de yaptığı budur. Emperyalizmi halkların çözümünün anahtarı olarak görmekte ve göstermektedirler. Bu noktada bağımsızlıktan, özgürlükten vazgeçilmektedir.
“Dünya koşulları artık böyle bir
şeyi [bağımsızlığı-bn] kaldırmıyor,
ulusal sorunun çözümünde zorlanıyor. İki bloka ayrılmış dünyanın
ortaya çıkardığı gerçeklik gibi bir
durum sunmuyor. Yaşanan gelişmeler içerisinde geri bir çözüm oluyor. Ayrılmak, ayrı devlet kurmak,
emperyalist sistemden gelen egemenlik yaklaşımına karşı cephe almak, bütünüyle sistem dışına çıkmak
ve kendi kabuğuna çekilmek, ulusları geliştirmiyor, -geliştirmedi de.”
(Dünyadaki Değişimin Özellikleri
ve Partimizin Yenilenme Yaklaşımları,
Serxwebun, Sayı 212)
Burada söylenen açıktır. Artık
dünya koşulları bağımsızlığı kaldır-

Yurtsever bir hareketin
ABD’de işi olamaz. Çünkü
orası dünya halklarına
karşı savaşın ana karargahıdır. Tüm dünyadaki açlığın, yoksulluğun, sömürünün, katliamların, işgallerin karargahıdır orası. Bu
nedenle de devrimcilerin
yurtseverlerin yeri orası
olamaz. Orası halk düşmanlarının ve işbirlikçilerinin yeridir.
mıyormuş. Peki neyi kaldırıyor? Emperyalizme icazeti kaldırıyor. Özgürlükten, bağımsızlıktan vazgeçmeyi
kaldırıyor. Silahlı mücadeleden vazgeçmeyi kaldırıyor. ABD’ye gidip
çözüm dilenmeyi kaldırıyor. Irak’ın
bombalanmasına sessiz kalmayı kaldırıyor. Oligarşiye “Kürt sorununu
çöz bölgede söz sahibi ol” demeyi
kaldırıyor. Bir tek bağımsızlığı kaldırmıyor. Peki on binlerce Kürt yurtseveri ne için canını vermiştir?
Öcalan’ın Rafet Ballı ile yaptığı
röportajda söyledikleri bugün Kürt
halkının kaderinin neden Washington’da arandığının da resmidir. Öcalan şöyle diyordu: “Gerçekte ABD’ye
bağlanma, İngilizler’e bağlanma
ileri bir adımdır.(…..) Yani despot
bir kocadan daha demokrat bir kocaya bağlanmadır.” Bunun için mi
canını vermiştir on binlerce Kürt
Yurtsever? Türkiye faşisttir, ABD ve
İngiltere demokrattır! Peki sormak
gerekmez mi; Balkanlardan Ortadoğu’ya, Afrika’dan Asya’ya halkları
katledenler bunlar değiller miydi?
Yoksa bu katliamları demokrasi ve
insan hakları için mi yapmışlardı?
Yoksa bu katliamlar, milyarlarca yoksullar, açlar ordusu sizi ilgilendirmiyor
mu? Bunların sorumlusu bu emperyalist ülkeler değiller mi?
Şu açıktır ki; emperyalizme yapılan
“gel çöz” çağrılarının, çözümü ABD’de
aramanın, emperyalizme ilericilik sıfatları biçmenin ne devrimcilikle ve
ne de yurtseverlikle bir ilişkisi yoktur.
Bu kendine ve halka güvensizliktir.

DEVRİMCİ POLİTİKALARDIR!

Sayı: 315

Yürüyüş
6 Mayıs
2012
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Bu ideolojik-politik zayıflıktır. Yurtsever
bir hareketin ABD’de işi olamaz. Çünkü
orası dünya halklarına karşı savaşın
ana karargahıdır. Tüm dünyadaki açlığın, yoksulluğun, sömürünün, katliamların, işgallerin karargahıdır orası.
Bu nedenle de devrimcilerin, yurtseverlerin yeri orası olamaz. Orası halk
düşmanlarının ve işbirlikçilerinin yeridir.
Devrimcilerin ve yurtseverlerin
yeri halkların yanındadır. Çözümü
de halkların mücadelesinde ararlar.
Tabi bunun için öncelikle halkın gücüne güvenmek, emperyalizmin ve
oligarşinin yenilebileceğine inanmak
gerekmektedir. Buna inanmadan halkın mücadelesinde çözüm aranmaz
ve yaratılamaz. Eğer bir çözüm bulunacaksa bu halkların örgütlü mücadelesinde bulunacaktır. Bunu yadsıyanlar ne yurtsever, ne ilerici, ne
de demokrat olamazlar.

Sayı: 315

Yürüyüş
6 Mayıs
2012

Halkların Geleceği
Emperyalizme
Karşı Savaştadır
Şu çok açıktır ki; Kürt Milliyetçi
Hareketi bu noktaya bugün gelmemiştir. Bu, yıllardır sürdürülen politikaların bugün geldiği noktadır ve
öz olarak geçmişle arasında bir fark
yoktur. Bundan yıllar önce de “Kesinlikle şimdiye kadar direk bir ABD
kurumuna ve kişilerine yönelik eylemlerimiz olmamıştır ve hedef seçilmemişlerdir.” (A. Öcalan, 15 Ağustos 1995) denmekteydi.
Zaten sorun da burada değil mi?
Evet tas tamam sorunun özü buradadır. Kürt milliyetçi hareketi bugüne
kadar emperyalizme karşı mücadele
etme cesaretini gösterememiştir. Em-

Rant Uğruna Yaratılan
Alt Yapı Sorunu Derhal
Çözülsün
Gemlik Haklar Derneği, Bursa
Gemlik’te “alt yapı” sorunu ile ilgili
yaklaşık 3 hafta önce bir kampanya
başlattı. Anket çalışması ile halkın
tepkisinin görüldüğü konuyla ilgili
olarak 26 Nisan günü bildiri dağıtılarak, imza toplandı. Gemlik Beledi-
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peryalizm, desteklediği işbirlikçi iktidarları aracılığı ile Kürt halkını katlederken, emperyalizmle savaşmayı
göze alamamışlardır. Açıkça emperyalizmin şiddetinden ve kudretinden
korumuşlar ve bu nedenle de emperyalizmin kudretli kolları altına
sığınmayı uygun görmüşlerdir.
Cemil Bayık, 20 Ağustos 2003’te
Öcalan’ın söylediklerinin üzerine
vurgu yaparak “ABD, sadece Irak’ta
değil, Suriye ve İran’da da rejimi
değiştirmek istiyor. Peki hem Suriye’de, hem de İran’da –en azından
belirli bir süre- birlikte çalışabileceği
güç kimdir? Biziz” diyor. Bu sözlerde bağımsızlık yoktur. Bu sözlerde
yurtseverlik yoktur. Bu sözlerde Kürt
halkının kurtuluşu yoktur. Kürt Milliyetçi Hareketi’nin halk iktidarı gibi
bir hedefi yoktur. Bu sözlerle Bayık,
açıkça Kürt halkını emperyalizmin
hizmetine sunmaktadır. Bu sözler
Davutoğlu’nun “Ortadoğu’da emperyalizmin hizmetkarı olmaya devam
edeceğiz” sözlerinden hiç farkı yoktur.
Emperyalizme, işbirliğine hazır denilmektedir. “Arap halklarına karşı
bana yaslan, ben sana hizmet ederim” denilmektedir.
Bu yol çıkmazdır! Milliyetçilik
çıkmazdır! Kürt milliyetçi hareket
Kürt halkının kaderini Amerikalarda
aramaktan vazgeçmelidir. Bugün Amerika'da aranan "çözüm" Öcalan'ın İmralı'da savunduğu düşüncelerdir. O
düşünceler ise mücadelenin tasfiyesi
demektir. Onca şeyden sonra yine
aynı noktaya gelinmesi milliyetçi çizginin sonucudur. Mücadelenin devrimci
bir muhtevada devamını sağlayabilecek
devrimci bir strateji, Kürt milliyetçiliği
etrafında şekillenemez. Milliyetçi çizgi

tümden reddedilmelidir. Bütün Türkiye
halklarının çıkarlarını temsil edebilecek
çizgi, Türkiye devriminin çizgisidir.
Bu çizgi halkları bölüp her halka göre
strateji yaratmayı değil, bütün halkların
birlikte örgütlenmesini birlikte mücadelesini ve iktidarını ele alır.
Emperyalizmin Ortadoğu'daki
amacı açık ve nettir. Suriye'de, İran'da
ne yapmak istediği açıktır. Başka
halkların katledilmesi ülkelerin işgal
edilip parçalanması üzerine ezilen
bir halkın kurtuluşu inşa edilemez.
Emperyalistlerden Kürt halkı için
"statü" isteniyor. Emperyalistlerin
vereceği statü eksik olsun.
Halkların tek kurtuluş yolu kendi
iktidarları için savaşmaktır. Kürt Halkının da tek bir şansı vardır; o da savaşmak! Kürt halkı bağımsızlığını ancak
ve ancak Türk halkı ve Anadolu’da
yaşayan diğer halklarla ortak mücadelede kazanabilir. Bu mücadele Anadolu’dan emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
kovulması ve Anadolu halklarının kendi
iktidarlarını kurması mücadelesidir.
Oligarşinin faşist iktidarına son verme
anti-emperyalist, ant-oligarşik halk iktidarını kurma mücadelesidir. Bunun
dışındaki hiçbir yol Kürt halkının kurtuluşunu sağlayamaz. Bunun dışındaki
yollar, Kürt halkının kurtuluşunu emperyalizmin eline terk etmektir. Bugün
Amerikalarda aranan budur. Emperyalizmin tarih boyunca hiçbir halka
kurtuluşunu sağladığı görülmemiştir.
Bu nedenle de bu savaşta düşmanla barış, uzlaşma ve teslimiyettir.
Tek yol bağımsız, demokratik, özgür
vatan mücadelesindedir.
Emperyalizmle uzlaşmayacak, bağımsız, demokratik Anadolu’yu kuracağız.

yesi'nin çevre düzenlenmesi ve alt
yapı çalışmaları diye sürdürdüğü ve
rant uğruna bir türlü bitirilmeyen çalışmaları teşhir etmek için başlatılan
kampanya kapsamında, Balık Pazarı
Caddesi, Dere Boyu Caddesi, Yeşilova
Mahallesi’ndeki ev ve esnaflar dolaşılarak, alt yapı çalışmalarının yarattığı
sorunlar dinlendi. Anket sonuçları,
halkın çevresinde yaşananlara karşı
tepkili olduğu ancak ne yapması ge-

rektiğini bilmediğini gösterdi.
Anket sonuçları sonrası bir bildiri
ve imza metni hazırlayan dernek çalışanları, 26 Nisan günü toplu bildiri
dağıtımı yaptılar. 7 dernek üyesinin
katıldığı bildiri dağıtımında Dere
Boyu Caddesi, Yeşilova Mahallesi,
Yunus Emre Parkı, Orhangazi ve
İstiklal Caddesi güzergahları gezilerek ev ve esnaflara bildiri dağıtılıp
imza toplandı.
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Müziğin İdeolojik Kökeninden
Kopartılmasına İzin Vermeyelim
Düzen müziğimizi temelsiz bırakmak, onu ideolojik kökeninden kopartıp etkisizleştirmek ister. Bunun
için de "ideolojisiz müzik yapın",
"müziğe siyaset bulaştırmayın" der.
"Propaganda sanatı öldürür", "Müzik salt haz vermeli", "İnsanı eğlendirmeli" der ve bunun propagandasını yapar. Müzik ve ideoloji kelimelerini tamamen birbirinden ayırmaya
çalışır. Yan yana geldiğinde sanatın
sanatlıktan çıkacağından bahseder.
Müzik ve ideoloji birbirinden
ayrılabilir mi peki? İdeolojisiz, apolitik, tarafsız bir sanat yapılabilir
mi?
Yapılamaz!
Çünkü, biz farkında olalım ya
da olmayalım her yaptığımız belli
bir kültürün, ideolojinin ürünüdür.
Sanatsal üretimlerimiz de ya burjuva
ideolojisinin ya da proletarya ideolojisinin ürünü olacaktır.
Görünürde bu ayrım çok net olmayabilir ama birisi baskın çıkacaktır. Bu yüzden düzenin "Müziğe
siyaset bulaştırmayın" sözleri bir
aldatmacadır. İdeolojisiz müzik
mümkün değildir. Müziğimizi ideolojik kökeninden, halkın kültüründen
kopartmak için kullandığı bir sözdür.
Müzik düzenin dediği gibi sadece
insanlara hoşça vakit geçirten, eğlendiren bir şey değildir. Bunu böyle
algılamamızı dayatan burjuvazidir.
Oysa, düzenin halkın karşısına
müzik diye çıkarttığı şeylere bakalım.
Hepsi politiktir. Müziği insanları biçimlendirmede, düzene yedeklemede
en etkili şekilde kullanır. Kendi yoz,
bireysel kültürünü halka taşımaya
çalışır. Halkı uyutan, bu düzen için
zararsız hala getirmeye çalışan, ahlaksızlığı, gizemciliği, bireyciliği
anlatan müzikleridir hepsi.
Ve bunları apolitik müzik, salt
eğlence için yapılmış müzik olarak
pazarlar. Düzenin en apolitik görünen
müziği bile, düzenin kendi propagandasını yapmak için kullandığı

müziktir. İçerik olarak burjuvazinin
halkı uyutma politikasına hizmet
eder…
"İdeolojisiz müzik yapın" demesi
aslında "Benim düşünceme göre
müzik yapın. Halkın kültüründen,
ideolojisinden değil, benim kültürümden ideolojimden beslenin."
demektir.
Burjuvazinin bu düşüncesinin küçük burjuva sanatçılardaki yansıması
ise "slogancı müzik yapmayalım"dır.
Müziğin halkın yaşadığı sorunları,
anlatması, mücadelesine hizmet etmesi,
müziği basitleştireceğini, yavanlaştıracağını ve amacından saptıracağını
söyler küçük burjuva sanatçı.
Halkın müziğini “slogancı müzik”
yaftasıyla mahkum etmeye, kötü
göstermeye çalışmaktadır küçük burjuva sanatçı. Çünkü kendi konumunu
meşrulaştırmak, düzeni karşısına
alamamasını, bedel ödeyememesini
gizlemek bir yandan da solcu-demokrat görünebilmek için devrimci
sanatçıların eserlerini slogancı müzik diye küçümsemek, hor görmek
zorundadır.
Müziğimizin ideolojik kökeninden kopartılmasına, temelsiz bırakılmasına izin vermeyelim.
Müziğimiz, eserlerimiz bizimdir.

Elimizde toplumu biçimlendirme
aracımızdır. Düzen bu aracı özünden
uzaklaştırmaya çalıştıkça biz de bu
toprakların, kültürüne, temellerimize
daha fazla sarılmalıyız. Çünkü müziğimiz ideolojik kökeninden uzaklaştığı oranda içeriksiz, kof bir hale
gelir.
Böyle bir müzik, insanları biçimlendirebilir mi? Ya da biçimlendirirse hangi biçime sokar?
Halkın sanatçısı, aydın olma,
halkı değiştirme, dönüştürme, yeni
insanı yaratma sorumluluğuna sahip
olmalıdır.
Müziğimizle insanları iyiye, doğruya, güzele yönlendirme sorumluluğumuz var. Bu noktada da müziğimiz daha iyi bir düzeni, yani sosyalizmin propagandasını yapmalıdır.
Halka mücadele azmi taşırken, bir
avuç asalağın yüreğine korku salmalıdır. Devrim mücadelesinde halkın savaşını büyütmelidir.
Bu da ancak müziğimizin ideolojik kökenine sıkı sıkı bağlanması
ile mümkündür. İdeolojimize, kültürümüze ne kadar hakimsek; içerik
ve biçim bakımından o kadar nitelikli
ürünler üretebiliriz. Müziğimizi insanları biçimlendirmede o kadar
etkili bir araç olarak kullanabiliriz.

Sayı: 315

Yürüyüş
6 Mayıs
2012

Emperyalizme Karşı Direnmek
Meşrudur Gülşah ve Meral Derhal
Serbest Bırakılsın!
Balıkesir’de Dev-Genç’liler, vatanlarının NATO üssü olmasına karşı
direndikleri için tutuklanan arkadaşları
Gülşah ve Meral’i hem anlatmak hem
de gençliği mücadeleye katmak amacıyla 27 Nisan günü “Filistine Veda”
filmini izlediler. Emperyalizmin desteği ile İsrail’in nasıl kurulduğunu
ve buna karşı direnişin meşru olduğunu anlatan film gösteriminin ardından sohbet edildi. Yaklaşık 5 aydır
tutuklu bulunan Gülşah ve Meral’in

İzmir
anlatıldığı sohbette, halkların en büyük
sorununun emperyalizm olduğu ve
bunun için mücadele etmenin zorunluluğu, parasız ve demokratik eğitimin
herkesin hakkı olduğu ve alana kadar
mücadele edileceği konuşuldu.
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Bakırköy’deki 350 bin; örgütlenmiş bir halkın
nasıl güç haline gelebileceğinin göstergesidir!

UMUDUN GÜCÜDÜR!
2. Bölüm

Sayı: 315

15 Nisan’da Bakırköy’de Grup
Yorum’un ikincisi yapılan Bağımsız
Türkiye Konseri’nin ardından Grup
Yorum ile konser üzerine yaptığımız
röportajın ikinci bölümü ile devam
ediyoruz.

Yürüyüş
6 Mayıs
2012

Yürüyüş: Radikal Gazetesinden
Murat Yetkin "bu sosyal bir
olaydır" diye Bağımsızlık
konserine dikkat çekti. Yorum
nasıl bir sosyal durumu ifade
ediyor?
Yorum:Yorum’u dinleyenler bu
düzenden memnun olmayan, insanca
yaşamak isteyen, bir değer görmek
isteyen insanlardır. “Ananı da al git”
denen, “ hadi bir takla at bakalım”
diye dalga geçilen ve horlananların
içindeki öfkeyi açığa çıkartan bir
cenk meydanıdır bağımsızlık konserleri. Devrimcilerin politik gücünü
gösteren konserlerdir. Bu yüzden
sosyal bir olaydır. Yorum, ezilenlerin,
yoksulların, sosyalizmi, devrimi isteyenlerin en güçlü, en dirençli, en
umutlu ifadelerinden biridir. Bu gerçek de örgütlü sanatın gücünü gösterir.
Sanatı kendi için yapanların, halktan
vazgeçenlerin, statükocuların üzerinde
düşünüp, kendini sorgulaması gereken
bir durumdur.
Yürüyüş: Konser öncesi nasıl bir
çalışma yürüttünüz, çalışmalardan
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bahseder misiniz?
Yorum: Biz Grup Yorum olarak,
bütün mahallelerin, birçok kurumun
yaptığı çalışmalar gibi komitelerin
kurulmasını, çalışmasını sağlamakla
uğraştık. Kitle çalışmasının güçlü
ilerlemesi için çalışmalarımız oldu.
Tanıtım ekipleri kurduk, komiteler
oluşturduk, basın çalışma komitesi
oluşturduk, teknik hazırlık için ayrı
bir ekip uğraştı, korolar için ayrı bir
komite uğraştı, sahnedeki akış ve
içerik için ayrı bir komite çalıştı.
Bütün bunlar eş zamanlı bir şekilde
örgütlene örgütlene yürüdü. Sahne
hazırlığı olarak ise, çocuk korosu,
halk korosu, Yorum korosu, orkestra
ve Yorum ekibi olarak ayrı ayrı sahneye, şarkılara hazırlandık. Belli bir
performansa eriştikten sonra ise bütün
bu koroları, Yorum ekibi ve orkestrayı
birleştirdik. Konsere bir ay kala bu
teknik hazırlıkların yoğunluğuna girdik. Son hafta ise bütün sahne ekibinin
katıldığı provalar gerçekleştirdik.
Deyim yerindeyse geceli gündüzlü
bir şekilde yüksek bir tempoda yürüdü.
Yürüyüş: Sizin dışınızda halktan
da çok kişi konser için çalışma
yaptı. Çalışma yapan insanlarda
nasıl bir motivasyon, coşku,
heyecan vardı? Bu konuda
örnekleriniz var mı? Size nasıl
ulaşıyor muydu?
Yorum: Tabi. Birçok yerde bir-

birine konserlerimizin el ilanını uzatanlarla karşılaştık. Mesela iş yerlerinden oluşan bir handa, hanın sahibi,
handa işyeri olan ve bu konserin çalışmalarına katılan bir arkadaşımıza
el ilanı vermiş, konsere çağırmıştı.
Veya bizden bağımsız bir şekilde örgütlenen tanıtım çalışmaları vardı.
Davetiyeleri bir kişi kendisi çoğaltmış
sokakta dağıtmış. Birçok bölgeden
gençler, aileler, sendikalılar otobüsler
organize ettiler, konsere gelmek için.
Genel örgütlemeden bağımsız. Grup
Yorum dinleyicileri internette bir
kampanya başlattılar, “Ben de Varım” isminde. Radyoları, televizyonları aradılar istek verdiler konser
için, canlı yayınlarda konserden bahsettiler. Birbirlerini tanımayan dinleyicilerimiz internette üzerinden organize olarak el ilanı dağıtım bölgelerine destek örgütledi. Birçok dinleyicimizle böyle tanıştık.
Yürüyüş: Konser çalışmalarında
ne tür engellerle karşılaştınız?
Yorum: Öncelikle, daha önceki
yıllarda bulduğumuz olanakların daha
da kısıtlanmaya çalışıldığını gördük.
Basınla, belediyelerle görüşmelerimizde bu ortaya çıktı. Afişlerimizin
ardından polis ekipleri gezdi, her
bölgede, yırtmak için. Bez afişleri
yırttılar, duvar afişlerini söktüler.
Afiş yapan arkadaşları gözaltına aldılar birçok yerde. Çorum’da iki dinleyicimiz tutuklandı afiş astığı için.
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Röportaj
“Yağmur yağacak, konser iptal oldu,
konserde şu konudan bahsetmeyecekler, konsere gitmeyelim” şeklinde
dinleyicilerin tavrıymış gibi gösterilen
provoke edici ve çalışmaları baltalamaya dönük, moral bozmaya dönük
çabalarla karşılaştık. Ama “Bağımsız
Türkiye” konserinin çalışmalarına,
o coşkuya hiçbiri engel olamadı.
Yürüyüş: Sol'un bu konserdeki
katkıları nasıldı? Nasıl bir tutum
sergiledi?
Yorum: Solun örgütlemeler yaparak konsere katıldığını pek görmedik. Çeşitli bölgelerden konserimize yapılan çalışmalar olmuş. Bu
konser Halk Cephesi tarafından örgütlenen bir konserdi. Örgütlenmiş
bir organizasyon içinde başka örgütlenmeler kendi örgütlenme çalışmalarını yapmaya kalkıştı. Örgütlenmiş olan emeği, kitleyi tekrar
örgütlemeye kalkıştı. Şunu söylemek
gerekir ki, devrimcilere yakışan emeğe saygı göstermek ve hazıra konmamaktır. Bu olgunlukla konsere katılmalı ve izlemelidir. Varsa olumlu
güzel bir şey, en fazla onu örnek
almalı ve kendi önüne de hedef olarak
koyabilmeli, bu hedefe ulaşmada samimi ve ciddiyetli çalışmalıdır.
Yürüyüş: Konser öncesinde
"Bağımsız Türkiye"
sloganından rahatsız olanlar
olduğu söylendi. Bu tür
tartışmalar yansıdı. Kim neden
rahatsız oluyordu bu
slogandan? Bu eleştirilerinin
temelinde ne var?
Yorum: Kimi çevreler, bu kitleselliğin büyümesini istemiyor.
Bizi ulusalcılıkla suçluyor adeta.
Oysa ulusalcılar tek bir ulusun
propagandasını yaparlar. Mesela
çeşitli ulusların temsilini yok sayarlar, o dillerde söylemezler, tek
bir ulusun bayrağını dikerler ortaya. Konuşmalarda, içerikte başka
halklar yoktur. Oysa bu konserde
olan nedir, tam tersidir. O halde
ortada bu gerçek varken, dönüp
bu gerçeğe bakmalıdır. Oradan
buradan edilen laflar üzerinden

hareket etmemelidir. Bağımsız Türkiye özlemi, emperyalizme olan bağımlılığın sona ermesi ve bütün halkların kardeşçe, birlikte yaşama özlemidir. Sosyalizm öncesinde olması
gereken bir aşamadır. Bunun dışında
propaganda yapanlar emperyalizme
bağımlılığın niyetten bağımsız bir
şekilde sürmesini isteyenlerdir. Ve
kendi faydacılıklarına, milliyetçi bakışlarına hapsolmalarıdır.
Yürüyüş: Bu slogan düzeni de
rahatsız etmiş olmalı. Bu sene 350
bin kişi olmasına rağmen
televizyonlarda ancak saniyelik
görüntüler izleyebildik. İnönü
Konserinde basının yoğun ilgisi
vardı. Bağımsızlık konserinin
birincisinde İnönü kadar olmasa
da yine burjuva medyanın ilgisi
yoğundu. Bu konserde özellikle
sansürlendiniz. Bunu nasıl
açıklıyorsunuz?
Yorum: Biraz önceki soruda bahsettiğimiz gibi evet geçmiş yıllara
göre daha özel bir sansür çabası
vardı. Basın, medya egemenlerin,
tekelci patronların, burjuvazinin elindedir. Ve egemenler bu büyümeden,
güçten rahatsız olmuştur, dolayısıyla
egemenlerin elinde olan medya da
daha az yer vermeye başlamıştır.
Sansürlemeye çalışmıştır.

Yürüyüş: Sol basında da
sansürlendiniz. Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz? Solun
yaklaşımı sansürün dışında başka
nasıl yansıdı?
Yorum: En vahimi de bu tabi.
Bazen burjuva basının ayırdığı kadar
bile yer ayırmayanlar oldu. Gündem,
Evrensel gibi gazetelerin bu çalışmaları, konsere katılan kitleyi görmezden gelmesinin devrimci bir açıklaması yoktur.

Yürüyüş: Siz ne diyorsunz bu
slogan üzerine? Neden Bağımsız
Türkiye?
Yorum: Bağımsız Türkiye; Anadolu’da yaşayan bütün halkların, dillerin, kültürlerin ilk önce emperyalizmin boyunduruğundan kurtulması
ve kendi özgür iradesine bırakılmasıdır. Bağımsız Türkiye Mahir’lerin,
Deniz’lerin dilindeki slogandır. Ki
bu sloganı devrimciler 40 yıldan
fazla bir zamandır haykırır. Mahirler
bunun için canlarını vermişlerdir. Bu
düş aynı zamanda sosyalizm düşüdür.
Sosyalizmden bağımsız değildir. Bağımsız Türkiye istemek, kendi tarihine, mücadelene, çizgine güvenmektir. Bütün bir halkı birleştirme
iddiası ve kararlığıdır. Bağımsızlık
olmadan halkların lehine hiç bir gelişme olmaz. Bağımlı olmak demek
Afişlerimizin ardından polis
sömürülmek demektir. Ki, ülkemiz
ekipleri gezdi, her bölgede,
emperyalizmin sömürgesi durumunyırtmak için. Bez afişleri yırttılar, dadır. Bağımsızlığın olmadığı yerde,
yani sömürünü olduğu yerde açlık
duvar afişlerini söktüler. Afiş
yoksulluk asla bitmez. Ülkemizin
yapan arkadaşları gözaltına
tablosu açıktır. Dünyanın 17. büyük
aldılar birçok yerde. Çorum’da ekonomisi olduğu söyleniyor. Ama
iki dinleyicimiz tutuklandı afiş buna karşın 10 milyonun üzerinde
halkımız açlık sınırının altında yaşam
astığı için. Yağmur yağacak,
mücadelesi veriyor. 50 milyon’un
konser iptal oldu, konserde şu
üzerinde insanımız yoksulluk sınırın
konudan bahsetmeyecekler,
altında yaşamak zorunda. Bunun
tek sebebi vardır: SÖMÜRÜ.
konsere gitmeyelim şeklinde
Ülkemiz emperyalizmle girilen
dinleyicilerin tavrıymış gibi
ekonomik, askeri, siyasi bağımlılık
gösterilen provake edici ve
ilişkileriyle yeraltı-yer üstü tüm kaçalışmaları baltalamaya dönük, yanakları sömürülmektedir. Emekçi
moral bozmaya dönük çabalarla halkımızın emeği, alınteri iliklerine
kadar sömürülmektedir. İşte bunun
karşılaştık.
için Bağımsız Türkiye diyoruz. Em-
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Sayı: 315

Yürüyüş
6 Mayıs
2012

peryalizmin ve işbirlikçi oligarşinin
Yürüyüş: Konser anına tekrar
sömürüsüne son vermeden, yani badönersek; konserin coşkusu
ğımsız olunmadan açlık yoksulluk son
nasıldı? Birgün gazetesindeki
bulmayacaktır.
röportajda nicelik ve nitelikten
bahsediliyordu nicelik ve nitelik
Yine demokrasi sorunu... Emperkonusunda ne diyorsunuz?
yalizmin sömürüsüne son verilmeden
Yorum: Bu tamamen Türkiye’de
asla demokrasi olmaz. Açlık ve yokvar olan bir oportünist sol hastalısulluğun olduğu yerde egemenler fağıdır. Var olan büyüklüğü, yaratılan
şist baskı ve terör olmadan halkı
örgütlülüğü görmeme, kara çalma,
asla yönetemezler. Yeni emperyalizkıskanma hali. Bazen sayılar komin yeni sömürgesi bir ülkede yönuşur,
hiçbir şey söylemeye gerek
netim biçimi faşizmdir. Kimse boş
kalmaz.
350 bin 350 bindir. Bu bir
hayallere kapılmasın, 1950’lerden
şey ifade etmiyor mu? Bunu söyleberi iktidara gelenler demokratikleşyenler
dönüp kendi örgütlenme çamekten bahsediyor, demokrasi palışmalarında
aksayan yanları sorguketleri açıyorlar. Fakat değişen nedir?
lamalı,
devrime
odaklanmalıdır, kara
Faşist terör açlık yoksullukla birlikte
çalmaya değil.
artarak sürüyor. Kimse kendini kandırmasın, özellikle bağımsızlık kavYürüyüş: Konser sonrasında
ramından uzaklaşan, sola sesleniyohalkın yorumu nasıl oldu?
ruz: AKP’nin anayasasıyla falan ülKonsere katılanlardan buna
kemize demokrasi gelmez. Faşist
ilişkin tepkileri alabildiniz mi?
terör son bulmaz. Mesele Anayasanın
Yorum: Herkesin gözlerinden,
“siviller” tarafından mı, askerler tacümlelerinden çok coşku, gurur, umut
rafından mı yapıldığı değil. Kimin
duyduğu ortaya çıkıyordu. 350 bin
için yapıldığıdır. Faşist devletin ihdeğil, sizin yanlışınız var, çok daha
tiyaçlarına esas alınarak yapılacaktır
fazlaydı diyenler çok oldu. Bize devAKP’nin anayasası. Kimse kendini
rim heyecanını yaşattınız diyenler
kandırmasın. Onun için biz ısrarla
oldu. Bir rüya gibiydi diyenler oldu.
Bağımsız Türkiye diyoruz.
Bağımsız Türkiye demek aynı
zamanda demokratik Türkiye demektir. Faşizmin yıkılması deAlbüm çalışması şu an
mektir. Ülkemizde yaşayan tüm
sürüyor. Albümün yarısına
halklar için özgürlük demektir.
Yürüyüş: Neden ücretsiz bir
halk konseri? Bu konserin çok
büyük bir maaliyetinin olduğu
açık.
Yorum: Amacımız en yoksulları buluşturmak, biraraya getirmek.
Bütün kondular, bütün açlar, acı
çekenler, bütün yoksullar Bağımsızlık Meydanı’na akmalı. Devrim
de ücretsiz olacak. Bağımsız Türkiye konserleri bu mücadelenin
bir parçasıdır.
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ulaştık diyebiliriz. Daha çok
yolumuz var. Albümde,
ülkede yaşanan katliamlar,
adaletsizlikler, emekçilerin
sorunları, emperyalizme
olan öfke dile gelecek tabi
ki. Devrimimiz, Anadolu
halklarının kurtuluş umudu,
sosyalizm inancının dimdik
ayakta durmasını anlatmaya
çalışacağız albümde.

Yürüyüş: Sanatçılar cephesinde bu
konserin yankısı nasıl oldu?
Konsere katılan sanatçıların
heyecanını nasıl yorumluyorsunuz?
Onlar nasıl değerlendirdiler
konseri?
Yorum: Katılan bütün sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu konserin çok büyük coşkusunu duydular.
Sanat cephesi açısından baktığımızda
bu bir kazanımdır. Düzen belirleyeceğine, devrimciler belirlemiştir. Yani
orada sosyalizm, devrim, umut konuşulmuştur. Ve kendi kitlelerine de
bunu taşımışlardır. Her yerden, sanatçılardan tebrikler alıyoruz. Sanatçıların biraraya gelip, örgütlenmesiyle,
daha büyük üretimler sahnelenebilir.
Yürüyüş: Bu sene içinde yeni bir
albümün çıkacağını söylediniz.
Çalışmalarınız ne aşamada?
Albümde neler bulacağız?
Yorum: Albüm çalışması şu an
sürüyor. Albümün yarısına ulaştık diyebiliriz. Daha çok yolumuz var. Albümde, ülkede yaşanan katliamlar,
adaletsizlikler, emekçilerin sorunları,
emperyalizme olan öfke dile gelecek
tabi ki. Devrimimiz, Anadolu halklarının kurtuluş umudu, sosyalizm inancının dimdik ayakta durmasını anlatmaya çalışacağız albümde.
Yürüyüş: Sizin ayrıca eklemek
istediğiniz ve Yürüyüş okurlarına
söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Yorum: Buradan bütün Yürüyüş
okurlarının 1 Mayıs bayramını kutluyor,
Halk Cephesi saflarında buluşmak
üzere diyoruz. Taksim Meydanı’nı devrim meydanına çevireceğiz. Türkülerimizi hep birlikte o coşkuyla söyleyeceğiz o gün. 15 Nisan Bağımsızlık
Meydanı’nın coşkusunu Taksim’e taşıyacağız. Konserimize emek veren
herkese sizin huzurunuzda tekrar teşekkür ediyoruz.
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Bakırköy Bağımsız Türkiye Halk Konserini

Halk Anlatıyor...

14. yıldır İstanbul konserlerini
neredeyse hiç kaçırmadım. Bostancı,
Harbiye, İdil ve hatta Altınoluk konserlerine bile gittim. Hamileydim
İnönü'deki konserlerine karnımda kızımla gittim. Kızım yaşına girmemişti
Bakırköy'deki tarihe geçen konserine
kızımla gittim. Bu sene de On'ların
türküsünü kızımla söylemek için yine
gideceğiz. Bizim tarihimizi güçlüler
değil direnenler yazıyor, onların yanında olacağız.
***
İki eli kanda olsa gidilecek konserler... Her ne olursa olsun gideceğimiz konser.
***
"...300 bin yürek aynı türküleri
söylemenin, aynı dili konuşmanın,
aynı halayda omuz omuza olmanın
coşkusunu yaşayacak..."
***
Sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhtemelen de ıslanacağız; ama yine de
değecek. Eminim buna.
***
Fırtına da kopsa gideceğim konserdir.
***
Efsaneler arasına gireceğine inandığım konser. Medyada an itibariyle
bir tek satır bile bahsedilmiyor
oluşu da beklenen 300 bin kişinin
de aşılacağının bir göstergesidir
benim nazarımda.
***

İstanbul'da olsaydım
da gitseydim dediğim
konser. Cemo'yu hep beraber söylemek vardı.
***
Hüseyin turan sempatikti, Nihat Behram
coşkuluydu, Aylin Aslım
kendi halindeydi, Zülfü
biraz işin şovundaydı.
Aynur'u beklemeden çıktım, belki de gelmemiştir
bilmiyorum. Güzel konserdi vesselam, biz yorgunluktan sahayı terk ederken hala
akın akın seyirci geliyordu.
***
Konser girişi, esnası ve çıkışındaki
akın akın insan topluluklarını görmek
her şeye değerdi. Sanki güneşe yürüyorduk el ele omuz omuza... O
an geçti içimden, güneşin zaptı yakındır diye... Tahminim odur ki, 200
bin kişi vardı ve belki de daha fazlası.
4 saat boyunca ayakta beklesek de,
itişip dursak da, tüm yoldaşlarla
aynı havayı solumak, aynı coşkuyu
yaşamak gibisi yoktu hiç...
***

Yürüyüş: Grup Yorum sizin için
ne ifade ediyor?
Ceren Türkdoğan (Esenler): Grup
Yorum benim için özgürlüğü, bağımsızlığı, eşitliği ifade ediyor.
Recep Çelik (Diyarbakır): Grup
Yorum içimizdeki sol ruhu uyandırıyor.
Gittiğimiz yolda bize güç veriyor.
Mehmet Doğru (Çanakkale): Grup
Yorum benim için en başta özgürlüğü,
halkların kardeşliğini, tek sesliliği ifade
ediyor.
Meral Akyol (Avusturya): Bana
gençliğimi hatırlatıyor. Çünkü ortaokul
ve lisede Grup Yorum’u dinleyerek büyüdük. Onun dışında Halk Cephesi demek benim için Grup Yorum.
Özlem Ceylan (Viyana): Grup Yorum halktır. Grup Yorum sosyalizmdir.
Grup Yorum bizim sesimizdir.

Atılan sloganlar, yumruklar, söylenen şarkılar ayrı ayrı bir başkaydı
sanki... Cemo ile birlikte tek yürek
olup hüzünlendik, Şafaklar Tutuşsun
ile tutuştuk halaylara, Hasta Siempre
ile Che'yi andık, Çav Bella ile özlem
giderdik...
***
Her şey öyle güzeldi ki, şu an
ancak bu kadarını yazabiliyorum...
Teşekkürler Grup Yorum. Hala tek
yürek gibi çarpmamıza katkıda bulunduğunuz için ve yine teşekkürler
hala vazgeçmediğiniz/vazgeçmeyeceğiniz için...
***
Gayet güzel ve sorunsuz geçen
unutulmaz bir konser oldu. Arada
çarşı grubunun açtığı pankart sorun
yaratacak gibi olduysa da (pankart
açma yasağı varmış sanırım) görevlilerin uygun bir şekilde izahı ve
çarşı grubunun anlayışı neticesinde
olay kapandı. Bu arada o ne kalabalık, o ne coşkuydu öyle.
***
Sanatçılara gelince; Hüseyin Turan'ı çok özlemişiz. Her zamanki
sempatikliğiyle içimizi ısıttı. Zülfü
Livaneli çok acele bir program yaptı,
bence daha fazla kalmalıydı sahnede.
Aylin Aslım son günlerdeki sıkıntılara
rağmen fena değildi. Aynur Doğan
hakkında pek birşey söylemeye gerek
yok, kolonlar ağladı resmen. Velhasılı kelam seneye tekrar görüşmeyi özlemle bekliyoruz.
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***
Geleceğe dair umut veren etkinlik. Uzun zaman sonra insan içine
çıkmamı sağladı.
***
Direnç tazeleten konser oldu.
Ama her halay çekmeye yeltendiğimde sanatçının değişmesi iyi olmadı. İçimde kaldı. 1 mayıs'a artık.
***
Bu kadar kalabalığın sorunsuz ve
provakasyonsuz eğlenebilmesi güzeldi. Demek ki bunlar olabiliyor.
Organizasyona ilişkin sadece büfelerde ve tuvaletlerde toplanan paralar
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Röportaj

Grup Yorum 13 Mayıs’ta Hatay’da:
Katil Amerika ve İşbirlikçileri Suriye’den Defolun!
Grup Yorum’un Antakya’da
Vereceği Suriye Halkıyla Dayanışma Konseri İle İlgili Yorum
Üyeleriyle Yaptığımız Röportajı
Yayınlıyoruz

Yürüyüş: 13 Mayısta Antakya’da ücretsiz bir halk konseri
gerçekleştireceksiniz. Antakya’da
yapacağınız konserin amacı nedir?
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Grup Yorum: Öncelikle Bağımsız Türkiye düşümüzü
ülkemizin dört bir tarafına ulaştırmak istiyoruz. Bakırköy
meydanındaki o tarif edilmez çoşkuyu Antakya’ da
da yaşamak, Bağımsız Türkiye sloganını Arap halkımız
ile birlikte haykırmak istiyoruz.
Bununla birlikte Suriye halkı ile dayanışmak , emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı verdikleri savaşta
yanlarında olduğumuzu göstermek ve bu direnişi daha
da büyütmek için gidiyoruz. Arap toprakları Amerikan
emperyalizmi tarafından işgal edilerek yağmalanmak
isteniyor. Emperyalizm Suriye’de yapay bir muhalefet
yaratıp, emperyalizmin çıkarları doğrultusunda destekleyip,
işbirlikçi bir iktidar yaratmak istiyor. Böylelikle hem
Suriye halkını bağımlı hale getirmek , hem de Ortadoğu’yu
sömürüleri için sorunsuz bir yer haline getirmek istiyor.
Emperyalizm, değil Suriye halkının, hiçbir halkın
sorununu çözemez. Emperyalizm, bütün ülkelere kan
daha organize ve profosyenelce alınsa
daha iyi olurdu gibi geldi. Sanki
köy sandığına yardım toplanıyor,
bu insanları rahatsız edebilir.
Müziğe gelince: Grup Yorum her
zamanki gibi güçlüydü, en samimi
Hüseyin Turan idi. Bence konuk sanatçılara bir kaç isim daha eklenbilirdi, gözler bazılarını aramadı değil.
***
Bizi paramız olmadığı halde şehir
dışından konsere ulaşmamızı ve dönmemizi sağlayan arkadaşlara minnettarım her şeyden önce. Gelelim
konsere binbir zorluk içerisinde( otobüsün tekerleği filan patladı) konser
alanına vardık, geçen seneden daha
çok eğlendim. Grup Yorum her zaman
ki gibi muazzamdı. Aynur Doğan ise
Ahmedoyla sahne aldı tabi tüyler di-
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ve acıdan başka bir şey götürmemiştir. İşte Irak, Afganistan, Libya...vs. milyonlarca
insanı katletmiştir. Sanki bütün bunları yapan kendi değil
gibi şimdide “Suriye, sonrada
İran’a demokrasi götüreceğim” diyor. İşte emperyalizmin tüm bu vahşetini ortaya koymak ve emperyalizme ve onların işbirlikçilerine karşı savaşan Suriye
halkının yanında olduğumuzu göstermek için 13 Mayıs’ta Antakya’da olacağız.

Suriye halkı ile dayanışmak,
emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı verdikleri savaşta
yanlarında olduğumuzu
göstermek ve bu direnişi daha da
büyütmek için gidiyoruz.

Yürüyüş: AKP’ de Suriye halkının yanındayız
diyor, bu konuda neler söylemek istersiniz?
AKP nin yaptığı tek kelimeyle emperyalizme uşaklıktır,
büyük bir şevkle Amerika’nın çıkarlarını kollamaktır.
AKP yalan söylüyor. Halkımızı aldatmaya çalışıyor. Ne
kendi halkını ne dünya halklarını zerre kadar sevmez
AKP. Kendi halkının üzerine bombalar yağdıran, Roboski’de 35 köylüyü savaş uçaklarından attıkları bombalarla paramparça ederek öldüren, 17 yaşında Ferhat
Gerçek’leri polis kurşunuyla katleden, hapishanelerde
Engin Çeber’leri katleden ve üzerini örtmeye çalışan,
dilleri, kültürleri, inançları yasaklayan, sanata ve sanatçıya
düşman olan AKP, Suriye halkının değil, Amerika ve
diğer emperyalistlerin yanındadır.

ken diken tanrım bu ne sestir dedirtti
daha sonra Keçe Kurdan la devam
etti hepimiz halaya durduk sonra halaylar devam etti Herne Peş ile beraber
seneye bir daha buluşmak üzere sözleşildi otobüslere binilmek üzere
konser alanına veda edildi. Kısacası
her şey Grup Yorum’a yakışır şekilde
güzeldi!
***
Bazı arkadaşlar yememiş içmemiş
Halk Cephesi'ne laf etmek için konserden 5-6 saat sonra bilgisayar başına
oturmuşlar. Hayır şunu anlamak neden
zor: Bu kadar büyük bir organizasyonda, provokasyon olma ihtimali ve
bu kadar büyük bir kalabalığın galeyana
gelme ihtimali çok yüksek. Muhtemelen, bu görevli arkadaşlara uyarı
yapılmış ve konserin güvenli şekilde
bitmesi için iyice tembihlenmiş. Bu

arkadaşların hiçbiri de profesyonel
güvenlikçi, psikiyatri uzmani... vs. değil. Böyle bir görevi üstlnirken kuşkusuz ki hata yapma ihtimalleri çok
yüksek.
Hadi onu da geçtim. Halk Cephesi
ile ilgili sorunun varsa, özür dilenmesini istiyorsan gider adamlarla
konuşursun böyle böyle dersin. Açıp
da internette reklame etmezsin. Bu
tavır, asgari düzeyde bir
"solcu"nun hiçbir zaman takınmaması gereken tavırdır.
Böylece, bu kadar büyük bir organizasyonun yanlışları yerine doğrularını ön plana çıkarmak mümkün
olur. Son olarak; bu şekilde Yorum'un
ya da bir örgütlenmenin kötülenmesi
kime yarayacak? Sonuçta bir yerde
bir sol örgütlülük gelişiyorsa, diger
örgütlerin de önü açılır.
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Ders: Dengeleri
Gözetmek
Sevgili Yürüyüş okurları, Devrimci Okul’da bu hafta “Dengeleri Gözetmek” konusuyla devam ediyoruz.
Bir gün hem davacı hem de davalı
art arda gelip Nasreddin Hoca'ya davaları hakkında fikrini sorarlar. Davacıyı dinleyen Nasreddin Hoca "haklısın" der. Ardından gelen davalıyı dinleyip ona da "haklısın" diyerek, gönderir. Bu duruma tanık olan Nasreddin
Hoca'nın karısı "Bir davada hem davacı
hem de davalının her ikisi birden haklı olmaz" deyince, Nasreddin Hoca, karısına dönüp "Sen de haklısın"
deyiverir.
Nasreddin Hoca, her ikisi de
komşusu olan davacı ve davalıya
"haklısın" diyerek onları memnun etmeye ve böylece kendince
bir "denge" sağlamaya çalışır.
Ama bu mümkün değildir.
İyi ile kötü, doğru ile yanlış, haklı
ile haksız ve bizim açımızdan da devrimci olanla olmayan arasında bir denge söz konusu olamaz. Yoktur böyle bir
denge. Hayatın tartısında bu ikisinden
birisi mutlaka ağır basarak, davranışlara
yön verir.
Nasreddin Hoca'nın komik durumuna düşülmek istenmiyorsa, doğru, ilkeli ve devrimci olan her şey, her koşulda yanlış, ilkesiz ve devrimci olmayan her şeye karşı doğrudan savunulmalıdır.
Devrimci her şeye adını koyar, her
şeyin hakkını verir. Ölçüsü devrim ve
devrimciliktir. Her koşulda doğruları savunur, gerçekleri açığa çıkartır ve bunları, halka ulaştırmaya çalışır.
Devrime hizmet eden, devrimci
ahlak, ilke ve kurallara uygun olan her
şey bizimdir, bizdendir. Tersi ise düzene
aittir ve devrime, devrimciliğe düşmandır. Devrime, devrimciliğe düşman
olan her şeye biz de düşmanızdır. Ki bu
düşmanlık, devrimci ideoloji ile düzen
ideolojisinin arasındaki ölümüne savaşımın gereği ve sonucudur...

 Devrimcilik,
Adı Üzerinde
Devrime Hizmet
Etmeyen Her
Şeyi Devirmek
Demektir

Burjuvazi, toplumun tüm kesimleri üzerinde ideolojik hegemonya kurar.
İdeolojik hegemonya, burjuvazinin kendi dünya görüşünü diğer sınıf ve
tabakalara da kabul ettirmesi demektir.
İşte bu "kabul", düzene boyun eğilmesini, rıza gösterilmesini sağlar. Burjuvazi, bunu, binbir yalanla, ideolojik
yönlendirmeyle sağlar.
Devrimcinin görevi, devrim için
savaşmaktır. Bu savaşımın temel bir boyutu da, düzen ideolojisine karşı hayatın

Dengeleri Gözetmek
Üzerine...
her an ve alanında kesintisiz olarak
ideolojik savaş yürütmektir.
Bakın, ne diyor Lenin: "...Yapılacak tek şey, ya burjuva ya da sosyalist
ideoloji arasında seçim yapmaktır.
Başka yol yoktur. (Çünkü insanoğlu bir
"üçüncü" ideoloji yaratmamıştır ve
üstelik sınıf çelişkileriyle bölünmüş
olan bir toplumda, sınıf niteliği taşımayan ya da sınıflar üstü bir ideoloji
olamaz.) Onun için sosyalist ideolojiye azıcık olsun sırt çevirmek, burjuva
ideolojiyi güçlendirmek anlamı taşır."
(Lenin- Ne Yapmalı? Syf:51-52 Sol Yayınları)
Devrimciler açısından da sürdürdükleri yaşam ve ilişkilerde devrimci
ideolojiye "azıcık olsun sırt çevirmek" düzen ideolojisinin o yaşam ve
ilişkilerdeki etkisinin güçlenmesi demektir.
Düzen ideolojisinin kişilik ve ilişkilerdeki etkilerinin güçlenmesi demek, devrimci olanın çürütülmesi
anlamına gelir.
Oysa, devrimcilik, adı üzerinde
devrime hizmet etmeyen her şeyi devirmek demektir. Eski olanı, yanlış

olanı devirip yerine yeni olanı, devrimci
olanı koymak demektir.
Hiçbir ayrıntının üstünden atlamadan hesaplaşmadıkça kendimizi tekrar
eder dururuz. Kendini tekrar sıradanlaşmadır. Sıradanlaşma çürümedir. Çürüme yozlaşmaktır.

 İlkesizlikle Mücadele
Etmek İdeolojik
Mücadeledir
Devrimci ideoloji ile düzen ideolojisi arasındaki kavga, her iki ideolojinin yön verdiği ilkelerin, ahlakın,
değerlerin ve bunların tamamı olarak iki
kültürün hayatın içinde çarpışması demektir.
Bu çarpışmada, devrimci ideolojiye azıcık olsun sırt çevirmenin bir biçimi de "şu kırılır", "yanlış anlaşılır"
vb. diyerek "dengeli" davranmak adına ilke ve kurallardan, devrimci ahlaktan taviz vermek olarak şekillenir.
Birisi açıkça hata işlediğinde, arayı bozmamak için konuya derinliğine
girmeyip, şöyle bir dokunup geçilir, ilkelere bağlı tartışmaktan kaçınılır.
Bu yaklaşım yanlıştır.
Devrimci ilkelerden verilen her taviz, ilkesizliğin; kurallardan verilen
her taviz kuralsızlığın; devrimci ahlaktan verilen her taviz ahlaksızlığın
örgütlenmesi anlamına gelir.
İlişkiler bozulmasın diye bu türden
yaklaşımları hoş görmek, zaten bozuk
olan bir ilişkiye göz yummak anlamına gelir.
Esas olan devrimle, devrimcilikle
olan ilişkidir.
Şehitlerimizin kanıyla yaratılan değerler ve kültürle olan ilişkidir.
Şu kişinin devrimci kültür ve ilkelerle ilişkisinin zaaflı olması mesele değil; yeter ki BEN'imle ilişkisi sorunsuz
olsun, öyle mi?
BEN'im ilişkim bozulmasın ama can
bedeli savunulan ilke ve kurallar bozulabilir, öyle mi?
Bu yaklaşımın kendisi çürümüş sayılır. İlkesiz, yanlış, zaaflı davranışlara göz yummak, çürümeye izin vermek
ve dolayısıyla da, düzen ideolojine
boyun eğmek anlamına gelir.
İlkesizlikle mücadele etmek ideo-
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lojik mücadeledir, bu mücadeleyi bir an dahi bırakmamalıyız.
Kimi zaman, devrimci ilişkiler içerisinde de
Nasreddin Hoca'nın komik durumuna düşülebiliyor.
Haklı ve doğru olan,
devrimci ilke ve kurallardır. Ölçü, devrim ve devrimciliktir. Bunlara uygun davranmayanlara
“haklısın” denilmez. Dengeleri gözetmek adına
böyle davranmak, yanlıştır.

Düzen idelojisi ile devrimci ideoloji
arasında, bir denge olmaz. Birinden
diğeri mutlaka ağır basar. Hangisinin
ağır basacağı, adeta bir tahterevalli
misali, hangisinin ayaklarının yerden
kesileceği ve hangisinin yere sağlam
basacağını belirleyen sizin tercihiniz
olur.

ter devrimci tavırdır.
Çünkü proleteryanın
devrimci ilkelerine
azimle bağlı kalmak,
bu ilkeleri çiğneyen her
çeşit sağ ve 'sol' görüş
ve hareketle uzlaşmaz
bir mücadele içinde olmak kendisine proleter devrimciyim diyen
Dengeli olmak "şu nasıl anlar", "aman
bütün devrimcilerin en
yanlış anlamasın" diyerek devrimci ilke
kutsal görevidir."
Mahir Çayan, bu tave kurallardan taviz vermek ise, dengeli
rihsel görev doğrultuolmak ile devrimci olmak arasında
sunda devrim için olmayan her şeye ve her
uçurum vardır.
anlayışa karşı müthiş
bir ideolojik mücadele
vermektir.
yürüterek,
ülkemizin
devrim yolunu açNedir Denge?
mıştır. Revizyonizme, oportünizme ve
Dengeli Olmak, Dengeleri
silahlı mücadelenin şiddeti karşısında
Cüretle Savunulmayan
Gözetmek Ne Anlama Gelir?
yılgınlışanlara karşı asla taviz vermeDoğrular, Halka da
Denge biraz da teraziye dair bir kavmiş, bunlarla uzlaşmamıştır. Bu yakTaşınamaz
ramdır. Terazinin iki kefesi aynı ağırlaşım Dayı'nın önderliğinde sürdürü"Şu-bu nasıl anlar" diyerek dengelıktaysa, terazinin ölçüsü de dengede
lerek düşmana ve ilkesizliklerin toplaleri gözetmek, ilkesizliklerle "barış"
durur. Ama kefelerin birinde burjuva
mı olarak iç düşmana karşı, Çatışma
içinde bir arada yaşamak olur. Devriideolojisi, diğerinde devrimci ideoloji
Kültürü haline getirilmiştir.
me hizmet etmeyen böylesi yaklaşımkarşı karşıya geldiğinde, eğer bir "denÇatışma Kültürü, devrimin önünde
lara göz yummak, ilkesizliklere ortak
ge" durumu varsa, o terazinin kendisi
engel olan her şeyle çatışmak demekolmak anlamına gelir.
bozuk, tartısının ölçüsü de yanlıştır.
tir. Devrimci tavır bunu gerektirir.
Devrimci,
"şu-bu
nasıl
anlar"
diye
Düzen idelojisi ile devrimci ideoÇatışma Kültürü, ideolojik sağhesap kitap yapmaz. Bulunduğu her
loji arasında, bir denge olmaz. Bilamlık ve değerlere bağlılık üzerinde
yerde, tarafı olduğu her ilişkide devyükselir. Bunlar olmazsa, ilkesizliklerinden diğeri mutlaka ağır basar. Hanrimci
ilke
ve
kuralları
büyük
bir
coşku
re taviz verilmesi kaçınılmaz olur.
gisinin ağır basacağı, adeta bir tahteve kararlılıkla yaşama geçirir. Zaten onu
Çatışma Kültürü, hem düşmana
revalli misali, hangisinin ayaklarının
devrimci kılan da bu özelliğidir.
hem
de iç düşmana karşı doğruları sayerden kesileceği ve hangisinin yere
Düşmanla, dostlarla, yoldaşları,
vunma cüretiyle somutlanır. Cüretle sasağlam basacağını belirleyen sizin terhalkı ve kendisiyle sürdürdüğü ilişkivunulmayan doğrular, halka da taşınacihiniz olur.
de doğru bildiklerinden şaşmaz.
maz.
Dengeli olmak "şu nasıl anlar",
Bakın, ne diyor Mahir Çayan: "Var"aman yanlış anlamasın" diyerek
sın bütün oklar üstümüze yağsın, bizdevrimci ilke ve kurallardan taviz verÇatışma Kültürü,
ler doğru gördüğümüz yolda sonuna kamek ise, dengeli olmak ile devrimci olİlke ve Değerlere Sahip
dar yürüyeceğiz. Bu yolda çeşitli suçmak arasında uçurum vardır.
lamalara, haksız kötülemelere, iftiralara,
Çıkmanın Kültürüdür
Devrimci böylesi "dengeleri" göküfürlere, hatta provokasyonlara hedef
Her çatışmanın bedeli vardır. Savaş
zetmez. Bu yanıyla, devrimci kişilik,
olacağız."
gerçekliği bunu gerektirir. Düşmanla çadengeleri gözetmenin hesabını kitabıİşte bütün bunları göze alarak, doğtışan, ölümü, tutsaklığı, yaralanmayı
nı yapan değil, doğru bildikleri uğruna
rularda ısrar etmek, Mahir'den Dagöze alır. İç düşmanla çatışmanın da beçatışmayı göze alandır.
delleri vardır. Biçimlenişi farklı olabiyı'ya bir Parti-Cephe tarzı olarak şeDevrimci, devrim için olmayan,
lir. Ama her çatışmanın özünde, bekillenmiştir.
devrime hizmet etmeyen her şeyle çadelleri göze almak vardır.
"Şu-bu nasıl anlar", "aman yanlış
tışır. İlkeleri, değerleri ve doğruları saİlkesizliklerle, kendisinin ya da bir
anlamasın" diye bir kaygı yoktur bu tarvunur. Bunlardan zerre kadar taviz
başka
yoldaşının zaaflarıyla çatışan
zın içinde. Tek bir kaygı vardır; o da,
vermez. Bu yanıyla, çatışmak, devrimci
da
"rahatsız"
olmaz, "sıkıntı" duymadevrime, devrimciliğe uygun adımlar atkültürün gereğidir... Yanlışla çatışılyı, "yalnız" kalmayı ve hatta "sevilmaktır.
malıdır. Ölçü son noktaya kadar emek
meyen biri" olmayı göze alacaktır.
Mahir, şöyle der: "Tavrımız prole-
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Devrimci böylesi "dengeleri"
gözetmez. Bu yanıyla, devrimci
kişilik, dengeleri gözetmenin hesabını
kitabını yapan değil, doğru bildikleri
uğruna çatışmayı göze alandır.

Göze alarak savunduğu ise
yoruz. Ahlakımız prodevrim inancı, ilkelere bağlılık
leter sınıf mücadelesive yoldaş sevgisidir.
nin çıkarlarından doğar." (Lenin-Stalin,
Kaçak güreşenler, tayfacılık
Gençlik Üzerine,
yapanlar, ahbap çavuş ilişkileSyf:81, Evrensel Bari yürütenler ilkesizliklerle çaDevrimci, devrim için olmayan,
sım)
tışmayı göze alamazlar. Korkaktırlar, rahatlarına düşkünDevrimin çıkarladevrime hizmet etmeyen her şeyle
dürler, statükocudurlar, zahrının
hayat içindeki
çatışır. İlkeleri, değerleri ve doğruları
mete girmek istemezler. "Şu nasomutlanmış hali olan
savunur. Bunlardan zerre kadar taviz
sıl anlar", "Aman yanlış anlailke ve kuralları, denmasın" diye hesap yapmak
geleri gözetmek adına
vermez. Bu yanıyla, çatışmak,
bunların işidir. Hatalı görüşlestatükolara teslim oldevrimci kültürün gereğidir... Yanlışla
re karşı tartışmak yerine; kişimak devrimci ahlaka
çatışılmalıdır.
Ölçü
son
noktaya
sel saldırılarda bulunur, hır çıuygun değildir.
karır, kişisel kin güderler.
Ahlakımız, mücakadar emek vermektir.
Bu yaklaşımın dostlukla
delemizin çıkarına tada, yoldaşlıkla da ilgisi yoktur.
bidir. Mücadelenin çıkarları ise, ilkeler, kuHalkımızın deyimiyle söyrallar ve görevler halinde somutlanır. Şu
lersek; Dost acı söyler...
Statükoculuk, Var Olanı
ya da bu şekliyle ilke ve kurallardan taYani gerçek dost, dostundan gerOlduğu Gibi Kabul Eder.
viz vermek ise devrimci ahlakı çiğneçekleri saklamaz. Dostunun kusurlarımek anlamına gelir...
nı, yanlışlarını acı da olsa yüzüne söyYanlışlarla, İlkesizliklerle
Zaferi getirecek olan ilke ve kuraller. Onu uyarır. Sahte dostlar ise bunun
Çatışmayı Göze Alamaz
ları hayata geçirmektir.
tam tersini yaparlar. “Gerçekleri, doğİdeolojik mücadele içinde, yukarıruları söylersem alınır, kırılır, kızar, küDevrim inancı, soyut bir olgu deda ele alındığı biçimiyle "dengeleri göser, yanlış anlar“ diyerek hesap kitap yağildir.
İnanç, yaşam biçimine dönüştüğü
zetmek" demek, devrimci ideolojinin
parlar. Karşı çıkmaksızın yanlış göoranda yaşanıyor ve yaşatılıyor deburjuva ideolojisine karşı içerdiği "yırüşleri dinler, düzeltmez, sükunetle
mektir. Bu yanıyla, devrimci inanç da
kıcı" ruhunu, çeşitli hesaplarla kurban
karşılarlar. Ve böylece; aslında, dostilke ve kurallarımızı, yaşamda, ilişkietmek, statükolarla hapsetmek delarına kötülük yapmış olurlar. Oysa, gerlerde somutlayarak yaşanır.
mektir. Oysa, devrimci ideolojinin bu
çek dostluk, gerçekten de “acı” söyleİlkeli davranmak, bu davranışa yön
"yıkıcılığını" yani, düzen ideolojisi ve
meyi göze almakta düğümlenir.
veren
ilke ve değerlerin doğru ve hakilkesizliklere her koşulda çatışma özelDostların bu yaklaşımına değer velı olduğuna inanmaktır. Bu yanıyla, illiğinin gereğini yapmazsanız, devrimrilmesi gerektiği bir başka halk deyikeli olmak, devrim inancının vücuda
ci ideolojiyi mezara koymuş olursunuz.
minde şöyle ifade edilir: "Dostun attıgelmiş halidir.
Devrimci ideoloji ve onun hayat
ğı taş, baş yarmaz."
Bu nedenle, esnek davranmak, deniçindeki yansımaları olan devrimci ilYani, dostlarımızın "acı" sözleri
geli
olmak adına liberal olamayız. İlkeler, düzen ideolojisi ve ilkesizlikler
bizi kırmaz. Çünkü, gerçek dost bizim
kesizliklere
göz yumamayız.
karşısında yıkıcı olacaktır. Tersi statüiyiliğimizi düşünerek yapar bunu. Biz
Bilinmelidir ki, düzen ideolojisi,
koculuktur.
de iyiliğimiz için yapıldığını bildiğikarşısında
tavizkar bir tutum gördükçe
Statükoculuk, var olanı olduğu gibi
mizden dolayı incinmeyiz.
hep daha fazlasını ister. Ta ki karşısınkabul eder. Yanlışlarla, ilkesizliklerle çaHalkımızın bu yaklaşım tarzı, yoldakini
çürütene kadar.
tışmayı göze alamaz.
daşlar arasındaki devrimci ilişkilerde
Bilinmelidir
ki, yaşam ve ilişkilerde
Hataların farkındadır ama onları
eleştiri-özeleştiri olarak şekillenmiştir.
liberal olmak, burjuva ideolojisine bodüzeltmek için hiçbir çaba sarfetmez.
Yoldaşlar, sadece "acı" söylemekle
yun eğmek anlamına gelir. Düzen ideoBu yüzden de gönülsüzdür de, baştan
kalmazlar. Gördükleri ilkesizlikleri,
lojisine boyun eğmenin hayata yansıması
savma çalışır.
zaafları giderecek tarzda eleştiri-özeDevrimcilik ise, yanlış olan, devrime
ilke ve kuralsızlıklardır.
hizmet
etmeyen,
devrimci
olmayan
her
leştiri mekanizmasını çalıştırırlar. Bu
Devrim isteyen, devrim inancı taşeyle çatışmaktır. Bu çatışmada devrimkapsamda kültürlerine emek verip yarşıyan her insan, bu hedefe ulaşmasına
cinin gözettiği tek şey denge-menge dedım ederek devrimci olanın gelişimine
engel olan, devrimciliğe zarar veren, çüğil,
mücadelenin çıkarlarıdır. Devrimci ahkatkı sunarlar.
rüten her şeyi ezip geçmek zorundadır.
Çözüm çatışmaktır. Çözüm çelişkiyi
Kendisinden başlayarak, ilkesizlak da bunu gerektirir.
ortaya çıkartmak ve çözmektir.
liklere karşı uzlaşmaz olmak devrimci
Bakın, ne diyor Lenin: "Ahlakımıiçin olmazsa olmaz önemdedir. Devrim
Çözümde tek devrimci yöntem varzın, bütünüyle proleter sınıf mücadeinancının gereği budur. Eğer böyle
dır: Eleştiri özeleştiri (yeniden) pratik.
lesinin çıkarına tabi olduğunu söylü-
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Savaşan
Kelimeler
Küfürlü – Argo Konuşmak
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Küfür nedir? İnsanlar neden küfür eder?
Küfürün sözlük anlamı; sövme, sövgü, sövmek için söylenen söz. Onura, namusa kişiliğe yönelik sözlü saldırı.
Argo; serserilerin, külhanbeylerin kullandığı söz veya
deyim (TDK Sözlüğü)
İnsanlar çoğu kez elinden başka bir şey gelmemesinin,
çaresizliğin sonucu olarak küfür eder. Kızgınlığını, öfkesini bu yolla dışa vurur…
Küfür etmek acizlerin, zavallıların yöntemidir. Bilinçsiz, sorunların kaynağına inmeyen, düşünmeyen lümpen insanların tepkisidir.
Öfkenin kızgınlığın bu şekilde boşaltılması, tepkilerin
küfredilerek gösterilmesi devrimcilerin tarzı olamaz. Biz
tepkimizi, öfkemizi, eylemlerimizle; doğruyu, olması gerekeni göstererek anlatarak ortaya koyarız.
Burjuvazi kendi kültürünü yaygınlaştırıp, halkın kültürünü yozlaştırmak için her yöntemi, aracı kullanıyor. Televizyon programlarından dizilerine, gazetelerine kadar…
Her gün yüzlerce, binlerce küfürü, argoyu espiri mizah diye
kanıksatmaya çalışıyor. Milletvekillerinden parti başkanlarına, Başbakanından Cumhurbaşkanına kadar meydanlarda “alçak, namert, şerefsiz” diyerek “ananı al git lan”
diyerek küfürler yağdırıyorlar. Bunu da utanmadan, halkın
davranılmazsa, giderek düşünceler
oportünistleşir, davranışlar ilkesizleşir.

 Devrimcilik
Kuralları Öğrenmek ve
Kurallı Yaşamaktır
Mahir Çayan, “İhtilalin Yolu”nu aşmak için önce elli yıllık revizyonizmle
çatışır. TİP revizyonizmi o sıra etkilidir
ama Mahir, bu kof güce "dengeli" yaklaşmaz. Dengeleri gözetmez.
Devrimi ve devrimciliği ölçü aldığı için, revizyonizme tavır alır. Kendi
devrimciliğinden emin olmanın özgüveniyle revizyonistlere şöyle seslenir:
"Korkun, bugün gerçekleri göremedikleri için size alkış tutan nasırlı elleri yarın yakanızda hissedeceksiniz."
Gerçekleri göremedikleri için revizyonistlere alkış tutan emekçi ellerin
sahiplerine gerçekleri göstermek, devrimcinin görevidir. Mahirler de öyle yaparlar. Devrimci tutum budur.
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diliyle konuşmak, halktan biri olmak diye meşrulaştırıyorlar.
Halkı görgüsüz, cahil, oturmasını kalkmasını
konuşmasını bilmeyen, her şeye müstehak insanlar gibi gösterip küçümsüyor, aşağılıyorlar.
Küfürün, argonun, kaba konuşmanın, hakaretin eğitici, öğretici hiçbir yanı yoktur. Kullanmamalıyız. Küfürün, argonun komik, gülünç hiçbir yanı yoktur. Espiri konumuz, tarzımız da olmamalıdır.
Neden? Çünkü Börklüce Mustafa diyor ki; “Yürek denizse dil kıyıya vuran dalgalardır.” Kıyıya vuran bu dalgalar, yani dilimiz kirlenmeye başlarsa yürekde de kirlenme
başlar. “Bana olmaz” deme olur. Bilimin kuralları herkes için
geçerli. Öz ve söz birbirine bağlıdır. Biri kirlenmeye başlarsa diğeri de kirlenecektir.
Bazı dil bilimciler argonun dilin zenginliği olduğunu söylerler. Onlara inanma. Onlar bu düzenin “dil bilimcileri.”
Bu sözler bırakalım onların “zenginliği” olsun. Devrimcilerin, halkın zenginliği, bin yıllardan süzülüp gelen saf,
temiz, direnişçi, isyan sözleri olsun. Eşit, özgür ve adil yani
tertemiz bir gelecek hayal ediyoruz. Kıyımıza hep temiz
dalgalar vurmalı.
Küfürlü argo konuşulan ortamlarda rahatsız olduğumuzu
belirtmeli, tavırsız, seyirci kalmamalıyız bu tür durumlarda. Nedenini niçinini anlatmalı, doğruyu göstermeliyiz. Bizim olduğumuz yerlerde insanlar rahatça küfürlü konuşamamalı.
Her konuda olduğu gibi dil de üslupta da devrimci
bir alternatif yaratmalı; kabalıktan, argodan, küfürden
uzak; sade, anlaşılır, devrimci bir tarzı tercih etmeliyiz.

Devrimcinin tek kaygısı, doğru bildiğini halka ulaştırmak olmalıdır. Eğer
böyle davranılmazsa, başka kaygılara
göre davranılırsa devrimci ilkelerden de
taviz verilmiş olunur.
Verilen her taviz, bizi oportünistleştirir. Atılan her geri adım, bizi sıradanlaştırır. Ve bunların toplamında
devrimden, devrimcilikten uzağa düşeriz. Doğrusunu bilip eğrisine boyun
eğenler, bir süre sonra doğrularını da,
doğrultularını da yitirirler. Oportünizmin, oportünistleşmenin gerçeği budur.
Yanlış olanı pek iyi bildiği halde müdahale etmemek çürütür. Bizim gerçeğimiz ise doğrulardan şaşmamak, gerçeklerden vazgeçmemek, ilkelerden
taviz vermemektir. Mahir'den bu yana
böyledir bu.
Bakın, ne diyor Mahir: "Doğru bildiğimiz ilkelerden hiçbir zaman taviz
vermedik. Görüşlerimizi her zaman, her
yerde açıkca ortaya koyduk; yazdık ve
söyledik."

Doğru bildiğimiz ilkelerden taviz
vermek, halka doğruyu değil, yanlışı;
gerçeği değil, yalanı göstermek olurdu.
Hayır! Gerçeğin yolu, devrimin yoludur. Biz devrimciyiz. Cepheli'yiz.
Biz, hayatı Kızıldere'deki o kerpiç evin
üzerinde yaşıyoruz. Dayı'mızdan böyle
gördük, böyle öğrendik. İlkelerimize, Kızıldere ruhu ile bağlıyız. Biz devrimciyiz, devrim için mücadele ediyoruz.
Bu mücadele devrimci ideoloji, ilke ve
gerçeklerin halka ulaştırılması mücadelesidir.
"Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur." (Mahir
Çayan)
Ve bu mücadele içerisinde her türden ilkesizliğin oluşturduğu dengelerin,
statükoların yıkılıp yerle yeksen olması
da devrimin, devrimciliğin çıkarınadır.
Sevgili yürüyüş okurları, bu haftaki konumuzu burada bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.
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Halk

Düşmanı

AKP

Halkın Alın Terine Göz Koyanlara,
Halkın Umudunu Elinden
Çalanlara İzin Vermeyeceğiz

Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES) nedir?
“Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin çalıştıkları dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de
koruyabilmeleri için bugünden düzenli birikim yapma imkânı sağlayan,
vergi avantajıyla da desteklenmiş, bir
tasarruf ve yatırım sistemidir.
Sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı nitelikte olan sistemde yatırımlar
emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik yatırım fonları kişilerin tercihleri doğrultusunda profesyonel fon yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece kişiler hem düzenli tasarrufta bulunma, hem de fon
yönetim şirketlerinden profesyonel hizmet alma imkânına kavuşmuş olurlar.”
“Rahat bir emeklilik” vaadediyorlar. Kime göre ve hangi yollarla bu rahatlığı sağlayacaklar peki?
Bireysel emeklilik sistemi ilk
olarak, sosyal güvenlik sisteminin
tamamlayıcısı olarak kuruldu ve
amacı emeklilik döneminde ek bir
gelir sağlayarak refah seviyesini artırmaktı.
Yani, Bireysel Emeklilik Sistemi,
daha fazla zengin yaratmak için
desteklenen bir araçtır. Açıkçası
deniyor ki “Ülkemizin sermaye
birikimine ihtiyacı var, bizim de bu
sistemi desteklememiz gerek”.
Bireysel Emeklilik sigortası yaptıran kişi sayısı 2 milyonu aşmış
durumda. 11 Bireysel Emeklilik şirketi var. Bu 11’inin hiçbirinin içinde,
Hazine’ye sunulmuş ve Hazine
tarafından onaylanmış Bireysel
Emeklilik sigorta poliçesi yok.
“Bireysel Emeklilik sistemi” diye
bir şey yoktur aslında, bu sadece
halkı kandırmanın bir aracıdır. Onun
yerine “Bireysel yatırım danış-

manlığı sistemi” vardır. Yani sizin
adınıza para biriktiriyor, sizin adınıza
yatırım araçlarını değerlendiriyorlar.
Ama size vaat edildiği gibi 56
yaşınıza geldiğinizde sigorta paranızı
kullanamıyorsunuz. Ne zaman mı
kullanabiliyorsunuz? 95 yaşında.
Yani mezardan sonra bile emeklilik
olarak geçerli olamayacak bir yaş
hesaplaması yapıyorlar insanlara.
56 yaşına gelen kişinin, birikmiş
parasını 95 yaşına kadar yaşayacağını varsayarak bunu yıllara ve
aylara bölelim, çıkacak olan maaşı
buna göre ödeyelim diyorlar. Bireysel Emeklilik firmaları bu teklifi sundular, Hazine bunu kabul etmedi.
“95 yaş olmaz, bu Türkiye’nin
gerçekleriyle uyuşmuyor. Bunu en
fazla 75 veya 76 yapabilirsiniz.” “Bu
kişiler 67 yaşından sonra da yaşamaya
devam ederlerse ben zarar ederim.”
diyor. “Çünkü, ben onun 67 yaşında öleceğini varsayarak birikimini
aylara böldüm ve ona göre her ay
belli bir maaşı buldum. 67’den
sonra vereceğim her maaş benim
zarar haneme yazılır. Bundan
dolayı 67’yi kabul etmiyorum. 95
olsun” diyor. Kişi 95’ten önce ölürse
bir para vermeyecek. O para kendisine
kalacak. İşte bundan dolayı Bireysel
Emeklilik sadece isimde var, sistemde yok. Tekrar belirtmek gerekirse
bir aldatmaca. Halkın ne kadar
yaşayıp ne kadar yaşamayacağına
da sigorta şirketleri karar veriyor
artık. Halka verilen değeri gözler
önüne seriyorlar. Daha fazla yaşarsan
benim zararıma diyor açık açık. Belirlenen yaş ortalamasına göre yaşama ömrü biçiliyor.
1984 yılında başlatılan Hayat Sigortası da halkı kandırmanın bir aracıydı. O zaman da halkı kandırdılar. O
zaman da halka ömür biçtiler… 84’te
başlayan Hayat Sigortası’nın adı

aslında ölüm sigortasıdır.
Halkı 17 yıl boyunca aldattılar. 17
yıl sonra gerçek ortaya çıkınca, Hayat Sigortası inandırıcılığını yitirdi. Bu
kez de sistemi biraz değiştirdiler ve
adına Bireysel Emeklilik dediler.
Bireysel emeklilik sigortasının da
halkı kandırmak için bir araç olduğu
gerçeği çok geçmeden halk tarafından
anlaşılacaktır. O zaman da yeni göz
boyama yollarına gideceklerdir. Onların tek derdi bu sistemle birlikte
desteklenen tekellere yeni tekeller
kazandırmaktır, yeni zenginler çıkarmaktır piyasaya.
Bireysel emeklilikten dolayı zarar
gören bir kişi; “Tam 15 yıl aidat
yatırdıktan sonra emeklilik hakkını
kazandım ve 3 ayda bir 530 lira para
verileceği açıklandıktan bir süre
sonra, her üç ayda alacağım para
miktarı 320 liraya düştü. Bu inanılmaz duruma hepimiz üzüldük bu
çalışmaların bir dolandırılıcık örneği
olduğunu fark ettik.” diyor.
Nisan 2012 itibarıyla 2 milyon
732 bin 310 kişi BES’e kayıt yaptırırken; şirketlerin kişi başına yıllık
aldığı katkı payı 1.200 TL dolayında.
Bu da halkın cebinden yılda 3 milyar
279 milyon liranın BES yapan şirketlere verilmesi anlamına geliyor.
Yıllık 172 milyon liralık bir vergi
iadesine denk geliyor. Bu uygulama
kaldırılarak tüm katılımcılara ödedikleri katkı payının yüzde 25’i kadar devlete katkı verilmesi ile devletin
ödeyeceği yıllık tutar 820 milyon
lira olacak. Böylece, devletin sisteme yaptığı yıllık katkı, net 648
milyon lira artacak.
Sistem büyüyecek ama halk daha
fazla yoksullaşacak. AKP hükümeti
sermayenin istediği düzenlemeleri
yapmak için gerçekleri nasıl çarpıttığının tersyüz ettiğinin de bir
örneğidir Bireysel Emeklilik.
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Katil Ağar Şahsında Korunan
ve Aklanan Faşist Devlettir!
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Cezaevi girişi öncesi basına açıklamalarda bulunan Ağar şunları söylemiş; “Değerli arkadaşlar bugüne
kadar sizleri çok yordum. Sizleri
bundan sonra yormayacağım rahat
olun. Daha önce dediğim gibi ben
bunu bir görev kusuru olarak görüyorum ve bu birliktelik ile bu düşüncem içerisinde terörle mücadelede devlete yardımcı olacaksa bu
süreci de bir görev olarak addediyorum.” (Sabah, 25 Nisan 2012)
“1000 Operasyonu” yaparken de
devlet görevini yerine getiriyordu
Mehmet Ağar. Şimdi göstermelik cezasını yatarken de bunu bir görev
olarak gördüğünü söylüyor. Bu söylemin kendisi, bu durumun devleti
aklamanın itirafı olduğunu göstermektedir.
Susurluk devlet açısından “yarım”
kalan bir yargılamaydı. Katil Mehmet
Ağar suçlarıyla, yaptıklarıyla ayyuka
çıkmıştı. Göstermelik ceza ve yargılamayla bu sürecin “bitirilmesi” kendi
ifadeleriyle “dosyanın kapatılması”
devleti aklamanın ifadesidir.
Ağar, “silahlı çete kurmak, cürüm
işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak” suçundan ceza aldı.

İddianameye giren suçlamalar şöyle:
- Kayıp silahlar: Ağar döneminde
İsrail silah şirketi Hospro’nun hibe
ettiği silahların kaydı tutulmadı, bir
bölümü kayboldu. Silahlardan birisi
Susurluk’taki kazada bulundu.
- Lütfü Topal’ın öldürülmesi:
Kumarhaneci Ömer Lütfi Topal’ın
öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan
özel harekat polislerinin savcılığa
intikal ettirilmeden serbest bırakılmalarını sağlamak.
- Çatlı’ya pasaport: Mafyacı Yaşar Öz’e, faşist Çatlı’ya da yeşil pasaport düzenlenmesi.
- Tarık Ümit olayı: MİT mensubu
Tarık Ümit’in öldürülmesi olayı.
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İddianamede
Mehmet
Ağar’a yöneltilen suçlamalar
kendi içlerindeki pis işlerle ve
çıkar çatışmalarıyla sınırlı tutuldu. Oysa Mehmet Ağar devletin bilgisi ve onayı dahilinde
1000 Operasyon yaptığını açık
açık ortaya koymuştu.
İddianame ve dolayısıyla
verilen ceza bunları kapsamadı.
Mehmet Ağar korundu. Gerçekte korunan ise Susurluk
devletiydi.
Ağar tüm halk düşmanlarının yaptığı gibi ucuz, basit
demagojiler yapmaktan da geri
durmuyor:
“Bin şükür ki bugüne kadar
olan hizmetimizde halk tabiriyle söyleyeyim ehli imana da ehli namusa
da ehli vatana da ve kimseye bir zararımız dokunmamıştır. Hep bunun
gayreti içerisinde oldum. Ama sonuçta
böyle bir tecelli olmuşsa bu önce
Allah'tan sonra devletten gelendir.
Bu da bizim başımızın üzerinedir.
Bizim meselemiz Türkiye'nin geleceğinin, 75 milyonun kardeşçe birlikte
huzur içinde yaşamasıdır. Onun dışında hiçbir gayemiz olmadı" (agg)
Evet gayretleri çok oldu. Devletini
fazlasıyla memnun etti. Emperyalistlere,
tekelci patronlara hizmette kusur etmedi.
Bunları yaparken kendi kesesini düşünmüş olmasını, iktidar erkinin nimetlerinden yararlanmasını da “çok
görmemek” gerekir. Devleti koruma
ve aklama adına görülmemiş de oldu.

Evet O Susurluk Devletinin
Kahramanıdır! Sonu da
Düzenin Sonu
Gibi Olacaktır
Yenipazar cezaevi girişinde “sevenleri” tarafından "sen bir milli
kahramansın" sloganlarıyla uğurlanmış Mehmet Ağar.
Mehmet Ağar, eli kanlı faşist bir
şeftir. Halkımızın değil, Susurluk

devletinin kahramanıdır. Adının Yenipazar’la anılacak olması da Yenipazar halkı için onur duyulacak,
memnun olunacak bir durum değil
utanılacak bir durumdur.
Aydın’ın Yenipazar ilçesi Kurtuluş
Savaşı yıllarında Yörük Ali Efe’ye
karargahlık yapmış ve Yörük Ali
Efe’nin de ölümünde gömülmesini
vasiyet ettiği bir ilçedir.
Yörük Ali Efe, emperyalistlerce
işgal edilen vatan topraklarını savunmak için dağlarda kızanlarıyla
birlikte mücadele etmiş olan yiğit,
yoksuldan, haktan, mazlumdan yana
bir halk kahramanıdır.
Ağarı, Çatlısı, İbrahim Şahinleri,
Korkut Ekenleri, Çarkınları ile Susurlukçular ise vatanımızı emperyalizme peşkeş çeken, topraklarımızı
karış karış emperyalistlere satan uşaklardır. Emperyalistlerin ve tekelci
patronların çıkarları için halka karşı,
devrimcilere karşı katliamlar, provokasyonlar düzenleyen kontrgerilla
şefleri ve tetikçileridir. Uyuşturucu,
fuhuş, kumar dahil her türlü pis
işi yapan basit, adi halk düşmanlarıdır.
Göstermelik, yargı ve cezalar onları asla kurtaramaz. Halkın adaleti
er geç tecelli edecektir.
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Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlar da Sürecek!

Dünden Bugüne Anadolu'da

Çakırcalı Mehmet Efe
“Bize de derler Çakıcı
Yakarız konakları…”

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
1872’de Ödemiş’in Ayasuluk
Köyü’nde doğan Çakırcalı Mehmet
Efe, 17 Kasım 1911’de Karıncalıdağ’da vurulup öldürülür. Çakırcalı’nın bedenidir yüz yıl önce o dağlarda vurulan. Çünkü, Çakırcalı halkın
adalet arayışında yaşamaya devam
eder. Halk, türkülerinde: “Bize de
derler Çakıcı /Yakarız konakları.”
diyerek yaşatır onu. Dağları
mesken tutan Çakırcalı, halkın
adalet özlemidir.
Osmanlı’nın paşa, ağa,
bey takımının oturduğu yerlerdir o konaklar. Bir yanda
harami konakları, diğer yanda yoksulluk varsa, orada
Çakırcalı Efeler de olur, o
konaklar da yakılır. Çakırcalı’yı halkın kahramanı eden
bu öfkeye tercüman oluşudur.
Folklör araştırmacısı Pertev
Naili Boratav’ın şu tespiti isabetlidir: “Halk gerçekten kahramanlarını seçer; elbette bir tavuk
hırsızı, hiçbir zaman Köroğlu ya da
bir Çakırcalı gibi kahraman ilan
edilmemiştir.” Halk böyledir, hayatın
içinde sınar, ince eleyip sık dokur.
Kimseye hak etmediği payeyi vermez.
Çakırcalı, 1893 yılında babasının
intikamını almak için dağa çıkar.
Babası, Çakırcalı Ahmet Efe’dir. Osmanlı’yla anlaşma yaparak dağdan
inmiş ve köyünde yaşamaya başlamıştır. Ama Osmanlı, “kalleş” sıfatına
uygun davranarak Çakırcalı Ahmet
Efe’yi katlettirmiştir. Mehmet, o zaman küçüktür, büyüdüğünde ise babasının intikamını almak, boyunun
borcudur. Dahası, babasının katili
olan Boşnak Hasan Çavuş, annesine
de hakaret etmiştir. Annesi, Çakırcalı’ya şu haberi gönderir: “…Öcümüzü almadan köyümüze gelmesin,

gözüme gözüköteki Yörük çadırlarına gitmeyelim.
mesin. Öcümüzü
Neden dersen? Biz obaya varıp, biz
almazsa emzirdağa çıktık, tanıyın bizi mi diyeceğiz?
diğim süt haram
Zaten onlar bizi zamanla tanıyacak.
olsun!” ÇakırcaZalim başı ezmeden, düşmanları telı’nın verdiği karar ve annesine gönmizlemeden kimse bizi adam yerine
derdiği haber, köylü Mehmet’in Çakoymaz.” Çakırcalı’yı halkın efesi,
kırcalı Mehmet Efe olacağının işasevdiği, yiğidi yapan işte bu tavrı
retidir: “Var git anama söyle. Hiç
olmuştur. O, halka düşmanlık eden
merak etmesin. Emdiğim sütü helal
zalimlerin başlarını ezerek, halkın
ettirinceye kadar dağlargönlünde taht kurmuştur.
da kalıp öcümüzü alaÇakırcalı, Ege dağlarında 17 yıl
cağım.”
boyunca bir tür gerillacılık yapmıştır.
Anadolu halkı,
Üzerine gelen Osmanlı güçleriyle
adaletin kadıda
çarpışmış, atlatmış, bozmuş ve yeri
değil dağlarda
gelince de rezil etmiştir. Çakırcalı’nın
olduğunu yaşasayı ve silah olarak üstün olan takip
yıp görerek
müfrezeleri karşısındaki bu başarası,
öğrenmiştir.
onun cüretli bir savaşçı ve iyi bir örZalimlerden
gütçü olmasındandır. Halk arasında
hesap sorulaÇakırcalı ve kızanları için “yel çetesi”
caksa, dağlara
denmesinin sebebi, çok hızlı hareket
ç ı k ı l a c a k t ı r,
etmeleriydi. Uzun süre bir yerde kalçünkü kadılar
mıyor, kaldıkları yerleri hızla değişmazlumdan detiriyor ve böylece, neredeyse aynı
ğil, zalimden yaanda bir çok yerdeymiş izlenimi venadır. Halk bunu biriyorlardı. Elbette, bu algının yaralir ve yeri gelince Anatılmasında “muavin çete”lerin varlığı
dolu’nun her yanında İnce
da belirleyici olmuştur. Muavin çeMemed, Köroğlu, Çakırcalı ve daha
teler, Çakırcalı’nın kurduğu ikinci,
nicesi olup dağlara çıkar. Dadaloğlu;
üçüncü çetelerdi. Onlar da bulunFerman padişahınsa dağlar bizimdukları yerlerde Çakırcalı adına ve
dir” der.
Çakırcalı’ya yaraşan eylemler yaparlardı. Ki, değişik yerlerdeki eylem
Çakırcalı’nın dağlara çıktığı ilk
haberleri ard arda gelince, takip müfgünlerdir. Kızanlarından birisi “Yarezeleri de şaşkına dönerlerdi… Çakınlardaki Yörük
obasına gidip
kendimizi tanıtalım” der. Ne de
olsa, dağa çıkÇakırcalı Mehmet Efe, Cephelilere diyor ki:
mışlardır. ÇakırHalkı
ve yoldaşlarını her koşulda sahiplenen;
calı’nın verdiği
onların sorunlarını çözmek ve canına en ufak
cevap, hesap sorbir zarar gelmemesi için uğraşanlar halk
mak için yola çıtarafından sahiplenileceklerdir. Halk,
kanların kendilerini halka nasıl
ahlaksıza-hırsıza-uğursuza değil; gerçekten
tanıtmaları gedava adamı olduğuna inandıklarına
rektiğinin de ilgüvenecektir.
kesi sayılır: “…
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kırcalı’yı dağlarda gezdiren, besleyen
ve donatan halkın ta kendisiydi. Çakırcalı, bu gerçekliğin farkında olarak,
yataklarını iyi örgütlemiştir. Her köyde, obada, ilçede, çiftlikte yatakları
vardı. Bunların kim olduğunu, işlevlerini açık etmezdi kesinlikle.
“…Örneğin Yusuf Deresi köyünün
hocası Salih Efendi şöyle anlatıyor:
Ben her akşam yatsı namazını
kıldıktan sonra ilk görevim, gemici
fenerini yakmaktı. Bunun üç türlü
görevi vardı. Fener pencerede yanıyorsa, köyde hükümet kuvvetleri var
demekti. O gece efe köye uğramazdı.
Fener kısık yanıyorsa köye hükümet
kuvvetleri gelip gitmişlerdir. Pencere
fenersiz ve karanlık ise köy boştur.
O gün köye gelip giden yoktur.
Köyün imamı bile böyle çalışır,
Efe’ye haberi bir şekilde ulaştırırsa
efe ele geçer mi?”
Çakırcalı’nın diğer bir özelliği
de, kızanlarına bağlılığıdır. Ölümüne
bir bağlılıktır bu. Öyle ki, bir keresinde, takip müfrezeleri tarafından
kuşatılan kızanları kurtarmak için,
hiç tereddüt etmeden saldırıya geçerek
müfrezeyi imha ederek kızanlarını
kurtarmıştır. Bu bağlılık karşılıklıdır
elbette. Kızanları da Efe’leri için hiç
çekinmeden ölümü göze alıyorlardı.
Çakırcalı ve kızanları, ölümü hiçe
sayarak birbirlerine sahip çıkarken,
takip müfrezesindekiler kendi canlarını kurtarmaya bakarlardı.
Malum, halkımız ihbarcıyı, muhbiri öteden beri sevmez. Çakırcalı
da böylelerini asla yaşatmamıştır.
Kızanlarına, yataklarına ve halka
zarar veren muhbirler, Çakırcalı’nın
intikamından kurtulamamışlardır. Ki,
bir süre sonra da, Osmanlı yöreden
muhbir devşiremez olmuştur. Bu durum, takip müfrezelerinin askeri raporlarına “yöreden muhbir ve kılavuz
temin edilmedi” diye geçmiştir. Çakırcalı’nın kanunu nettir: Muhbirlerin
yaşamaya hakkı yoktur. Şair Eşref’in
“Affetse de hükümet, Çakıcı affetmez” deyişi, giderek bir deyime dönüşüp yayılmıştır. Gerçekten de Çakırcalı, öç alınıp hesap sorulması gereken kimseyi affetmemiş, böylelerine
suçları oranında mutlaka bir ceza

kesmiştir. Kimilerinin canını almış
kimilerinin de malını alıp yoksula
dağıtmış, gelinlik kızlara çeyiz parası
vermiş, köprüler yaptırmıştır. Acımasız olması gereken yerde öyle olmuş ve bundan da taviz vermemiştir.
Ama, aynı Çakırcalı, yeri gelince
peşine düşen müfrezelerdeki zorunlu
askere alınan acemi erleri gözetirken
bu işi para için yapanlara ve subaylara
basmıştır kurşunu. Öyle ki, Çakırcalı’nın adaleti askerler arasında bile
yayılmış düşman saflarında bile saygı
kazanmıştır.
Ege’nin yoksul halkı “tavuk hırsızlığı” yapmak için eşkiya olanlara
“çalıkakıcı” der. Bunlar halka zarar
veren, Yörük obalarını basan, köylüleri soyan, kadınlara sarkıntılık
eden tiplerdi. Çakırcalı dağlara ilk
çıktığı zamanlarda, işte böylesi soysuzlardan dokuzu birararaya gelip
bir çete kurmuşlar, kendilerine de
“Çakırcalı çetesi” derler. Çakırcalı,
bunu duyar duymaz peşlerine düşüp
bunları yakalar. Dokuzuna da “Hanginiz Çakırcalı?” diye sorup ateşe
atıp yakar. Ve o günden sonra da, bir
daha hiç kimse kendisine Çakırcalı
süsü vermeye kalkmadı. Çakırcalı,
böylece, çalıkakıcılar ile arasındaki
farkı çok açık biçimde ortaya koymuştur.
Çakırcalı’yı takip ve imha için
Ödemiş’e bir müfreze gelir. En büyük
kahveye oturup Çakırcalı hakkında
atıp tutmaya, hakaret etmeye başlarlar.
Tam bu sırada, Çakırcalı gelir ve
oturdukları kahveyi basar. Biraz önce
yüksek perdeden konuşan Osmanlı
zaptiyesinin feslerindeki püskülleri
kestirir. Bu, çok büyük bir aşağılamadır. Çakırcalı, püskülleri müfrezeyi
yollayan İzmir Valisi’ne gönderir.
Takip müfrezesi ise rezil kepaze olarak geri döner. Halk, “Başlarındaki
fesin püskülüne sahip çıkamayanlar
mı, Çakırcalı’yı yakalayacaklar?” diyerek alay eder.
Halk düşmanları, muhbirler, haramiler Çakırcalı’dan korkar, halk
ise sevip destekler. Osmanlı devleti
adına, Çakırcalı’nın peşine düşen
yetkililer de bu desteğin farkındaydılar. Örneğin, takip komutanlarından

Ali Paşa’nın Servet-i Fünun dergisiyle
(1910) yaptığı röportajda söyledikleri
bunun itirafı sayılır: “Çakırcalı çetesini mevcut önlemlerle ortadan kaldırmak yeterli değildir. Bunun başlıca
nedenleri: Çakırcalı 14 senedir bu
vilayette bulunuyor. Her yeri bellemiş,
tanımış, köylülerin hepsiyle dost olmuştur. Ve Çakırcalı çetesindeki
adamların hepsi köylülerden kız alarak yakınlık kurmuşlardır. Ayrıca
Çakırcalı ilginç bir politika izleyerek
köylülerin herbirine bir çok iyilikler
yapmış, paralar vermiş, sanki köylülük aleminde bir ‘sosyalizm’ tesis
etmiş, etrafına sevgiden oluşan kuvvetli bir ağ kurmuştur…” Çakırcalı’yı
yenilmez kılan, işte bu sahiplenme,
sevgi ve dayanışma ağıdır. Halkın
namusuna, ahlakına, değerlerine saygılı oldu, zenginlerden alıp yoksullara
verdi, zalimleri ezdi ve mazlumlara
sahip çıktı, özü sözü bir oldu, muhbirleri cezalandırdı, haramilerin konaklarını yaktı… Osmanlı’nın “eşkiya” dediği Çakırcalı’yı efesi bilip
sahip çıkıyordu halk. Çakırcalı’nın
varlığı sömürü ve zulümle kuşatılan
halka güç ve güven veriyordu. 1911
yılının Kasım ayındaki son çarpışmada, Çakırcalı ağır yaralanır. Öleceğini anlar ve kimliğinin belli olmaması için başının ve ellerinin kesilip gizli bir yere gömülmesini ister.
Vasiyeti budur, ölümü sır olarak kalmalıdır. Yoldaşları da vasiyetine uygun davranırlar. Ama daha sonra cesedi bulunup teşhis edilerek, Ödemiş
Hükümet Konağı’nın önünde başsız
ve elsiz haliyle teşhir edilir. Böylece,
Çakırcalı’nın gerçekten öldüğünü
herkese göstermek isterler. Ki, Çakırcalı şahsında öldürülmek istenen
aslında, halkın zalimlerden hesap
sorma arzusu ve adalet arayışıdır.
Ve fakat, bunu başaramamışlardır.
* Sabri Yetkin’in “Ege’de Eşkiyalar” adlı kitabından ve Ethem
Oruç’un “Çakırcalı Dağ’dan İnmiyor” adlı (Berfin Yayınları) kitabından yararlanılmıştır.
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F Tiplerinde Hukuk Yok
Keyfiyet Var

F Tipi hapishanelerde yaşanan hukuksuzluklar ve hapishane idarelerinin
keyfi yönetimine dair bir çok başvuru
yaptık, ilgili kurumlara ve kişilere
yazdık. Ne var ki bunların pek azı karşılığını bulmuş, hukuksuzluklarının
onay görmesinden güç ve cesaret bulan hapishane idareleri yeni hak gasplarına yönelmiştir.
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishane
idaresinin art arda açtığı soruşturmalarla
uyguladığı “soruşturma terörü” ve
getirilen yasakların infaz biçimi de bu
hak gasplarına somut örnek niteliği taşımaktadır.
Uygulama biçimine geçmeden önce
hapishane idaresinin dayandığı hukuki zemini ele alalım.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un
(CİK) 8. Bölümü çeşitli başlıklar altında
“disiplin” cezalarını ve bunların nasıl
uygulanacağını anlatır. Esasında bu
bölüm bütünüyle değerlendirilerek yasanın faşist “cezalandırma” mantığı
ayrıca işlenmelidir; ancak biz yalnızca konumuza odaklanarak ilgili maddeleri işaret edeceğiz.
Açılan soruşturmaların büyük bölümü 42. maddeye dayanmakta ve
iletişim ziyaret yasakları getirilmektedir.
Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama -madde 42-(2) Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:
a) Protesto amacıyla idarece verilen
yemeği topluca almama eylemine katılmak.
b) Kurum işyurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamak.
c) Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye karşı toplu olarak
sessiz direnişte bulunmak.
d) Odalarda eklentilerinde ve diğer

alanlarda ilaç ve gıda maddesi stoku
yapmak.
e) Gereksiz olarak marş söylemek
veya slogan atmak.
Ceza İnfaz Kanunu’nun 48-2.
maddesine göre:
“Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası kesinleştikten sonra bu cezanın kaldırılması için gerekli süre
içinde yeniden disiplin cezasını gerektiren bir eylemde bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanır.”
Bahsedilen “bir üst ceza” bizim örneğimizde yasanın 43. Maddesinde
belirtilen “ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma”dır.
Hapishane idaresi, 2009 yılının son
aylarından itibaren devrimci tutsakların düzenlediği anma ve kutlama programlarını gerekçe göstererek açtığı soruşturmalarla iletişim ve ziyaret yasakları yağdırmaya başlamıştır.
Usulen çarpık, yalan yanlış ifadelerle dolu bu soruşturmalar yukarıda belirtilen “Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak” maddesine dayandırılmaktadır.
Açılan soruşturmaların standardı
yoktur. Hukuk kuralları kimsenin keyfine göre uygulanamaz. Standarttır.
“Yasalar önünde herkesin eşit olduğu” özellikle belirtilir.
Buna karşın anma kutlama programlarına yönelik açılan soruşturmalar
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishane idaresine has bir uygulamadır. Yan tarafta bulunan 1 No’lu F Tipi Hapishane’de
böyle bir uygulama yoktur.
Soruşturmaların kendi içinde de
bir standart yoktur. Kimi anmalara soruşturma açılmakta kimine açılmamakta, kimi kişilere açılmakta kimine
açılmamakta, tüm bu süreç tamamen
hapishane idaresinin “keyfince” devam
etmektedir. Somutlayacak olursak; tutsaklar her yıl belirli günlerde anma-kutlama etkinliği düzenlerken, hapishane
idaresi 4 Ocak 2011 günü yapılan anmaya soruşturma açmazken 4 Ocak
2012 günü yapılan anmaya açmakta,
benzer şekilde 22 Ocak 2011 günü ya-

pılan anma-kutlama programına soruşturma açarken 2012’de açmamaktadır. Hiçbir ölçüt yoktur.
Yasa maddesinde geçen “gereksiz” ifadesi başlı başına bir hukuksuzluktur zaten!
Hapishane idaresinin aldığı kararların neredeyse tümü “yasaya-usule
aykırılık yok” denilerek mahkemelerce
onaylanmaktadır. Her şey yasalara,
usule bir biçimde uydurulmaktadır haliyle.
Sonuç olarak ortaya böyle bir tablo çıkmaktadır: 2009 yılından beri
Nedim Öztürk’e 30 ay ziyaret, 17
ay iletişim yasağı, Mehmet Akdemir’e 28 ay ziyaret, 16 ay iletişim yasağı, Kenan Günyel’e 32 ay ziyaret,
11 ay iletişim yasağı, Fırat Özçellik’e
32 ay ziyaret, 11 ay iletişim yasağı,
Cem Kılıç’a 28 ay ziyaret, 17 ay iletişim yasağı getirilmiştir.
Oktay Kelebek, Sadık Kan, Barış
Özçelik, Erkan Sönmez, Murat Şahin,
Hüseyin Ördek, Emrah Kaş, Sabri Çelik, Şahin Akgül, İnan Gök, Serdar Karaçelik… örnekler çoğaltılabilir.
Mevcut durumda yasalarla tanınan
haklar ortadan kaldırılmış, tutukluhükümlülerin aileleri-yakınlarıyla olan
tüm bağları yok edilmeye çalışılmaktadır. Son 2 yıldır neredeyse hiç kimse açık görüş yapmamıştır. Tahliye olması gereken Cem Kılıç ve Fırat Özçellik “iyi halli” olmadıkları gerekçesiyle serbest bırakılmamış, infazları yakılmıştır.
Açılan ilk soruşturmalar “iyi halli
olunduğu” belirtilerek iletişim yasağı
ile sonuçlandırılırken, bir süre sonra “iyi
halli olunmadığı” için bir üst madde uygulanarak ziyaret yasakları getirilmeye başlanmıştır.
Belirttiğimiz uygulamalar şu anki
biçimiyle hapishanede disiplini-güvenliği sağlamak vs. ile ilgili değildir.
Devrimci tutsakların bir yaşam biçimi,
değer ve gelenekleri vardır. Hapishane
idaresi önce verdiği “ceza”larla, alınan
tavırlar konusunda geri adım attırmak
istemiş, boyun eğdirmeyi başaramadığında soruşturmaları bir tür intikam sal-
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dırısına dönüştürmüştür. Kimse “yasaların böyle olduğunu, “yasaların uygulandığını” söyleyerek bu durumu
izah etmeye çalışmasın. Yasaya bakılırsa devrimci tutsakların varlığı dahi
soruşturma gerekçesidir. Daha en baştan devrimciler hedef alınarak hazırlanmıştır bu yasalar. Genel tutuklu-hükümlü sayısının yaklaşık yüzde 1’i
kadardır devrimci-sosyalist tutsakların
sayısı. Buna rağmen anma-kutlamaları kapsayan marş söyleyip-slogan atmaktan ölüm orucuna, açlık grevinden
her tür protestoya dizi dizi yasaklar öngörülmüştür.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, katıldığı bir televizyon programında bir
hapishanede islami inanca mensup,
islami bir örgüte ilişkin davada yargılanan tutukluların sakallarını zorla kesilmesinden dem vurarak, yaşam biçimine müdahalenin yanlış olduğunu, insanların kendilerini kültürel ve sosyal
olarak ifade etmelerinin önüne geçilmemesi gerektiğine, yasaların böyle yorumlanmaması gerektiğine vurgu yapan
söylemlerde bulunuyordu. Oysa bahsettiğimiz uygulamaların tümü aynı
Adalet Bakanlığı tarafından makbul görülmektedir.

Yasaysa yasa!
Devrimci tutsaklar her gün belirli saatlere slogan atmaktadır. Uygulansın o yasa! Yüzlerce, binlerce soruşturma açılsın. Gerek hapishane idaresine, gerekse ilgili mahkemelere söylenmiştir bu! Yasa sadece belli idarecilerin canı öyle istediğinde mi uygulanacak?! Bu yaşananların hukuki bir
izahı yoktur. Politik izahı ise bir kelimeyle özetlenebilir: TECRİT!
Bu politika dahilinde siyasi tutsaklar hasım olarak görülmekte, tecrit
ve tretman uygulamaları ile düşünce ve
değerlerinden uzaklaştırılmak istenmektedir. Temel politika bu olduğu için
yaşanan hiçbir hukuksuzluğun üzerine
gidilmemekte, her yol mübah sayılmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz tabloda da
görülebileceği gibi hapishane idaresinin soruşturma terörü sonucunda tutsaklara yönelik senelere varan iletişim
ve ziyaret yasakları getirilmiştir. Bu,
Anayasa’dan ilgili yasalara kadar hu-
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kuka aykırı olmakla birlikte aynı zamanda AİHM kararlarına, ilgili uluslararası mevzuata da aykırıdır.
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
“Ailenin korunması” başlıklı 41. maddesi: “Aile Türk toplumunun temelidir
ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle
ananın ve çocukların korunması ve aile
planlamasının öğretimi ile “yapılanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri
alır, teşkilatı kurar.”

Ceza İnfaz Kanunu
“infazda temel ilke”
başlıklı 2. maddesi
1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin
ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya
sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir
yahut düşünceleri ise ekonomik güçleri
ve diğer toplumsal kanunları yönünde
ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.
2) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.
“İnfazda temel amaç” bölümünde ise hükümlünün “yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek” husus dile getirilmektedir.
- Avrupa cezaevi kuralları, 60-4.
maddesinde “ceza aile ziyaretlerini ortadan kaldırmamalıdır.” denilmektedir.
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (20 Mayıs 2008, Başvuru No: 16330
(02) kararı 41-54 paragraflarında ziyaret
kısıtlamasına ilişkin çok açık ifadelerle “hiçbir disiplin cezası aile ile bağlantıyı tamamen ortadan kaldırmamalıdır.” Maddesine vurgu yapılarak
Türkiye Devleti’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğine dair hüküm vermiştir.
50. mevcut dosyada başvurucu cezaevi malına zarar vermekten, slogan
atmaktan ve aranmayı kabul etmemekten dolayı 6 kez disiplin cezasına
mahkum edilmiştir. Sonuç olarak, başvurucu yaklaşık bir yıl ziyaretten mahrum kalmıştır. Bu noktada mahkeme
tekrar hatırlatır ki Avrupa cezaevi ku-

ralları 60-4. maddeye göre hiçbir disiplin cezası aile ile bağlantıyı tamamen ortadan kaldırmamalıdır.
Yine aynı kararın 49. paragrafında
“yürütmeye dizginsiz yetkiler verilmesine izin vermeyen hukuk devleti ilkesine sahip iç hukuk, kamu görevlilerinin Sözleşme’deki hakları keyfi bir biçimde ihlal etmesini önleyici önlemler
getirmek zorundadır.” denilmektedir.
Aslında her şey çok açıktır. Anayasa’da bile ailenin korunmasına dair
hükümler bulunmasına rağmen bir hapishane idaresi tutuklu-hükümlülerin aileleriyle görüşmelerini ÖMÜR BOYU
yasaklayabilmektedir.
Evet ÖMÜR BOYU! Çünkü mevcut uygulama ile ağırlaştırılmış müebbet / hükümlüleri ardı arkası kesilmeyen soruşturmalarla sürekli olarak “ziyaretçi kabülünden men” edilecek, diğer tutuklu ve hükümlüler ise tutsaklık
yaşamları boyunca yasaklı olacak, bunun yanı sıra infazları da yakılacaktır.
Hapishane idaresi Ekim 2009-Şubat 2012 tarihleri arasında benzer biçimde 18 adet toplu soruşturma açmış,
kişi başına toplam 4 seneye varan yasaklar getirmiştir. Aralıksız 7-8 aydır ziyarete gelemeyen aileler vardır. Bir süre
sonra “senelerdir” demeye başlayacağız!
Yasada belirtilmesine rağmen tutsaklar felsefi ve siyasal düşünceleri ve
bunun somut karşılığı olan yaşam biçimleri nedeniyle ayrı bir uygulamaya
tabi tutularak temel haklar ortadan
kaldırılmaktadır.
Yasada “sosyalleşmenin teşviki”nden
bahsedilirken tutsakların aile bağları
dahi koparılmakta; eşler, anneler-babalar, kardeşler senelerce birbirlerinin yüzünü göremez duruma getirilmektedir.
Sonuç olarak yukarıda belirttiğimiz
tüm hak ihlalleri nedeniyle, hakkımızda alınan kararların, soruşturma açılış
biçiminden itiraz süreçlerinin ele alınmasına ve nihai olarak aralıksız bir ziyaret yasağı getirilmesine kadar baştan
aşağı hukuksuzluklarla doludur. Tüm
bu uygulamalara esas olan ıslah etme
amaçlı sürdürülen tecrit politikasına
derhal son verilsin.

YÜZBİNLERİ 1 MAYIS MEYDANI’NDA BİRLEŞTİREN

Kürt Milliyetçileri Ölüm Orucunu Bitirdiler!
Ne Değişti? Hangi Talebinizin Karşılığını Aldınız?
Taleplerinizi Nasıl Tartıştırdınız? Ne Sonuç Aldınız?
Kimi yerde Süresiz Açlık Grevi
dediler. Kimi yerde Ölüm Orucu
dediler, kimi yerde ise Süresiz Dönüşümsüz Açlık Grevi dediler...
Ciddiyetten o kadar uzaktı ki, daha
doğru düzgün adını bile koymadan
ve başlama taleplerinin hiçbiri yerine
getirilmeden eylemi bitirdiler. Ölüm
orucu gibi her zaman başvurulmayacak, başvurulduğunda da sonuna
kadar götürülecek bir silahı dejenere
edip içini boşaltarak devrimci değerleri tahrip etmeye devam ettiler.
18 Mart tarihli Yürüyüş’ün 308.
sayısında, “Ölüm Orucu Politik Bir
Direniştir, İdeolojik-Politik Netlik
Gerektirir” başlıklı yazımızda, devrimci
kavramların ve devrimci eylem yöntemlerinin içini boşaltan Kürt milliyetçilerine şunları yazmıştık: “BDP’li
tutuklu milletvekillerinin ve PKK’li tutsakların amaçları gerçekten ölüm orucu
yapmak ise, her anlama çekilebilen
tarzda genel ve yuvarlak söylemler yerine eylemin adını açık ve net koymak
zorundadırlar. Yarın, bir kazanım olmadan veya Öcalan’ın “Bırakın” talimatları ile direnişi sonlandırdıklarında,
“biz zaten protesto açlık grevi yapıyorduk” ya da “Kürt sorununa duyarlılığı sağlamak için adına süresiz-dönüşümsüz açlık grevi dedik” veya “AKP
iktidarını yeniden görüşmelere çekmek
için adına ölüm orucu dedik” gibi
açıklamaların yapılması kaçak güreşmek
ve samimiyetsizlik olacaktır.”
Süreç aynen dediğimiz gibi gelişti
ve dediğimiz gibi sonuçlandı. KCK
Yürütme Konseyi Başkanlığı’nın,
KONGRE-GEL Başkanı’nın, PKK
ve PAJK’lı tutuklularının yaptıkları
açıklamalar yazdıklarımızı doğruladı.
Eylemin adından başlayarak taleplerine kadar en üst politik tanımları
yaptılar. Direnişe ölüm orucu dediler
ama bir protesto açlık grevinin sağlayacağı “duyarlılığı” sağladığını
söyleyerek eylemi bitirdiler. Kürt
milliyetçilerinin, yıllardır girdikleri
düzen içi çözüm kulvarında, ideolojik
ve politik olarak ölüm orucu gibi

politik bir cüreti göstermeyeceğini görmemek için siyasi olarak kör olmak gerekir. Umarız, Kürt milliyetçilerinin arkasına takılan,
güce tapan, kendine güvensiz sol da buradan bir ders
çıkarmıştır.
Direnişe başlama nedenleri: “Öcalan üzerindeki tecridin
ve Kürt halkı üzerindeki baskıların,
askeri ve siyasi operasyonların sona
erdirilmesi ve Kürtlerin statüsünün
kabul edilmesi, çözüme niyetli bir
diyalogun yeniden başlaması”ydı.
Direnişin bitirilme nedenlerini ise;
PKK’li ve PAJK’lı tutuklular adına
açıklama yapan Deniz Kaya şöyle
ifade etti: “Gerek Kürdistan ve Türkiye kamuoyu ve gerekse de Avrupa
kamuoyunda oluşan duyarlılık, gerek
önderliğimizin ‘ölümler olmasın’ hassasiyeti ve gerekse de hareketimizin
çağrısı üzerine, şimdilik kaydıyla,
20.04.2012 tarihi itibarıyla, açlık
grevi eylemine son veriyoruz.”(Özgür
Gündem 21.04.2012)
Eyleminize zoraki başarı yüklemeye çalışmayın. Bu gerekçelere
kimse inanmaz. Bırakma nedeniniz
taleplerinizi kazanacağınıza inanmamanızdır. Ölüm orucunu sonuna kadar
götürme siyasal cüretinizin olmamasıdır. “Ya taleplerimizi kazanacağız
ya öleceğiz” diyerek blöf yaptınız.
Daha önce de dedik, tekrar diyoruz;
Ölüm orucu en üst düzeyde politik
bir eylemdir. Ölüm orucu yapmak
ideolojik-politik olarak net olmayı
gerektirir. Siz daha direnişe başlarken
net değildiniz. Bu nedenle direnişe
başlama nedenleriyle bitiriş nedenleri
arasında uçurum var.
Adını bile doğru koyamadığınız
eylemi, Öcalan üzerindeki tecridin
ve Kürt halkı üzerindeki baskıların
kaldırılması için yaptığınızı açıklamadınız mı? Talebinizin askeri operasyonlara son verilmesi ve Kürtlerin
statüsünün kabul edilmesi olduğunu

söylemediniz mi? Kürt sorununun çözümü için yeniden diyalog başlasın
demediniz mi? Bunlardan hangisi
gerçekleşti? Ya da bu taleplerinizi
nasıl tartıştırdınız? Hangi sonuçları
aldınız da eylemi bitirdiniz? Hiçbiri.
Tabi bunlardan hiçbiri elde edilemeden direniş bırakılınca da bu kez demagojik söylemlere sarılmaya başladınız.
Şimdi, eylemi bitirince diyorsunuz
ki; “önderliğimizin ‘ölümler olmasın’
hassasiyeti ve hareketimizin çağrısı
üzerine” bitirdik. Peki o zaman neden
adına ölüm orucu dediniz? Bitirme
gerekçeleriniz, daha baştan kimsenin
ölmesine izin vermeyi düşünmediğinizin itirafıdır. İtirafıdır çünkü;
Öcalan açlık grevleri tartışmaları olduğu dönemde Cumali Karsu üzerinden, Asrın Hukuk Bürosu’na gönderdiği faksta şunları söylüyordu:
“Son aylarda yoğun bir süreç başlamış durumda. Gazetelerden yansıdığı kadarıyla özellikle cezaevlerinde bir eylemlilik süreci başlamış
durumda. Duyarlılık nedeniyle açlık
grevleri anlaşılır, fakat uzun süreler
veya süresiz grevler, hele hele fiziki
tahribatlara yol açacak bir düzeye
getirilmesi pek gerekli değildir. Makul bir biçimde sonuçlanmasını sağlamak doğru olandır diye düşünüyoruz.”(Radikal 30 Nisan 2012)
Önderliğin ‘ölümler olmasın’ hassasiyetini 52 gün sonra mı idrak ettiniz.
Hayır. Direnişe ne kadar keskin ad
verirseniz verin, ne misyon yüklerseniz
yükleyin daha başından ne zaman bitireceğinizi biliyordunuz. Hassasiyetin
değerlendirilmesinden bahsedeceksek
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şöyle diyebiliriz: Siz milyonlarca insanın Kürt halkının hakları konusundaki
hassasiyetini ve duygularını kullandınız.
Siz o milyonlarca insana açık olmadınız. Evet, bütün direnişler zaferle,
taleplerin kazanımıyla, başarıyla sonuçlanmayabilir. Bunun bütün devrimci, ilerici hareketler açısından tarihte
onlarca örneği vardır. Yine de olacaktır.
Ama devrimci ahlak, devrimci kültür,
başta, direnişe başlama nedenlerini ve
talepleri, daha sonra da bitirme nedenlerini açık ve dürüstçe ortaya koymayı gerektirir. Yani açık olmayı gerektirir. Devrimci eylem yöntemlerini
yerli yerinde kullanıp direnişin adını
doğru koymayı gerektirir.
Direnişin bitirilme nedeni üzerine,
KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı’nın
yaptığı açıklama ise başka bir çarpıklığı
ortaya koyuyor. Strasbourg’da “süresiz-dönüşümsüz açlık grevi” olarak
tanımladıkları eylemi “vicdan ve ahlak
sahibi, yine demokratik değerlere ve
insan haklarına saygısı olan herkes
açısından amacına ulaştığına inanıyoruz” diyerek bitirdiklerini açıklıyorlar. Bu açıklamanın ardından direnişe katılan 15 kişi “Avrupa kurumlarının Öcalan’ın izolasyonunu sona
erdirmek için adım atacağına dair
sözlerden tatmin olduk” diyerek eylemlerini sonlandırıyor.
Görüldüğü gibi, yukarıda belirttiğimiz direnişin talepleriyle bitirilme
gerekçelerinin hiçbir ilgisi yok. Biz,
başlama taleplerinize baktığımızda
eylemin amacına ulaşmadığını görüyoruz.
“Vicdan ve ahlak sahibi, yine
demokratik değerlere ve insan haklarına saygısı olanlar açısından
amacına ulaştı” diyorsunuz. Mesele
bu muydu? Bunun için mi açlık grevi
yaptınız?

Önderinizi Satan, Hiçbir
Ülkesine Kabul Etmeyen
Avrupa Emperyalizmine
Değil Halkların
Dayanışmasına Güvenin
KONGRA-GEL Başkanı Remzi
Kartal, 15 Şubat’ta her ne kadar kamuoyuna eylem için başka talepler
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ve gündemler açıklanmışsa da, eylem
bitirilirken gerçek niyetlerini itiraf
ediyor. “Grevin başta Avrupa Konseyi ve CPT olmak üzere Avrupa kurumlarının sessizliğine karşı bir direniş” olduğunu vurgulayarak, eylemin amacının “sessizlik duvarını
kırmak” olduğunu ve geçen 52 gün
içinde kamuoyu yaratıldığını söylüyor.
Ayrıca Remzi Kartal; Kürt milliyetçilerinin en sık ve en iyi yaptıkları
şey, her sıradan güncel duruma büyük
misyonlar yükleme, büyük sıfatlar
yakıştırma, abartma geleneğine yenisini ekleyerek; Avrupa genelinde
yürütülen faaliyetler için “Bir bütün
olarak büyük bir direnişle Kürt halk
diplomasisi gündemleştirildi” diyor.
Diğer yandan; Strasbourg’da, ‘süresiz-dönüşümsüz açlık grevi’ olarak
adlandırdıkları eylemin sözcüsü Fuat
Kav; açlık grevine başlama nedenini
“Kürt Halk Önderi Öcalan’dan 9
aydan bu yana somut bir haber alınamıyor. AK ve CPT’yi görevlerini
yerine getirtme konusunda daha duyarlı kılma çabasıdır” olarak açıklarken bitirme nedenini de “... gelinen
aşamada Öcalan’a yönelik tecritin
kırılması için atılacak ilk adımların
Avrupa Birliği kurumları tarafından
ele alınacağı kanaatine varmış bulunmaktayız. Bu konuda Avrupa konseyi sekretaryası, Avrupa Parlamentosu başkanı ve KCK Yürütme Konseyi tarafından yapılan açıklamalar,
yine çeşitli dost çevrelerin yapmış
olduğu görüşmeler bu kanımızı daha
da güçlendirmiştir. Taleplerimizin ilgili kurumlar tarafından dikkate alınacağı ve pratikte bir anlam bulacağı
sonucuna ulaştık. Bu kurumların çalışmalarını daha da hızlandırmak
ve daha rahat hareket etmelerini
sağlamak için açlık grevi eyleminin
amacına ulaştığını belirtiyor, eylemimizi sonlandırıyoruz“ (23 Nisan
2012, Yeni Özgür Politika)
Neymiş, Avrupa Konseyi, Strasbourg’da 52 gündür açlık grevi yapan
Kürtlerin talebini kabul ederek Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarını araştırma sözü vermiş. Ne
kadar çok güveniyorsunuz önderinizi
satan, hiçbir ülkesine kabul etmeyen
Avrupa emperyalizmine. Gelinen bu

nokta doğal bir sonuçtur. Emperyalizmden medet uman, mevcut sistem
içerisinde Kürt sorununa çözüm arayan bakış açısından bundan başka
da bir şey beklenemez.
Türkiye oligarşisi Kürt halkına
yönelik bütün politikalarını AB ve
ABD’den bağımsız olarak mı yapıyor?
Kürt halkını katleden, AKP’nin
ve emperyalistlerin, Kürt halkı için
bazı kültürel hakları telaffuz etmeleri,
hatta “Kürt” kelimesini kullanması
bile, Kürt milliyetçilerinin emperyalizmi ve faşizmi unutmalarına yetiyor. AB Türkiye Karma Komisyon
Eş Başkanı Helene Flautre’nin, Strasbourg’da söyledikleri de bu nedenle
Kürt milliyetçilerine emperyalizm
gerçeğini unutturmuştur. Helene Flautre; Anayasada Kürtlerin haklarının
verilmesini sağlamaktan, bölgesel
özerklik ve ana dilde eğitim konusuna
kadar, Öcalan’ın tecrit koşullarının
düzeltilmesine kadar her konuda Avrupa Parlamentosu’nun yardımcı olacağını söyleyerek onları ikna etmiştir.
“Amacımıza Ulaştık” Diyorsunuz, Hangi Amacınıza Ulaştınız?
Değişen Hiçbir Şey Yoktur.
Devlet Terörü Artarak Sürüyor
Yaşananlar ortadadır. 20 Mayıs’ta
Öcalan’a yönelik tecritin kaldırılması
için Avrupa Parlamentosu’nun adım
atacağına ikna olup direnişi bırakıyorsunuz, aradan on gün geçiyor, 30
Mayıs’ta Yeni Özgür Politika KCK
Siyasi Komitesi, “Tıkanma tecritten
kaynaklı” diyerek Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan’a yönelik tecride
ilişkin endişe ve tepkilerini dile getiriyor. “Kürt Halk Önderi üzerindeki
tecrit ve izolasyon politikası hareketimizde ve halkımızda ciddi endişeler
yaratabilecek düzeyde devam etmektedir. AKP devleti bilmelidir ki Kürt
sorununun çözümünde yaşanan tıkanma durumu Önderliğimize yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır. Kürt
Halk Önderi müzakere diyalog ve
çözüm için sağlık, güvenlik ve özgür
hareket etmenin gerekli ve şart olduğunu belirtmişti. Bu konuda bir
gelişme olmadıkça halkımızın ve
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duyarlı tüm kesimlerin tepkileri ve
mücadelesi artarak daha yüksek
düzeyde gelişecektir.” diyor.
Bir taraftan “Direnişimiz amacına
ulaşmıştır” diyerek eylemi sonlandırıyorsunuz on gün sonra da; yine
her zaman yaptığınız gibi; Kürt halkının ve duyarlı kesimlerin tepkileri
artacak diye tehdit yağdırıyorsunuz.
Bu tarz sola burjuvaziden bulaşmıştır.
Burjuva politikasıdır. Madem öyle,
bitirmeseydiniz direnişi. Eyleme başlarken söylediğiniz keskin sözlerin
arkasında dursaydınız. Oligarşinin

ve emperyalizmin oyunları konusunda
deneyimli sayılırsınız. Onlarca kez
emperyalizmin ve işbirlikçi AKP iktidarının vaatlerine inandınız ve bu
vaatlerin yerine getirilmediğini gördünüz. Buna rağmen emperyalizmden
medet umma politikasından vazgeçmiyorsunuz. Bu nedenle, bilerek, isteyerek yarattığınız bu sonuçtan şikayet etme hakkınız yoktur. Kendinizi
kandırdığınızı söyleyemeyeceğiz çünkü bütün politikalarınız iradi olarak
belirlenmiş bir stratejinin ürünü. Ama
milyonlarca Kürt ve Türk halkını
kandırıyorsunuz.

Kürt halkının talepleri için çözümü emperyalistlerden ve oligarşiden beklediğiniz ve uzlaşmanın, barışmanın yollarını aradığınız sürece
bu kısır döngü böyle sürüp gidecektir.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinden
demokrasi ve özgürlük beklemenin
yanlışlığını anlayıncaya kadar, onların
halkları yararına iyi bir şey yapmayacağı gerçeğini görünceye kadar
bu savruluşunuz devam edecektir.
Bütün politikalarınızı belirleyen düzenle uzlaşma politikalarınızdır.

Davutoğlu, Ameri̇ka’nın
Avcı Köpeği Konuştu!
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 26 Nisan’da Suriye'de yaşanan
gelişmelerle ilgili Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir
konuşma yaptı. Yaptığı konuşma ile
tescilli ABD uşağı AKP iktidarının,
işbirlikçilikte sınır tanımayacağını
bir kez daha görmüş olduk. Davutoğlu şunları söyledi konuşmasında:
"Ortadoğu’da değişimi biz yöneteceğiz. Ortadoğu’nun sahibi, öncüsü, hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Suriye’deki sorunun çözümü
için bugüne değin hiçbir ülke bizim
kadar samimi ve yoğun bir çaba
sarf etmemiştir. Bugünkü insanlık
dramının yaşanmaması için altını
kaldırıp bakmadığımız hiçbir taş,
başvurmadığımız hiçbir diplomatik
yöntem, aramadığımız hiç bir çare
kalmamıştır. Suriye ile ilgilenmek
bizim için bir tercih meselesi değil
bir zorunluluktur.”
Bakmayın siz, “Ortadoğu’nun
hizmetkarıyız, sahibiyiz” dediklerine.
AKP Ortadoğu halklarının hizmetkarı
değil, Amerika’nın hizmetkarıdır.
AKP iktidarı Amerika’ nın izni olmadan bırakın yöneticilik yapmayı,
adım bile atamaz, nefes bile alamaz.
Çünkü AKP iktidarı, Amerika’nın
gelmiş geçmiş en iyi uşağıdır.

Amerika’nın hizmetçisi Davutoğlu,
kendini
"Suriye’ye
adamış",
Amerika adına söylevlerde bulunuyor, Esad’ı tehdit ediyor,
ülkemize tampon bölge kurmaya çalışıyor. O kadar ki, “Suriye ile ilgilenmek bizim için tercih değil zorunluluktur” diyor. Neden zorunluluk? Suriye neden sizi bu kadar
ilgilendiriyor?
Cevabı çok açıktır. Çünkü Amerika’yı ilgilendiren her şey AKP’yi
de ilgilendirir. Ülkemiz Amerika’nın
1950’lerden bu yana yeni-sömürgesidir. Adnan Menderes’ ten itibaren
başa gelen tüm iktidarlar Amerika’ya
uşaklık yapmıştır. Vatanımızı karış
karış satmanın ustası olmuşlardır.
Şimdi de AKP iktidarı bu geleneği
devam ettiriyor.
Ey! Vatanımızı karış karış satan
Amerikan uşakları,
Ey! Amerika’ya hizmetkarlıkta
sınır tanımayan asalaklar,
Amerika’ya uşaklık etmeye devam edin. Uşaklığınız da yetmez,

Amerika’nın kulu kölesi olun!
Obama’nın ayaklarına kapanın! Bunu
yapmaktan da hiç utanmazsınız, eminiz. Çünkü sizde ne onur ne şeref
ne de namus kalmıştır. Ar damarınız
çatlamıştır artık sizin, hiçbir şey sizi
temizleyemez.
İşgal ederiz, yalanlar yayarız yanımıza kar kalır diye düşünüyorsanız,
yanılıyorsunuz. Yaptıklarınız tüm
halkların hafızasında adeta kazınmıştır artık. “Hizmetlerinizin” elbetteki bir bedeli olacaktır. Amerika’nın çıkarları için Suriye ve tüm
Ortadoğu’yu kana boğarak, yağmalamak istiyorsunuz.
Bu onursuzluğa ve yağmaya halklar asla boyun eğmeyecektir. Sizin
için emperyalizme yardım zorunluluksa, tüm dünya halkları için de
emperyalizme ve onun uşaklarına
karşı savaşmak zorunluluktur. Rüzgar
eken fırtına biçer demişler. Ve o fırtına çok uzaklarda değil, emin olun.

DEVRİMCİ POLİTİKALARDIR!
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YALAN ÜRETME MERKEZİ ANKARA EMNİYETİ
KOMPLO KURUYOR, MAHKEME TUTUKLUYOR!
TÜRKİYE'DE HUKUK YOK MU?
ADALET İSTİYORUZ!

ABD
İŞBİRLİKÇİSİ
AKP'NİN;
HALK
DÜŞMANI,
İŞKENCECİ,
KATİL,
HIRSIZ,
AHLAKSIZ,
FAŞİST,
KOMPLOCU

POLİSİNİN
YALANINA
KARŞI
GERÇEKLER-3

KOMPLO: Bir kişi, grup
aleyhine alınan gizli karar demektir.

İzin Vermeyeceğiz!
Yalanlarınıza Bu Halkın
Onurlu Evlatları
Devrimcileri Teslim
Etmeyeceğiz!
Yalanlara karşı gerçekleri yazmaya, halka taşımaya devam ediyoruz.
Yalanları bizi öldürmek, yalanları
bizi halktan tecrit etmek için kullanan
polisinden, yargısına kadar...
Silahı kendilerine çeviyoruz.
Bizi değil, yalanları onları vuruyor.
Yalanları, gerçeğin saflığı, berrak
doğruluğu karşısında tuzla buz oluyor,
Onları vuruyor.
Diyor ki polis yalan belgesinde;
"Sivas Madımak Oteli olayları davasıyla birlikte, Alevi vatandaşlarımızın
duygularını istismar ederek provokasyon yapmaya çalışacakları, bununla
birlikte geçmiş dönemlerde yaşanan
Kahramanmaraş ve Çorum olaylarında
yer almalarından dolayı terör örgütünün hedefleri arasında bulunan Ökkeş
ŞENDİLLER ve Muharrem ŞEMŞEK
isimli sahıslara yönelik süpheli Hakan
YILMAZ ve siz İlhan KAYA'nın keşif
çalışması yaptığı; 23.03.2012 tarihli
İstihbarat Şube Müdürlüğü yazısı ile
bildirilmiştir" diyor...

SORUYORUZ!
Muharrem Şemşek ve Ökkeş Şendiller halkın katilidir. Bu, onlarca insanın tanıklığıyla sabittir. Ve bugün
Muharrem Şemşek ve Ökkeş Şendiller’den hesap sormak isteyen yüz-

lerce insan vardır.
Hukuk işlemediği için katillerin
dışarıda olması polisin, yargının ve
iktidarın sorunu ve neden hala cezalarını çekmediklerini açıklamak zorunda oldukları bir meseledir.
Burada asıl hesap vermek zorunda,
asıl suçlu olan Ökkeş ve Muharrem
Şemsek'i yargılamayanlar, dışarıda
ellerindeki kanlarla dolaşmalarına
göz yummaktadır.
Eğer birileri birgün onları cezalarındırırsa buna polisin üzülmesi değil, aksine sevinmesi gerekir ki işlemeyen adaleti birileri işletmiştir.
BİLİYORUZ Kİ;
Polis de bu gerçeği bildiğinden
kaynaklı bugün haklar ve özgürlükler
mücadelesi veren devrimcileri işlemediği halde böyle bir ithamdan dolayı gözaltına alabiliyor. Komplolar
kurabiliyor. Bununla yargıyı ikna etmeye, oyalamaya, tutukluluk sürelerini uzatmaya çalışıyor.
Ama nafile, izin vermeyecek, yalanlarınıza bu halkın onurlu evlatlarını
teslim etmeyeceğiz.
İzin vermeyecek; yalanlarınıza
haklar ve özgürlükler mücadelemizi
teslim etmeyeceğiz!
Doğruları söylemeye, yalanlarınızla
da savaşmaya devam edeceğiz.

Komplolarla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın!
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Sacco ve Vanzetti Günümüze Sesleniyor!
Komployla Tutuklanan Devrimcileri Sarıp Sarmalayan Sacco ve Vanzetti,

İŞTE GERÇEK SUÇLULAR, KOMPLOCULAR DİYE;
AKP'NİN POLİSİNİ, YARGISINI GÖSTERİYOR!
Sacco ve Vanzetti bir komplo sonucu idam edilen iki İtalyan göçmendi.
Suçları ise sadece ve sadece ekmek ve hürriyet istemekti...
Sacco ve Vanzetti'ye bu "ağır suçun" bedelini ise en ağır şekilde
iktidar, sömürgecilerin adalet sistemi
"canlarını, hayatlarını" alarak ödetti.
Sacco ile Vanzetti genç yaşlarda
ABD'ye gelmişler ve 1920'de ABD'de
tırmandırılan komünist karşıtı "histeri"
ortamı içinde işlemedikleri bir suçtan;
adam öldürme suçuyla 1920 yılının
5 Mayıs günü tutuklanmışlardı.
İki İtalyan'ın yargılanması ise Amerika'nın Masachusetts eyaletinin başkenti olan Boston'da utanç verici bir
maskaralık biçiminde sürdürüldü.
Ve komplo davasının sonucunda
"suçlu" ilan edilen ise Sacco ve Vanzetti yedi yıl sonra idam edildi!
Ne sahte tanıklar, ne ırkçı jüri
üyeleri, ne de cinayeti işleyenlerin
cinayeti üstlenmiş olması gerçeği
Sacco ve Vanzetti'ye kurulan komployu bozamadı.
Sacco ve Vanzetti adalet ayaklar
altına alınarak, her şey onların masum
olduğunu gösterirken "suçlu" ilan
edildiler.
Bugün nasılsa basın iktidarın elinde, dün de farksız değildi ve bu farksızlığın sessizliği ölümü çağırıyordu.
Adaletsizliğe, utanca, hukuksuzluğa,
komploya örnek olan bu dava tarihe
geçerek bugünkü adaletsizliğin teşhiri
ve adaletsizliğe karşı bir meydan
okuyuş oldu.
Susan, görmezden gelen, göz yuman, ortak olan herkese bir sesleniş
oldu.
Görün, duyun diye haykırdı! Kime
seslenmedi ki bu dava; Aydınlara,
yazarlara, gazetecilere, hakimlere,
avukatlara, savcılara... Tüm insanlığa

seslendi! Adaletsizliğe karşı
adalet! Hukuksuzluğa karşı
hukuk diyerek. İşte şimdi
de günümüze sesleniyor.
Tutuklanan devrimcileri
sarıp sarmalayan Sacco ve
Vanzetti, işte gerçek suçlular komplocular diye polisi ve yargıyı gösteriyor!
Peki dün Sacco ve Vanzetti'yi görmeyip utanç kuyusunda boğulanlar, ellerini
onların kanına bulaştıranlar
bugün de aynı suçlarını tekrar mı edecekler!
Cellatla birlikte aynı sofrada mı
oturacaklar!
Manyetoyu çeken ele destek verip,
ha gayret mi diyecekler!
İşte Sacco ve Vanzetti hesaplaşmaya, akıllara ve yüreklere sesleniyor!
Dün bu suçu işleyenlere, katliama
ortak olanlara bugün ezilenlerin,
komploya uğrayan devrimcilere destek çıkarak kendilerini tarih önünde
aklamaya çağırıyor!
Haklar ve özgürlükler mücadelesi
verenlere, bugünkü Sacco ve Vanzettilere de güç veriyor!
...
Birinci Paylaşım Savaşı'nın bitmesiyle ortaya çıkan işsizlik, ücretlerin düşüklüğü, büyük sermayenin
gittikçe büyümesine karşılık orta katmanların hızla yoksullaşması ülkedeki
devrimci-demokrat muhalefeti de
arttırmıştı.
İşçiler grevlerde ekonomik, demokratik hakları için direniyor, kimi
endüstri kollarının millileştirilmesini
istiyordu.
İşte buna karşılık bugün nasıl
haklar ve özgürlük talebini iktidar
gözaltı, işkence ve tutsaklıkla bastırmaya çalışıyorsa, dünün Amerikan

iktidarı da aynı şeyi yaptı.
2 Ocak 1920'de 70 kentte aynı
anda gerçekleştirilen baskınlarda 6 bini
aşkın ilerici- sosyalist- demokrat tutuklandı. Solcu partilerin hemen bütün
binaları basıldı, yöneticileri tutuklandı.
Tutuklananlar kentlerin büyük caddelerinde kelepçeli olarak toplu halde
geçirildiler. İşkenceler ayyuka çıktı.
Basının yardımıyla tüm ülke bir korku
ve dehşet ortamına sokuldu. 5 milyona
yaklaşan üye sayısıyla ırkçılar Klu
Klux Klan’da iktidarın yarattığı ortamın
yardımıyla saldırılarını arttırdı.
İşte bu ortamda en ağır koşullarda
en düşük ücretlerle çalışan göçmen
işçiler de nasibini aldı. İşten ilk atılanlar "zenci"lerle birlikte onlardı.
İşte bu baskı, terör ortamında Nicolo Sacco ile Barolomeo Vanzetti
haklar ve özgürlükler mücadelesinin
sesi oldu.
Onyıllar sonra itiraf edilen Sacco
ve Vanzetti'nin suçsuzluğu, resmi
kayıtlara geçerken bizim için değişen
bir şey olmamıştır.
Bizim için, gerçeğe inananlar için
tek olan gerçek Sacco ve Vanzetti'den
yanaydı! Gerçek Sacco ve Vanzetti'nin
yanındaydı!
Bugünkü faşist iktidarın estirdiği
terör, yoksulluk ve açlık içerisinde
gerçeğin vatansever devrimcilerden
yana olduğu gibi!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

4+4+4 SÖMÜRÜNÜN VE GERİCİLİĞİN YASASI

Sayı: 315

Yürüyüş
6 Mayıs
2012
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AKP 4+4+4 yasasına karşı halkın gösterdiği tepkiyi hiçe
sayarak yangından mal kaçırırcasına yasayı Meclis’ten geçirdi. AKP bu yasanın eğitime uygulanabilmesi açısından hiçbir hazırlık yapmamıştır. Her anlamıyla egemenlerin
çıkarına hizmet eden eğitim sistemi, her
yasa değişikliğinde olduğu gibi bu yasayla
da AKP'nin ve tekellerin sömürü düzenine
hizmet edecektir.
Sınırlı sayıda yasa maddesi değişiyormuş gibi gözükse de var olan sistemin
temel şekli değişecek. Fakat bu büyük değişime rağmen gerek eğitim malzemeleri gerekse eğitimi verecek öğretmenler...Hiçbir şey hazır değil. Bu durumda
asıl dertlerinin öğrencilerin eğitimi değil,
kendi çıkarları olduğunu görüyoruz.
AKP'nin asıl amacı; kendi düşünce yapılarını daha çocuk yaşta öğrencilere
benimsetmek ve sömürülerini daha da arttırmaktır. Bu nedenle öğrencilerin, halkın,
eğitim sisteminin bu yasaya hazır olup olmadığı çok da önemli değildir.
Bu yasayla beraber 8 yıllık zorunlu
eğitim sona eriyor. Okula başlama yaşı 7
değil, 5 yaşını bitirip 6 yaşından gün almakla başlamış oluyor. Yasa ilköğretim
kademesini kesintisiz olmaktan çıkarıyor.
Yani 2 kademeden oluşuyor. 4 yıllık ilkokul ve 4 yıllık ortaokul. Ortaokullar liselerin bünyesinde olacak. Lise, İmam
Hatip ya da Meslek Lisesi ise ortaokulda bu bünyede şekillenecek. Bundan da
anlaşılacağı gibi artık çocuklar 10 yaşında
geri dönüşü olmayan kararlar vermek zorunda kalacak. 10 yaşında İmam Hatip
okullarına başlayarak tam da AKP'nin istediği gibi "düzene zararsız" ancak
halkın sömürülmesine hizmet eden, halkın mücadelesinin karşısına çıkartılacak gerici, militarist bir gençlik yetiştirmek istiyor...
Keza artık tüm ortaokul ve liselerde
Kuran ve Hz. Muhammed'in hayatı seçmeli ders olacak. Ayrıca Kuran derslerine kız öğrenciler başlarını kapatarak girecekler.
Her şey AKP tarafından en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, yasa her
maddesiyle AKP'nin asıl niyetini açıktan

belli ediyor. AKP'nin istediği “dindar neslin” yetiştirilmesi hedefleniyor. Gençlerin anti-bilimsel, gerçeklikten,
hayattan uzak; gerici eğitimle düşünmeyen, sorgulamayan; yoz, bireyci kişiler haline getirilmesi planlanıyor.
10 yaşındaki çocuğun ve ailesinin
İmam Hatip okulları dışında seçebileceği meslek okulları ve düz lise bünyesinde açılacak okullar kalıyor. Bu
okullarda da değişen çok fazla bir şey
olmayacak. Aileler çocuklarının bir
meslek ya da beceri kazanması düşüncesiyle çocuklarını meslek okullarına gönderecekler.
Ancak meslek okullarına giden
çocuklar daha 10 yaşında zengin şirketlerde ucuz iş gücü olarak çalıştırılacaklar. Hatta ucuz da değil, hiç
para almadan stajyer olarak çalışacaklar. Eğitim sistemi açıktan tekellere peşkeş çekildi. Üstelik daha 1011 yaşlarındaki küçücük bedenler
ağır işlerde çalışacaklar.
Artık en az 10 işçi çalıştıran bir iş
yerinin sınırsız sayı da stajyer öğrenci
çalıştıracağını düşünürsek, sömürünün ne kadar arttığını tahmin etmek
güç değil. FATİH (Eğitimde Fırsatları
Araştırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi) projesiyle de sömürünün seviyesi görülüyor. Bu proje kapsamında 2015 yılına kadar yapılacak
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerine tabi olmayacak. Projenin
toplam maliyetinin 20 milyar doları
bulacağı ifade ediliyor.
Yine dershanelerin kapatılması
da sömürüyü arttıran bir durum. Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki açıklamaları da niyetlerini gizlemeye bile
gerek duymadıklarının bir göstergesi.
Erdoğan; "4+4+4 sistemi nedeniyle yeni binalara ihtiyaç olacak.
Okul yapma konusunda büyük bir fatura var. Özel okullardan hizmet
alma noktasındayız. Bunu da ilk kez
açıklıyorum. Üniversite giriş sınav-
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dünyadan... ülkemizden

KISA KISA
● AKP, Van Halkının
Konut Hakkına Saldırıyor

rekçesi ise depreme dayanıklı evler yapmak... Halkın çaresizliğini kullanan AKP, bu yalanlara inanalım istiyor. Halkımız, AKP’nin yalanlarına kanmayın. Asla çaresiz değiliz. Güçsüzlüğümüz örgütsüzlüğümüzdendir. ÖRGÜTLENELİM...

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim’de meydana gelen depremden bu yana AKP’nin Van halkına yaptığı zulüm devam ediyor. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen
yanan çadır haberlerinden, soğukta üşüyen çocuklardan,
kadınlardan, bebeklerden başka bir haber duymadık,
görmedik. Van halkı için göstermelik yardımlar toplandı.
Fakat televizyorlarda yardım şovu yapan “hayırsever” zenginlerimiz o vaat ettikleri paraları vermediler. Yalan söylediler. Tıpkı sırtlarını dayadıkları devletleri gibi, başbakanları Tayyip Erdoğan gibi. Onlar ancak halkı soymasını
bilirler. Hırsız, sahtekar ve dolandırıcıdırlar. Halktan
çaldıklarının zerresini dahi halka vermek istemezler.
Halkın acılarını dahi kendilerine reklam malzemesi yaparlar. Nitekim Van depreminde de öyle yapmışlardır.
Tayyip Erdoğan söz vermişti depremin ardından Van
halkının konut sorununu çözmek için. Fakat depremin hemen ardından bunun klasik bir AKP yalanı olduğu yanan
çadır haberleriyle tekrar ortaya çıkmıştı. Tayyip Erdoğan
konteynırlar getirecekti. İmalat kolaydı ama bölgeye taşınması zordu, o yüzden “ taşınamadı “ konteynırlar. Türkiye’nin yarısının oyunu almakla övünen AKP, Van halkına birkaç yüz konteynırı taşıyamadı! Van halkına konteynır yoksa TOKİ nin evleri vardı tabi. Depremde yeterince maddi zarara uğrayan Van halkının cebindeki son kuruşu almanın derdinde AKP.
“Konut için başvuran kişilere de TOKİ, 6 aylık elektrik, emlak ve su borçları olmaması şartı getiriyor. Bu şartlar altında 10 binin üzerinde hasarlı ve yıkılmış konut sahibinden ilçe merkezi ve çevre köylerden toplamda ancak
200 kişi TOKİ'ye başvurmuş durumda. Ayrıca konut talep edecek kişilerin de ellerinde bulunan arazi emlak tapularının da bankaya verilerek borçlar ödenene kadar hiçbir işlem yapamayacağı da belirtiliyor. Söz konusu konutlar
için ödenecek aylık taksit bedeli ise 350 TL olarak belirlenirken. İlçe merkezinde oturanlardan toplamda 75 bin,
Köylerden başvuracaklar için ise 70 bin TL civarında satılacak.” ( Birgün, 26 Nisan 2012 )
AKP, her şeyi kullandığı gibi Van depremini de kullanıyor. Türkiye de 7 milyon evi yıkacağını ilan etti. Ge-

Hatırlarsanız AKP'nin bakanlarından İdris Naim Şahin de Nazım Hikmet'in şiirini "Biz bir ağaç kadar hür,
bir orman kadar gürüz" diye okumuştu. İslamcıların kendi yarattıkları bir değer olmadığı için geçmişten beri hep
solun değerlerini kullandılar, hala da kullanıyorlar. Edebiyatta, sanatta, romanda yarattıkları hiçbir değerleri
yoktur onların. Halka giderken, yıllardır halkı solun sloganlarıyla kandırıyorlar. Kimi zaman Nazım'ın şiirlerini
okuyorlar, okumaya çalışıyorlar, kimi zaman Erdal Eren
için ağlıyorlar. Halkı kandırmak için solun değerlerini riyakarlıklarına, sahtekarlıklarına maske yapıyorlar. Gerçekte
hepsi 6. Filo'yu denize döken Dev-Genç'lilere Allah Allah nidalarıyla saldıranlardır. Hepsi Nazım'ın düşmanıdırlar.

larında, üniversite hazırlık kurslarını da ortadan kaldırmayı
planlıyoruz. Bu dershaneler ya liseye dönecekler ya da kapanacaklar. Ben bazı büyük dershanelerle konuştum. Kendileri “Bizde bu yola girmeyi düşünüyoruz” dediler. “Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’de buna böyle bakıyor" diyor. Burada dershanelerin kapatılması aslında özel okula çevrilmesi anlamına geliyor. Bu yola girmeyi düşünmeleri bundandır. Bu yasayla liseler tamamiyle özel sektöre açık hale getiriliyor.
Yasanın tüm tepkilere rağmen hızlıca meclisten geçi-

rilmesi ve AKP'nin riyakarca kutlamalar yapması, yemekler
vermesi aslında ceplerine akacak paraların sevincidir. Bunun yanı sıra kendi düzenlerine "zararsız" beyinleri daha
ilkokul sıralarında yetiştirecek olmalarıdır.
AKP, istediğini dindar nesli yaratamayacak. Çocuklarımızın daha 10-11 yaşlarında AKP zihniyetiyle şekillenmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın ağır iş koşullarında ezilmesine izin vermeyeceğiz. AKP'nin gencecik
beyinleri, halkımızı kandırmasının önüne geçeceğiz.

● Allah sizden de razı olsun
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kutlu Doğum Haftası için
yayınladığı "Kardeşlik Yazıları" adlı kitapta Nazım Hikmet'in şiirlerine de yer verilmiş. Radikal gazetesinde çıkan haber şu şekilde:
Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke geneline dağıttığı
“Kardeşlik Yazıları” adlı kitapta ünlü şair Nazım Hikmet’e
de yer verdi. Nazım’ın “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine” dizesiyle zihinlere kazınan “Davet” şiiri kardeşliğin örnek dizeleri olarak gösterildi. Kitabının sunuşunda Nazım Hikmet ve listeye alınan 78 isim “topluma yön veren kültür mimarları” olarak
takdim edilerek şöyle denildi: “Allah onlardan razı olsun.”
"Allah Nazım'dan razı olsun" diyorsunuz. Ne diyelim?
Allah sizden de razı olmasın. Bizi aç, yoksul bıraktığınız
için, bir kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz için Allah sizden
razı olmasın. Bizim açlığımızın, yoksulluğumuzun sebebi de sizsiniz, "doyuran" rolüne bürünen de sizsiniz. Kendinizi Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak sunup, insanları satın alınacak eşyaya dönüştürüyorsunuz. Siz Allah'ı da, dini de, Kuran’ı da kendi çıkarlarınız için kullanıyorsunuz. Her şeyi kullandığınız gibi Nazım'ı da kullanmaya çalışıyorsunuz. Ama ağzınıza hiç yakışmıyor.

DEVRİMCİ POLİTİKALARDIR!
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Ülkemizde Gençlik
Çanakkale

Çanakkale

Edirne

Dev-Genç’liler “Tam BağımsızTürkiye”
Talebine Kanlarının Son Damlasına
Kadar Sahip Çıkacaktır
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Grup Yorum’un 6 Mayıs’ta Edirne’de yapacağı konserin çalışmasını yürüten 4 Dev-Genç’li 2 Mayıs günü Selimiye Öğrenci Yurdu’nda işkenceyle
gözaltına alındı. Ahmet Özlü, Eren
Cemgil, Serkan Fikir ve Soner Barut
isimli Dev-Genç’lilerin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak aynı gün açıklama
yapan Gençlik Federasyonu, “Bizlere
bu konseri yaptırtmamak için ne kadar
saldırsanız da ne kadar yıldırmaya çalışsanız da korkmuyoruz. Dev-Genç’liler bu konseri her koşulda yapacaktır
ve binlerle ‘Tam Bağımsız Türkiye’
diye haykıracaktır. Arkadaşlarımızın başına bir şey gelirse bundan da işbirlikçi
AKP iktidarı ve onun işkenceci polisi
sorumludur” dedi.

Edirne
26 Nisan günü Edirne’de, Grup Yorum’un “Füze Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İstiyoruz” konserinin tanıtımını yapan Dev-Genç’liler, Mühendislik Fakültesi’nde, Edebiyat Fakültesi ve çevresinde bildiri dağıtırken
aynı gün Saraçlar Caddesi’ne ve Ayşekadın’daki Mimar Sinan Kapalı Spor
Salonu karşısına afişleme yaptılar.
Ayrıca Dev-Genç’liler Ayşekadın
Yerleşkesi önünde Grup Yorum masası açtılar. 5 saat açık kalan masada, Grup
Yorum şarkıları çalınarak bildiri dağıtıldı ve halk konsere davet edildi. Grup
Yorum konseri 6 Mayıs günü Ayşekadın’da Karabıçak Rezidans'ta yapılacak.

44

“Bağımsız Türkiye” Diyor,
On’ların Türküsünü
Söylüyoruz
Çanakkale-Biga
Dev-Genç’liler 3 Mayıs’ta Çanakkale’de yapılacak olan Grup Yorum’un “Füze Kalkanı Değil Parasız
Eğitim İstiyoruz” konseri için Biga’nın en işlek yeri olan Kafeler Sokağı’nın başında 23 Nisan günü masa
açtı. 5 gün süreyle açık kalacağı duyurulan masada konser biletleri, Grup
Yorum DVD’si ve Tavır dergisi dağıtımı da yapıldı. Ayrıca esnaflar gezilerek, merkez mahallelerde, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
de konser tanıtımı yapıldı. Biga’nın
merkezinde bulunan kafelere, dükkanlara, sokaklara, caddelere; Roman,
Ada, İtfaiye mahallelerine ve Çanakkale’nin Karabiga ilçesine toplamda 370 adet afiş asıldı. Zabıtanın,
“Yeter artık bu kadar afiş astığınız,
daha fazlasını asmayın.” dayatmasına karşılık, Dev-Genç’liler afişlemeye, konserin duyurusunu yapmaya devam ettiler.
28 Nisan günü de masa açan DevGenç’liler, Grup Yorum şarkıları çalıp halay çekerken 15-20 kişilik faşist
grup, “Burası Biga, burada halay çekemezsiniz! Orada 1 Mayıs yazıyor,
o masaları kaldıracaksınız yoksa Biga
gençliği gelir kaldırır! Burası şehit
toprağı, burada bunları yapamazsı-

nız.” diyerek Dev-Genç’lilerin üzerine
yürüdü. Bunun karşısında DevGenç’liler, halka yönelik konuşma yaparak faşistleri teşhir ettiler. Polis-zabıta ve sivil faşistlerin işbirliğine
karşı masa önceden belirlenen saate
kadar açık tutuldu. Faşistlerin, DevGenç’lilerin evlerinin önünde de beklediği görüldü.
29 Nisan’da da 29 Dev-Genç’li,
“Füze Kalkanı Değil Parasız Eğitim İstiyoruz”, Grup Yorum Konseri ve 1 Mayıs’a Çağrı masasına yapılan saldırıları halka teşhir etmek için Grup Yorum
önlükleriyle bildiri dağıtımı yaptı. Çiçekçi Dede, Biga merkez, Kafeler Sokağı ve Altınbaş Sokağı boyunca bildiri
dağıtan Dev-Genç’liler, halka, meşru olduklarını, devrimci, vatansever olduklarını anlattılar. 1 saat süren çalışmada
380 bildiri halka ulaştırıldı.
Çanakkale Gençlik Derneği, 2
Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklama ile faşistlerin Biga'da Dev-Genç'lilere yönelik saldırılarıyla ilgili şunları ifade
etti: "Bizleri, faşistlerin bu saldırıları engelleyemez konser çalışmalarımıza kaldığımız yerden daha coşkuyla
devam edeceğiz. Faşistlerin bu saldırıları bizlerin mücadelesine gösterdikleri hazımsızlıktandır. Bizler
mücadelemizi büyüteceğiz. Yaratmaya çalıştıkları linç girişimini boşa
çıkaracağız."
24 Nisan günü Çanakkale Gençlik
Derneği Girişimi üyeleri tarafından Ça-
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Ülkemizde Gençlik
nakkale’nin cadde ve sokaklarına 3 Mayıs’ta Çanakkale’de yapılacak olan
Grup Yorum konserinin afişleri asıldı.
Dev-Genç’liler, afişleme sırasında Demircioğlu Caddesi’nde sivil polisler ve
resmi polis ekiplerince engellenmeye
çalışıldı. Polisin tehditlerine, çalışmalarına devam edeceklerini söyleyerek
cevap veren Dev-Genç’liler, Çanakkale’nin en işlek yerlerine 3 saat içerisinde 180 afiş astılar.
26 Nisan’da da, Müntaz Pirinççiler
meydanında masa açıldı. Grup Yorum
şarkıları çalınıp, halaylar çekilen masada, on tane konser bileti, iki tane Yürüyüş ve Tavır dergisi halka ulaştırıldı.

Dünyanın En Onurlu
İşini Yapıyoruz,
Ailelerimizi Bize Karşı
Kullanamayacaksınız!
Grup Yorum’un “Bağımsız Türkiye ON’ların Türküsü” konseri öncesinde İzmir’de, vatansever öğrenciler Deniz Öztürkoğlu, Didem Tütenk ve Eylem Mahanda'nın aileleri
polis tarafından aranarak taciz edildi.
İzmir Siyasi Şube'ye ait bir telefon

numarasından arayan polis, Öztürkoğlu ve Mahanda'nın ailesine, Valilik ve Emniyetin bir kampanya başlattığını ve bu kampanya kapsamında ailelerle görüştüklerini anlattı, ancak ailelerden "Biz sizinle görüşmek istemiyoruz." cevabını aldılar.
Tütenk'in ailesine ise "Kızınız hakkında açılmış bir dava var haberiniz
var mı? Gelin Terörle Mücadele Şubesi'nde sizi bilgilendirelim." diyen
polis, "Ben hepsinden haberdarım
bu kaçıncı arayışınız beni bir daha rahatsız etmeyin." cevabını aldı.
Ege Gençlik Derneği, polis tacizleriyle ilgili 30 Nisan’da yaptığı açıklamada “Bizler vatansever öğrencileriz. Parasız eğitim, sınavsız gelecek
için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Dünyanın en onurlu
işini yapıyoruz.” dedi.
Balıkesir'de de Balıkesir Gençlik
Derneği Girişimi üyeleri Sercan ve
Özgür isimli 2 kişinin ailesi polis tarafından aranarak, Dev-Genç'lilerin terörist olduğu, DHKP-C’ye adam kazandırdıkları, Grup Yorum konserine
gitmenin suç olduğunu söylediler.
Balıkesir polisine, asıl teröristin

kim olduğunu soran Dev-Genç'liler, 30
Nisan tarihli yazılı açıklamalarında,
"Asıl terörist sizsiniz. Amerika’nın
koltuğundan çıkmayan, AKP'nin işbirlikçi polisleri! Ailelerimizi arayarak
bizleri yıldıramazsınız" dediler.

Gözaltılar Mücadelemizi
Engelleyemez
26 Nisan günü Trabzon'da Rıdvan
Akbaş, Olcay Abalay, Sinan ve Mehmet isimli 4 Dev-Genç’li, Siyasi
Şube polisleri tarafından işkenceyle
gözaltına alındı. Trabzon Emniyet
Müdürlüğü’ne götürülen DevGenç’liler, 28 Nisan’da çıkartıldıkları
savcılıktan serbest bırakıldılar.
Karadeniz Özgürlükler Derneği,
gözaltılarla ilgili yaptığı 28 Nisan tarihli yazılı açıklamada, “Faşizm yıllardır Karadeniz’de verilen mücadeleyi bastırmaya, sindirmeye çalışıyor.
1 Mayıs öncesi azgınca saldırılarına
bir yenisini daha ekliyor. Tüm bu çabaları boşunadır! Karadeniz’in hırçın
dalgalarını, Dev-Genç’lileri, umudu
bitiremeyeceksiniz. Öfkeyle bileylenen yürekler 1 Mayıs’ta umudun
kortejinde bir sel olacak!” dedi.
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Tam Bağımsız Türkiye Demeye Devam Edeceğiz!
Hiçbir Gücünüz Mücadelemizin Önünde Engel Olmayı Başaramayacak!
27 Nisan günü Çorum ve Ankara'da yapılan ev baskınları
sonucunda Çorum'dan Halil Top, Dursun Turna, Gözde Teke,
Hüseyin Teke, Ender Özçiftçi, İbrahim Erol, Ankara'dan ise
Gözde Erdal evinden gözaltına alındı. Gözaltına alınan yedi
kişi Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözde
Teke ve İbrahim Erol serbest bırakılırken, aralarında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çorum Şubesi yöneticilerinin de
olduğu 5 kişi tutuklandı.
Çorum'da yaşanan baskınlara karşı Ankara Halk Cephesi tarafından 28 Nisan Cumartesi günü Yüksel Caddesi'nde
eylem gerçekleştirildi. Eylemde faşist AKP’nin polislerinin
yaptıkları baskınlar anlatılarak bu hazımsızlığın 17 Nisan’da
yapılan 350 bin kişilik konserin olduğu belirtildi. Baskınların 1 Mayıs’ta yüzbinlerin Taksim 1 Mayıs Alanı’na akmasına engel olmayacağının dile getirildiği ve “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Gözaltılar Serbest Bırakılsın”,
“Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eyleme 42 kişi
katıldı.
Halkın Hukuk Bürosu da 2 Mayıs günü yazılı bir açıklama yaparak, "Gözaltına alınan müvekkillerimizin tutuklanmaları inançlarını yaşamalarına, düşüncelerinin gereğini yapmalarına yönelik bir saldırıdır. Müvekkilleri-

mize yöneltilen suçlamalar halkın haklarını kullanmalarını engellemeye yönelik tehdittir." dedi.
Çorum’da 11 Nisan günü de Grup Yorum konserinin afişleme çalışmasını yaparken gözaltına alınan üç Halk Cepheli’den ikisi tutuklanmıştı. Tutuklananlar için 13 Nisan’da gözaltına alındıkları yerde yoldaşları tarafından eylem yapıldı.
“Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz... Halk
Cephesi” pankartının da açıldığı eylemde Çorum polisinin
özellikle son zamanlarda artan baskılarından bahsedildi. Eylem “Her ne yaparsanız yapın ‘Bağımsız Türkiye’ diyenlerin sesi Gup Yorum’u susturamazsınız. Her ne yaparsanız yapın parasız, bilimsel, demokratik eğitim, sınavsız gelecek isteyen Dev-Genç’lileri susturamazsınız. Her ne yaparsanız yapın üreten biziz yöneten de biz olacağız diyen devrimci işçileri, köylüleri, kamu emekçilerini susturamazsınız. Her ne
yaparsanız yapın halkız haklıyız kazanacağız diyen Halk Cephesi’ni susturamazsınız” sözleriyle sona erdi.
Halk Cepheliler eylemden sonra orada bulunan reklam panolarına afiş astılar ve halka seslenerek polisi teşhir ettiler, “Arkadaşlarımızın yaptığı suçsa biz de aynı suçu
işliyoruz. Gelin bizi de alın.” dediler. Çok sayıda polisin
uzaktan izlediği ve çevrede bulunan esnafların, halkın dikkatle dinlediği eylem iradi olarak sonlandırıldı.
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Yaylamızı, Köyümüzü, Bağımızı
Bahçemizi İşgal Edecekler!

İşgalcilere Karşı
Direnmek Meşrudur

Sayı: 315

Yürüyüş
6 Mayıs
2012
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İstanbul'da “Kentsel Dönüşüm” 50
bin evin yıkılmasıyla başlayacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanı
Ali Seydi Karaoğlu yaptığı açıklamada
şöyle dedi: "İstanbul'un kentsel dönüşümü kaçınılmaz. Hedefimiz kanun
çıktıktan sonra İstanbul'da ilk aşamada
farklı ilçelerde dalga dalga 50 bin
konutluk dönüşüm projesi başlatmak."
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından düzenlenen
“Kentsel Dönüşüm-TOKİ” başlıklı
toplantıda konuşan Karaoğlu, Türkiye'de inşaat sektörünün 2011 yılında
%11,2 büyüyerek, Türkiye ekonomisi
içinde %30 paya sahip olduğu bilgisini
verdi. TOKİ’in son 8 yılda 535 bin
konut inşa ettiğini söyleyen Karaoğlu,
"İstanbul'un kentsel dönüşümü kaçınılmaz. İstanbul'un çağdaş ve sürdürülebilir metropole dönüştürülmesi
için yüzyılın fırsatının yanı sıra ekonomik kalkınma için de bir fırsat. Potansiyel afet riski bulunan İstanbul'u
ya biz dönüştüreceğiz ya deprem."
dedi.
Bayraktar gibi Karaoğlu da, asıl
hedeflerinin halkın can ve mal güvenliğini korumak değil; sömürülerini büyütmek olduğunu anlatıyor
aslında. Ya deprem ya kentsel dönüşüm
derken, sanki başka çözüm yokmuş
gibi gösteriyor ve “bizim verdiğimizi
kabul etmeniz lazım” dayatmasında
bulunuyor.
Oysa kabul etmek zorunda değiliz.
Yerinde ıslahı savunuyoruz. Halkın
günlük yaşamı bozulmadan, tüm ihtiyaçlarını gidermesi sağlanarak, evlerinin yerinde yenilenmesi gerektiğini
söylüyoruz. Bunu yapmak mümkündür.
Halkı zor duruma sokmadan, evinden
etmeden, mahalledeki dostluklarından
uzaklaştırmadan pekala yapılabilir. İs-

teyen dağları devirir… Ama
önemli olan neyi istediğidir.
IMF ve Dünya Bankası’nın talimatlarıyla hareket eden oligarşi, halka
yaşam alanı bırakmak istemiyor. Sadece
İstanbul da değil üstelik, tüm Türkiye’de istedikleri araziye, “Kentsel
Dönüşüm” yapacağız diyerek el koyabilirler.
Rantın büyük olduğunu yazıyoruz
köşemizde… Bu rant büyük olduğu
için saldıracaklarını da biliyoruz.
Bunun delillerinden birisi de Meclis’ten geçirilen ve yürürlüğe giren
son 2B yasası. Sadece İstanbul’daki
2B arazilerinin satışından 10 milyar
lira kazanılması bekleniyor. Tüm Türkiye genelinde kazanılması beklenen
para ise 20 milyar lira.
25 Nisan’da yürürlüğe giren 2B
yasası ile işleyiş şöyle olacak:
Orman vasfı niteliğini yitirmiş arazilerde oturan, bağını-bahçesini ekip
biçen halk işgalci sayılacak. Arazilerin
değerini devlet belirleyecek ve “işgalci”
olan halka bunun %70’ini ödeyerek
zaten kendisinin olan araziyi satın alabileceği söylenecek. Soyguncunun,
yağmacının, talancının halkı nasıl kandırmaya çalıştığını görüyor musunuz?
2B arazilerinin satışından elde edilecek gelirin %90'ının “Kentsel Dönüşüm”e aktarılacağını söylüyor AKP.
Halkı sürdükleri, halka yaşama hakkı
tanımadıkları toprakları dönüştürseler
ne olur, dönüştürmeseler ne olur? Zaten
o toprakları alacak olan şirketler depreme
karşı önlemlerini alacaklardır. Halkı
düşünmeyenlerin kendileri için en ileri
teknolojiyi kullanacaklarını biliyoruz.
Maliye Bakanlığı, İstanbul’da arazi
satışından kazanacağı geliri 10 milyar
liranın altına düşürmek istemediğini
söylüyor.
“Orman vasfını kaybetmiş arazilerin”(*) bulunduğu illerin arasında,
İstanbul'un yanı sıra Antalya, Mersin,

Balıkesir, Sakarya ve Muğla gibi şehirler yer alıyor. Sadece Antalya'da
46 bin hektar 2B arazisi bulunuyor.
“İşgalci” olarak gördükleri halka
indirim de yapıyorlar sağolsunlar!
Arazi bedelinin %70’ini ödemesi yeterli
bulunan halka taksitle ödeme imkanı
da sağlıyorlar. Hatta peşin ödemelerde
%20 indirim yapacaklar.
Küçük bir ayrıntı: Halkın kendi
arazisini “satın alması” için geçerli
süre 3 ay. Taksitle satın alınırsa, arazinin niteliğine göre 3 yılda 6 taksit
ya da 4 yılda 8 eşit taksitle ödeme imkanı getiriliyor.
Halk soyularak elde edilecek bu
paranın %10’u orman köylülerinin sorunlarının harcanması için Orman ve
Su İşleri Bakanlığı'na aktarılacakmış.
Köylü bırakmıyorlar ki; kimin hangi
sorununu çözecekler?
Deprem vergileriyle otoyol yapanlar
diyor ki bize: “OTURDUĞUN EVİNİ
SATIN AL. VERDİĞİN PARAYLA
SENİN EVİNİ DEPREME KARŞI
KORUYACAK, SORUNLARINI
DA ÇÖZECEĞİZ.”
İnanıyor muyuz?
Kesinlikle hayır!
Parası olsa zaten halk kendi evini
güçlendirir, gerekli neyse yapar. Kimi
kandırdıklarını sanıyorlar peki?
Türkiye genelinde yaklaşık 410
bin hektar 2B arazisi bulunuyor.
Vatanımızı, mahallelerimizi, evlerimizi karış karış satıyorlar.
Bizi nereye kapatacaklar, nereye
sığdıracaklar?
Halkı hiçbir yere süremezler, izin
vermeyeceğiz!
Bu vatan bizim! Kimse bizi topraklarımızdan söküp atamaz.
Örgüt elimizdeki güçtür. Gücümüz
birliğimizdir!
Değil 410 bin hektar, tüm vatanımızı da satmaya kalksalar karşılarında
örgütlü halkı bulacaklar.
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* Orman vasfını kaybetmiş araziler:
“31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim
ve fen bakımından orman niteliğini
tamamen kaybetmiş yerlerden, tarla,

bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanları
veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu

tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve
köy yapılarının toplu olarak bulunduğu
yerleşim alanlarının hazine adına orman
dışına çıkarılması uygulaması…”

İşgalci Değil Halkız, Evlerimizi Yıktırmayacağız!
İstanbul-Okmeydanı
AKP’nin yıkım politikasına karşı
23 Nisan günü Okmeydanı Sibel Yalçın Direniş Parkı’nda Halk Cephesi
tarafından direniş çadırı kuruldu. 7
gün süreyle açık kalan çadırı sahiplenen mahalle halkına, AKP’nin “Kentsel Dönüşüm” saldırısına karşı örgütlenme çağrısı yapıldı.
Çadırın son gününde akşam saatlerinde, Grup Yorum ve korosunun
da katıldığı bir program düzenlendi.
Halk türküleriyle başlayan programa
mahalle halkı da katıldı. Çadırın son
günü çekilen halaylarla bitirilirken;
imza toplamaya da devam edildi. Ayrıca 1 Mayıs’ta Halk Cephesi saflarında
yürüme çağrısı da yapıldı.
Çadır eylemi, 30 Nisan günü Beyoğlu Belediyesi’ne yapılan yürüyüşle
bitirildi.

İstanbul-Küçükarmutlu
AKP’nin yıkım saldırısına karşı

Mersin

Sayı: 315

Yürüyüş

İstanbul-Gülsuyu

6 Mayıs
2012

Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği,
AKP'nin yıkım saldılarına karşı konut
hakkı ve yerinde ıslah talebi için 7
Mayıs günü Gülsuyu Heykel Mey-

Yürüyüş Umudun Sesidir

Yürüyüş dergisi okurları
18 Nisan günü Mersin’in Demirtaş
Mahallesi’nde ve 20 Nisan günü de
Çarşı Merkez’de Yürüyüş dergisinin
tanıtımını yaptılar. Tanıtımda Grup
Yorum’un Bakırköy’de yaptığı 350
bin kişilik “Bağımsız Türkiye ON’ların
Türküsü” konseri anlatılarak, 1 Mayıs
Pikniği’ne ve 1 Mayıs’a çağrı yapıldı.
3 saat süren çalışmada Demirtaş Mahallesi’nde 26 dergi, Çarşı Merkez’de
24 dergi halka ulaştırıldı.

İzmir

danı'nda çadır kuracak. Çadır 10 gün
Armutlu’da kurulan çadır, direniş
süreyle açık kalacak.
merkezi olmaya, halkı yıkımlara karşı
örgütleme çalışmasına devam ediyor.
80’li günlerine gelen çadır, Armutlu
halkı tarafından gün geçtikçe daha Okmeydanı
da fazla sahipleniliyor. Çadıra hiç
gelmemiş aileler, gelip çadırın kuruluş
amacını soruyorlar, yıkımlara karşı
direnmek gerektiği düşüncesine katılıyorlar.
Evlerinden başka kaybedecek bir
şeyleri olmayan halk, yıllardır dişlerinden tırnaklarından arttırdıklarıyla
yaptıkları evlerini yıktırmayacaktır.
AKP saldırıya hazırlanırken, halkın Armutlu
öfkesini bilediğinin de farkında olmalıdır. Bu öfkeyi AKP’ye yöneltecek,
direnişi örgütleyeceğiz.

İzmir
Yürüyüş dergisi okurları 29 Nisan
günü Yamanlar Mahallesi’nde ve Bademler Köyü’nde Yürüyüş dergisinin
tanıtımını yapıp, 1 Mayıs bildirisi dağıttılar. Toplam 67 dergi halka ulaştırıldı.

Gerçeğin Sesini
Susturamazsınız
17 aydır tutuklu bulunan Yürüyüş
dergisi çalışanlarının serbest bırakılması için her hafta cuma günü yapılan
eylemlere 27 Nisan günü devam edildi.
Ankara’da Sakarya Caddesi'nde toplanan Halk Cepheliler yaptıkları eylemde Yürüyüş dergisine yapılan baskının hukuksuz bir şekilde yapıldığını
ve aynı hukuksuzluğun Ankara 11.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde de devam
ettiğini anlattılar.

Açıklamada, “Yürüyüş dergisi
yedi yıl boyunca sayfalarında bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye'ye nasıl ulaşılacağını yazdı. Yürüyüş dergisi, umudun sesi olmaya,
basın mevzisinden Türkiye ve dünya
halklarına gerçekleri söylemeye devam
ediyor.” denildi. 30 kişinin katıldığı
eylemde “Yürüyüş Halktır Susturulamaz”, “Yürüyüş Çalışanları Serbest
Bırakılsın”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz sloganlarıyla sonlandırıldı.

Ankara
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Halkın
Hukuk
Bürosu

AKP’nin faşist mahkemeleri Engin Çeber’in katillerini aklamaya çalışıyor!

Ne Yaparsanız Yapın, Engin'in Katilleri

Cezasız Kalmayacak

AKP iktidarı Engin Çeber'i işkenceyle katlettiğinde, işkenceyi gizleyemeyeceğini anlayıp, ailesinden
özür dilemiş ve iyi bir soruşturma yapıldığını göstermek için birkaç kişinin tutuklanmasına izin vermişti. İşkencecilerin yargılandığı davaya halkın sahip çıkması nedeniyle işkencecilerin tutukluluğu devam ediyor.
Ancak ceza muhakemesi kanunun
102. maddesi kişinin en fazla beş yıl
tutuklu kalabileceğini belirttiği için
beş yıl tamamlandığında işkenceciler
serbest kalabilcekler. İşkence halkı
sindirmek için kullanılan bir yöntemdir ve faşizmin kurumsallaştığı bizim gibi ülkelerde hiçbir hükümet işkenceden vazgeçmez, işkencecileri ya
aklar ya da halkın öfkesinden korktuğu için göstermelik cezalar verir.
Engin Çeber davası işkencecilerin ağır
cezalar aldığı bir ilk dava oldu. Çünkü sadece işkenceye bizzat katılanların değil, işkence talimatını verenlerin de işkence yapan kadar ceza aldığı bir davaydı. Bu açıdan kararın
yargıtay tarafından onaylanması bundan sonra işkence talimatı veren, işkence yapılmasında ihmali olan herkesin yargılanması ve cezalandırırması açısından örnek bir karar olacaktı. Bu nedenle yargıtay Engin Çeber davasının kararını daha önce örneğini görmediğimiz bir gerekçeye

dayanarak usülden bozdu. Böylece
davayı uzatmanın ilk adımını oluşturmuş oldu. Dosya bozuldu ve Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
geri geldi. Devlet ideolojisinin ürünü olan hakimlerde, yargıtayın dosyayı bozma niyetinin kaynağını anladı
ve mahkemeyi üç duruşma boyunca usuli işlemler yaparak uzattı.
30 Nisan tarihinde yapılan duruşmada ise mahkeme niyetini açıkça
belli etti. İşkenceci sanıkların davayı uzatmak için talep ettiği işlemlerin
yapılmasına karar verdi. Buna göre
Adli Tıp Kurumundan yeniden bir
rapor istenecek ve olayın yaşandığı hapishane koğuşunda keşif işlemi yapılacak.
Mahkeme keşif işleminin 11 Mayıs tarihinde yapılmasına karar verdi.
Mahkeme tarihinide 18 Haziran
2012 olarak belirledi. bu kararlar
açıktır ki sadece mahkemeyi uzatmak
için verildi. Çünkü herkes bilir ki Adli
Tıp Kurumunda rapor istemek dosyayı bir sene boyunca dondurmak demektir. Adli Tıp Kurumunun acil durumdaki hastaların dosyalarını bir
seneden önce hazırlamadığını bilmeyen mahkeme yoktur. İşkenceciler
dört yıldır tutuklular, dosya bir sene
içerisinde bitmezse tutuklu sanıklar tahliye olacaklar. Mahkeme bu-

nun için yeni kararlar almıştır. Olay
yerinde keşif işlemi yapılacak, oysa
dosya yargıtaya gitmeden önce keşif
yapılmasını ilk talep eden bizdik. İşkencenin nasıl yapıldığını taraflarıyla birlikte izleyebilecektik. O zaman
mahkeme başkanı “Kamera görüntüleri çok açık, keşif yapmak yersiz
bir iş olacak demişti.” Dosyada bulunan görüntü kayıtlarına rağmen
mahkemenin keşif yapılmasına karar vermesi sanıkları kurtarmaya
dönük bir davranıştır. Mahkeme
başkanının sanıklara tanıdığı bu rahatlık nedeniyle işkenceci müdür
Engin Çeber'e bir hafta boyunca yapılanları işkence demek yerine Engin'in yaşadığı mağduriyet demeye
başladı, işkenceci polis Aliye Uçak ise
“öyle mağdurum ki, yaşım 26'ya gelmesine rağmen daha evlenemedim”
dedi. Aliye Uçak mahkeme önünden
çıkmaktan korkan birisiyken bugün
kendisine damat aradığını itiraf edecek kadar küçülebiliyor. İşkenceciler
devletin onları korumak için kollarını sıvadığını görmüş durumdalar. Bir kez daha biliyor ve inanıyoruz ki, bu çabalar boşunadır, işkenceciler cezasız kalmayacak, halkın öfkesi adaleti sağlayacak. İşkenceciler hakettikleri cezayı alıncaya kadar adalet mücadelesine devam edeceğiz, işkenceciler hesap verecek.

Katilleri Koruma Yöntemi: Zaman Aşımı

Hafızalarımızda Hiç Bir Suç Zaman Aşımına Uğramaz
Yürüyüş dergisi dağıttığı için gözaltına alınan ve tutuklanıp götürüldüğü Metris Hapishanesi’nde gördüğü işkenceler sonucu şehit düşen Engin Çeber’in davası tüm
hukuksuzluğu ile devam ediyor.
En son 30 Nisan günü yapılan duruşma yine 14 Haziran’a ertelenirken, mahkeme tarafından 12 Mayıs’ta yerinde inceleme yapma kararı alındı. Mahkemeden çıkan
bu kararı değerlendiren Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Barkın Timtik, yapılan oyalamaya dikkat çekerek
amacın sanıkları tahliye ettirmek olduğunu belirtti. Ayrıca Timtik, “Verilen bu kararlarla bizim neredeyse olmayan yargıya olan güvenimiz zedelendi. Yani aslında yaşanan hukuksuzluklara bir yenisinin daha eklendiğini görüyoruz. Ama bizler işkence suçuna hiçbir zaman sessiz
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kalmamalıyız. Bizler kalmayacağız ve her mahkemede halkın adaletinin olduğu her yerde bunları anlatacağız.” dedi.
Mahkeme öncesi bir araya gelen Halk Cephesi üyeleri “Engin Çeber’in Katilleri Cezalandırılsın” pankartını açıp eylem yaptılar. Nagehan Kurt tarafından bir açıklama yapılarak, davada gelinen nokta anlatıldı. Kurt, zaman aşımıyla katillerin kurtarılmaya çalışıldığını anlatarak,
“Evlatları katledilen analarımızın her bir damla gözyaşının
hesabını soracağız. Hafızalarımızda hiçbir suç zaman aşımına uğramaz. Er ya da geç adalet yerini bulacaktır.” dedi.
İşkenceye karşı mücadele çağrısının da yapıldığı eylem
atılan sloganlarla sona erdi. Mahkemeye Engin Çeber’in ailesi de katıldı.
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Grup Yorum Halktır,
Bakırköy Konseri
Halkın Gücüdür!

Şehitlerimizin Yarattığı Güçle Halka Gidiyoruz

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür

TAYAD'lı Aileler, 16 Nisan günü
Gazi Mezarlığı’nda anma düzenledi.
Başta Dayı’nın mezarı olmak üzere,
mezarlıkta bulunan tüm şehitlerin
mezarları temizlendi, karanfillerle
süslendi. Saygı duruşu ile başlayan
anma programında, şehitleri tanıyanlar onlarla paylaştıkları anılarını anlattılar. Mezar ziyaretine 15 kişi katıldı.
10 Nisan 1996 tarihinde, İstanbul Göztepe Köprüsü'nde kuşatılan
ama teslim olmama geleneğini sürdürerek şehit düşen Mustafa Bektaş
ve Muharrem Karakuş için TAYAD’lı Aileler tarafından 28 Nisan
günü anma düzenlendi.
Armutlu Cemevi’nde yapılan
anmaya mahalle halkı, ailesi ve yoldaşları katıldı. Anmaya gelenleri
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”
pankartı ile Bektaş ve Karakuş’un
karanfillerle süslenmiş fotoğrafları karşıladı. Saygı duruşuyla başlayan anmada, iki devrim şehidinin
özgeçmişleri ve mücadeleleri anlatılarak; “Onlar, fiziken olamasa
da, düşünceleri ve bize miras bıraktıkları ile aramızdalar. Onlar, yıkımlara, yozlaşmaya karşı mücadele çağrısıdır. Onların ideallerini
büyütmek hepimizin görevidir.
And olsun ki bize bıraktıkları bayrak asla yere düşmeyecek.” denildi. Verilen yemekle devam eden anmaya 150 kişi katıldı.
28 Nisan'da Gaziantep’te de,
Ölüm Orucu direnişinin son şehidi
olan Fatma Koyupınar'ın mezarı başında anma yapıldı. Fatma Koyupınar'ın evinde toplanan ailesi ve arkadaşları buradan mezarlığa gittiler.
Yıkanıp karanfillerle süslenen
mezarın başında tüm devrim şehitleri

için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından “Haklıyız Kazanacağız”, “Bize Ölüm Yok” marşları ile Fatma Koyupınar'ın sevdiği
“Eylen Yolcum” türküsü söylendi.
Kardeşi de “Vurun Antepliler Namus
Günüdür” türküsünü söyledi. 15 kişinin katıldığı mezar anmasından
sonra yemek verildi.

Ayhan Efeoğlu’nun
Mezarını Bulana
Kadar Mücadelemizi
Sürdüreceğiz
TAYAD’lı Aileler, Ayhan Efeoğlu’nun mezarının bulunması için
her Cuma Taksim’de toplanıp Galatasaray Lisesi’nin önüne yaptıkları
yürüyüşü 27 Nisan günü de gerçekleştirdiler. Taksim’de toplanan
Aileler, Ayhan Efeoğlu’nun fotoğrafının olduğu “Ayhan Efeoğlu’nun
Mezarı Nerede, Cevap Alıncaya
Kadar Susmayacağız!” yazılı pankartı taşıdı.
Galatasaray Lisesi’nin önüne
gelindiğinde Hüseyin Kaşkır tarafından basın açıklaması yapıldı.
Kaşkır, “Evlatlarımızı katledenler
bizlere bir mezar hakkını bile çok
görüyorlar. Onların ahlakı bu! Ama
biz kabul etmeyeceğiz! Anaların,
‘evlatlarımızın bir mezarı olsun,
katilleri bulunsun’ talepleri ve adalet için her Cuma Taksim’de olmaya ve hesap sormaya devam edeceğiz! Ayhan Efeoğlu’nun nezdinde
tüm kayıpların sesi olacağız” diye
konuştu.
TAYAD’lı Aileler aynı gün Galatasaray Lisesi önünde masa açarak
bildiri de dağıttılar.

Grup Yorum’un Bakırköy Halk Pazarı
Meydanı’nda verdiği konsere 350 bin kişinin
katılmasının ardından, Halk Cephesi de
Grup Yorum üyelerine 28 Nisan günü teşekkür amaçlı bir kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya gelenleri “Grup Yorum Halkın, Onurun Adaletin, Direnenlerin Sesidir, Şarkılarıyla
27 Yıldır Halkın Direnişine, Halkın Savaşına, Halkın Kurtuluşuna, Halkın Kinine, Halkın Öfkesine Yoldaşlık Etti Grup Yorum Bizimdir - Halk Cephesi” pankartı karşıladı.
Sabah erken saatlerde kahvaltıya gelen davetliler Grup Yorum elemanlarını tebrik ettiler, ardından “Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganları atıldı. Kahvaltı bitiminde
yapılan konuşmada, 1 Mayıs’ta Halk Cephesi’nin Taksim’de olacağı belirtilerek, “Nasıl ki konserde 350 binleri bir araya getirdiysek 1 Mayıs’ta da on binleri umudun adı
altında toplayabiliriz” denildi.
Daha sonra sözü Grup Yorum elemanı Ali
Aracı alarak, “Sessiz sedasız 350 bin kişiyi Bakırköy’de biraraya getiren kendi gücümüzdür.
Yani büyük ailemizin gücüdür. Yüzbinleri biraraya getirmemizden birçok kesim de tedirgin
olmuştur. Bu tedirginliklerini konser sonrası yazdıklarında ve söylediklerinde görüyoruz. Grup
Yorum halka mal olmuş bir gruptur, hiç kimse bu halkla olan bağını kopartamaz” dedi.
Aracı, sözlerini “Konserlerimizde sayısal
olarak bir sorunumuz yok. Biz Anadolu’nun
her sokağında ve meydanında binleri, on binler, yüz binleri toplayabiliyoruz... Tabii 350 bin
kişiyi bir araya getirdiğimiz komitelerimizle,
1 Mayıs’ta da o coşkuyla Taksim’de olacağız”
diyerek bitirdi. Daha sonra Armutlu halkından
Songül Çimen ve Kezban Bektaş, Yorum’un
şarkıları ve yöresel türküler söylediler. Programda Ümit İlter’in ve Ahmet Arif’in şiirleri
de okundu. Dev-Genç’liler de söyledikleri
Kürtçe türkülerle ayrı bir güzelik kattılar
programa. Hep birlikte omuz omuza halaylar
çekildikten sonra program sona erdi.
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Avrupa’da
Hollanda

İngiltere

1 Mayıs Dünya Emekçilerinin Kavga Günüdür
Almanya-Berlin
1 Mayıs günü Hackescher
Markt’ta sendikaların, Berlin Halk Cephesi’nin ve çeşitli devrimci örgütlerin yer
aldığı 1 Mayıs kutlamaları yapıldı.
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bu kutlamalarda Halk Cepheliler, “Berlin
Halk Cephesi-Volks Front” pankartı
arkasında, kızıl bayrakları ve fularlarıyla
kortejlerini oluşturdu. Halk Cephesi
korteji, Türkiyeli gruplar içinde kitleselliği ve görselliğiyle dikkat çekti.
Halk Cepheliler, yürüyüşün bitiş noktasında devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunup, slogan atıp halay
çektiler.

Almanya-Frankfurt

İsviçre

1 Mayıs’ta Güntherspark'ın önünden başlayan yürüyüşe yaklaşık 3 bin
kişi katıldı. Anadolu Federasyonu
da kendi kortejiyle yerini aldı. Kortejin en önünde “Anadolu Federasyonu” yazan pankart yer aldı. Pankartın arkasında kızıl fularlarıyla yürüyen kitle kızıl bayraklar taşıdı.
Kortejin sonunda da Almanca ve
Türkçe olarak “Tek Yol Devrim” yazan pankart taşındı...

Almanya-Hamburg

Almanya

Almanya

1 Mayıs’ta Spielbundanplatz-St
Pauli semtinde toplanılarak, yürüyüşe
geçildi. Birçok Türkiyeli ve Alman
grupların katıldığı bu yürüyüşe Halk
Cephesi de kitlesel olarak katıldı. Halk
Cephesi 150 kişilik kortejiyle Fischmart’ta geldiğinde bir konuşma yapıldı ve 2 Haziran’da Düsseldorf’ta yapılacak Grup Yorum konserine katılım
çağrısı yapıldı.
Hamburg’daki akşam saatlerinde
de Landungsbrücke semtinden başlayarak Alton’a semtine kadar süren
bir yürüyüş yapıldı. Halk Cephesi de
bu yürüyüşe sabahki kadar olmasa da
fularları ve bayraklarıyla katıldılar.

Almanya-Köln:
Alman DGB işçi sendikasının
Hans Böckler Platz’da organize ettiği 1 Mayıs yürüyüşüne Anadolu Federasyonu da 68 kişilik korteji ve pan-
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kartlarıyla katıldı. Irkçılık karşıtı dövizlerin taşındığı yürüyüş bir saate yakın sürdü.
Yürüyüş boyunca, kortejin önünde
ses düzeni taşıyan araçta Köln Sanat
Atölyesi’nin müzik grubu, davul zurna eşliğinde türküler ve marşlar söyledi.

Avusturya-Viyana
Enternasyonalist 1 Mayıs kortejinin
yürüyüşü Viyana Opera’nın önünde
başladı. Avusturya Halk Cephesi,
ADHF, AGİİ ve ATİGF de yürüyüşteki yerlerini aldılar. Halk Cephesi de mitingte bir konuşma yaptı. Halk Cepheliler’in 310 kişilik kortejinde Mahir
ve Dayı’nın büyük boy resimleri,
“Halk Cephesi”, Büyük Direniş şehitlerinin resimlerinin olduğu “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Kapitalizm=Kriz,
Çözüm= Sosyalizm” yazılı pankartlar
ile 150 adet kızıl bayrak taşındı.

Avusturya-İnnsbruck
1 Mayıs kutlamasına Halk Cephesi
de 125 kişilik kitlesi, kızıl bayrakları ve pankartları ile katıldı. Cepheliler’in çoğunluğu siyah pantolon ve beyaz gömlek giyerek ayrı bir görsellik
kattılar 1 Mayıs’a.

Avusturya-Graz
Halk Cepheliler, KPÖ (Avusturya
Komünist Partisi) ile birlikte Graz’ın
merkezi olan Südtiroler Platz Meydanında toplandı. 50 kişilik Halk Cephesi korteji kızıl bayrakları, “Halk Cephesi”
pankartı ve 1 Mayıs pankartı ile yerlerini aldılar. Yine Graz şehrinde de umudun sloganları haykırılarak, 1 Mayıs bitiş alanına gelinerek orada yapılan konuşmalardan sonra eylem sona erdi.

İsveç
Göteborg şehrinde, Komünist Partisi’nin organize ettiği ve içlerinde enternasyonal grupların da olduğu Röd
Front (Kızıl Cephe) korteji Järntorget
alanında (Demir Meydanı’nda) toplanarak yürüyüşe geçti. Cepheliler’de
DHKC pankartı ve bayrakları açarak
kortejde yerlerini aldı.

YÜZBİNLERİ 1 MAYIS MEYDANI’NDA BİRLEŞTİREN

Fransa-Nancy
Nancy’deki 1 Mayıs kutlamalarına, bu yıl 10 bin kişi katıldı. Halk Cephesi de Türkiyelilerin oluşturduğu kortejin en
önünde, 11 kişilik milis yürüyüşü ve görselliğiyle kitlenin ve basının ilgi odağı oldu.
Davullu zurnalı ve coşkulu bir
kortej oluşturan Halk Cephesi, taşıdığı pankartların yanında, tümü
Fransızca olan dövizleriyle de ilgi
çekti.

Fransa-Paris
Pariste 250 bin kişi Denfert
Rochereau Meydanı’nda toplanarak, Bastille Meydanı’na doğru
yürüyüşe geçti.
Cephelilerin, buluşma noktasında bulunan Aslan Heykeli’nin
üzerine astıkları Cephe yıldızına
alandaki halkın ilgisi yoğundu.
300 kişilik Halk Cephesi kortejinde 20 kişilik tek tip ekibi de
yer aldı.

Hollanda
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 450 kişinin katılımıyla yapılan yürüyüşte Halk Cephesi de
44 kişilik kortejiyle yer aldı. Stadhuis önünde toplanan tüm gruplar
bir saatlik yürüyüş yaptı. Halk
Cephesi kortejinin başında 4 ayrı
dilde yazılan “Yaşasın 1 Mayıs”
pankartı taşındı.

İngiltere-Londra
İngiltere’nin Başkenti Londra’da sendika, parti, dernek ve
çeşitli demokratik kitle örgütlerinin katıldığı 1 Mayıs kutlamasına Halk Cephesi de katıldı.
Grup Yorum marşları ve sloganlar eşliğinde bekleyen Halk
Cepheliler, pankart ve tek tip
giymiş temsili milislerle halkın,
katılanların ve basının ilgi odağıydı.
Karl Marks Kütüphanesi
önünde başlayan yürüyüş, Trafalgar Meydanı’nda yapılan konuşmalarla bitirildi.

Yunanistan-Atina
Meclis dışı solun gerçekleştirdiği 1 Mayıs gösterisine, “Açlığın, Yoksulluğun, İşsizliğin ve
Mülteciliğin Sorumlusu Emperyalizmdir. Emperyalizme Karşı
Birleşelim, Örgütlenelim, Savaşalım” yazılı pankartıyla Halk
Cepheliler de katıldı. Müze ve
Politeknik Üniversitesi önünde
gerçekleştirilen mitingte yapılan konuşmaların ardından kitle
yürüyüşe geçti. Yürüyüş, meclis
önünde yapılan gösterilerin ardından, Propilia Meydanı’nda
bitirildi. AB, IMF ve kemer sıkma politikalarına karşı sloganların atıldığı eyleme 5000 kişi katıldı. PAME, altı aydır grevde
olan Demir Çelik işçilerine destek için 1 Mayıs'ı 20 bin kişi ile
Elefsina'daki fabrika önünde kutladı. Eyleme Halk Cepheliler de
destek verdi.

Belçika-Liege
Belçika Komünist Partisi
(PC), Belçika İsçi Partisi (PTB)
ve Belçika Genel İsçi Federasyonu (FGTB) isimli sendikanın
ortak düzenlediği mitinge Halk
Cepheliler de katıldı. Place Saint
Paul’da stand açan Cepheliler,
Grup Yorum’un 2 Haziran Düseldorf konser afişlerini astılar;
Yürüyüş dergisi ve bazı kitapları sergilediler. Cephe kortejinde;
Umudun en küçük çocukları,
“DHKC” pankartı, Cephe sancağıyla Dev-Genç’liler de yerlerini aldılar. Yürüyüşün sonunda 1 Mayıs şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Cephe adına kitleye yapılan konuşmada; Emperyalist saldırılara, Suriye kuşatmasına değinilerek emperyalizme karşı ortak mücadele çağrısı
yapıldı. Ayrıca ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı birlikte
mücadele edilmesi gerektiğine
vurgu yapıldı. Anadoludaki devrimci mücadeleye de değinilerek,
mücadelemiz anlatıldı. Yaklaşık
500 kişinin katıldığı yürüyüşte
Cepheliler 70 kişiydiler.

Katillerimizden Hesap Sormak, Yeni Ölümler
Olmasın İstiyorsak Mitingte Buluşalım!
Almanya’nın Köln şehrinde, Anadolu Federasyonu çalışanları, 16 Haziran’da düzenleyecekleri mitinge hazırlık çalışmalarını sürdürüyorlar. Her
hafta Cuma günleri Müheim Keupstr’de kurdukları standı bu hafta da 27 Nisan’da açtılar. Standın
açık kaldığı süre içerisinde bildiri dağıtılıp, imza
toplandı. Aynı zamanda Türkiye'li ailelerin kapıları
çalınarak, insanlarla sohbet edildi. Toplam 15 aile
ile sohbet edilmerek, mitinge katılım çağrısı yapıldı.

Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga
ve Sürmeye Devam Edecek!
Belçika'nın Liege şehrinde 21 Nisan’da “30
Mart-17 Nisan; Umudun Kuruluşunu Kutluyor, Şehitlerimizi Anıyor, Önderlerimizi Selamlıyoruz” şiarıyla anma düzenlendi. Hall Omnisports Spor
Salonu’nda düzenlenen anmaya Almanya, Fransa,
İngiltere, İsviçre, Belçika, Avusturya ve Hollanda'dan katılımlar oldu.
Avrupa'daki Cephelilerin ve Cephe dostlarının
katıldığı etkinliğe Belçikalı yabancı konuklar da
katıldı. Program, Almanya Köln Sanat Atölyesi’nin
hazırladığı bir tiyatro oyunu ile başladı. Avrupa'daki
Biz'in tartışıldığı panelde, Mahir'den Dayı'ya süren kavga anlatıldı. Süreç ve görevlerimizin de tartışıldığı panelin bir bölümünde, Avrupa'daki gençlik mücadelesine de değinildi. Verilen yemek arasından sonra programın ikinci bölümünde salonda bulunan şehit aileleri sırasıyla sahneye çağrılarak
karanfiller verildi. Köln Sanat Atölyesi müzik grubunun coşkulu şarkıları eşliğinde çekilen halaylarla
anma bitirildi.
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On Binlerin Sesine Ses Katmak İçin
Birlikte Hareket Edelim!
Almanya'nın Düsseldorf şehrinde, “Irkçılığa
Karşı Tek Ses Tek Yürek” sloganıyla, 2 Haziran'da
yapılacak olan Grup Yorum konseri çalışmaları devam ediyor. 26 Nisan günü, Köln'ün Kalk post semtine giden 5 Grup Yorum dinleyicisi, “Irkçılığa
Karşı Tek Ses Tek Yürek”, “Türküler Susmaz Halaylar Sürer” yazılı önlükler giyerek, konser afişi astılar ve konserin el ilanlarını dağıttılar. “Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganı atarak ve konser çağrısını yüksek sesle okuyarak Türkiyelilerin yoğun olduğu sokaklarda dolaştılar. Grup Yorum dinleyicileri
“Konserde On Bin Ses, On Bin Yürek, On Bin Ağızdan Irkçılığa Hayır” demek için tüm Yorum sevenlerini de kendilerine katılmaya davet ediyorlar. Çalışmalar 2 Haziran gününe kadar devam edecek. İletişim için telefon numarası: 0049 (0)177 854 25 35

DEVRİMCİ POLİTİKALARDIR!

51

AVRUPA’dakiBİZ
"Bütün dünya hakları kardeştir.
Dil, kültür, renk değil
emek yücedir.
Bu dünya bizim onlara kalmayacak
Selam dünya halklarına" GRUP YORUM
Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez,
Grup Yorum’un Almanya
Düsseldorf’ta düzenleyeceği
Bütün Halkımız, "Irkçılığa
konserin adı "Irkçılığa Karşı Tek
Karşı Tek Ses” Olmak İçin
Ses."
Grup Yorum Konserine!
Grup Yorum, Ezilen Halkların Sesidir!
Grup Yorum, Yoksulların Seden gidiyor, bunlar Allah kitap bilsidir!
miyor…”
Grup Yorum, Ludwigshafen'de,
Şu an nasıl Almanya'da "islami teSolingen'de, Mölln'de sadece Türrör" yükseliyor diyerek, bize karşı Alkiyeli oldukları için yakılan insanlaman halkını düşmanlaştırmaya çalırımızın sesidir.
şıyorlar, ülkemizde de “din elden giGüpegündüz işyerlerinde katlediyor” ya da “vatan elden gidiyor, bödilen 9 esnafımızın sesidir.
lücüler...” diye halkları birbirine düşAvrupa'nın birçok yerinde sadece
manlaştırıp bölüp parçalıyorlar. Ördilimizden, dinimizden, saçımızın
neğin Kürt halkı yıllarca sadece direnginden dolayı katlediliyoruz, yalinden kaynaklı baskılara uğradı. Sakılıyoruz. Naziler bunu yaparken
dece Kürt olduğu için, iş bulamadı,
Türkiyeli olduğumuz için yapıyor.
okullarda hakarete uğradı. Kürtçe
Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı yapşarkılar dinlediği için sokak ortasınmıyor. Irkçılığı hepimiz yaşıyoruz.
da dövüldü, katledildi. Göçlere zorIrkçılık, dünyanın hemen hemen
landı.
birçok ülkesinde var. Bu birkaç psikopatın, birkaç faşistin cesaretleri
Grup Yorum
veya delilikleri ile açıklanamaz. Bu bir
Anadolu Halkının Sesidir
devlet politikasıdır. İktidarlar bunu bir
yönetim şekli olarak kullanıyor. HalkGrup Yorum ırkçılığı, faşizmi en
ları bölerek parçalayarak, birbirine düyakın bilen bir müzik grubudur. Türkşürerek iktidarlarını sürdürmeyi heçe dışında da şarkılar söylemiştir yıldefler. Halklar birbiri ile uğraşırken o
larca. Filistin halkı için Arapça şarkılar
zenginliklerine zenginlik katmayı
söylemiştir. Kürt halkı için Kürtçe şaramaçlar. Ki bu böyle olur.
kılar söylemiştir. Bugün Kürtçe müİşsizliğin, yoksulluğun hesabını
zik yapmak deyim yerindeyse "moda"
devletten sormak yerine, yanı başınoldu. Ajda Pekkan'dan, Sezen Aksu'ya
daki komşusundan sormasını ister. "O
kadar herkes Kürtçe söyler oldu.
olmasaydı, sen işsiz olmazdın" diye
Oysa Kürtçe söylemenin bedeller geyutturur halklara. Şu an Almanya'da
rektirdiği 12 Eylül sonrası ilk Kürtyaşandığı gibi, “2 milyon Türkiyeli olçe şarkı söyleyen Grup Yorum'dur.
masa siz bu kadar işsiz olmazdınız“
Bu yüzden davalar açılmıştır Yopropagandasını yapıyor alttan alttan.
rum’a. Yorumcular “Baskı gören,
Kimi zaman doğrudan, çekinmeden
zulme uğrayan bir halkın üzerindeyapıyorlar bu propagandalarını.
ki baskıları protesto etmenin haklaVeya bizim ülkemizde olduğu gibi
rı olduğu"nu söylemiştir mahkeme
Sünnileri Alevilere düşmanlaştırmasalonlarında.
ya çalışır. Kapı komşusunu ona düşHer albümlerinde Ortadoğu halkmanlaştırmak ister. Ülkemizde yapılarının yanlarında olduğunu gösteren
lan Alevi katliamlarında, Sivas, MaArapça şarkılar söylemişlerdir. Filisraş, Çorum'da ne demişlerdi: “Din eltin halkının mücadelesi Grup Yo-

GRUP YORUM EZİLEN
DÜNYA HALKLARININ
SESİDİR!
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rum'un birçok albümünde yer
almıştır. Şimdi Dünya halkarının baş düşmanı Amerika'nın
göz diktiği Suriye halkı ile dayanışma konserine hazırlanıyor.

Halkların Kardeş
Olduğunu Bizzat
Yaşayarak Öğrendik!
Avrupa'da yaşayan Türkiyeliler
olarak ırkçılığı da yaşayarak çok iyi
öğrendik, birlikte yaşamanın zenginliğini de. Türkiye'de halklarımızı
hep birbirine düşürmeye çalıştılar. Türkü, Kürde; Aleviyi, Sünniye... Ama bu
Avrupa'da olmadı. Çünkü aynı mahallelerde oturduk. Kapı komşusu olduk.
Aynı okullara gittik. Aynı camilere,
aynı düğünlere, aynı cemevlerine…
Gördük tanıdık birbirimizi. Birbirimizden farkımız olmadığını gördük. Kültürlerimizin zenginliklerini
öğrendik. Karadenizlilerin düğünlerinde horon tepildi. Maraşlıların, Malatyalıların, Dersimlilerin... düğünlerinde halaylar çekildi. Sivaslılar,
Konyalıların yemeklerini; Trabzonlular Maraşlıların yemeklerini öğrendi. Birbirimizin kültürlerinin zenginliklerini öğrendik, paylaştık. Bu
zenginliğin güzelliğini gördük ve yaşıyoruz. Irkçığı da bizzat yaşayarak
öğrendik, halkların kardeş olduğunu
da bizzat yaşayarak öğrendik.
Dosta ve düşmana gösterelim,
Anadolu hakının birlikteliğini, kültürlerinin zenginliklerini. Bu konserde hep bir ağızdan haykıralım;
"Bütün Dünya Halkları Kardeştir!”, “Irkçılığa İzin Vermeyeceğiz!”, “Asla Asimile Olmayacağız!”, “Emeğimizle Varız!”, “Hakkımızı İstiyoruz!”
Hep bir ağızdan, tek bir ses olalım.
Grup Yorum Anadolu halkının ortak
sesidir.
Grup Yorum konserinin çalışmasını yürüten arkadaşlarımız! Çalınmadık kapı bırakmayalım. Alman
devletine bizi bu kadar kolay katledemeyeceğini gösterelim. Gidilmedik
esnaf bırakmayalım. Onlara ancak birlik olursak, mücadele edersek Irkçılığı alt edebileceğimizi gösterebiliriz.
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Gidilmedik düğün bırakmayalım.
Evet düğün salonlarımızda yarın diri
diri yakılmayacağımızın garantisi
yoktur. Eğer kültürümüzü özgürce yaşamak istiyorsak “Irkçılığa Karşı Tek
Ses” olduğumuzu göstermemiz gerektiğini anlatalım.
Camilere, Alevi derneklerine gidelim. İnançlar oturduğumuz yerden
savunulmaz, onun için mücadele etmek gerektiğini anlatalım. Bizi gelip
diri diri yakmalarını mı bekleyeceğiz.
Bunlara hakları olmadığını anlatalım.
bu konsere katalım.

Oflanmak Yok, Olmaz Yok,
Yapamadım Yok.
Şu sorulara cevap verebiliyor musun? O zaman her şeyi yaptım diyebilirsin. "Kapıdan kovdu, bacadan
girdim" diyebiliyor musun? Diyemiyorsan elinden geleni yapmamışsın, demektir.
Bu konser sadece şarkıların söyleneceği bir konser değildir. Bu konser
ırkçılığa karşı ne kadar güçlü bir ses
çıkaracağımızın göstergesi olacaktır. Hiç de az olmadığımızı göreceğiz.
Kaç komite kurdun, kaç eve gittin,

hergün kaç kişiye anlattın, kaç bilet
sattın... Bu sorulara verdiğiniz cevap
belirleyici olacaktır.

Kitle Çalışması
Bir İken İki Olmaktır!
O zaman bütün Grup Yorum dinleyenlerine şunu söylüyoruz. Normalinde 3 kişi mi getirebilirsin, o zaman 1 kişi
daha getir, bir kişi için daha çalış.

Evden Eve Kişiden Kişiye
"Evden eve kişiden kişiye kulaktan kulağa" çalışma, halkımızın
olduğu her yere gidersek genişler, büyür.. "Evden eve kişiden kişiye kulaktan kulağa..."çalışırken, çaresizleri,
umutsuzları bulur çıkarırız saklandıkları taşın dibinden. Onlara çare
olur, güç veririz. Yeter ki "Evden eve
kişiden kişiye kulaktan kulağa..."
durmadan ve durmadan çalışalım.
Yalnız dolaşırken, bir şey daha gerekiyor ve bu da kitle çalışması açısından önem taşıyor, o da bizim kendimizi eğitmemiz. İnsanların sorularına gelir geçer cevaplar vermek onları ikna etmez. Eziliyor, yakılıyoruz gel

demek ile olmuyor. Nedenleri ile anlatmalıyız. Neden gelsin o konsere?
Bu konser ona neyi verecek? Irkçılık
gerçekten nedir?
Geleceğe dair "Ne olacak, nasıl olacak?" diye sorduğunda cevaplarımız
net olmalı. Bizden ikna edici cevaplar
almalılar. Kendimizi eğitip donatmak
yerine, bunlara genel geçer cevaplar vermek, çalışmamızı olumsuz etkiler.
Bu haftadan sonra herkes bütün Grup
Yorum dinleyenleri her akşam kafasını
yastığa koyduğunda ben bu konser için ne
yaptım diye sormalı?
“Kaç kişiyi ikna ettim, yeterince çalıştım mı, emek harcadım mı?” diye sormalı.
O salonu dolduracak mıyız? Bu soruya başkaları cevap vermemeli, herkes
“evet” diyebilmeli. Evet Bakırköy’de, verilen emek sonucu 350 bin kişi geldi. O
zaman bizde o salonu 10 BİN kişi ile dolduracağız, hedefi net olmalı kafamızda.
Başta şunu söyledik; Grup Yorum ırkçılığa karşı olan herkesin sesidir. O zaman
sesi daha yükseklere çıkarmalıyız.
Grup Yorum Konseri için çalışan
herkese çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kolay gelsin!

Sayı: 315

Yürüyüş
6 Mayıs
2012

Çevrenin Kirletilmesine Karşı Halkla Birlikte Bir Tek Devrimciler Direnebilir
Ergene Nehri’nin devlet eliyle tekellere peşkeş çekilerek kirletilmesine
karşı halkın mücadelesini örgütlemek
amacıyla başlatılan “Ergene Trakya’dır!
Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır!” kampanyası Tekirdağ Halk Komitesi’nin kurulmasıyla çalışmalarını
daha da yoğunlaştırıyor.
Trakya Halk Komitesi, kampanya
kapsamında 28 Nisan günü Aşağı Sevindik köyünü ziyaret etti. Köylülerle sohbet eden komite çalışanları Ergene Nehri’nin kirliliğinin asıl sebebini
ve ne yapılması gerektiği hakkında bilgi verdiler. Köylüler de bununla ilgili mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Termik santral kurulması da
planlanan köyde, köy muhtarının AKP
tarafından satın alındığını belirten
köylülere, kampanya çerçevesinde
tekrar köye gelineceği ve Ergene için
imza toplanacağı söylendi.
Trakya Halk Komitesi, 29 Nisan
günü de Babaeski Belediye Tansa Dü-

ğün Salonu’nda bir panel düzenledi. 6
ay önce çalışmalarına başlanan kampanya ile köylere giderek, ilçelerde
basın açıklamaları, bildiri dağıtımları
yaptıklarını, afiş astıklarını, yöre halkı
ile konuştuklarını söyleyen Komite,
şimdi elde ettiği sonuçlar üzerine bir panel düzenledi.
Panele konuşmacı olarak Edirne’den
Trakya Doğal Kaynaklar ve Enerji
Derneği Başkanı Mak. Yük. Müh. Hüseyin Erkin, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Yön. Kurulu ve
Çevre ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyesi Avukat Aycan Çiçek, Halkın
Hukuk Bürosu’ndan Avukat Barkın
Timtik, Trakya Halk Komitesi’nden
Zir. Müh. Murat Ulusoy ve Sinanlı Beldesi’nden İsmet Patron katıldı.
Polisin salonda kamera çekimi
yapmak istemesi üzerine yaşanan tartışma nedeniyle Hüseyin Erkin panelden ayrılırken; çekim engellenerek
panele geçildi.

Salon girişinde Ergene’nin kaynaklarının bulunduğu Istrancalardan,
eski fotoğraflardan, kirlilik fotoğraflarından ve Trakya Halk Komitesi’nin
eylemlerinden fotoğrafların yer aldığı
mini bir sergi açıldı. Ayrıca hem Trakya Halk Komitesi’nin, hem de TümKöy-Sen’in mazottaki ÖTV’nin kaldırılması için başlattığı imza kampanyası föylerinin olduğu bir masa yer
aldı.
Panel Ergene’nin son durumunun
ve Trakya Halk Komitesi’nin kampanya sürecinde yaptığı çalışmalardan
fotoğrafların yer aldığı 10 dakikalık bir
slaytla başladı. Ardından yapılan konuşmalarda çevre kirliliğinin sorumlusunun devlet ve bölgedeki tekeller olduğu belirtilerek, arıtma tesislerinin kurulması ve denetimin sağlanması gerektiği söylendi. 50 kişinin katıldığı panel, halk komitelerinin kurulmasıyla
sona erdi.

DEVRİMCİ POLİTİKALARDIR!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
12 Mayıs - 18 Mayıs
İrfan Ağdaş 1979 doğumludur. Liseli bir devrimciydi. 13 Mayıs 1996’da İstanbul Alibeyköy’de Kurtuluş dergisi dağıtımı yaptığı sırada, polis tarafından herkesin gözü önünde
sırtından kurşunlandı. Yaralı olarak polis otosuna alındı ve orada işkenceye devam edileİrfan AĞDAŞ rek katledildi. 17 yaşındaydı.
Emekçi gecekondu halkının mücadelesinde
yer alan bir Cephe taraftarıydı. Alevi bir aile
içinde yetişmiş olmanın etkisiyle değerlerini
vazgeçmeden koruyan, haksızlıklara, eşitsizliklere dayanamayan, temiz yürekli bir insandı. Gazi ayaklanmasının neferlerinden biri
Murat ÇUHACI oldu. 13 Mayıs 1995’te İstanbul Okmeydanı’nda sivil faşistlerin bıçaklı saldırısı sonucu şehit düştü.

Maksut POLAT

1969 Sivas Divriği Tepehan Köyü doğumlu.
1988’de mücadeleye katıldı. 1992’de Ortadoğu’da kamp çalışmalarında yer aldı. Şerafettin
Şirin Malatya Kır Birliği’nde görevlendirildi.
17 Mayıs 1994’de Adana’da Yeşilevler Mahallesi’nde polis tarafından katledildi.

Devrimci Sol’un Ferahevler mahalli alan örgütlenmesinde yer alan bir militanıydı. Bölgeyi faşist saldırılardan korumak için tutulan
gece nöbetlerinden birinde, bir sol grup taraftarlarınca çevrildi. Silahı olmasına rağmen o
silahı devrimcilere karşı kullanmadı. 16 MaMustafa ALBAYRAK
yıs 1980’de vurularak şehit edildi
Mücadeleye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim
Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisiyken katıldı. TÖDEF
faaliyetlerinde yer aldı. Mezun olduktan sonra Elazığ
Ali Haydar ŞAHİN
Mete Nazım Eğit-Sen içinde mücadelesine
DÖLEK
devam etti. 16 Mayıs 1994’te 12 Mayıs 1987’de
ani bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı. şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşı İrfan Ağdaş’ı anlatıyor:
EKSİLMEDİK,
AKSİNE ÇOĞALIYORUZ…
Elinde sattığın derginin kapağında sözü edilen 30 binden
biriydin sen. 1 Mayıs alanlarını zapteden on binlerden biri.
Demokratik bir lise isteyen o genç arkadaşlardan biri.
Öfkesini, gelecek umudunu Cephe’nin kortejine yükleyip
yürüyenlerden biri. Karşı devrim matematik hesabı ya-

“Bir devrimci asla zorluklar karşısında pes etmemeli. Sorun varsa, olumsuzluklar varsa karamsarlığa düşeceğimiz
yerde, dışımızda göreceğimiz yerde biz çözeceğiz. Sorunlar
da bizim ve hep olacak.”
Maksut POLAT

Ferhat KURTAY

Eşref AYNIK

Mahmut ZENGİN

Necmi ÖNER

12 Eylül cuntasının zulmünün en ağır yaşandığı yerlerden biriydi Diyarbakır Hapishanesi. Zulüm, bir noktada teslim almıştı bütün hapishaneyi. 1982’nin 17 Mayısı’nı 18 Mayıs’a
bağlayan gecesinde dört yurtsever bedenlerini tutuşturarak
şehit düştüler. Dört yurtsever tutsak, tinerli pamuklar ve üç
kibritle yeniden ayağa kalkışın öncülerinden oldular.
1868’de doğdu. İrlanda ulusal kurtuluş
mücadelesinin önderlerindendi. İrlanda
Sosyalist Cumhuriyetçi Partisi’nin ve
İrlanda emekçilerinin ilk silahlı örgütlenmelerinden biri olan İrlanda Yurttaş
Ordusu’nun kuruluşuna önderlik etti.
1916 Nisan’ında Dublin’de başlatılan
ayaklanmada tutsak edilerek, 12 Mayıs
James CONNOLLY
1916’da yaraları nedeniyle ayakta duramaz olduğu halde bir koltuğa oturtularak kurşuna dizildi.
1960’ların ikinci yarısındaki devrimci
gelişmenin içinde yer alan devrimci
önderlerdendir. Revizyonizmden, reformizmden kopuşun son adımında
içinde bulunduğu ve başını Doğu Perinçek’in çektiği PDA’dan koparak
TKP/ML’nin kurulmasına önderlik etti.
Klasik halk savaşı modelini temel alan
İbrahim KAYPAKKAYA
bir stratejiyi savundu. 12 Mart Cuntası’na karşı silahlı mücadeleyi sürdürürken, 24 Aralık 1972
gecesi Vartinik’e bağlı Mirik Köyü’nde bir grup yoldaşıyla
birlikte kuşatıldı. Çatışmada Ali Haydar Yıldız şehit düşerken, Kaypakkaya çatışmadan bir süre sonra yaralı olarak
tutsak düştü. Dersim, Elazığ ve Diyarbakır’da aylarca işkencede kaldı. Direndi. 18 Mayıs 1973’de Diyarbakır işkencehanelerinde ölümsüzleşti.
pıyor; 30 binden biri gitti diyor. 29 bin bilmem kaç küsür
kişi kaldı diye hesap yapıyor. Ama biliyor, bilecek, öğrenecek, kırmakla tükenmez o on binler, vurmakla tükenmez.
Genç arkadaşım, vurulmanla asla eksilmedi sayımız; çünkü
arkadaşların şimdi daha kinli, çünkü daha dün okulunda
tüm bu olup bitenlere seyirci kalanlar senin şahsında bu düzeni gördüler. Bu düzenin düpedüz bir katil olduğunu gördüler. Onlar senin yerini doldurdu bile daha şimdiden. Onlar senin hesabını sormak için silaha sarılacaklar yarın. Yarın bir başka genç arkadaş dolaştıracak o gazeteyi Alibeyköy’ün sokaklarında.

