
Gençlik, PParas›z EE¤itim ‹‹çin YYüzlerce KKilometreyi AAflt›

Tüm Düzen Kör Sa¤›r Dilsiz! 

K›l›çdaro¤lu Tekellerin Adam›d›r Alternatif Sadece Devrimcilerdir!

Engin’in katillerine 
bir CEZA istiyoruz !
‹flkencenin ccezas›z bb›rak›lmas›na iizin vvermeyelim!

‹flkenceye, ZZulme KKarfl›y›m DDiyenler!

Engin ÇÇeber Davas›’nda 

Hesap SSoranlar›n YYan›nda 

Siz DDe OOlmal›s›n›z!

‹flçiler, Aleviler, Ayd›nlar, Tüm Halk›m›z
Yüre¤i Sol’dan Yana 

Olanlar

‘UMUDUMUZ KARAO⁄LAN’ 
OYUNUNUN TEKRARLANMASINA

‹Z‹N VERMEYEL‹M!
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Amerika’nın Yugoslavya halkı-
na saldırısını protesto etmek
için 4  H a z i r a n  1 9 9 9’da
ABD İstanbul Başkonsoloslu-
ğu’na karşı düzenlenen bir
eylem sırasında
anti-emperyalist geleneğin
sürdürücüsü olarak şehit

düştüler.
S a d ı k  M a m a t i, 1974 Rize doğumlu. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde
Dev-Genç saflarında mücadeleye katıldı. Tutsaklıklar yaşadı. Her tutsaklık
sonrası hiçbir kaygı taşımadan mücadeleye devam etti. Devrimcilik
onun için bir yaşam biçimiydi. İstanbul’da Topkapı Bölge Sorumluluğu
yaptı. Daha sonra silahlı birliklerde görev aldı. 
S e l ç u k  A k g ü n, 1958 Erzurum doğumlu. Mücadeleye 12 Eylül öncesi
başka bir siyasi hareketin saflarında başladı. Adli bir olay nedeniyle
5 yıl tutuklu kaldı. ’93’te hapishaneden firar etti... Bu dönemde devrim-
ci hareketle ilişki kurdu. Kırda mücadele etmek, halkın umudu için si-
lah kuşanmak istiyordu. Hiç tereddütsüz mücadelenin içinde yeralarak,
kavgasını sürdürdü. İstanbul’da silahlı birliklerde görevlendirildi.
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Bulgaristan doğumlu. 1978’de Bulgaristan’dan Türki-
ye’ye göç etti ve burada mücadeleye katıldı. 15  y ı l-
l ı k  mücadele hayatının 8  y ı l ı  hapishanelerde geçti.
1990’da Ankara’da gözaltına alınarak işkenceden geçi-
rildi. Ağır işkencelerden vücudunda oluşan tahribatlar
neticesinde sağlığı gün geçtikçe bozuldu. Bursa’da kal-
dırıldığı hastanede 5  H a z i r a n  1 9 9 3’de yaşamını
yitirdi.

Savaflç› olman›n 
yafl› yoktur!

SSeellççuukk AAkkggüünn’ün yaflam› bir çok

flehidimizin yaflam› gibi romanlara

konu olacak kadar zengindir.

SSeellççuukk AAkkggüünn, Amerikan emper-

yalizminin ülkemizdeki karargah›na

yönelik eylem s›ras›nda flehit düfltü-

¤ünde 4411 yafl›ndad›r. Evlidir ve 3 ço-

cuk babas›d›r.

Ama ne eevvlliillii¤¤iinn, ne bbaabbaa olman›n

ne de yyaaflfl››nn mücadelenin önünde engel

olmad›¤›n› bilir. Mücadele etmenin sa-

dece “ggeennççlleerree””, sadece ““bbeekkaarrllaarraa”

havale edilemeyece¤ini görür, yaflar.

Mücadelenin önünde hiçbir engel yok-

tur, onu bilir!..

Mücadeleye 12 Eyül ön-

cesi baflka bir siyaset içinde

bafllam›flt›r. K›sa süren bir

tutsakl›k sonras›, tahliye ol-

mufltur. Devrimci hareket ile tan›fl›ncaya

kadar mücadelenin d›fl›nda kalm›flt›r.

Kiflilik olarak haks›zl›klara her

zaman karfl› ç›kan birisidir. Y›llarca

mücadelenin d›fl›nda kalmas›na, adli

bir olaydan tutsakl›k yaflamas›na kar-

fl›n, adalet duygusunu yitirmemifltir.

Balk›ca direnifli onu sarsm›fl, mü-

cadele kararl›l›¤›n› ortaya ç›karm›fl-

t›r. Balk›ca direniflinden etkilenmifl

ve k›r gerillas› olmak istemiflti. Hatta

hiçbir tecrübesi olmadan, y›llarca

mücadeleden uzak olmas›na karfl›n

bu iste¤inde samimidir.

Vefal›d›r Selçuk Akgün... Adli tu-

tuklu oldu¤u dönemde hapishanede

SSiinnaann KKuukkuull ile karfl›laflm›flt›r. Bu

karfl›laflman›n

onun için anla-

m› büyüktür.

Unutmaz bu

karfl›laflmay›...

Kendine da-

ir söyledikle-

rinde aç›k ve

samimidir;

“HHaayyaatt››mm››nn

bbaaflflkkaa ttüürrllüü

aannllaamm›› oollmmaa--

yyaaccaakk.. YYaaflfl››mmaa

bbaakkmmaayy››nn,, hheerr

zzoorrlluu¤¤aa uuyyaarr››mm.. KKaaffaammddaa hheepp ddaa¤¤

vvaarr,, bbuunnccaa yy››llll››kk kkaayybb››mm›› tteellaaffii eett--

mmeekk iissttiiyyoorruumm"" der.

Telafi etmek istediklerinin bafl›n-

da mücadelesiz, örgütsüz geçen y›lla-

r› vard›r. Söyledikleri o y›llar›n öze-

lefltirisi olmufltur. Yitip gitmemifl, ta-

rihi yazanlardan olmufltur.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
44 HHaazziirraann--1100 HHaazziirraann

SSaadd››kk MMAAMMAATT‹‹

1977 Sivas Divriği doğumlu. 1992 Nisan’ında örgütlü
mücadeleye katıldı. Bir eylemden sonra gözaltına alın-
dı, direndi. Farklı görevler alarak mücadelesini sürdür-
dü. 
9  H a z i r a n  1 9 9 5’de DYP İstanbul İl Merkezi’ne
karşı gerçekleştirilen eylemin ardından geri çekildikle-
ri sırada çatışma çıktı. Birlik komutanı Sibel Yalçın idi.
Sokak sokak direnerek diğer yoldaşlarının geri çekil-

mesini sağladı. “Teslim ol” çağrılarına “Siz bizim teslim olduğumuzu nerde
gördünüz”   cevabını tarihe miras bırakıp şehit düştü. 

SSiibbeell YYAALLÇÇIINN

“96 Ölüm Orucunda destanlar yaratarak kahramanlaflan

flehitlerimizin... yoldafl› olman›n verdi¤i sorumlulu¤un

bilincindeyim”

Sad›k Mamati

An›lar› Miras›m›z

Erzincan doğumlu. 1989’da İstanbul Gaziosmanpaşa
bölgesinde örgütlü çalışma içinde yeraldı. 2 Mayıs
‘92’de tutsak düştü. Tutsaklığına 19 Şubat ‘93’te bir
özgürlük eylemiyle son verdi, yeniden görevinin başı-
na döndü. Ankara Sincan’da bir evde iki yoldaşıyla
birlikteyken polis tarafından kuşatıldılar. Çatışarak iki
yoldaşının kuşatmayı yarmasını sağladı. 5  H a z i r a n
1 9 9 3 ’ t e  geleneklerimize yeni bir halka ekleyerek

ölümsüzleşti.

MMuurraatt GGÜÜLL

1974 Sivas Zara doğumlu. Köylü bir ailenin çocuğu
olarak çeşitli işlerde çalışarak büyüdü. 1993 yılında
devrimci mücadeleye katıldı. Mahalli alanlarda
görev aldı. 1996 yılında silahlı alanda
görevlendirildi. 9 H a z i r a n  1 9 9 7’de İstanbul
Gaziosmanpaşa’da helikopter desteğindeki
yüzlerce polis tarafından kuşatıldı. Son nefesine
kadar direnerek şehit düştü. 

SSüülleeyymmaann ÖÖRRSS

MMeettiinn TTÜÜRRKKEERR
SSeellççuukk AAKKGGÜÜNN

Bu yürüyüfle kat›lmayanlar, 
niye kat›lmad›?
Paras›z e¤itim bugün tüm gençli¤in talebidir. Tüm halk›n soru-

nudur. 

Paras›z e¤itim, emekçilerin, yoksullar›n, milyonlarca insan›n

sorunudur.

Orada olmas› gerekenler görmüyor. Soruldu¤unda “baflka

gündemlerimiz var” diyorlar.

Tek neden var oysa: GGrruuppççuulluukk.. 

Tek neden var: Mücadelenin genel ç›karlar›n› düflünme-

mek... 

Kitlesellik meselesini sorun etmemek; çünkü iktidar iddi-

as›ndan uzak olmak. 

Oysa, orada Gençlik Federasyonu’nun yan›nda onlarca genç-

lik örgütlenmesi olmal›yd›. 

Paras›z e¤itimi savunmak m› yanl›fl geldi? Paras›z e¤itim

için mücadele etmek gerekli mi de¤ildi?

Ya da da¤, tepe demeden yürümek mi yanl›fl bulunuyor? Yü-

rümek bir hak alma arac› olarak görülmüyor mu?

Bunlar›n hiçbirine itiraz yoksa, peki neden bu yürüyüfle ka-

t›lmad›n›z?

Neden bu yürüyüflün içinde olmad›n›z? 

Gençlik için güçlü bir yol açacakt›r bu yürüyüfl. 

Kuflku yok ki, gençlik üzerindeki etkisini büyütmek kat›l›m›

büyütmekle paralel bir özellik tafl›r. 

Bu yürüyüflün güçlü olmas› demek, paras›z e¤itim için veri-

len mücadelenin flu veya bu biçimde sonuç almaya yönelmesi

demektir.

Bu yürüyüfle kat›lmayanlar, hakl› bir talep için sürdürülen

mücadeleyi görmüyor, görmezden geliyorlar.

Bu yürüyüflte olmas› gerekenler kat›lm›yor. Soruldu¤unda

““bbaaflflkkaa ggüünnddeemmlleerriimmiizz vvaarr” diyorlar.

Peki paras›z e¤itim, u¤runa mücadele edilecek, gündem ya-

p›lacak bir talep de¤il midir? 

Bu yürüyüflü
görmeyenler, 
niye görmüyor?
Gençlik yürüyor... 

Dev-Gençliler, 40 y›ll›k tarihlerinde yaratt›klar›

gelene¤i sürdürüyorlar. 

Miraslar›yla...

Bu temsili de¤il, sembolik de¤il, gerçek bir yü-

rüyüfl. 

Ayaklar› su toplaya toplaya yürüyorlar. Hem o

ayaklarla köyleri, kasabalar›, flehirleri geçiyorlar.

Sa¤anak ya¤mur alt›nda yürüyorlar. Ya¤mura,

rüzgara ald›rmadan yürüyorlar.

Günlerdir yürüyorlar... Hiç durmadan yürüyorlar.

Iss›z yollardan geçip, yürümeye devam ediyorlar.

Niye yürüdüklerini geçtikleri her yerde b›kma-

dan anlat›yorlar. Hem paras›z e¤itim isteyen herkes

ad›na, herkes için yürüyorlar.

Kasabalarda, flehirlerde aç›klamalar yap›yorlar.

Ve yürümeye devam ediyorlar.

Dev-Gençliler’in yürüyüflünü görmeyenler  de var.

Peki görmeyenler neden görmüyor?

Burjuva bas›n görmüyor. Burjuvazinin televizyon-

lar› görmüyor. Burjuva bas›n›n (ilericisi, demokrat› da-

hil) köfle yazarlar› görmüyor, görmek istemiyor.

Burjuvazinin televizyonlar›n›n haber bültenlerin-

de her türlü lüzumsuz haberi görürsünüz. Ama bu

yürüyüflü göremezsiniz. 

Günlerdir paras›z e¤itim için yürüyen 30’u aflk›n

Dev-Gençli’nin haber de¤eri yoktur.

Onlar görmese de, yürüyüfl ilerliyor. Onlar gör-

mese de Dev-Genç’liler ilerliyor.

Ankara yak›nda...  



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
demek...

20 O gün, binlerce Güler,

binlerce Haydar’d›k...

21 Hiç durmadan 25 y›l

3. bölüm...

24 Grup Yorum 25. y›l  konseri

12 Haziran’da ‹stanbul

‹nönü Stadyumu’nda...

26 ‹flkence davalar›, Türkiye

gerçe¤ini gösterir...

31 fierzan Kurt’u katledenler,

gençli¤in mücadelesini

engelleyemezler...

32 Yoksullu¤u, yolsuzlu¤u,

yozlu¤u yayan AKP toplum-

sal ahlaktan bahsedemez!...

33 Nas›l BBir Yaflam:

Namuslu olmak...

34 Dev-Gençliler halk›n        

onurudur... Onurumuz

tutsak edilemez...

4 Düzen solu, sol de¤ildir...

6 CHP’de ‘de¤iflim’ halk

için de¤ildir...

10 Düzen solu, halka karfl›

savafl›n bir parças›d›r... 

12 Yürüyüflte TTek YYol:

Tek yol devrim...

13 Öldüren kapitalizmin

kar h›rs›d›r...

14 Adalet: Her ölümüzün

önünde as›l duran soru...

14 Devrimci ‹flçi

Hareketi’nden maden

kazas› için eylem...

16 Ö¤retmenimiz:

Devrimcilik, halk›n› ve

vatan›n› çok sevmektir...

19 Güler Zere demek özgürlük

36 Binlerce Canand›k orada...

37 Paras›z e¤itim için aflt›k yüzlerce

kilometreyi...

40 Gençlik FFederasyonu’ndan:

Paras›z e¤itim için 31 May›s’ta

Ankara’da buluflal›m...

41 Gençlikten Haberler...

42 Sorunlar›m›z ÇÇözümlerimiz:

Work And Travel ya da

Amerika’da Sömürülmek...

42 Emek haberleri...

43 Devrimci ‹‹flçi HHareketi: ‹flbirlikçi,

gerici, bürokrat sendikalara

ra¤men iflçi ve memurlar›n

mücadelesi büyüyecektir!

45 Güler Zere Ölümsüzdür...

46 Haberler...

48 Devrimci OOkul: Devrimi

zay›flatan, gerileten hiçbir fley

meflru görülemez!

52 Avrupa YYürüyüfl...

53 Savaflan KKelimeler:

Benim özelim...

54 1999’dan 2010’a 11 y›l süren bir

dava; Belçika DHKP-C davas›

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

Adalet ‹stiyoruz
Engin Çeber’in 
Katilleri Cezaland›r›ls›n
Tarih: 31 May›s, Pazartesi
Saat: 09.30
Yer: Bak›rköy, 14. ACM

HALK CEPHES‹

Mühendislik, Mimarl›k
Planlamada 

+‹VME 
May›s-Haziran-Temmuz

say›s›

ÇIKTI!

TBMM’ye Yürüyüfl:

Tarih: 31 May›s 2010 

Toplanma yeri: 
Sakarya Caddesi
Saat: 13.00

Paras›z E¤itim
‹stiyoruz Alaca¤›z! 
ANKARA’ya 
YÜRÜYORUZ!..
Ankara’ya var›fl: 30 May›s 2010

CHP Sol
De¤ildir...



4
0 y›ld›r katlediliyoruz. 40 y›ld›r

susturulmak isteniyoruz. Ülke-

mizin dört bir yan›nda, solun, dev-

rimci hareketin en de¤erli kadrola-

r›n›n, savaflç›lar›n›n mezarlar›

var... 40 y›ld›r hapishaneler bizim-

le dolup tafl›yor. Oligarfli, 40 y›ld›r

“solu bitirme”ye yönelik politika-

lar uyguluyor. 40 y›ld›r say›s›z in-

faz, say›s›z katliam, say›s›z kay-

betme sald›r›s› gerçekleflti sola

karfl›... Halen hapishaneler bizim

kadrolar›m›zla, savaflç›lar›m›zla,

taraftarlar›m›zla doludur. Halen,

AKP iktidar›n›n polisi, yarg›s› da-

ha fazla devrimciyi daha fazla y›l

hapishanelerde tutmak için, terör

uygulamakta, komplolar düzenle-

mektedirler. 

D
urum buyken, solu bitirmek

için yapmad›¤›n› b›rakmayan

bir düzen, flimdi adeta seferberlik

ilan ederek ““ssooll bbiirr lliiddeerr”” ç›kar›-

yor ortaya,, ““ddüüzzeenn ssoolluu”” olarak

tescilli partiyi, o lidere yaslanarak

iktidar alternatifi haline getirmeye

çal›fl›yor. Var gücüyle o “sol”un

reklam›n›, propagandas›n› yap›-

yor! Sonra da oligarflinin birçok

kesimi “düzenin sol yan› eksikti,

flimdi o yan tamamlan›yor” diye

birlikte seviniyorlar.  

T
abloda bir terslik oldu¤u ke-

sindir. Oligarfli bir yandan solu

bitirmek istiyor, bir yandan solu

parlat›yor. Fakat, iikkii ssoolluunn birbi-

rinden niteliksel olarak farkl›l›¤›

görülürse, ortada bir terslik olma-

d›¤› da anlafl›l›r. Yokedilmek iste-

nen solla, parlat›lan sol birbirin-

den farkl›d›r; Yokedilmek istenen

DEVR‹MC‹ SOL’dur. Parlat›lan

ise DÜZEN SOLU. Yokedilmek

istenen, anti-emperyalist, anti-oli-

garflik mücadelenin bayra¤›n› ta-

fl›yan soldur; parlat›lan ise, em-

peryalizmin ve oilgarflinin politi-

kalar›n› “sol” ad›na uygulayacak

olan iflbirlikçi soldur. Ve dolay›-

s›yla asl›nda, oligarflinin parlatt›¤›

sol, sol de¤ildir.  

D
üzen solu, emperyalizm ve

oligarfli için her zaman bir ih-

tiyaçt›r. Özel olarak bu dönemde

bu flekilde parlat›lmas›n›n oligarfli

içi çat›flma aç›s›ndan hizmet etti¤i

yanlar vard›r elbette. Bunu bir ya-

na b›rak›rsak, kitleler aç›s›ndan ise

tablo fludur: Solu yoketme politi-

kas›n› sürdüren oligarfli, “e¤er sol

laz›msa, iflte size sol!!” diyor. 

S
ol olacaksa böyle olmal›! Ya-

sal, çat›flmalardan uzak duran,

düzenin gösterdi¤i yerde, düzenin

çizdi¤i s›n›rlar içinde solculuk ya-

pan bir sol istiyor oligarfli. Kitlele-

rin artan hoflnutsuzlu¤unu kendi

çat›s› alt›nda toplay›p, onlar› dü-

zen içi kanallara sevkedebilecek

bir sol istiyor. 

D
üzen solu, uzun zamand›r, kit-

lelerin öfkelerine tercüman

olma bak›m›ndan misyonunu kay-

betmiflti. Oligarfli belli bir dönem

düzen soluna acil bir ihtiyaç duy-

mam›fl olsa da, düzenin “solsuz”

olamayaca¤› da bellidir. 

N
e emperyalistler, ne iflbirlikçi

oligarfliler, sadece bask› ve te-

rörle, sadece zor yöntemleriyle yö-

netemezler. Kitleler, bask› ve te-

rörle ilelebet susturulamazlar. Bas-

k›n›n terörün bir s›n›r›, demagoji-

lerin bir ömrü vard›r. Sonuçta, kit-

lelerin talepleri, bask›lar›, dema-

gojileri aflarak ortaya ç›kar. 

K
itlelerin kendi talepleri do¤-

rultusunda mücadeleye girifl-

meleri, sömürücü egemen s›n›flar

için tehlikenin bafllang›ç noktas›-

d›r. Çünkü kitlelerin ekonomik-

demokratik talepler için mücadele-

si, onlar›n siyasallaflmas›n›n ve rree--

ffoorrmmllaarr iiççiinn mücadeleden ddeevvrriimm

iiççiinn mücadeleye yönelmesinin ka-

nal› olabilir. Burjuvazi bu tarihsel

tecrübeye sahip oldu¤u için, sü-

rekli olarak geliflmenin bu yönde

olmas›n› önleyecek yöntemler,

araçlar peflinde olmufltur. 

D
üzen solu, ülkemiz somutun-

da söylersek, CHP, SHP, DSP

gibi partiler, iflte o araçlardan biri-

dir. Geçmiflte Ecevit, o araçlardan

biriydi. fiimdi K›l›çdaro¤lu o araç-

lardan biri olarak siyaset sahnesine

sürülmüfl bulunuyor. K›l›çdaro¤lu,

topu topu üç cümle kurmuflken, er-

tesi gün Do¤an Medya’n›n gazete-

leri ““KK››ll››ççddaarroo¤¤lluu’’nnuunn MMaanniiffeess--

ttoossuu”” bafll›klar›yla ç›kt›lar. Ortada

K›l›çdaro¤lu taraf›ndan aç›klanm›fl

bir manifesto yoktu; ancak tekelle-

rin K›l›çdaro¤lu’na yönelik bir

manifestosu vard›r. Tekeller, gün-

delik yay›nlarla, K›l›çdaro¤-

lu’ndan ne beklediklerini anlat›-

yor, bunlara cevap vermemesi ha-

linde, bu büyük deste¤i çekebile-

ceklerini hat›rlat›yorlard›. 

D
üzenin gücü, devrimin güç-

süzlü¤üdür. E¤er sol ad›na

böyle at oynatabiliyorlarsa, bu bi-

zim flu anki güçsüzlüklerimizin ve

yetersizliklerimizin sonucudur.

Kitlelerin çaresizli¤i, alternatifsiz-

li¤i içinde, K›l›çdaro¤lu gibi bir

düzen bürokrat›n›, bir alternatif,

bir umut olarak ortaya sürüyorlar.

Buna izin vermemeliyiz. Tüm sol,

tüm halk örgütlülükleri, en bafltan

bu oyuna ortak olmay› reddetme-

lidir. 

B
urada devrimcilere düflen gö-

rev fludur. Büyük bir kendine

Yüre¤i solda atanlar,
umudunu sola ba¤layanlar,

bizimdir. fiu anda ister CHP’ye
oy veriyor olsunlar, ister bir
reformist partinin kadrosu,

taraftar› olsunlar, hepsi
bizimdir. Hepsi devrime
gelecektir. Çünkü sol,

devrimciliktir.

Düzen Solu, Sol De¤ildir!

4

Yürüyüfl

30 May›s
2010

Say›: 218



güvenle, tam bir ideolojik aç›kl›kla

kitlelere gitmeliyiz. Hiçbir fayda-

c›l›¤a prim vermeden, CHP’nin ta-

rihi misyonunu, CHP’lili¤in anla-

m›n›, aç›kça ortaya koymal›y›z.  

Y
üre¤i solda atanlar, umudunu

sola ba¤layanlar, bizimdir. fiu

anda ister CHP’ye oy veriyor ol-

sunlar, ister bir reformist partinin

kadrosu, taraftar› olsunlar, hepsi

bizimdir. Hepsi devrime gelecek-

tir. Çünkü sol, devrimciliktir. 

S
olun devrimcilik d›fl›ndaki tüm

biçimleri, “ara kategoriler”dir

ve s›n›f mücadelesinin keskinlefl-

mesine ba¤l› olarak o ara kategori-

ler giderek yok olacaklard›r.  

D
aha bugünden öyle bir nok-

taya gelinmektedir ki, ddeevv--

rriimmccii oollmmaaddaann ssoollccuu oollmmaakk,, gi-

derek imkans›zlaflmaktad›r. Ya-

r›n hiç mümkün olmayacakt›r. 

S
ol olmak nedir? Ba¤›ms›zl›-

¤›, demokrasiyi savunmak

de¤il mi? Peki bugünün dünya-

s›nda bunlar› nas›l savunacaks›-

n›z? Ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasi-

yi emperyalizmle çat›flmadan,

faflizmle savaflmadan savunabilir

misiniz? Devrimsiz bir ba¤›m-

s›zl›k ve demokrasi düflü kurabi-

lir misiniz? Düflünü kursan›z,

gerçeklefltirebilir misiniz?

Emperyalizmi kovmadan

ba¤›ms›zl›k mümkün ola-

mayaca¤›na, faflizmi y›kmadan

demokrasi kurulamayaca¤›na

göre, emperyalizmi nas›l kovacak,

faflizmi nas›l y›kacaks›n›z?

Demokratl›¤›n, devrimcili¤in

tan›m› da burada flekilleniyor.  

D
emokratl›kla devrimcilik ara-

s›ndaki fark nedir? Demokrat-

l›k, faflizme karfl› demokrasiyi sa-

vunmakt›r. Demokrat, faflizme

karfl› demokrasiyi savunur, ama

kapitalizme karfl› olmayabilir, dev-

rimi, sosyalizmi savunmayabilir.

Vatansever, ba¤›ms›zl›ktan yana-

d›r. Ama o da ayn› flekilde kapita-

lizme karfl› olmayabilir... Fakat

bunlar, art›k dünde kalm›fl tan›m-

lard›r. Bugün bunlardan birini sa-

vunmadan di¤erini savunmak gi-

derek zorlaflmaktad›r. 

DD
eemmookkrraattllaarr,, vvaattaannsseevveerrlleerr,,

iilleerriicciilleerr,, ddeevvrriimmcciilleerr;; bunla-

r›n hepsine birden ““ssooll”” diyoruz.

Biz bunlar›n hepsinin devrimcilik-

te birleflece¤ini görüyoruz. Çünkü

nesnellik, bunu zorluyor. Ve biz

Cephe olarak, iradi anlamda bunu

istiyor, bunu savunuyor, bunun

gerçekleflmesinin mücadelesini

veriyoruz.     

S
ol, tarihsel olarak tan›mlanm›fl-

t›r. Bu sayfalarda o tarihsel ta-

n›m› birçok kez tekrarlam›fl›zd›r

da. K›saca söylemek gerekirse;

emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›¤›,

faflizme karfl› demokrasiyi savun-

mayan, bunun için emperyalizmle

ve faflizmle savaflmayan hiçbir si-

yasi hareket, sol olarak adland›r›-

lamaz. K›l›çdaro¤lu gibilerinin ve-

ya bütün olarak CHP’nin de bu ta-

n›ma girmeyece¤i kesindir. 

F
akat, hala düzenden umudunu

kesmemifl veya devrim umu-

dunun peflinden yürüyebilecek güç

ve cüretini kaybetmifl oldu¤u için

düzene s›¤›nm›fl olanlar, K›l›çda-

ro¤lu’nun kuyru¤una tak›labilirler.

D‹SK’ten Alevilerin belli kesimle-

rine, reformist partilere kadar, bir

çok kesim, yeniden CHP’nin pefli-

ne tak›labilir. Daha yak›n zamana

kadar “10 Aral›k Hareketi” ad›yla

çeflitli aray›fllar içinde olan D‹SK

Genel Baflkan› Süleyman Çele-

bi’nin, hemen Kurultay’da boy

gösterip K›l›çdaro¤lu’yla birlikte

hareket etmeye yönelmesi, bunun

tipik bir göstergesidir ve devam› da

gelebilir. Keza Alevi hareketinde

de CHP’cilik çok eski bir zaaft›r. 

C
HP’yle yeniden bir araya gel-

mek, bu kesimlere geçmiflin

tekrar›ndan baflka bir fley kazan-

d›rmayacakt›r. 1970’lerin Ece-

vit’ini, 1990’lar›n Erdal ‹nönü’sü-

nü destekleyen ayd›nlar, sendika-

lar, Alevi örgütlenmeleri, sola, ül-

kemizdeki demokrasi mücadelesi-

ne ne kazand›rd›larsa, bugün de

kazand›racaklar› farkl› birfley ol-

mayacakt›r. Tüm ilerici kesimler,

emekten yana herkes, yüzünüzü

düzen soluna, K›l›çdaro¤lular’a

de¤il, devrimcilere dönün. Çünkü

bu ülkede devrimciler var ve tek

alternatif onlard›r. 

B
urjuva bas›n yay›n organlar›-

n›n yazd›¤› Türkiye tarihinde,

sadece burjuva politikac›lar›n icra-

atlar› ve demeçleri var. Yar›n Tür-

kiye tarihini sadece burjuva bas›n

ve yay›n› inceleyerek yazacak her-

hangi biri, 40 y›ll›k kesintisizli¤e

sahip bir gençlik örgütünün para-

s›z e¤itim talebiyle, iki hafta bo-

yunca yüzlerce kilometrelik bir

yürüyüfl yapt›¤›n› ö¤renemeyecek. 

O
bas›n yay›n organlar›na ba-

kan bir tarihçi, Türkiye’nin

hapishanelerinde tecritten dolay›

hasta tutsaklar›n öldürüldü¤ünü,

hasta tutsaklar için aylard›r her

hafta bir yürüyüfl yap›ld›¤›n›  da

ö¤renemeyecek. 

‹
flte bu tablo, belli kesimlerin ça-

resizlik, güçsüzlük duygusu

içinde düzen partilerine yönelme-

sine neden oluyor. Ama bu çare

de¤ildir. Bu kimseyi çaresizlikten

de kurtarmaz. DDeevvrriimmii ggeelliiflflttiirr--

mmeekk,, ddeevvrriimmcciillii¤¤ii bbüüyyüüttmmeekk dduu--

rruummuunnddaayy››zz.. Bunun d›fl›nda bir

çaresi yoktur halk›n. Halktan,

emekten yana solun bunun d›fl›nda

bir alternatifi yoktur. 

Demokratlar, vatanseverler,
ilericiler, devrimciler;

bunlar›n hepsine birden “sol”
diyoruz. Biz bunlar›n hepsinin

devrimcilikte birleflece¤ini
görüyoruz. Çünkü nesnellik,
bunu zorluyor. Ve biz Cephe
olarak, iradi anlamda bunu

istiyor, bunu savunuyor, bunun
gerçekleflmesinin

mücadelesini veriyoruz.

30 May›s
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‹flbirlikçi tekellerin bir kesiminin

deste¤i ile KKeemmaall KK››ll››ççddaarroo¤¤--

lluu’nun CCHHPP GGeenneell BBaaflflkkaann›› olma-

s›yla, CHP halka tekrar umut olarak

sunulmaya baflland›.

KKeemmaall KK››ll››ççddaarroo¤¤lluu,, CCHHPP ku-

rultay›nda yapt›¤› konuflmada;

“CHP de¤iflimci ve devrimcidir”,

“De¤iflimi ve devrimi sonuna kadar

götürece¤iz. Türkiye’yi yeniden in-

fla edece¤iz. Demokrasi ç›tas›n›

yükseltece¤iz.” demeyi ihmal etmi-

yordu.

KK››ll››ççddaarroo¤¤lluu ve ona ““aakk››ll vvee--

rreennlleerr””,, kurultayda CCHHPP’ye yyeennii

bbiirr vviittrriinn, yeni yüzler ve yyeennii ssöözz--

lleerrllee,, yeni bir imaj yaratmaya çal›fl-

t›lar. 

Bu “yeni”li¤in en ön plana ç›ka-

r›lan yan›, “ssooll””ccuulluu¤¤uunn yeniden

gündeme sokulmas›yd›. ““SSooll yyuumm--

rruu¤¤uu ss››kk››ll››”” Kemal K›l›çdaro¤lu

posteri, CHP’deki bu “yeni imaj”›n

simgesel resmi say›labilirdi. 

Kurultay’a kravats›z kat›lan,

kasket takarak pozlar veren K›l›çda-

ro¤lu bir halk lideri portresi çizme-

ye çal›flt›. Bu yan›yla da kaba bir

BBüülleenntt EEcceevviitt taklidi vard› sahne-

de. 

Sanki tekrar 3377 y›l öncesine

11997733’’ee dönülmüfl, ““UUmmuudduummuuzz

EEcceevviitt”” sloganlar›n›n at›ld›¤› o y›l-

lar›n Ecevit’i kurultaya tafl›nm›flt›.

K›l›çdaro¤lu konuflurken uzun

y›llard›r CHP kurultaylar›nda du-

yulmayan “Devrimci Kemal” ve

“Faflizme geçit yok” sloganlar› at›l-

d›. K›l›çdaro¤lu ise konuflmas›nda

AAhhmmeett AArriiff’ten,, NNââzz››mm HHiikk--

mmeett’’ten dizeler okuyor, fonda sol

türküler, marfllar çal›yordu. AAmmaa iiflfl--

ttee oolluupp--bbiitteennlleerr bbuu kkaaddaarrdd››......

Salonda Ecevit vard›... “SSooll’’ddaa

oolldduukkllaarr››nnaa ddaaiirr” bol bol görüntü-

ler vard› ama halk›n yaflad›¤› sorun-

lara dair TTEEKK BB‹‹RR ÇÇÖÖZZÜÜMM,, BB‹‹RR

PPRROOGGRRAAMM yoktu. 

Bir kere daha çözümlerinin ve

söyleyecek sözlerinin olmad›¤› gö-

rüldü.

Tekellerin bas›n yay›n organla-

r›nda empoze edilen “ddee¤¤iiflfliimm”e

uygun bir tablo vard› kurultay salo-

nunda. Amaç halkta yeni umutlar

yaratmakt›.

Kongreye kat›lan bir CHP’li:

“Bizim art›k söylemlerimizi de¤ifl-

tirmemizin zaman› geldi. Bugüne

kadar hep laiklik, Atatürk ve di¤er

unsurlar› s›k s›k vurguluyorduk.

fiimdi ilk kez bir CHP Genel Baflkan

aday› afl, ifl, yoksulluk diyor” de¤er-

lendirmesi yaparken bir gerçe¤in de

alt›n› çiziyordu.

O nedenle K›l›çdaro¤lu konufl-

mas›nda laiklik vurgusu yerine daha

çok emekçileri ilgilendiren konular›

öne ç›kard›. Tüm bunlar yaflan›rken

bas›n ise BBüülleenntt EEcceevviit’in ‹‹ssmmeett

‹‹nnöönnüü’nün yerine geçti¤i 11997722’den

sonraki en coflkulu kongre oldu¤u-

nu yaz›yordu.

Düzenin solu düflünün ki, 3388 y›l

boyunca kurultay ve kongrelerinde

kendi iç sorunlar› ve hizip çat›flma-

lar›ndan bafl›n› kald›ramam›flt›.

Halk›n taleplerine kulaklar›n› t›-

kam›fl, halk düflman› politikalar› ile

halk›n mücadelesinin karfl›s›nda yer

alm›fllard› hep.

HHaallkk››nn mmüüccaaddeelleessii

ggeelliiflflmmeeyyee bbaaflflllaayy››nnccaa

ddüüzzeenn ddee  kkeennddii ssoolluunnuu

yyaarraatttt››

CCHHPP uzun y›llar Mustafa Kemal

ve Cumhuriyet ile özdefllefltirilen

bir parti oldu. 

11994477 Kurultay›ndan sonra ise

CHP oligarflinin partisi haline gel-

mifl ve oligarflinin politikalar›na gö-

re program›n› oluflturmufltur.

11995500’li y›llardan itibaren emper-

yalizmle girilen iliflkiler sonucu ül-

ke ekonomisinden, siyasetine kadar

emperyalizmin belirledi¤i iliflkileri

yaflamaya bafllad›.

Yeni sömürgecilik iliflkileri ile

birlikte yukar›dan afla¤›ya yerleflti-

rilen sürekli faflizm göstermelik bir

demokrasi ile perdelenmeye çal›fl›l-

d›.

Parlamentosu, siyasi partileri,

seçimleri olan, ““hhaallkk››nn iirraaddeessii””n--

Düzen, çöken solunu yeniden sahneye sürüyor! 
CHP’de ‘de¤iflim’ halk için de¤ildir

Düzen, umut kesilen CHP’den bir “iktidar
alternatifi”, s›radan bir bürokrat olan K›l›çdaro¤-
lu’ndan ise bir “lider” yaratmaya çal›fl›yor. Onu,
halk›n karfl›s›na umut olarak ç›kararak, halk›n
düzene olan tepkilerini, ba¤›ms›zl›k ve adalet

özlemlerini, düzen içinde eritmek istiyor.

uu CHP halk›n de¤il,
tekellerin partisidir!

uu K›l›çdaro¤lu’nu halk de¤il,
tekeller istiyor!

uu Kurtulufl düzenin solunda
de¤il, devrimdedir

CHP sol DE⁄‹LD‹R6
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den söz edilen ama halk›n iradesi-

nin dikkate al›nmad›¤› göstermelik

bir parlamenter düzen kuruldu.

Bu düzen içinde temel olarak iki

parti öne ç›kar›ld›. Bunlardan biri

Adnan Menderes’in liderli¤indeki

Demokrat Parti (Ki bu parti, sonra-

lar› SSüülleeyymmaann DDeemmiirreell’in Genel

Baflkan› oldu¤u AAPP ((AAddaalleett PPaarrttii--

ssii)) ile devam edecekti),, di¤eri 11997722

y›l›na kadar ‹‹ssmmeett ‹‹nnöönnüü’nün son-

ras›nda ise BBüülleenntt EEcceevviitt’in Genel

Baflkan› olaca¤› CCHHPP’’ydi ((CCuummhhuu--

rriiyyeett HHaallkk PPaarrttiissii))..

Sonralar› bu tablo çeflitli nede-

lerden dolay› de¤iflti. Ama uzun y›l-

lar halk kitlelerinin önüne AAPP ve

CCHHPP seçenekleri tek çözüm olarak

sunuldu. Halka sorunlar›n›n çözüm

yeri olarak bu iki partinin -ya da

esasta bu iki liderin- egemenli¤in-

deki parlamento gösterildi.

AAddaalleett PPaarrttiissii,,  halk›n de¤erle-

rini, inançlar›n› kullanarak, milli-

yetçi muhafazakar görünüm alt›nda

Amerikan emperyalizminin ülkemi-

ze yerleflmesinin mimar› oldu. Anti-

komünizm ile halk› sosyalizme kar-

fl› k›flk›rtt›.

Düzenin sa¤›nda AAddaalleett PPaarrttiissii

yer al›rken, mücadelenin geliflmesi-

ne paralel olarakta düzen kendi so-

lunu CCHHPP ile yaratacak, CCHHPP sola,

yoksullara, emekçilere hitap edip,

onlar›n deste¤ini alarak, mücadele

önünde barikat olacak bir parti hali-

ne getirilecekti.

CCuummhhuurriiyyeett HHaallkk PPaarrttiissii,, SSüü--

lleeyymmaann DDeemmiirreell’’iinn GGeenneell BBaaflflkkaann››

oolldduu¤¤uu AAPP’den farkl› olarak, yok-

sul ve emekçi halk kitlelerinin po-

tansiyelini kendisine yönlendirmek,

o deste¤i almak için, yüzüne “sol”

bir maske takt›.

CCHHPP’nin öz olarak AAPP ile s›n›f-

sal bir fark› yoktu. Kendilerini fark-

l› ifade etseler de, iki parti de iflbir-

likçi tekellerin ç›karlar›n›n savunu-

cusu olarak yer al›yorlard› siyasi

arenada. Ancak iki partinin bu s›n›f-

sal niteliklerine karfl›n, ikisini ayn›

kefeye koymak yine de yanl›fl ola-

cakt›r.

En baflta iki partinin dayanmaya

çal›flt›¤› güçler ve buna ba¤l› olarak

da söylemleri ve yöntemleri farkl›-

d›r. AP çizgisi, köylülü¤ün, tefeci

tüccar kesiminin, orta kesimlerin

oylar›n› al›r, onlara yönelirken,

CHP “sola aç›k” görünümüyle,

yoksullar›, emekçileri, ezilenleri ör-

gütlemek için daha çok onlara hitap

etmifltir. En az›ndan belli dönemler-

de böyledir. 

Devrimci mücadelenin geliflme-

sine ba¤l› olarak da CHP’nin “sol”

yan› güçlendirilmifl veya geri plana

çekilmifltir. 

Ülkemizde devrimci mücadele-

nin geliflmeye bafllad›¤› 1960’l› y›l-

lar›n ikinci yar›s›ndan bafllayarak,

CHP de “OOrrttaann››nn ssoolluu”” kavram›

kullan›lmaya baflland›.

Bu y›llar, dünyada ve ülkemizde

mücadelenin yükseldi¤i y›llard›r .

Dünyada sosyalizmin prestijinin

alabildi¤ine yükseldi¤i, emperyaliz-

me karfl› s›n›fsal ve ulusal kurtulufl

mücadelelerinin boyutland›¤› y›llar-

d›r.

Amerikan emperyalizmi VViieett--

nnaamm’da verilen mücadele ile büyük

prestij kaybetmifl, dünyan›n birçok

bölgesinde kurtulufl mücadeleleri

milyonlarca insan› etkilemiflti.

O y›llarda ülkemizde mücadele

üniversite anfilerinden ç›km›fl, iflçi-

ler, köylüler ve gençlik mücadele-

nin içinde yer almaya bafllam›flt›. 

Düflünün ki, sosyalist olmad›¤›

halde sosyalist söylemleri kullana-

rak halk›n karfl›s›na ç›kan TT‹‹PP’’in (

Türkiye ‹flçi Partisi), engellemelere,

bask›lara ra¤men, derme çatma bir

örgütlenme ile ald›¤› oy oran› bir

çoklar› için flafl›rt›c› olmufltur.

‹flte bu dönemde, halk›n belli ke-

simlerindeki bu yönelimi, CHP de

de¤erlendirecek, biraz daha “sola”

kayacakt›r....

KKaarraaoo¤¤llaann eeffssaanneessii vvee hhaallkkaa

uummuutt oollaarraakk ssuunnuullaann EEcceevviitt

O s›rada -1960’lar›n sonlar›na

do¤ru- Anadolu’nun dört bir yan›n-

da, köylü mitingleri, grevler, dire-

nifller yaflanmaktayd›. Haliyle bu

durum CCHHPP’yi de etkiledi. Parti

içinde bafl›n› Partinin Genel Sekre-

teri BBüülleenntt EEcceevviitt’in çekti¤i bir

grup “sola aç›lmak”tan yanayd›.

Sol söylemler kullanmaya baflla-

m›fllard›.

Partinin Genel Baflkan› ‹‹ssmmeett

‹‹nnöönnüü ise CCHHPP’nin mevcut politi-

kalar›nda ›srarl›yd›. Bu, mücadele-

nin geliflti¤ini göremeyen, klasik

politikalarda ›srar eden bir düflün-

ceydi. CCHHPP o haliyle halktan tü-

müyle tecrit olacakt›. 

Oligarfli, s›n›flar mücadelesinin

geliflmesine paralel olarak CCHHPP’yi

bu sürece göre haz›rlamaya çal›flt›.

“Ortan›n solu”gibi kavramlar oli-

garflinin ihtiyaçlar› için bu dönemde

gelifltirildi.

Bu arada 12 Mart darbesi olmufl,

darbe geçici bir süre halk›n müca-

delesinde bir kesinti yaratm›flt›.

Ama halk›n sola, devrimci mücade-

leye yönelmesinin önü yine durdu-

rulamayacak ve bu ak›fl CHP’yi de

etkilemeye devam edecekti. 

11997722’nin May›s›’nda yap›lan

kongre de CCHHPP ile özdefl hale gel-

mifl olan ‹‹ssmmeett ‹‹nnöönnüü, klasik politi-

kalar uygulamakla, geliflmenin önü-

nü t›kamakla suçland›. ‹smet ‹nö-

HHaallkk››nn 1122 MMaarrtt aaçç››kk ffaaflfliizzmmiinnddeenn

hheessaapp ssoorruullmmaass›› ttaalleebbiinnii,, 1122 MMaarrtt

ffaaflfliizzmmiinnee kkaarrflfl›› ööffkkeessiinnii   ssöömmüürr--

mmüüflfl,, kkuullllaannmm››flfltt››rr EEcceevviitt vvee CCHHPP..

1122 MMaarrtt aaçç››kk ffaaflfliizzmmiinnddeenn hheessaapp

ssoorraaccaa¤¤››nn›› ssööyylleerreekk ooyy iisstteemmiiflfl,,

aannccaakk 11997733 sseeççiimmlleerriinnddeenn ssoonnrraa

iikkttiiddaarr oorrttaa¤¤›› oolldduu¤¤uunnddaa ttüümm bbuu

ssöözzlleerriinnii uunnuuttmmuuflflttuurr..
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nü’ye ra¤men Bülent Ecevit’in seçi-

lemeyece¤i söyleniyordu.

Ancak bugün oldu¤u gibi o gün

de tekeller EEcceevviitt’ten bir lider ya-

ratmak için kollar› s›vad›lar.. Parti

kitlelerden kopmufltu, sola “aç›la-

cakt›”. Öyle de oldu. Ecevit, sol

söylemlerle CHP’nin Genel Bafl-

kanl›¤›’na getirildi.

Mücadelenin geliflmesine para-

lel olarak, düzen Ecevit’in önünü

açt›. Ecevit, devrimci mücadelenin

önünü kesmek için oligarfli taraf›n-

dan uzun y›llar kullan›lacakt›.

Ecevit, partiyi sola açarak, sol

söylemler kullanarak, emekçi ve

yoksul halk› CHP etraf›nda örgütle-

meye çal›flt›. 

TToopprraakkss››zz kkööyyllüülleerree, toprak re-

formu yap›larak, toprak da¤›t›lacak-

t›. “TToopprraakk iiflfllleeyyeenniinn,, ssuu kkuullllaannaa--

nn››nn” gibi radikal sloganlar kullan›-

yordu Ecevit.

“EEflfliitt hhaakkççaa bbiirr ddüüzzeenn” den,

herkese ifl vermekten söz ediyordu.

12 Mart aç›k faflizmi, DDeenniizz GGeezz--

mmiiflfllleerr’’i idam etmifl, K›z›ldere’de

Mahirler’i ve daha onlarca devrim-

ciyi katletmiflti.

Binlerce ilerici, yurtsever, dev-

rimci iflkenceli sorgulardan geçiril-

mifl, tutuklanm›fl, demokratik haklar

gaspedilmiflti. 

Ecevit ve CHP, bu dönemde hal-

k›n 12 Mart aç›k faflizminden hesap

sorulmas› talebini, 12 Mart faflizmi-

ne karfl› öfkesini kullanm›flt›r. 12

Mart aç›k faflizminden hesap sora-

ca¤›n› söylerek oy istemifl, ancak

1973 seçimlerinden sonra iktidar

orta¤› oldu¤unda tüm bu sözlerini

unutmufltur.

Halk, 12 Mart faflizmi dönemin-

de büyük bir zulüm, büyük ac›lar

yaflam›flt›. Ecevit iflte bu dönemin

hemen ard›ndan halk›n karfl›s›na

adeta “kkuurrttaarr››cc››”” olarak ç›kar›ld›.

‹flbirlikçi tekellerin deste¤ini

alan Ecevit, bir alternatif olarak su-

nuldu. 

Silahl› devrimci hareket fiziki

olarak yenilmesine karfl›n, devlete

karfl› sürdürdü¤ü mücadele ile mil-

yonlarca insan› sarsm›fl, devrimci

mücadele için büyük bir potansiyel

yarat›lm›flt›.

Solun çeflitli kesimlerinin d›fl›n-

da, Ecevit ve CHP de gözünü bu po-

tansiyele dikmifl, sol söylemler ve

sloganlar ile bir umut yaratmaya ça-

l›flm›flt›. ‹flte Ecevit’in mavi gömle-

¤i, kasketi ile “Halkç› Ecevit” diye

alk›flland›¤›, ““uummuudduummuuzz KKaarraaoo¤¤--

llaann”” diye da¤lara tafllara isminin

yaz›ld›¤› y›llar bu y›llard›r.

‹flbirlikçi tekeller Ecevit’i umut

olarak sunmufl, Karao¤lan efsanesi

böyle yarat›lm›flt›. CHP ve Ecevit,

devrimci hareketin örgütlenece¤i

zemini ortadan kald›rmak için alter-

natif yap›lm›flt›r.

DDüüzzeenn ssoolluu üüllkkeeddeekkii

mmüüccaaddeelleeyyee ggöörree bbiirr rroottaa

bbeelliirrlleeddii

Düzenin soluna iliflkin olarak

söylediklerimizi toparlayacak olur-

sak;

BBiirriinncciissii: Halk›n devrimciler

önderli¤inde mücadelesi geliflmeye

bafllay›nca düzen de kendi solunu

yaratt›. 

‹‹kkiinncciissii:: Oligarfli düzenin solu-

nu ülkedeki mücadeleye ba¤l› ola-

rak flekillendirdi. S›n›flar mücadele

si güçlü ve devrimci mücadelenin

gücü bir çok geliflmeyi etkiliyorsa,

düzen solunun dili, konumlan›fl› da

buna göre flekilleniyordu. 

Mücadelenin geliflmesiyle bir-

likte düzen solu daha radikal bir dil

kullanm›fl, radikal, sol söylemlerle,

kendini solda göstererek yoksul

emekçi halk› kazanmaya çal›flm›fl-

t›r. 

ÜÜççüünnccüüssüü:: Mücadelenin gerile-

di¤i zamanlarda ve dönemlerde dü-

zen solu da kendini bu yeni duruma

h›zla adapte ederek, gericileflmifl,

sa¤c›laflm›flt›r.

Böylesi dönemlerde düzen solu

iyice gericileflmifl, gerçek kimli¤i

ile halk›n karfl›s›na ç›km›flt›r. Düzen

solunun bazen sol söylemlere sar›l-

mas›, bazen de sa¤c›lafl›p ›rkç›, fa-

flist söylemleri kullanmaya baflla-

mas› fleklindeki ikili karakteri bura-

dan kaynaklanmaktad›r.

DDöörrddüünnccüüssüü:: Yeri geldi¤inde

oligarfli kendi soluna karfl› da ta-

hammülsüz davranm›fl, düzen solu-

nu da törpülemifltir. 11998855’’li y›llar-

dan günümüze kadar düzenin terci-

hi gerici-faflist politikalardan yana

olmufltur.

KK››ll››ççddaarroo¤¤lluu vvee CCHHPP’’yyii kkiimm

nniiyyee ddeesstteekklliiyyoorr??

1970’li y›llardan bu yana aradan

geçen 40 y›lda düzenin solu da ken-

di içinde savrulmalar›, iniflleri-ç›-

k›fllar› yaflayarak, günümüze kadar

geldi.

Dönem oldu, keskin söylemlerle

radikal sloganlarla halk›n karfl›s›na

ç›kt›. Dönem oldu sivil faflist hare-

ket MHP’nin “ikiz kardefli” olarak,

onunla birlikte hareket etti. 

Devrimci mücadelenin geliflti¤i

y›llarda, devrimci mücadelenin

önünde barikat oldu. Halk›n dev-

rimci enerjisini do¤rudan düzene ta-

fl›yarak, düzen içinde eritti.

Özellikle 1991’deki DYP-SHP

koalisyonu sonras›, son 1155 y›lda

“iikkttiiddaarr yyüüzzüü” görememelerinin

nedenleri aras›nda oligarflinin ter-

cihleri de rol oynad›.

1155 y›l sonra iflbirlikçi burjuvazi-

nin bir kesimi taraf›ndan K›l›çda-

ro¤lu’nun CHP’ye Genel Baflkan

yap›lmas› ile birlikte CHP tekrar al-

ternatif olarak sunuluyor.

Bunun bafll›ca iki nedeninden

söz edebiliriz;

BBiirriinncciissii;; oligarfli içi çat›flmada

CHP bir alternatif olarak elde tutul-

mak istenmektedir. Özellikle

AKP’nin 8 y›ld›r alternatifsiz olma-

s› karfl›s›nda tekeller bir alternatif

yaratmak ihtiyac› duymufllard›r.

‹flbirlikçi tekeller, hiçbir düzen
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partisinin alternatifsiz olmas›n› is-

temezler. O nedenle AKP’nin karfl›-

s›na daha ciddi bir düzen muhalefe-

ti ç›karmak öncelikli hedefleri ol-

mufltur.

‹‹kkiinncciissii;; Oligarfli bilmekte ve

görmektedir ki, iflsizli¤in, açl›¤›n bu

kadar büyüdü¤ü bir ortamda, halk›n

düzene tepkilerinin, biriken öfkesi-

nin akaca¤› bir kanal yaratmak flart-

t›r ve düzen aç›s›ndan bunu en iyi

sa¤layacak olan da düzenin soludur. 

Özellikle AKP’nin yoksul kitle-

leri tam denetlemesi zorlaflt›kça,

oligarflinin bu ihtiyac› daha da bü-

yüyecektir. Oligarfli AKP’nin izle-

di¤i politikalar›n halkta yaratt›¤›

hayal k›r›kl›klar›n›n devrimciler ta-

raf›ndan örgütlenmesinin kendi ik-

tidar› için ne anlama geldi¤ini gör-

mektedir.

Her tür sald›r›ya karfl›n yok ede-

medikleri devrimci mücadele ve

enson 1 May›s alan›na yans›yan bü-

yük kitlesellik de elbette oligarfliyi

düflündüren etkenler aras›ndad›r. O

nedenle oligarflinin halk›n karfl›s›na

sahte bir umut yaratma aray›fl› h›z-

lanm›fl ve düzenin solunun önü

aç›lm›flt›r.

Düzen, umut kesilen CHP’den

bir “iktidar alternatifi”, s›radan bir

bürokrat olan K›l›çdaro¤lu’ndan ise

bir “lider” yaratmaya çal›fl›yor.

Onu, halk›n karfl›s›na umut olarak

ç›kararak, halk›n düzene olan tepki-

lerini, ba¤›ms›zl›k ve adalet özlem-

lerini, düzen içinde eritmek istiyor.

Oligarflinin ECEV‹T ‹LE
Çözüm Aray›fl›

12 Mart faflizmi, silahl› devrimci

güçleri örgütsel olarak yenilgiye u¤-

ratmay› baflarm›flt›; ama devrimci po-

tansiyeli ve genel olarak halkta mev-

cut olan sol potansiyeli yok edeme-

miflti. Bunu göz önüne alan CHP ve

lideri ECEV‹T, 60’lar›n sonlar›nda

piyasaya sürdü¤ü ““ddüüzzeenn ddee¤¤iiflfliikkllii--

¤¤ii”” program›n› yeniden canland›rd›.

Seçim öncesi Türkiye “BBoozzuukk DDüü--

zzeenn””,, ““BBuu DDüüzzeenn DDee¤¤iiflflmmeelliiddiirr””,,

““UUmmuudduummuuzz KKaarraaoo¤¤llaann”” sloganla-

r›yla çalkalanmaya bafllad›. 60’l› y›l-

lar›n ortalar›nda yükselen devrimci

mücadelenin bir ürünü olan, 12 Mart

faflizmi döneminde dibe itilen ve

1973’te dipten ç›kan sol potansiyel,

bu program etraf›nda, tekelci burju-

vazinin potas›na ak›t›lmaya çal›fl›l›-

yordu. Bunda baflar›s›z olundu¤u da

söylenemez. Seçim öncesi mitingler-

de toplanan yüzbinlerce insan ““KKaahh--

rroollssuunn FFaaflfliizzmm””,, ““BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkii--

yyee”” sloganlar› at›yordu; ancak bu slo-

ganlar›n düflman› olan ECEV‹T’in

gerçek yüzünü göremiyordu. Halk,

iflkencecilerin cezaland›r›lmas›n› isti-

yordu; ECEV‹T ise ikiyüzlüce “ta-

mam” diyordu. Nas›l olsa iktidar kol-

tu¤una oturuncaya kadar her yol mü-

baht›.
Demagojik bir üslupla kaleme al›-

nan CHP’nin ““bbuu ddüüzzeenn ddee¤¤iiflflmmeellii--

ddiirr”” program› gerçekte, tekelci burju-

vazinin ç›karlar›n›n savunulmas›ndan

baflka bir anlama gelmiyordu. 

Bu program, emperyalizme ve oli-

garfliye karfl› hiçbir politik, ekonomik

önlem içermiyordu. Aksine destek-

lenmesi yönünde çok fleyler ifade edi-

yordu. Örne¤in, devlet giriflimleri

özellefltirilecekti; (...) Öte yandan,

“düzen de¤iflikli¤i program›”nda özel

sektöre bol kredi verilece¤inden ve

vergiden muaf tutulaca¤›ndan aç›kça

söz ediliyordu. 

Toprak kapitalistleri de program-

da unutulmam›flt›. Buna göre, bugü-

nün toprak a¤alar›, kendilerine bol

sermaye verilerek ve kredi olanaklar›

tan›narak “sanayi flövalyeleri” haline

getirilecekti. Elbette bu paralar›n ne-

reden karfl›lanaca¤› programda belir-

tilmiyordu; ama bunun bedelini hal-

k›n ödeyece¤i aç›kt›. 

ECEV‹T ve CHP’ye “ulusal bur-

juvazinin temsilcisi” diyenler acaba,

onun “düzen de¤iflikli¤i” program›n-

da yer alan, NNAATTOO’’yyaa bbaa¤¤ll››ll››kk yyeemmii--

nniinnee,, NNAATTOO vvee AABBDD iillee oollaann iittttiiffaakk

aannllaaflflmmaallaarr››nnaa tteerrss ddüüflflmmeemmee do¤-

rultusunda bir ulusal savunma strate-

jisi ve politikas› izlenece¤ine iliflkin

sözlerine ne söylerler bilmeyiz ama,

aç›kt›r ki ECEV‹T ve CHP uluslara-

ras› alanda hiç de M. KEMAL’in d›fl

politik çizgisine yak›n de¤ildir. 

“Düzen de¤iflikli¤i” program›n›n

en komik bölümü ise, halk için va-

adedilen tedbirlerdir. Ne yaz›k ki,

milyonlarca insan, bu komik vaatlerin

pefline tak›lm›flt›r. (‹lginç olan flu ki;

ECEV‹T’in “düzen de¤iflikli¤i” ola-

rak baflvurdu¤u bu aldatmaca yeni

de¤ildir. Almanya’da H‹TLER, Tür-

kiye’de TÜRKEfi’in kulland›¤› “iflçi

fabrikaya ortak” vb. gibi aldat›c› slo-

ganlar, böylesi bir aldatmacan›n bafl-

ka örneklerini oluflturur.)

... 

ECEV‹T’in konufltu¤u miting

alanlar›n› anti-faflist sloganlarla dol-

duran milyonlarca insan, yukar›da k›-

saca anlatmaya çal›flt›¤›m›z ““ddüüzzeenn

ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii”” program›na oy verdi.

Her zaman oldu¤u gibi, hhaallkk››nn nniiyyeettii

bbaaflflkkaayydd››,, tteekkeellccii bbuurrjjuuvvaazziinniinn nnii--

yyeettii bbaaflflkkaa... ECEV‹T, ikiyüzlü bir

flekilde halk›n tüm taleplerine sahip

ç›kt›¤›n› söylüyordu. 

(Hakl›y›z Kazanaca¤›z)

***

DEVR‹MC‹ SOL, 1979’da ““EEmm--

ppeerryyaalliizzmmee,, FFaaflfliisstt TTeerröörree,, ‹‹flflssiizzllii¤¤ee

vvee PPaahhaall››ll››¤¤aa KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee”” kam-

panyas› bafllatm›flt›. Kampanyaya

iliflkin o zamanki Devrimci Sol der-

gisinde flu aç›klamaya yer verilmiflti:

“... Kampanyan›n as›l amac› kit-

lelerin gözünde gittikçe somutlaflan

IMF gerçe¤iydi. 

“CHP-ECEV‹T iktidar› IMF’nin

tüm flartlar›n› kabul etmifl, devalüas-

yon %100’ü aflm›flt›r. Pahal›l›¤›n ve

iflsizli¤in had safhaya ç›kt›¤› böyle

bir durumda faflist partiler, pahal›l›k,

iflsizlik ve yoklu¤un müsebbibinin

CHP nezdinde “sol” oldu¤unu iflle-

meye ve bu yolla kitleleri kendi faflist

demagojilerine alet etmeye bafllad›-

lar. (...) CHP’nin sol de¤il kapitalist

oldu¤unu, ülkenin d›fla ba¤›ml› oldu-

¤unu, pahal›l›¤›n ve iflsizli¤in sorum-

lusunun emperyalizm, tekelci serma-

ye ve bir avuç sömürücü (...) oldu¤u-

nu halka göstermeliydik. 

14 Ekim 1973’den 2010’a
Ecevit’ten K›l›çdaro¤lu’na

HALKIMIZ, AYNI OYUNA 
GELMEYEL‹M!
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Düzenin SSolu, HHalka KKarfl›
Savafl›n BBir PParças›d›r

Ecevit, CHP’nin siyasi konumu-

nu flöyle tarif ediyordu: “CCHHPP......

KKoommüünniizzmmee aaçç››llaann bbiirr kkaapp›› ddee¤¤iill,,

aaçç››llaabbiilleecceekk kkaapp››llaarr›› zzoorraa bbaaflflvvuurr--

mmaakkss››zz››nn öörrtteenn bbiirr ddeemmookkrraattiikk ggüüçç--

ttüürr..” (C. Arcayürek Aç›kl›yor, 10.

kitap, s. 226)

CHP, Ecevit’in de belirtti¤i gibi

devrimci mücadelenin önünde hep

bir bbaarriikkaatt oldu. Devrimci müca-

delenin yükseldi¤i y›llarda, düzen

taraf›ndan mücadeleye karfl› kulla-

n›ld›. Düzenin sübap› oldu.

Kendisini bugüne kadar oorrttaann››nn

ssoolluu, ddeemmookkrraattiikk ssooll, ssoossyyaall ddee--

mmookkrraassii olarak adland›ran düzenin

solu, oligarflinin halka karfl› yürüt-

tü¤ü savafl›nda halk›n karfl›s›nda yer

ald› hep.

1122 EEyyllüüll öncesi halka karfl› sür-

dürülen savaflta CCHHPP’’nin rolünü hiç

kimse reddedemez. CHP, iktidar ol-

du¤u dönemde, faflizme karfl› sür-

dürülen mücadelede hhaallkk››nn eelliinnii--

kkoolluunnuu ba¤lam›fl, faflist sald›r›lar

karfl›s›nda halk› savunmas›z b›rak-

m›flt›r.

“Faflist çeteler ile mücadele et-

mek” ad›na, as›l olarak sald›r›lar›n›

devrimci mücadeleye karfl› yönelt-

mifltir. Ç›kard›¤› yasalar ile halk›n

kurtulufl mücadelesini engellemeyi

amaçlam›flt›r.

Nitekim, 12 Eylül faflist cuntas›-

n›n ilk ifli tozlu raflarda bekleyen,

CHP’nin haz›rlay›p, uygulayamad›-

¤› “piflmanl›k yasas›”, “Tek Tip el-

bise uygulamas›” gibi yasa ve uygu-

lamalar› raflardan indirip halka kar-

fl› kullanmak olmufltur. 

Bülent Ecevit’in CHP Genel

Baflkan› oldu¤u 11997722 y›l›ndan bu

yana aradan geçen 3388 y›lda düzenin

solunun iktidar oldu¤u dönemler on

y›llar› bulan y›llar de¤ildir.

Ancak bu durum düzenin solu-

nun tekeller taraf›ndan gözden ç›ka-

r›ld›¤›, CHP’nin bir kenarda durdu-

¤u anlam›na gelmemelidir.

CHP’nin iktidar y›llar› çok uzun ol-

mamakla birlikte, düzen güçleri aç›-

s›ndan önemli bir güç olarak görül-

müfl, düzene karfl› tepkileri nötrali-

ze etmede önemli bir rol oynam›flt›r.

CCHHPP nnee ssaavvuunndduu,, nnee yyaapptt››??

Hemen her düzen partisinin yap-

t›¤› gibi CHP de halka onlarca vaat-

te bulunup, iktidar olunca bunlar›n

tümünü unuttu. Halk yine seçimden

seçime hat›rland›. 

CHP’nin tek kusuru klasik bir

düzen partisi gibi davranm›fl olmas›

de¤ildir elbette. CHP tüm bunlar›,

kendisini solcu gösterip ssooll’’uunn ddiillii--

nnii,, ssoolluunn ssllooggaannllaarr››nn›› kkuullllaannaarraakk

yyaapptt››..

CHP 1970-80 aras›nda halk›n

umutlar›n› çald›. Milyonlarca insa-

n›n hakl› taleplerini, beklentilerini,

gelece¤e dair düfllerini kulland›.

Yeni-sömürge ülkelerin neredey-

se tümünde yafland›¤› gibi ülkemiz-

de de CCHHPP gibi partiler sonuçta ffaa--

flfliizzmmiinn ssüübbaappllaarr›› olmak rolünü üst-

lendi.

CHP bu y›llar boyunca anti-fa-

flist mücadelenin önünde her zaman

engeldi. Bu gerçek nedeniyledir ki,

anti-faflist mücadelede ittifak yap›-

lacak bir güç de¤il, tecrit edilip, tefl-

hir edilecek bir güç olarak gördük

CHP’yi. 

EEcceevviitt’li CCHHPP,, 1973 seçimlerin-

den sonra CHP-MSP koalisyonu ile

9 ay boyunca iktidar oldu¤u bir dö-

nem yaflad›.

CHP tek bafl›na iktidar olamasa

da ayd›nlar›n ve CHP’ye oy veren

halk›n CHP’den büyük beklentileri

oldu. Bir kere CHP’nin çok fley ya-

paca¤›na inanm›fl, inand›r›lm›fllard›.

Halk ve ayd›nlar umdu¤unu bu-

lamazken, iiflflbbiirrlliikkççii tteekkeelllleerr 99 aayy

boyunca Ecevit’ten ve uygulamala-

r›ndan memnundu.

Yaflanan ekonomik bunal›m›n

yükünü yine halk omuzlamak

zorunda kalm›flt›. “HHaallkkçç›› EEcceevviitt”

ald›¤› kararlarla, halk› de¤il, iflbir-

likçi tekelleri kollad›.

Halka büyük vaatlerde buluna-

rak hükümet olan CHP’li koalisyo-

nun uygulad›¤› ekonomik tedbirler,

iflbirlikçi tekellerden ve asalak top-

rak a¤alar› ile arac›-tefecilerden ya-

na oldu. 

Halk zamlar›n yan›s›ra, karabor-

sayla, istifçilik ve rüflvet ile kuflat›l-

d›. 

CHP’nin “ddüüzzeenn ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii”-

nin de halk› kand›rmak için ortaya

at›lm›fl bir aldatmaca oldu¤u ortaya

ç›kt›. Seçim öncesi düzenlenen mi-

tinglerde “1122 MMaarrtt ffaaflfliizzmmiinnddeenn”

hesap soraca¤› sözünü veren Ecevit,

iktidarda bunlar› da unuttu.

12 Mart’›n faflist generallerinin

b›rak›n yarg›lanmas›n›, hepsi ban-

kalar›n, holdinglerin yönetim kurul-

lar›na getirilerek ödüllendirildiler.

CHP ve Ecevit’in bu politikala-

r›yla iki yüzlülükleri, halk› nas›l al-

datt›klar› da ortaya ç›kt›. O dönem

Ecevit’in halk›n gözünü boyamay›

amaçlayan iki uygulamas› oldu.

BBuunnllaarrddaann iillkkii;; 12 Mart'ta fa-

flist cunta taraf›ndan yasalaflt›r›lan

Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin

(DGM) kapat›lmas› için Anayasa

Mahkemesi'ne baflvurmas›d›r.

ÖÖbbüürr uuyygguullaammaa iissee, k›sm› ge-

nel aff›n ç›kar›lmas›yd›. Ancak tüm

bunlar› çeflitli hesaplarla yapt›lar. 

Afla ç›kacak olanlarda, oligarfli
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için fazla bir tehlike yoktu, dahas›

CHP aff›n siyasi tutuklular› kapsa-

mamas› için herfleyi yapm›flt›. ‹kin-

cisi DGM’ler de o kesitte yak›c› bir

ihtiyaç de¤ildi. Nitekim CHP, 6 y›l

sonra mücadelenin geliflmesine pa-

ralel olarak mücadelenin bast›r›lma-

s› için bir dizi faflist yasa ve yönet-

melik haz›rlayacakt›. Bunlar içinde

DGM yerine geçeçek ““‹‹hhttiissaass

MMaahhkkeemmeelleerrii”” de vard›.

CCHHPP hhaallkk››nn ddee¤¤iill,, tteekkeelllleerriinn

yyaann››nnddaa

9 ay süren CHP-MSP koalisyo-

nu, 20 Temmuz 1974 y›l›nda K›b-

r›s’a müdahale ederek, K›br›s iflga-

lini de gerçeklefltirdi. Ecevit, kendi-

sini “KK››bbrr››ss ffaattiihhii”” olarak ilan et-

tirdi.

Halk› bir süre de K›br›s iflgali ile

oyalad›. 9 ayl›k iktidar› döneminde

halk›n de¤il, tekellerin yan›nda ol-

mufltu.

1977 seçimlerine bu koflullarda

girildi. Ecevit ve CHP hiç umma-

d›klar› bir oranda, yüzde 42 oran›n-

da oy ald›lar. Bu oy oran›n›, bu des-

te¤i CHP siyasi hayat›nda görme-

miflti.

Seçimlerde uzlaflmac› sol ve fa-

flist sald›r›lardan ürken ayd›nlar,

CHP’yi desteklemeyi bir kampan-

yaya dönüfltürmüfl, tüm umutlar›n›

CHP’ye ba¤lam›fllard›.

1973 Ekim seçimlerinde, halk

da, 12 Mart döneminde yaflad›¤›

katliamlara, idamlara, iflkencelere

tepkisini sand›¤a yans›tm›fl,

CHP’nin yalanlar›ndan etkilenerek

oylar›n› CHP’ye vermiflti; ama al-

dat›ld›¤›n› görmesi için fazla zaman

geçmesi gerekmeyecekti. 

1977 Haziran genel seçimlerinde

de ayn› fley yafland›. Halk faflist

Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin sal-

d›r›lar›na, can güvenli¤inin olma-

mas›na, sömürü ve sefalete tepkisi-

ni CHP’ye oy vererek gösterdi.

CHP ise, anti-faflist potansiyeli,

halk›n faflizme tepkilerini kendine

kanalize ederek halk› tekrar aldatt›. 

CHP ekonomik ve sosyal bunal›-

m› derinlefltirmekten, fa-

flizmi güçlendirmekten

baflka bir fley yapmad›.

Devrimci hareket,

CHP konusunda net tav›r

alm›fl, CHP kuyrukçulu-

¤una karfl› ideolojik mü-

cadele yürütmüfltür. CHP

iktidar›n›n çözüm olma-

yaca¤›n› ›srarla savun-

mufltur.

Seçimler sonras› tekrar iktidar

olan CHP yeni iktidar› döneminde,

halk›n lehine olacak ad›mlar atma-

m›flt›r.

CHP iktidar› döneminde, haklar

ve özgürlükleri geniflletmek için

hiçbir ad›m atmam›fl, bunlar› yap-

mad›¤› gibi faflist devleti güçlendi-

ren, ad›mlar atm›flt›r.

Faflist yasalar› kald›rmad›¤› gibi

yeni faflist yasalar ç›karm›flt›r. 12

Mart’›n iflkenceci katillerini iflbafl›-

na getirmifltir. Polis içinde ilerici,

demokratlar›n örgütü olan PPOOLL--

DDEERR’’i da¤›t›p, faflist polislerin ör-

gütlenmesi Pol-Bir’e dokunmaya-

rak faflist polislerin önünü açm›flt›r. 

CCHHPP’nin rolünü A¤ustos

11997788'de flöyle de¤erlendiriyorduk:

''...Devletin resmi emniyet görev-

lilerinin bizzat emperyalist uzman-

lar taraf›ndan e¤itilmesi, jandar-

man›n seferber edilmesi, halka yö-

nelik bask›, terör ve pasifikasyonun

h›z kazanmas›, Kürt halk›na yönelik

asimilasyonun yo¤unlaflmas›, aç›k

faflist uygulamalar›n ad›m ad›m ku-

rumlaflmas› ve giderek de halk kitle-

lerinin buna al›flt›r›lmas›, faflist

devletin yetkinlefltirilmesine hizmet

etmektedir.'' (Dev-Genç Dergisi s.1)

EEcceevviitt,, IMF politikalar›n› uygu-

lam›fl, halk›n daha çok yokluk, yok-

sulluk yaflamas›na neden olmufltur.

Tekellerin ç›kar› için her tür tedbiri

almaktan kaç›nmam›flt›r.

EEcceevviitt,, hükümeti döneminde

kontrgerilla tart›flmalar›n› da flu söz-

leri ile kapatm›flt›r: ''YYaapptt››¤¤››mm

aarraaflfltt››rrmmaallaarraa ggöörree TTüürrkkiiyyee''ddee

ddeevvlleettççee ddüüzzeennlleennmmiiflfl kkoonnttrr--ggeerriill--

llaa rreessmmeenn yyookkttuurr..'' (3 fiubat 1978

tarihli konuflmas›)

DDüüzzeenniinn ssoolluu mmüüccaaddeelleenniinn

kkaarrflfl››ss››nnddaadd››rr

CHP’li Ecevit’ten, Erdal ‹nö-

nü’lü Murat Karayalç›n’l› SHP’ye,

DSP’ye kadar düzenin solu her za-

man mücadelenin ve halk›n karfl›-

s›nda olmufltur.

Marafl gibi katliamlar CHP ikti-

dar› döneminde olmufl, CHP faflist

katillerden hesap sormak yerine s›-

k›yönetim ilan ederek, sola ve dev-

rimcilere sald›rm›flt›r..

Sivas katliam› SHP’nin iktidar›

döneminde gerçeklefltirilmifl, o y›l-

larda halka yönelik onlarca katliam

gerçeklefltirilmifltir. ‹nfazlarla, ka-

y›plarla, an›lan bir dönemdir o dö-

nem.

Ulucanlar katliam›, 19-22 Aral›k

hapishaneler katliam› döneminde

yine iktidarda “HHaallkkçç›› EEcceevviitt” var-

d›r.

Oligarfli, düzenin solunu iktidara

tafl›rken, gerici-faflist iktidarlar›n

uygulamaya korktuklar›, büyük ça-

t›flmalara yol açacak uygulamalar›

da ço¤unlukla düzenin soluna -

CHP’ye, SHP’ye, DSP’ye- CHP’ye

yapt›rm›flt›r.

Düzenin solunun tarihi, halka

karfl› yürütlen savafl›n sürdürücüsü

olma, halka yönelik katliamlar ve

sald›r›lar tarihidir.

Emperyalizmin ve oligarflinin

düzenini güçlendiren, uygulamalar›

ile hat›rlanacakt›r düzenin solu!..

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!
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Düzen politikac›lar›ndan, sokak-

taki simitçiye, maden ocaklar›nda

çal›flan bir iflçiden, ayakkab› boya-

c›s›na, bir da¤ köyünde yaflayan

yoksul köylüden, bir ö¤retmene ka-

dar hemen herkes bu düzenin kendi

sorunlar›n› çözmedi¤ini söyleye-

cektir.

Bu dün de böyleydi... Ülkemizde

milyonlarca emekçi ve yoksul için

ayn› sorunlar dün de vard›. Bugün

de ayn› sorunlar› yafl›yoruz. Bu dü-

zen devam ettikçe yar›nda ayn› so-

runlar› yaflayaca¤›z.

O halde, çocuklar›m›z, bizden

sonrakiler de ayn› sorunlar› m› ya-

flayacak?

TTeekk kkeelliimmeeyyllee; bu düzen sür-

dükçe, çocuklar›m›zda, onlar›n ço-

cuklar› da ayn› sorunlar› yaflayacak-

lar.

Bugüne kadar sorunlar›n çözü-

münü düzen partilerine, düzen poli-

tikac›lar›na havale ettik. Onlar için

üzüldük!.. Onlar›n kazanmas› için

kavga bile ettik!.. Onlar› herkese

karfl› b›kmadan savunduk!..

SSoonnuuçç!!.... SSoonnuuçç,, yyookk.. Y›llarca

bizi yalanlar›yla kand›rd›lar. Olma-

d›k vaatlerde bulundular. Kimi ikti-

dara geldi¤inde, halk›n sorunlar›n›,

“110000 ggüünnddee” kimi ““550000 ggüünnddee”” çö-

zecekti.

Hatta Tansu Çiller gibi, bizlere 2

anahtar vaat edenler oldu. K›sa sü-

rede herkesin, bir evi, bir arabas›

olacakt›.

Bizlerin evi, arabas› olmad› ama

Çiller ailesinin, Amerika’daki ban-

ka hesaplar› a¤z›na kadar doldu.

Bize vaat edilenlerin tümünün

yalan oldu¤unu, bizi aldatt›klar›n›

görük ve yaflad›k. Bizi aldatanlar

flimdi köflelerinde, “bir eli ya¤da,

bir eli balda” yafl›yorlar..

ÇÇöözzüümmüü OOnnllaarraa BB››rraakktt››kk!!

Düzen partilerine, düzen politi-

kac›lar›na inand›k, inand›r›ld›k. On-

lara umut ba¤lad›k. Kimi bizleri al-

datmak için tüm sorunlar›n ““AAkk

ggüünnlleerrddee” çözülece¤ini, kimi ““AAddiill

ddüüzzeenn” kurduklar›nda sorunlar› çö-

zece¤ini söyledi.

K›sacas›, “AAkk ggüünnlleerr”den,

“AAddiill ddüüzzeenn””e, “HHaakkççaa ddüüzzeenn”” e

kadar herkes bir kurtulufl reçetesi ile

bizleri aldatt›. Yalan söyledi, sorun-

lar›m›z› yok sayd›lar..

11997700’li y›llarda “AAkk ggüünnlleerr”” di-

yen Ecevit’in ““AAkk ggüünnlleerr”i halk›n

hangi sorununu çözdü? Bugün kaç

kifli ne oldu¤u bile bilinmeyen “AAkk

ggüünnlleerr”i savunuyor?

‹slamc›lar y›llarca ““AAddiill ddüüzzeenn””

dediler. Onlar›n iktidar›nda halk da-

ha çok yoksullaflt›. Onlar havuzlu

villalarda oturur, lüks ciplerle dola-

fl›rken, yoksullar çöpten ekmek top-

layacak duruma getirildiler.

K›sacas›, “ççookk ppaarrttiillii ssiisstteemm””

dedikleri faflizmin süreklilik kazan-

d›¤› 1950’li y›llardan bu yana 60

y›lda ne dedilerse, hepsinin alt› bofl-

tu. 

Onlar› tam 60 y›ld›r bekliyoruz.

Ama sonuç yok! Çözüm yok!

ÇÇöözzüümm VVaarr!! ÇÇöözzüümm

DDeevvrriimmddiirr!!

Çözüm devrimdir, çözüm dev-

rimcilerdir. O nedenle ““TTeekk YYooll

DDeevvrriimm!!” diyoruz. Bunu tam 4400

y›ld›r söylüyoruz.

Tarihsel bir slogand›r “TTeekk YYooll

DDeevvrriimm!!” slogan›. Ve bu slogan sa-

dece 11997700’li y›llar›n slogan›-

› de¤ildir. O y›llarda sokaklar›m›z›n

duvarlar›nda, okullar›m›za as›lan

pankartlarda, fabrika duvarlar›na

as›lan duvar gazetelerinde ÇÇÖÖZZÜÜMM

için “TTeekk YYooll DDeevvrriimm!” demifltik.

Bugün de “TTeekk YYooll DDeevvrriimm!”

diyoruz. Bunun için hiç karfl›l›ks›z

4400 y›ld›r mücadele ediyoruz. Vaat

etmiyor, bunun için bedel ödüyoruz.

ÇÇÖÖZZÜÜMM BB‹‹ZZ‹‹ZZ!.. Çözüm;“TTeekk

YYooll DDeevvrriimm!” dir...

Bu slogan düzen partilerine, dü-

zenin soluna da, düzenin sa¤›na da

umut ba¤lamayan bir kal›c› çözümü

anlatmaktad›r. Bir gerçe¤i ifade et-

mektedir. O gerçek de fludur; 

Halk›n on y›llar› aflan sorunlar›-

n›n çözümü için DDEEVVRR‹‹MM dünden

de zorunlu ve gerekli bir hale gel-

mifltir. Art›k baflka yerde çözüm ara-

mayacak, sadece DEVR‹M’i isteye-

cek, bunun için mücadele edece-

¤iz...

Çözüm, devrimi büyütmektedir.

Onun için DEVR‹M diyoruz!.

‘Ak günler’, ‘Hakça düzen’, ‘Adil düzen’ de¤il,

Tek Yol Devrim!

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee

Fatma Koyup›nar

Mezar› Bafl›nda An›ld› 
fiehit düflüflünün 4. Y›l›nda

FATMA KOYUPINAR Gazi-

antep’teki mezar› bafl›nda ailesi ve

sevenleri taraf›ndan 24 May›s’ta

an›ld›. 

Fatma Koyup›nar’›n annesinin

a¤›t yakmas› bittikten sonra tüm

devrim flehitleri ad›na bir dakika-

l›k sayg› duruflunda bulunuldu. 

Sayg› duruflunun ard›ndan Fat-

ma Koyup›nar’›n devrimci yafla-

m›ndan söz edildi ve sevdi¤i türkü

söylendi 

A¤›t yakan anas› k›z›na sesle-

nerek “helal olsun sana senin yap-

t›¤›n› herkes yapamaz dile¤in gibi

yaflad›n ve diledi¤in gibi öldün”

dedi. 
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Deprem olur felaket denir, bin-

lerce ölür insanlar›m›z.

Trafik kazalar›n›n sorumlusu

“trafik canavar›” olmufltur; her y›l

binlercemiz trafik kazas›nda ölür.

Sel olur “afet” denir. Her y›l

yüzlercemiz ölür. Sorumlusu yok-

tur.

Madenlerde, inflaatlarda, sanayi-

de, tersanelerde her y›l yüzlerce iflçi

ölür, “ifl kazas›” denir, “kader” de-

nir. Yoktur sorumlusu...

Hay›r; Ölümlerimiz ne kaderdir

ne de kaza... Sorumlusu ne deprem-

lerdir, ne seller, ne trafik, ne de ifl

kazalar›... 

Ölümlerimizin sorumlusu kapi-

talizmdir. Kapitalizmin kâr h›rs›d›r.

Çünkü kapitalist sistemde insan›n

de¤eri yoktur. Onun için önemli

olan tek fley vard›r; kâr! ‹nsanlar aç

kalm›fl, iflsiz kalm›fl, evsiz kalm›fl,

ölmüfl umurlar›nda de¤ildir. Onlar

için varsa da, yoksa da önemli olan

kârd›r. 

Nedir kâr?

Kâr; bir mal›n maliyet fiyat›yla

sat›fl fiyat› aras›ndaki farkt›r.

Peki nas›l elde edilir kâr? 

‹fl bilen, kabiliyetli yöneticiler

sayesinde mi? Baflbakan Erdo-

¤an’n›n s›k s›k tekrarlad›¤› gibi “ifli-

ni bilmek”le mi?

Hay›r, bunlar›n hepsi koca bir

yaland›r. Kâr etmenin tek yolu var-

d›r. MMaalliiyyeettii ddüüflflüürrmmeekk,, üürrüünnüünn

ffiiyyaatt››nn›› aarrtt››rrmmaakk.. Maliyet ne kadar

düflürülürse kâr o kadar artar.

Ve iflte bbüüttüünn mmeellaanneettlleerr bbuurr--

ddaann ddoo¤¤aarr.. Depremlerde bunun için

ölürüz. Sellerde bunun için bo¤ulu-

ruz. Trafik kazalar›nda, ifl kazalar›n-

da bunun için ölürüz.

Maliyetin düflmesi demek kapi-

talist için kâr demek. Halk için ifl-

sizlik demek. 

Kapitalist, maliyeti düflürmek

için 8 saat çal›flt›rd›¤› iflçiyi ayn› üc-

reti ödeyerek 12 saat çal›flt›r›r. Böy-

lece maliyet düfler patronun kâr›

artar. 

Patronlar iflçinin ücretine zam

yapmamak için “ekonomik krizden,

iflsizlikten” bahseder. ‹flçiyi mevcut

ücretin de alt›nda bir ücrete çal›flt›r-

mak ister. “Senin yar› fiyat›na çal›-

flacak binlerce iflsiz var” diyerek ifl-

sizli¤i ucuz iflçilik yaratmak için

koz olarak kullan›r. Milyonlarca ifl-

siz vard›r ancak kapitalistler onlara

ifl vermez. 50 iflçinin ancak yapabi-

lece¤i ifli köle gibi çal›flt›rarak 20 ifl-

çiye yapt›r›r. 

Kapitaliste bütün bunlar› yapt›-

ran kâr h›rs›d›r. Daha çok kâr etmek

için daha çok sömürmek zorunda-

d›r. Bu çal›flma koflullar›, elbette “ifl

kazas›” denilen o ölümleri getirir. 

Daha çok kâr etmek için; iflçile-

rin haklar›n› gasp etmek zorundad›r.

‹fl güvenli¤iymifl, kazalara karfl› ön-

lem almakm›fl; iflçinin dinlenmeye

ihtiyac› varm›fl... bunlar›n hepsi pat-

ronlar için maliyetin art›r›lmas› de-

mektir. Maliyetin art›r›lmas› kapita-

lizmin özüne ayk›r›d›r. 

Kapitalist, daha çok kâr etmek

ister. Daha çok kâr etmek için kapi-

talist, ççaallmmaakk zorundad›r. 

Deprem mi öldürüyor insanlar›? 

40 bin insan›n öldü¤ü 17 A¤us-

tos 1999’daki depremi hat›rlay›n.

Ayn› fliddetteki depremde tek bir bi-

nan›n y›k›lmayaca¤› dayan›kl›l›kta

binalar yapmak mümkün. 

Fakat yap›lm›yor. Y›k›lan bina-

lara bak›n, demirinden çal›nm›fl, ku-

mundan çal›nm›fl, çimentosundan

çal›nm›fl... 

Bu durumda kim diyebilir göçük

alt›nda can veren 40 bin insan›n so-

rumlusu deprem diye?

Her y›l sel bask›nlar›ndan yüzler-

ce, onlarca, yüzlerce insan ölür.

Hangi derenin ne zaman taflaca¤› bi-

linir. Ama hiçbir önlem al›nmaz.

Kim bunun sorumlusu? Ya¤mur

mu? 

Son 5 ayda içinde maden ocakla-

r›nda üç büyük patlama oldu. 63 ki-

fli yaflam›n› yitirdi. 27 May›s’ta Ma-

latya’da bir maden oca¤›nda yine

grizu patlad› ve bir iflçi daha öldü.

Bir iki kiflinin öldü¤ü maden kaza-

lar›, inflaat ifllerinde, sanayide, teks-

tilde, tersanelerdeki ölümlerin, sa-

katlanmalar›n ad› bile an›lm›yor. 

Antalya’da bir otobüs köprüden

afla¤› uçtu; 15 kifli öldü. Bunlar sa-

dece bir gün içindeki bir kaç örnek. 

Tersanedeki vincin halat› niye

koptu? O yükü tafl›yabilecek halat

yok mu? 

Var elbette. Ama bu patronlar

için maliyetin artt›r›lmas› demek...

Malatya’daki maden oca¤›ndaki

grizu patlamas›n› önlemek mümkün

de¤il mi? 

Mümkün, ama bunun için gerek-

li aletlerin, önlemlerin al›nmas› ma-

liyetin artt›r›lmas› demek.

Antalya’daki otobüs kazas›n›n

nedeninin floförün uykusuz olmas›

söyleniyor. Otobüslerde çift floför

bulundurarak bu tür kazalar› önle-

mek mümkündür ancak kapitalist

için bu, maliyetin art›r›lmas› demek.

Kapitalist daha çok kâr için maliyeti

düflürmek zorundad›r. Bunun için

tek flöföre iki flöförün yapaca¤› ifli

yapt›r›r. Kazada ölen 15 kiflinin öl-

mesi kapitalistin umrunda de¤ildir.

Kâr h›rs› kapitaliste bunu yapt›r›r.

Bunun içindir ki, ölümlerimiz ne ka-

derdir, ne de kaza. Sorumlusu kkaappii--

ttaalliizzmmiinn kkâârr hh››rrss››dd››rr.. Kâr h›rs›, as-

gari tedbirleri bile almay›p, bunlar›

llüükkss olarak görmektir. Daha çok ça-

l›flt›rmakt›r. Daha çok sömürmektir.

Öldüren kapitalizmin

kar h›rs›d›r:
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Her ölümüzün üstünde 
as›l› duran soru!

AAddaalleett!!  
Antalya’n›n Aksu ‹lçesi’nde bir

tur otobüsü, Aksu Köprüsü’nde yol-

dan ç›karak yandaki dereye devrildi.

15 kifli öldü. 

fiu soruyu sordu hemen herkes:

KKAAZZAA MMII,, ‹‹HHMMAALL MM‹‹??

Otobüs kazas›nda bu soruyu sor-

duracak bir çok unsur vard›.

*

fioförlerin hemen hiçbirinin si-

gortas› yoktu. Düzenli bir sa¤l›k

kontrolünden geçirilmiyorlard›.

Ücretleri düzgün ödenmiyordu. ‹sti-

rahatlar› yoktu. Bazen kesintisiz 2211

ssaaaatt araç kulland›klar› oluyordu. 

Sadece bu y›l›n ilk 3 ay›nda tur

otobüsleri tam 5533 kkaazzaa yapm›fllar.

Baflka söze, baflka bilgiye gerek var

m›? KKaazzaa mm››?? ‹‹hhmmaall mmii?? Bu say›-

lanlardan sonra, soru-

nun cevab› belli de-

¤il mi?

*

Z o n g u l -

dak’ta maden-

de 30 iflçi öldü. 

Soru ayn›y-

d›. Burjuvazinin

ekranlar›nda bile

günlerce ayn› soru as›l›

kald›:

KKAAZZAA MMII?? KKAATTLL‹‹AAMM MMII?? 

*

‹flte ayn› yerden bir haber daha:

Zonguldak’ta Türkiye Taflkömü-

rü Kurumu (TTK) Karadon Mües-

sese Müdürlü¤ü’ne ait maden oca-

¤›nda 17 May›s'ta meydana gelen

grizu facias›nda yaflam›n› yitiren ifl-

çilerden 6's›n›n cceennaazzeelleerriinniinn kkaa--

rr››flfltt››¤¤›› ortaya ç›kt›.

YYAANNLLIIfifiLLIIKK MMII,, SSAAYYGGIISSIIZZLLIIKK

MMII??

DD‹‹RR‹‹SS‹‹NN‹‹ DDEE,, ÖÖLLÜÜSSÜÜNNÜÜ DDEE

SSAAYYMMAAMMAAKK MMII??

*

‹stanbul Beykoz’da aç›lan bir

hafriyat çukuruna “serinlemek” için

giren iki çocu¤umuz bo¤ularak öl-

dü. 1100 yyaaflfl››nnddaakkii Abdullah fiahin ve

Furkan Soylu, balç›¤a saplanarak

hayat›n› kaybettiler. 

Soru fluydu:

KKAAZZAA MMII?? CC‹‹NNAAYYEETT MM‹‹?? 

Kim açm›flt› çukuru? Niye kapa-

t›lmam›flt›? Kapat›lmam›flsa, niye et-

raf›nda önlem al›nmam›flt›? Belediye

hemen denetlememiflti?.. Sorular

uzay›p gidiyor... Gitti¤i yere kadar

derseniz, bakanl›¤a kadar gider, te-

kellerin karargahlar›na kadar gider. 

*

Geçen hafta iki genç k›z›m›z da

yang›nda öldüler. Devlete ba¤l› bir

yurtta kal›yorlard›. 

Samsun Sosyal Hizmetler ‹l Mü-

dürlü¤ü’ne ba¤l› K›z Yetifltirme Yur-

du’nda 22 May›s’ta ç›kan yang›n so-

nucunda ikisi de 18 yafl›ndaki Özlem

Çakan ve Zeynep Binici, yanarak ve

dumandan bo¤ularak öldüler. 

Soru ayn›:

KKAAZZAA MMII?? KKAATTLL‹‹AAMM MMII?? 

Yang›n neden ç›kt›? Neden za-

man›nda söndürülemedi? Binan›n

yang›n önlemleri tam m›yd›? 

*

27 May›s günü TTuuzzllaa’’ddaa bir iflçi

daha -üzerine vinçten bir parçan›n

düflmesi sonucu- öldü. 23 yafl›ndaki

Metin ‹nan’›n ölümüyle birlikte

Tuzla’da 1177 yy››llddaa ttaamm 113344 iiflflççii ööll--

mmüüflfl oldu. 

Soru yine geliyor önümüze:

134 ölüme ne diyece¤iz:

KKAAZZAA MMII?? KKAATTLL‹‹AAMM MMII?? 

*

Bu soru her ölümüzün üstünde

as›l› duruyor.

Ve asl›nda biliyoruz ki, hepsinin

baflucunda cevaplar da var. 

Her ölümümüz, taammüdendir. 

Do¤al afet yok. Do¤al afetleri

katliama dönüfltüren düzen var. 

Kaza yok. Her kazay› cinayete dö-

nüfltüren vahflilikte bir kapitalizm var. 

Taze mezarlar›n üzerinde as›l›

duran sorulara

cevap m› ar›-

yorsunuz: ‹fl-

te cevap:

- ÜÜlkemiz-

deki mmaden

kaza l a r ›n ›n

yüzde 998’i öönle-

nebilir kazalard›r.

Bu kadar. Bütün sorular›n cevap-

lar›n› veriyor bu tesbit. 

Yüzde 98’i önlenebilir ise ve ön-

lenmiyorsa, 

orada düpedüz, cinayetler vard›r.

Katliam vard›r. 

*

Küba’da önümüzdeki Haziran

ay› içerisinde, ddeepprreemm vvee ttssuunnaammii

oollaass››ll››¤¤››nnaa kkaarrflfl›› milyonlarca Küba-

l›’n›n kat›ld›¤› savunma amaçl› tat-

bikatlar düzenlenecek.

Her sene yap›l›yor bu tür tatbi-

katlar. Kelimenin gerçek anlam›yla

tatbikat bunlar. 

Tatbikat›n d›fl›nda, halk›n can

güvenli¤i için her fley yap›l›yor. 

Bunun sonucunda baflka ülkeler-

de binlerce can alan kas›rgalar, Kü-

ba’da ölümsüz atlat›l›yor.  

DDeemmeekk kkii mmüümmkküünn!!

*

60 y›ld›r madenlerinde tek bir ka-

zan›n olmad›¤› baflka ülkeler de var. 

Demek ki mümkün!

*

KKAAZZAA MMII?? KKAATTLL‹‹AAMM MMII?? 

Mümkün olan›n yap›lmad›¤›

yerde, bu ölümlerin hiçbirine “nor-

mal ölüm” denemez; kaza denemez,

kader denemez, afet denemez. 

Ölülerimizin mezarlar› üzerinde

duran sorunun cevab› bellidir belli

olmas›na. 

Mesele, bu cevab› aç›kl›kla göre-

bilecek cüreti gösterebilmekte ve bu-

nun gere¤ini yerine getirebilmektedir.

Antalya Kaza

Zonguldak maden oca¤›

patlamas›

CHP sol DE⁄‹LD‹R14



Zonguldak Karadon maden oca-

¤›nda meydana gelen ölümlerin so-

rumlular›n› protesto etmek için

Devrimci ‹flçi Hareketi eylem yapt›.

23 May›s günü ‹stanbul Taksim

Tramvay Dura¤›nda yap›lan eylem-

de “10 Y›lda 25 Bin Kaza 63 Ölüm!

Kader De¤il Katliam!” yaz›l› pan-

kart açarak AKP’nin sorumlulu¤u-

nu ifade eden dövizler ve k›rm›z›

flamalar  tafl›nd›.

Eylemde Ali Çak›r; Zongul-

dak’taki patlama ile ilgili “ Kaza de-

¤il katliam! ‹hmal de¤il patronlar›n

kar h›rs›” bafll›kl› aç›klamay› oku-

yarak Zonguldak Karadon Maden

Oca¤›’nda meydana gelen patlama-

da 28 iflçinin öldü¤ünü 2 iflçininde

hala kay›p oldu¤unu söyledi.

Aç›klamada iflçilere ve emekçi-

lere ça¤r› yap›larak “Örgütlenmeli-

yiz, hakk›m›z için mücadele etmeli-

yiz!” denildi.

Eyleme kat›lan  Grup Yorum  da

k›sa bir konuflma yaparak Zongul-

dak’taki patlamada hayat›n› kaybe-

den iflçileri sayg›yla and›klar›n›,  ai-

lelerine, iflçi ve emekçilere baflsa¤l›-

¤› dilediklerini belirtti. Bunun ‘ka-

der’ de¤il katliam oldu¤unu ve ted-

bir alamayanlar›n daha fazla kar

h›rs›yla katlettiklerini söyleyen

Yorum, “Biz birlefltikçe bizi öldüre-

meyecekler bu gün bu duygularla

burday›z” dedi. Konuflman›n ard›n-

dan Grup Yorum türkülerini ve

marfllar›n› söylediler.

Eylemde “Maden Kazas› Kader

De¤ildir, Katil Devlet Hesap Vere-

cek, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”

sloganlar› at›ld›.

MMaaddeenn ‹‹flflççiilleerrii ‹‹ççiinn YYaazz››ll››

AAçç››kkllaammaallaarr

‹dil Kültür Merkezi, Grup Yo-

rum, FOSEM ve ‹dil Tiyatro Atöl-

yesi Zonguldak’daki maden

oca¤›nda meydana gelen ölümlerle

ilgili yaz›l› aç›klama yay›nlad›lar.

Aç›klamada ölümlerin kader

olmad›¤›, ölümlerin sorumlusunun

AKP oldu¤u belirtildi. 

Malatya Halk Cephesi de

Zonguldak’taki maden kazas›ndan

sonra Malatya’da meydana gelen

kazada bir maden iflçisinin öldü¤ünü

belirtti. Aç›klamada “Sorumlular›

aç›¤a ç›karmayan, sorumlular› yar-

g›lamayan, önlem al›nmas›n› denet-

lemeyen iktidar, ölümlerimizin ger-

çek sorumlusudur” denildi. 

‹stanbul’da Türk-‹fl binas›n› iflgal

eden Tekel iflçilerine destek için

devrimci örgütler ve siyasi partiler

taraf›ndan 25 May›s günü Taksim

AKM önünde eylem yap›ld›. Halk

Cephesi’nin de kat›ld›¤› eylemde

“Güvenli Gelecek Birleflik Mücade-

leyle Olacakt›r, Güvencesiz Çal›fl-

maya ve ‹fl Cinayetlerine Hay›r” ya-

z›l› pankart aç›larak Türk-‹fl Bölge

Temsilcili¤i’ne sloganlarla yüründü. 

Türk-‹fl binas›na gelindi¤inde,

Tekel iflçileri sloganlarla  karfl›lad›-

lar. Burada aç›klamay› okuyan Zey-

nel Nihalio¤lu Tekel iflçilerinin An-

kara’daki ‘Çad›r Kent’ direnifline

dikkat çekerek tüm toplumu etkile-

di¤ini söyledi. Daha sonra direnifl

sürecine de¤inerek bu süreç içeri-

sinde Tekel iflçileri için, Türk-‹fl ve

Tek G›da-‹fl’ i kastederek “Sendika

bürokratlar›n› önlerine katarak on-

lar› eyleme zorlad›” diye belirtti.

Nihalio¤lu aç›klaman›n deva-

m›nda Türk-‹fl, D‹SK, KESK ve

Kamu-Sen’in alm›fl oldu¤u  26 Ma-

y›s grevininin Türk-‹fl ve Kamu-

Sen’in  satt›¤›n› ve di¤er konfede-

rasyonlar›n karar›n alt›n› doldura-

mad›¤›n› ifade etti. 

Nihalio¤lu  ifl cinayetlerinin, gü-

vencesiz çal›flman›n, sendikal bü-

rokrasinin “kader” olmad›¤›n› vur-

gulay›p, “‹flçi s›n›f›n›n flimdiye ka-

darki durumundan yararlanarak y›l-

lard›r su bafllar›nda ahkam kesenler

yine s›n›f›n kendi gücüne dayanan

müdahaleleriyle alafla¤› edilecekler-

dir” diyerek konuflmas›n› bitirdi.

Aç›klaman›n ard›ndan Tekel iflçi-

leri ad›na konuflan Metin Aslan dört

konfederasyon taraf›ndan, Türk-‹fl,

D‹SK, KESK ve Kamu-Sen, Tekel

iflçilerinin mücadelesi sürerken 12

maddelik talepler listesi yay›nlad›k-

lar›n› ve bu taleplerin kabul edilme-

mesi durumunda  “26 May›s’ta üre-

timden gelen gücü kullanaca¤›z” di-

ye belirttiklerini söyleyerek bu süreç

içinde genel grev için flimdiye kadar

ne yapt›klar›n› sordu.

Ard›ndan geçen sürede 26 May›s

grevinin gerekçelerinin  azalmad›-

¤›n› aksine artt›¤›n› söyledi.

Aslan son olarak bütün iflçileri

26 May›s’ta greve destek vermeleri

için ça¤r›da bulundu.

Tekel iflçileri açl›k grevini 25

May›s akflam› bitirerek  26 Ma-

y›s’taki eylemlere kat›lacaklar›n›

söylediler.

“Güvenli Gelecek Birleflik
Mücadeleyle Olacakt›r”

Devrimci ‹flçi Hareketi’nden

Maden kazas› için eylem
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Devrimcilik;

bu düzenin zulmüne, sömürüsü-

ne tepki duymakt›r. 

Bask›lara, iflkencelere, katliam-

lara kin duymakt›r.

Bu düzenin; yolsuzlu¤unu, soy-

gununu, talan›n› reddetmektir. 

Bu düzenin; onursuz, adaletsiz,

eflitsiz yaflam›na hay›r demektir. 

Her birimiz, bizden öncekilerin

devrimci mücadelesinden, halk›n

mücadelesinden etkilenerek dev-

rimci olduk. 

Bununla birlikte

devrimci olmam›z›n

birçok nedeni olabilir.

Devrimci olmam›z›n

nedeni; üzerinde yafla-

d›¤›m›z vatan, 

içinde yaflad›¤›m›z

halk gerçe¤idir. 

Vatan›m›zda devrim-

ci olmak için binlerce

sebebimiz var iken, 

devrimci olmamak

için tek bir sebebimiz

dahi yoktur.

Bu mücadele halk›n kendi ikti-

dar›n› kurma, özgür ve sömürüsüz

bir dünyay› yaratma mücadelesidir.

Bu mücadele devrim mücadelesidir. 

Bu mücadele hak, adalet, özgür-

lük mücadelesidir. 

Devrimcili¤imiz onurlu, namus-

lu, ahlakl› bir yaflam içindir. 

Devrimcili¤imiz halk içindir. 

Kapitalizmin krizi ve bask›lar›

artt›kça, devrimci mücadelenin de

geliflmesiyle birlikte halk›n çok çe-

flitli kesimlerinden insanlar devrim-

ci saflarda yer al›rlar. 

Halk; iflçiler, köylüler, tüm çal›-

flanlar, küçük üreticiler, esnaflar, sa-

natkarlar, memurlar, ö¤renciler, ay-

d›nlar, ulusal de¤erlerini kaybetme-

mifl, ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n› ve

halk›m›z›n özgürlü¤ünü isteyen, sö-

mürü ve zulme karfl› olan herkestir. 

Bir avuç iflbirlikçi, vatan hai-

ni d›fl›nda kalan herkes halkt›r. 

Güçlü bir vatanseverlik ve

halk sevgisiyle yapt›¤›m›z dev-

rimcilik, uzun soluklu bir ifltir ve

özveri gerektirir, fedakarl›k gerektirir. 

Devrimcilik bir ömür boyudur. 

Ancak böyle bir devrimcilik, bir

ömür boyu süren bir devrimcilik,

devrimci saflarda kal›c›lafl›ld›¤›nda,

anlaml› ve de¤erlidir.

Devrimci olduktan bir süre son-

ra, tekrar düzen saflar›na, adaletsiz-

li¤in batakl›¤›na dönülüyorsa bu

devrimcilik de¤ildir. 

Halk›, Cephe'yi, kendisini kan-

d›rmakt›r, ikiyüzlülüktür. Devrimci

saflara ad›m atmam›zla birlikte ne-

den devrimci oldu¤umuzu unutma-

dan düzenden al›p getirdi¤imiz bir-

çok duygu ve düflünce, kiflisel öz-

lemler de¤iflmeye, kiflili¤imizde

devrimcileflmeye bafllar. 

Bir ömür boyu devrimcilik yap-

mak; devrimci saflarda kal›c›lafl-

mak, iyi bir devrimci olmak, halk›-

m›za, Cephe’ye lay›k olabilmek ol-

mal›d›r hedefimiz. 

Kendimizi, mücadele etti¤imiz

alan- birim ya da bölgede, halk› e¤i-

terek, sosyalist alternatifi, sosyalist

yaflam biçimini, sosyalist kültürü,

halk kitlelerine kavratmam›zla

mümkündür.

Emperyalizme ve oligarfliye kar-

fl› yürüttü¤ümüz mücadelede, bur-

juva ideolojisine karfl› yürüttü¤ü-

müz ideolojik mücadelenin önemli

bir yeri vard›r. 

‹deolojik mücadele, kendi safla-

r›m›zda devrimci e¤itim olarak sü-

rerken, bu ideolojinin günlük ya-

flamda karfl›m›za ç›kan çok de¤iflik

biçimlerine karfl› (olmazlar, yap›la-

mazlar ve sonuç al›namayan her ifl-

te ve birçok biçimde) cepheden mü-

cadele etmektir. 

‹deolojik e¤itim ile do¤ru, dev-

rimci düflüncenin diyalekti¤i, top-

lumlar›n, s›n›flar savafl› gerçe¤inin

kavran›lmas›, devrimcili¤in bilim-

sel temeller üzerine oturtulmas› zo-

runluluktur. Bir devrimci için, bu

temel üzerinde ülkemizdeki sömürü

düzeni ve halk gerçe¤i çözümlenir-

ken, bir ömür boyu devrimcili¤in

temelleri de at›lm›fl olur. 

Bir ömür boyu dev-

rimcilik e¤itimle sürer.

‹deolojik güç ancak

e¤itimle kazan›l›r. 

E¤itim, bilimsel

sosyalizmin kavran›l-

mas›, Marksizm-Leni-

nizm'in ülkemizde ha-

yata geçirilmesidir. 

Türkiye'de de, ka-

pitalizmin y›k›larak

halk›n iktidar›n›n ve

sömürünün olmad›¤›

sosyalizmin kurulmas›

da; yürüttü¤ümüz savafl›n, s›n›f sa-

vafl›n›n, halk›n savafl›n›n bir gerçek-

li¤idir. Bu gerçeklik, tarihsel ve top-

lumsal olarak, devrimin gerçekli¤i-

dir ve bir zorunluluktur. Devrimci-

lik de bu gerçeklik içinde anlam›n›

bulur. 

Yaflad›¤›m›z dünyada emperya-

lizm sömürüsünü, katliamlar›n›, ifl-

kencelerini, savafllar›yla kan gölüne

çevirdi¤i dünyam›zda haydutlu¤unu

daha da pervas›zlaflt›rarak sürdürü-

yor. Bu dünyada; açl›k, sefalet, ac›,

kan ve gözyafl› artarak sürer.

Anadolu, Asya, Avrupa ve Orta-

do¤u'nun kavfla¤›ndad›r. Yeralt›, ye-

rüstü kaynaklar›yla zengindir. Do-

¤al güzellikleri ise dünya harikas›-

d›r. Emperyalistler, Anadolu'nun

tüm güzelliklerine, zenginliklerine

el koydular. Vatan iflgal alt›ndayd›.

Anadolu halklar›, iflçisi, köylüsüyle

DEVR‹MC‹L‹K HALKINI VE 
VATANINI ÇOK SEVMEKT‹R 
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yedi düvele karfl› savaflt›lar. Anado-

lu topraklar›, bir bafltan, bir bafla

kanla suland›. Kurtulufl Savafl›'yd›.

Zafer kazan›lm›fl, vatan kurtulmufl-

tu. Ancak sömürü ve zulüm devam

etti. Yeni zenginler türedi ve emper-

yalistlerin iflbirlikçisi oldular. Vatan

topraklar›n› parça, parça tekrar sat-

t›lar. Bu vatan bizimdi. Oligarfliye

karfl› savafl yeniden bafllad›. Savafl›-

m›z, vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›,

halklar›m›z›n kurtuluflu ve özgürlü-

¤ü içindi. ‹htilalimizin öncüleri Ma-

hir, Hüseyin, Ulafl't›. 

Onlar; iflçi, ö¤renci gençliktiler!

Halkt›lar sömürü ve zulüm alt›nda

yaflarlarken, her gün bask› ve zorba-

l›kla tan›fl›yorlard›. Daha ilkokulda

ve lisede, yüksek okullarda onlara

hep ayn› fleyleri anlatt›lar; "Türk-

ler", "Osmanl›lar", "atalar›m›z" de-

diler. "Ordan oraya, o k›tadan bir

di¤erine, at s›rt›nda k›l›ç sallad›k-

ça", "Viyana kap›lar›na kadar da-

yand›k", "Asya ve Avrupa ve Afri-

ka'da cihana hükmeden Osmanl›-

y›z" dediler. Devam ettiler anlatma-

ya; "Atatürk kurdu cumhuriyeti",

"ikinci adam ‹nönü" dediler. Sonra,

"Yollar kral› Menderes", "Demirel,

Türkefl, Erbakan, Ecevit ve bugün

Tayyip " Hep böyle devam edecek-

ti. Anlat›lanlar de¤iflmiyordu, "ül-

kemiz zengin" diyorlard›. Zengin

olanlar›n say›s› bir elin parmaklar›

kadard›. Koçlar, Sabanc›lar, Eczac›-

bafl›lar, Karamehmetler... Halk açl›k

içindeydi ve yoksuldu. Yaflam, hiç-

de anlat›lanlar gibi de¤ildi. Gerçek

olan yaflamd›. Gençtiler, özgürlük

düflüncesiyle doluydular. Düflündü-

ler, sordular, araflt›rd›lar, tart›flt›lar,

yazd›lar, do¤ruya ulaflmak istediler.

Ve buldular do¤ruyu. 

Devrimci oldular. 

Ulafllar, Mahirler, Niyaziler, Sabo-

lar vard› Anadolu ‹htilali’nin öncüle-

ri. 

Anadolu ‹htilali'ni bafllatt›lar. Bu

vatan bizim, bu halk bizimdi. 

Vatan›m›zda ABD'nin, Almanla-

r›n, ‹ngilizlerin, ‹talyanlar›n... Em-

peryalistlerin ne ifli vard›? Onlar›n,

askeri, tank›, topu, tüfe¤i yoktu el-

lerinde. Üsleri, flirketleri, onlar ad›-

na ifl yapan yerli ortaklar›, iflbirlik-

çileri vard›. 

Anadolu’nun Anadolu ‹htila-

li’nin devrimcileri vard› art›k. 

Cepheliler vard› art›k. 

Hayat›n her alan›nda, halk›n

içinde ve onun öncüsüydüler. 

Nerede bir zorbal›k ve zulüm

varsa, faflizmin sald›r› ve katliam›

varsa oradad›r devrimciler. 

Halk›n yan›nda, kan emici fa-

flistlerin karfl›s›ndad›r devrimciler . 

Bir halk hareketi yaratt› ve hal-

k›n kurtulufl umudu oldular. 

Biz Cepheliler onlar›n, Anadolu

‹htilali’nin yürekli devrimcilerinin

yoldafllar›y›z. 

Biz flimdi bu umudu büyütece¤iz. 

Bir Ömür Boyu Devrimcilik

Yapmak...

Devrimci düflüncelerini, duygula-

r›n› korumak ve zaferler kazanabil-

mektir. Devrimcilik düflüncelerini,

heyecan›n›, coflkusunu, halka duydu-

¤u sevgisini, düflmana olan kinini, va-

tana sevdas›n› koruyarak, bir de bu

cephede zaferler kazanmakt›r.

Burjuvazinin çok yönlü sald›r›-

lar› karfl›s›nda, düflüncede, duyguda

tavizler vermek, geri ad›m atmak,

baflar›s›zl›¤›n, geriye dönüflün, ye-

nilgilerin de yolunu açacakt›r. 

Zafer hayat›n her kesitinde yeni-

den yeniden düflünce ve duygular›n

korunmas›ndad›r. Devrimci gerile-

mifl olabilir, yenilmifl olabilir, bun-

lardan dersler ç›kararak, bu zemin

üzerinden yeniden aya¤a kalkacak,

devrimci düflünce ve duygular›n›

yeniden güçlendirecek, sa¤lamlaflt›-

racak, zaferi kazanacakt›r. 

Bu devrimciliktir. 

Okul y›llar›nda gençli¤in müca-

delesi içinde yer al›rken, mühendis,

doktor, avukat, eczac›, difl hekimi,

ö¤retmen, üniversitede araflt›rma

görevlisi ve ö¤retim üyesi, muhase-

beci, maliyeci, memur oldu¤un za-

manda, devrimci duygu ve düflün-

celerini koruyarak, halk için, halk›n

gelece¤i ve mutlulu¤u için, mesleki

kurulufllarda, kitle örgütlenmelerin-

de, oda ve sendikalarda, barolarda

çal›flma sürdürerek, halk›n zaferi

için bir nefer olarak mücadeleyi

sürdürerek bir ömür boyu devrimci

düflünce ve duygular›n› koruyarak

zaferler kazanabilirsin. 

Her mevziiyi devrimci bir mevzi

haline getirmek, Cephe’nin bir mev-

zisi haline getirmek görevimizdir.

Devrimcilik böyle de sürdürülmelidir. 

Devrimciler Halk ‹çin Yaflad›k-

lar› Sürece Hep ‹z B›rak›rlar. 

Hakl› bir dava u¤runa, halk›n

mutlulu¤u için mücadele etmifl olan

devrimciler unutulmam›fllar, her an,

her yerde, her fleyde yaflam›fllard›r.

Onlar halk›n gönlünde büyük bir

de¤er olarak yer edinirken, adeta ef-

saneleflmifllerdir. Mahirler'i, Deniz-

ler'i, hat›rlar›z mesela. Duyar›z,

"Bizim köyde kald›", "yi¤ittiler"

halk dilden dile, kuflaktan kufla¤a

onlar› anlatm›flt›r. Niyazi Ayd›n'›,

Sabo'yu, Sinan'› tan›r, anlat›r halk›-

m›z. Düflmana karfl› direnifllerin-

den, 16-17 Nisan'da Sabo'yu düfl-

mana meydan okuyan, ölen ama,

yenilmeyen, sloganlar›ndan hat›rlar

halk›m›z. Onlar›n adlar› yeni do¤an

çocuklarda, da¤da ve flehirde silah

seslerimizde, alanlarda öfkemizde

yafl›yor, kararl›l›klar›yla, cesaretle-

riyle feda ruhuyla yol gösterirler bi-

ze. Yere düflürmedikleri devrim

bayra¤› halk›n kurtulufl savafl›nda

dalgalan›yor... 

Okulda, mahallede, fabrikada,

iflyerinde, sendikada, dernekte,

mecliste, kültür merkezinde, yay›-

nevinde, dergi bürosunda, silahl›

ekipte çal›flan bir devrimci; davra-

n›fllar› ve hareketiyle, oturmas› ve

kalkmas›yla, giyimi ve kuflam›yla, 

sevgi ve sayg›s›yla, 

mütevaz›l›¤›yla, 

çal›flkanl›¤›yla, 

e¤iticili¤iyle, hürmetiyle, konufl-

mas› ve dinlemesiyle, ö¤renmesiy-

le, ahlak› ve adaletiyle, kendinden

önce yoldafl›n› düflünmesiyle, 

iflkencede ve tutsakl›kta direnifliyle, 

faflizmin zulmüne karfl› kendini

feda edifliyle, 
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GGaazzii ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii
BBaaflflkkaann›› ‹‹rrffaann ÇÇiimmeenn VVeeffaatt EEttttii

Gazi Özgürlükler Derne¤i

Baflkan› ‹rfan Çimen 27 May›s günü,

uzun süredir yakaland›¤› akci¤er

kanseri hastal›¤›na yenik düflerek

yaflam›n› yitirdi. ‹rfan Çimen

y›llard›r devrim mücadelesine emek

vermifl, devrimcilerin her zaman

yan›nda olan bir insand›. Son günle-

rinde durumu çok kötüyken, yatak-

tan kalkamaz durumdayken bile

devrimciler ziyaretine gitti¤inde ilgi-

lenirdi, de¤er verirdi.

Kars Ardahan'l› olan ‹rfan

Çimen'in cenazesi, Gazi Cemevinden

Gazi Mezarl›¤›na götürülerek def-

nedildi. Gazi Özgürlükler Derne¤i

üyelerininde kat›lm›fl oldu¤u cenaze-

de dernek ad›na k›sa bir konuflma

yap›ld›. Konuflmada; '‹rfan amcam›z

bu mahalleye gecekondular›n

yap›m›ndan, mahalle için yap›lan bir

çok fleyde hep öndeydi. Herkesin

devrimcilere kap›s›n› kapatt›¤› gün-

lerde tereddütsüz kap›s›n› devrimci-

lere açand›. ‹rfan amcam›z› unut-

mayaca¤›z' denildi. 

TTAAYYAADD’’ll›› SSeenneemm YY››lldd››rr››mm VVeeffaatt EEttttii
TAYAD’l› analardan Senem Y›ld›r›m

18 May›s günü vefat etmifltir. 

Haydar Y›ld›r›m’›n annesi olan Senem

Y›ld›r›m 1992 y›l›nda TAYAD’a üye ol-

mufl ve uzun y›llar TAYAD’l› ailelerle bir-

likte mücadele etmiflti. 5 Ekim 1931 do-

¤umlu olan Y›ld›r›m yafl›n›n vermifl

oldu¤u rahats›zl›klardan kaynakl› tedavi

gördü¤ü hastanede hayat›n› kaybetti. 19

May›s’ta Ankara Cebeci Asri Mezarl›¤›’na

defnedilen Y›ld›r›m’›n ailesine, yak›nlar›-

na ve sevenlerine bafl sa¤l›¤› diliyoruz.

savafl›yla, halk›n açl›¤›n›, yok-

sullu¤unu gidermek, 

fuhufl ve uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›n›, 

adaletsizli¤i gidermek için mü-

cadelesiyle... 

Böyle bir devrimciyi, halk için

yaflayan, halktan biri olan ve halk›n

bir parças› olan bir devrimciyi kim

unutabilir? 

Halk için yaflayan, halk için sa-

vaflan ve gerekti¤inde flehit düflen

bir devrimci sonsuza kadar halk›n

gönlünde, yüre¤inde, bilincinde bü-

yük bir yer edinecek ve yaflayacak-

t›r. Halk›m›z›n "Devrimciler onuru-

muzdur" sözleri çok anlaml›d›r.

Halk devrimcileri kendinden bir

parça, evlad› olarak görmüfl, onlarla

onur duymufl, gurur duymufltur.

Çünkü, devrimciler hakl›y›, güzeli

savunmufl ve o u¤urda mücadele et-

mifltir. Tarih boyunca hep güzel olan

sevilmifltir ve çirkin olan hep lanet-

lenmifltir. 

Seyit R›za’dan halklar›n kurtulu-

flu için savaflan Kemal Askeri, Maz-

lum Güder ve daha birçok Parti-

Cepheli, kurtulufl savafl›n›n kad›n

kahramanlar›ndan Nene Hatun, zul-

me baflkald›ran Köro¤lu, Pir Sultan

ve daha nice halk kahraman› ve ön-

deri o günden bugüne yaflam›fllar ve

kavgam›zda yafl›yorlar. 

Bundan iyi, bundan güzel, bun-

dan de¤erli, bundan anlaml›, bun-

dan mutlu bir baflka yaflam olabilir

mi? Böyle bir devrimcilik ebedilefl-

mek, kahramanlaflmak, as›rdan asra

kuflaktan kufla¤a, dilden dile ölüm-

süzleflmektir. 

ANADOLU 

Beflikler vermiflim Nuh'a

Sal›ncaklar, hamaklar,

Havva Ana'n dünkü çocuk say›l›r,

Anadoluyum ben,

Tan›yor musun ?

Utan›r›m,

Utan›r›m fukaral›ktan,

Ele, güne karfl› ç›plak...

Üflür fidelerim,

Harman›m kesat.

Kardeflli¤in, çal›flman›n,

Beraberli¤in,

Atom güllerinin katmer açt›¤›,

fiairlerin, bilginlerin dünyalar›nda,

Kalm›fl›m bir bafl›ma,

Bir bafl›ma ve uzak.

Biliyor musun ?

Binlerce y›l sa¤›lm›fl›m,

Korkunç atl›lar›yla parçalam›fllar

Nazl›, seher-sabah uykular›m›

Hükümdarlar, sald›rganlar,

haydutlar,

Haraç salm›fllar üstüme.

Ne ‹skender takm›fl›m,

Ne flah ne sultan

Göçüp gitmifller, gölgesiz!

Selam etmiflim dostuma

Ve dayatm›fl›m...

Görüyor musun ?

Nas›l severim bir bilsen.

Köro¤lu'yu,

Karay›lan›,

Meçhul Askeri...

Sonra Pir Sultan› ve Bedrettini.

Sonra kalem yazmaz,

Bir nice sevda...

Bir bilsen,

Onlar beni nas›l severdi.

Bir bilsen, Urfa'da kurflun atan›

Minareden, barikattan,

Selvi dal›ndan,

Ölüme nas›l gülerdi.

Bilmeni mutlak isterim,

Duyuyor musun ?

Öyle y›kma kendini,

Öyle mahzun, öyle garip...

Nerede olursan ol,

‹çerde, d›flarda, derste, s›rada,

Yürü üstüne - üstüne,

Tükür yüzüne cellad›n,

F›rsatç›n›n, fesatç›n›n, hay›n›n...

Dayan kitap ile

Dayan ifl ile.

T›rnak ile, difl ile,

Umut ile, sevda ile, düfl ile

Dayan rüsva etme beni.

Gör, nas›l yeniden yarat›l›r›m,

Namuslu, genç ellerinle.

K›zlar›m,

O¤ullar›m var gelecekte,

Herbiri vazgeçilmez cihan parças›.

Kaç bin y›ll›k hasretimin koncas›,

Gözlerinden,

Gözlerinden öperim,

Bir umudum sende,

Anl›yor musun ? 

AHMET AR‹F
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TTAAYYAADD’’ll››

NNaaggeehhaann

KKuurrtt ''uunn

GGüülleerr iiççiinn

yyaazzdd››kkllaarr››......

Can›m Gü--

ler! Sana geldik biz. Yoldafllar›na

yazd›¤›n mektupta demiflsinya;

"karfl›n›zda ac›larla bo¤uflmak beni

utand›rd›" diye. Hakl›s›n Güler,

"ancak bizler birbirimizi böyle se--

vebiliriz". Ancak bizler birbirimizin

ac›lar›n› böyle yürekten hissedebili--

riz. Asla silinmiyecek bende b›rak--

t›¤›n iz. Asla! 

Bo¤az›mda bir yumru var Güler.

Can›m› ac›t›yor... Bunu söylemeye

de utan›yorum asl›nda; sen aylard›r

fiziken bo¤az›n› s›kan o lanetle ya--

flamaya çal›flt›n. Bir gün bile flikayet

etmedin. Kafan› baflka yöne çevir--

mek durumunda oldu¤un zamanlar--

da çekti¤in ac›y› görmek öyle zordu

ki... Hastal›¤›n konusunda gösterdi--

¤in sab›r, mütevaz› suskunlu¤un, bir

yan›yla eziyor, bir yan›yla gururlan--

d›r›yordu beni. Sana bunlar› yafla--

tanlara lanet ediyordum. Ve lanet et--

meye devam edece¤im yaflad›¤›m

sürece. Öyle yo¤un duygular yafla--

d›m ki seninle... ‹nsana dair, ac› tat--

l› ne kadar duygu varsa, hepsini,

hepsini yaflad›m seninle. 

"K›z›n m›?" diye sormufltu has--

tanede bir teyze, k›z›m demifltim

gururla, k›z›m! Hat›rl›yor musun?

Eminim sende yaflam›flt›n ayn› gu--

ruru, hissetmifltim. Sadece bana ait

de¤il elbette bu duygu, halk›m›z›n

k›z› oldun sen. Güler Zere demek

özgürlük demek, zafer demek, umut

demek. Tüm direngenli¤inle, s›ca--

c›k kara gözlerinle, zafere durmufl

parmaklar›nla, k›rm›z› flal›nla, en

önde yürümeye devam edeceksin.

Hasta tutsaklar gelecek ard›ndan. Ta

ki, Özgür Tutsaklar›m›z›n önündeki

demir kap›lar tümden y›k›l›ncaya

kadar.

Can›m! Hoflçakal diyorum sana

flimdilik. Görüflece¤iz! Bu mektup

devam edecek ve ben cevap alaca--

¤›m senden. Bunun için postac› yo--

lu gözlememe gerek yok; Her hasta

tutsak haberinde, her cuma günü

Taksim'de Özgürlük Yürüyüflü'nde,

her özgürlü¤üne kavuflmufl hasta

tutsak haberinde, sen konuflmaya

devam edeceksin.

“Güler Zere demek 
özgürlük demek”

Merhaba

Ben

Güler’in

Day›s›y›m

Y ü r ü y ü fl

dergisi arad›.

Bize Güler’i

anlat›r m›s›n dedi. Ben de anlat›r›m

dedim.

Çünkü bugün yaflad›¤›m›z bu

yozlaflm›fl ülkemizde göstermifl ol-

du¤u o büyük, onurlu ve bafl e¤mez

mücadelesinde ç›karacak dersler

var. Düflünsenize bugün yaflad›¤›-

m›z belki dünyan›n en güzel ülkesi

ama bu ülkeyi yöneten Amerika,

IMF kafal› iktidarlar›n dayatt›¤›

yoksulluk ve çirkefçilikten baflka

birfley de¤ildi. Bugün sokaklar ti-

nerci ve balici çocuklarla dolu. Ama

bu faflist iktidar bunlar için k›l›n› k›-

p›rdatm›yor. Onlar kendi çocuklar›

de¤il, halk›n çocuklar›. Onlarda bu-

nu istiyor. O çocuklar tinerci de¤il

de okuyup devrimci olsalar Güler

gibi faflizm karfl›s›nda dursalar ve

bu insanlar oligarflinin karfl›s›nda

gelseler bu ülkeyi böyle sömüre-

mezler.

‹nsanlar›n gözüne bakarak yalan

söyleyebilirler mi? Onun için Güler

ve Güler gibi devrimcileri iyi anlat-

mal›y›z. Anlat›rken insanlar›n gözü-

ne bakarak beyinlerine yazarak an-

latmal›y›z. Güler o incecik bedeniyle

faflizmin karfl›s›nda boyun e¤medi¤i-

ni gibi ayakta durarak gösterdi. Evet

Güler faflizmin yo¤un oldu¤u

1972’de dünyaya geldi. O y›llarda

insanlar ve ülke yoksuldu. O y›llarda

Mahirler direnerek flehit düfltüler. ‹fl-

te Güler o zorlu y›llarda büyüdü.

1978’lerde Güler p›r›l p›r›l bir k›z

çocu¤uydu. ‹flte o y›llarda devrim

bayraklar› yükseltilmiflti. Halk dire-

niyor haklar›n› ar›yordu. 1980’lerde

faflist darbe olmufltu. Faflist dikta yö-

netim, insanlar› toplay›p iflkence ya-

p›yordu. Güler 8 yafl›ndayd›. O faflist

darbe insanlar üzerinde bask› ve kor-

ku k›lmay› baflarm›flt›.

Her gün evler bas›l›yor

insanlar› al›p götürüyorlar,

iflkence yap›yorlard›. Bu sü-

reç devam ederken Güler

büyüyor, ama bunlar› haf›-

zas›na kaz›yordu. 1984’lere gelindi-

¤inde Türkiye tarihinde yeni bir say-

fa aç›l›yordu. Ve yeni bir cephe bafl-

lat›l›yordu. Açl›k grevleri bafllam›fl-

t›. Güler 12 yafl›nda ve olaylar› daha

iyi anl›yordu. Çünkü Haydar Bafl-

ba¤ annesinin day› o¤luydu. Onun

serpti¤i tohumlar, Güler’den yetifli-

yordu. Çünkü böyle bir direnifl Tür-

kiye tarihinde bir ilkti. Güler  bu ya-

p›lan büyük direnifli izliyordu. As-

kerler evleri bas›yor aileye bunla-

rdan vazgeçmesi için bask› yap›yor-

dular. ‹flte Güler bunlar› gördükçe

kavgas› böyle içten içe büyüyerek

güçleniyordu. Açl›k grevi 65. günle-

re gelidi¤inde s›rayla Haydar, Fatih,

Apo, Hasan birer birer flehit düflü-

yordu. Devrim meflalesi, daha gür

yanarak büyüyordu. Güler bu müca-

deleyi görerek içindeki devrim inan-

c›n› güçlendirerek pekifltiriyordu.

Güler ve arkadafllar› Fevzi Çakmak

Mahallesi’nde devrim mücadelesine

kat›l›yordu. 1990’a gelindi¤inde

Güler art›k bir devrim neferiydi.

“Göstermifl oldu¤u o büyük,
onurlu ve bafl e¤mez mücadelesinden
ç›karacak dersler var”
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Sevgili Güler,

Devrimcileri tan›d›¤›n, mücadele-

ye ilk ad›m att›¤›n ve çok sevdi¤in

Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evini-

ze cenazen geldi¤inde, tam 1188 yy››ll son-

ra eve k›z›l bayraklarla dönüyordun.

Görenler, “EEllaazz››¤¤ bbööyyllee bbiirr ccee--

nnaazzee ggöörrmmeeddii” dediler Güler. Önde

cephe bayra¤›m›z ve k›z›l  bayrak-

lar›m›zla döndün. Gençler, yafll›lar,

yoldafllar›n, halk seninle birlikteydi.

Anlaml› olan birfley daha vard›.

Silah arkadafllar›n›n, senden önce

“oo ggüüzzeell aattllaarraa bbiinniipp......”gidenlerin

aileleri, flehit ailelerimiz seni yanl›z

b›rakmad›lar. 

FFeerriiddeelleerr,, GGüüllsseerreennlleerr,, HHüüssnniiyyee--

lleerr,, HHaayyddaarrllaarr seninle birlikte yürü-

yordu, Fevzi Çakmak Mahallesi’n-

de... 

Cenazeni tafl›yan kad›nlarla

gençli¤inin ilk y›llar›n› geçirdi¤in

yoksul ama onurlu Fevzi Çakmak

mahallesinin sokaklar›n› seninle

tekrar dolaflt›k Güler. 

Fevzi Çakmak Mahallesi için çok

kan döktük. Her köfle bafl›nda HHaayy--

ddaarr BBaaflflbbaa¤¤’›n, NNuurreettttiinn GGüülleerr’’in,

ZZeekkii ÖÖzzttüürrkk’ün eme¤i vard›r.

12 Eylül öncesi Elaz›¤ Dev-

Genç buradayd›. Abart›s›z, yoksul

halk›n u¤ramadan geçmedi¤i bir

yerdi derne¤imiz.

Fevzi Çakmak’a yönelik polis

sald›r›lar›na karfl›, Devrimci Sol’cu-

lar›n onlarca çat›flmas› vard›r bu

mahallede... Ve halk bunu bilir. He-

men bütün çat›flmalar halk›n gözü-

nün önünde olmufltur. Panzerlerin

durduruldu¤una tan›k olmufltur

Fevzi Çakmak Mahallesi halk›.

fiimdi seninle yürüdü¤ümüz

“KKaannaall BBooyyuu”” o y›llarda Devrimci

Sol’cular›n bu çat›flmalarda do¤al

siperleriydi. Ço¤u zaman bofl, suyu

olmayan uzun kanal, o y›llarda böy-

le bir ifle yar›yordu iflte!

Y›llar önce oturdu¤unuz hemen

soka¤›n bafl›nda ki, iki katl› evinizin

önünden geçerken senin devrimci-

lerle ilk tan›flman›, mücadeleye ilk

bafllad›¤›n dönemi hat›rlad›m. Her-

fley gözümün önünde sevgili Güler!

Devrimci mücadeleye dair sor-

du¤un sorular›, okudu¤un kitapla-

r›... Ve elbette coflkunu bugünkü gi-

bi hat›rl›yorum.

Sessiz, sakin ve biraz da utan-

gaçt›n. Bu belki devrimcilere olan

sayg›n ve onlara olan sevginin so-

nucuydu.

Hep öyle olmaz m› zaten?..Dev-

rimcili¤e bafllarken, sormaya, oku-

maya, anlamaya çal›fl›r›z. Yeni bir

yaflama bafllang›ç yapm›fl›zd›r, ye-

nibir dünya vard›r önümüzde.

Devrimcileri tan›yordunuz. Fev-

zi Çakmak Mahallesi, HHaayyddaarr BBaaflfl--

bbaa¤¤’’››,, NNuurreettttiinn GGüülleerr’’ii,, MMaazzlluumm

GGüüddeerr’’ii,, ZZeekkii ÖÖzzttüürrkk’’üü unutmad›

hiçbir zaman. O yan›yla Fevzi Çak-

mak Mahallesi’nde oturmak bir

flanst› belki... Ama seni devrimcilere

ba¤layan bir baflka fley daha vard›.

Elaz›¤’da çok sevilen, halk›n

kendi o¤lu gibi gördü¤ü HHaayyddaarr

BBaaflflbbaa¤¤ ile akrabal›¤›n›z vard›.

Haydar’a ayr› bir sevginiz, ba¤l›l›-

¤›n›z vard›. Diyebilirim ki, Haydar

hep seninle birlikte oldu.

Haydar Baflba¤’›n mahallenizde

her evin kap›s›n› çald›¤› y›llarda sen

ilkokula daha yeni bafllam›flt›n Gü-

ler. O y›llar› ilkokul s›ralar›nda ya-

flad›n belki ama ne mutlu ki sana y›l-

lar sonra onun yolundan yürüdün.

Onunla ayn› düflünceleri paylaflt›n.

Elbette flu çok daha çarp›c›d›r;

Haydar’›n flehitli¤i sonras› onun

ad›n› alanlar oldu. Ve o Haydarlar,

senin cenazende, tabutunu tafl›d›lar.

Seninle yürüdüler.

Tarihi direnenler biraz da böyle

yaz›yor iflte. Senin cenazende o ne-

denle binlerce Haydar vard›. Ve mü-

cadelenin bir bayrak yar›fl› oldu¤u-

nu senin cenazende gördük Güler...

Haydar’dan sonra sen bayra¤› tafl›-

d›n. fiimdi yine Haydarlar tafl›yacak

o bayra¤›.

Mahallede k›z›l bayraklar›m›z,

sloganlar›m›z ile yürümeye devam

ediyoruz. Sen önde yürüyorsun. 

Devrimcilere olan sevgini, sa-

hiplenmeni hiç unutmad›m Güler.

Bir operesyon nedeniyle d›flarda

kalm›flt›k. O gece ya d›flarda kala-

cak ya da hiç hesapta olmayan bir

gece vakti kap›n› çalacakt›k. 

Kap›n› çald›k gecenin o saatin-

de. Gülen yüzünle karfl›lam›fl ama

bir ola¤anüstülük oldu¤unu da bi-

zim halimizden anlam›flt›n. Herza-

man ki gibi konukseverli¤ini gös-

termifl, ç›rp›nm›flt›n.

Sonra herhangi bir durumda bize

evden nas›l ç›kaca¤›m›z›, kullana-

ca¤›m›z bir arka ç›k›fl› göstermifltin.

Gecenin ilerleyen saatlerinde biz

tedbir olsun diye uyumam›flt›k. 

Sabah oldu¤unda anlad›k ki, gece

boyunca yolu gören odanda sabaha

kadar nöbet tutup yolu gözlemifl-

sin.Tüm kayg›n bize dairdi Güler!

Kap›n› her çald›¤›m›zda hep gü-

len yüzünü ve bir de bizi “bbeekklleeddii--

¤¤iinnii” anlard›k Güler. Devrimci ol-

makla kabu¤unu k›rmaya bafllam›fl-

t›n. Zira düzenin sana biçti¤i klasik,

içinde ev kad›nl›¤› olacak bir ya-

flamd›. ‹flte onu kabul etmedin!...

O y›llar›n hep devrimcilerle bir-

likte geçti zaten. Daha da¤a ç›kma-

dan, MMüürrsseell GGöölleelli’yi, NNaazz››mm KKaa--

rraaccaa’’y›, GGüüllsseerreenn BBeeyyaazz’›, YYaallçç››nn

ÇÇaakkmmaakk’’› tan›d›n...

Da¤lara sevdan tam da bu y›llar-

da bafllad›. Sonra umudu büyütmek

için silah kufland›n.

1188 yy››ll sonra seninle tekrar Fevzi

Çakmak’ta karfl›laflt›k Güler. Bafl›n

dik, onurunu çi¤netmeden geldin. 

EEvviinnee,, GGüüllmmeezz’’ee hhooflflggeellddiinn

GGüülleerr!!......

O gün binlerce Güler, 
binlerce Haydar’d›k!..
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Ortaköy Kültür Merkezi'ni ka-

patmak isteyenlere soruyordu Grup

Yorum üyeleri: ""TTaarriihhee MMüühhüürr VVuu--

rruulluurr mmuu??""

Bu soruyu Grup Yorum'un 25

y›ll›k tarihi cevapl›yor: TTaarriihhee mmüü--

hhüürr vvuurruullaammaazz.. Bask›lar, yasaklar,

gözalt›lar, tutuklamalar... Yorum’un

25 y›ll›k tarihinde hiç eksik olmad›.

Grup Yorum hep susturulmak isten-

di. Yorum susmad›.

Dizimizin geçen haftaki 2. bölü-

münde Grup Yorum eserlerinin ha-

yat›n ve kavgan›n içinde kolektif bir

üretimle yarat›ld›¤›n› anlatm›flt›k.

Ortaköy Kültür Merkezi; Grup Yo-

rum'un, '88 y›l›ndan 1997’ye kadar,

üretimlerinin merkezi oldu.  OKM,

450 kiflilik sinema ve tiyatro salonu,

fuayesiyle, Grup Yorum'un, Kültür

ve Sanatta Tav›r Dergisi'nin, Ayfle

Gülen Halk Sahnesi'nin, FOSEM'in

ve Özgürlük Türküsü'nün çal›flma

odalar›yla bulundu¤u, devrimci sa-

natç›lar›n "evimiz" dedikleri bir

yerdi.

Ortaköy Kültür Merkezi de

Grup Yorum’a yönelen sald›r›la-

r›n d›fl›nda kalmad›. Oligarflinin

demokratik kitle örgütlerine yö-

nelik sald›r›lar›nda da OKM

hedeflerden biri oldu; onlarca kez

bas›ld›, dört kez mühürlendi. Fa-

kat her seferinde, yeniden aç›ld›. 

OKM’nin 6 Temmuz 1995’te-

ki mühürlenmesi en uzun süreli

kapal› kald›¤› dönem oldu.

OKM, mühürlenmeden bir

hafta önce, iki kez bas›lm›fl, talan

edilerek o an da içerde bulunan

sekiz sanatç› gözalt›na al›nm›flt›.

Gözalt›na al›nmayan Yorum üye-

leri ve Kültür Merkezi çal›flanlar›

bask›n ve gözalt›lar› protesto

eden bir bas›n aç›klamas› yapm›fl-

lard› ki, OKM, ikinci kez bas›ld›.

Gözalt›na al›nan 14 kifli serbest b›-

rak›ld› ancak “polise direndikleri ve

ifade vermeyi kabul etmedikleri

için” haklar›nda örgüt üyeli¤inden

dava aç›ld› ve 6 Temmuz’da da

OKM mühürlendi. 

Mühürlenme gerekçesi ise flöy-

leydi: ““AAmmaacc››nnaa uuyygguunn ffaaaalliiyyeett

ggöösstteerrmmeemmeekk,, 

YYaassaadd››flfl›› öörrggüütt mmeennssuuppllaarr›› vvee

sseemmppaattiizzaannllaarr››nn››nn ttooppllaannmmaa,, bbuu--

lluuflflmmaa vvee bbaarr››nnmmaa yyeerrii oollaarraakk kkuull--

llaann››llmmaass››,, 

DDeevvlleettiinn,, üüllkkeessii vvee mmiilllleettiiyyllee,,

bbööllüünnmmeezz bbüüttüünnllüü¤¤üünnüü hheeddeeff aallaann

pprrooppaaggaannddaallaarr››nn yyaapp››lldd››¤¤›› yyeerr hhaallii--

nnee ddöönnüüflflttüürrüüllmmeessii....””

OKM'nin kapat›lmas›yla birlik-

te, Grup Yorum ve OKM'liler; çal›fl-

malar›n› bir süre GGeennçç EEkkiinn SSaannaatt

MMeerrkkeezzii ve BBuulluunnmmaazz KKüüllttüürr

MMeerrkkeezzii''nde, sonra da haftal›k ola-

rak, Yüz Çiçek Açs›n Kültür Mer-

kezi, Piya Kültür Evi, Mezopotam-

ya Kültür Merkezi, Stran Kültür

Merkezi, Genç Ekin Sanat Merkezi,

Esenler Kültür Merkezi ve BEK-

SAV'da sürdürdüler.

OKM’nin kapat›lmas›na karfl›

Grup Yorum ""OOKKMM BBiirr TTaarriihhttiirr,,

KKaappaatt››llaammaazz"" slogan›yla bir kam-

panya bafllatt›. Bu kampanyan›n en

önemli eylemlerinden biri hiç kufl-

kusuz Grup Yorum'un, CHP iflgali

olmufltur. 

Grup Yorum "OKM Bir Tarihtir,

Kapat›lamaz!" kampanyas›yla bir-

likte, üzerlerindeki bask› ve yasak-

lar›n kald›r›lmas› için, "Grup Yorum

Halk›nd›r, Susturulamaz” ad›yla ye-

ni bir kampanya daha bafllatt›. Bu

kampanyayla, faflist bask›lar teflhir

edilerek özellikle, ‹stanbul Valili¤i

taraf›ndan uygulanan ve alt› y›ld›r

devam eden konser yasa¤›n›n kald›-

r›lmas› hedeflenmiflti. 

OKM’den ‹‹dil KKültür

Merkezi’ne

“Yaflam›fl say›lmaz yurdu için

ölmesini bilmeyenler” diyordu Ay-

çe ‹dil Erkmen. 

Yaflad› Ayçe ‹dil Erkmen, yafla-

m›n› feda edecek kadar sevdi¤i hal-

k› ve yurdu için yaflad›. 

‹dil, Ortaköy Kültür Merke-

zi’nde Kültür ve Sanatta Tav›r

dergisi ve Ayfle Gülen Halk Sah-

nesi çal›flanlar›ndand›. 1996 Ö-

lüm Orucu direnifli bafllad›¤›nda

O Çanakkale Hapishanesi’nde

tutsakt›. Ve direniflin birinci ölüm

orucu ekibinde yer alm›flt›. 26

Temmuz 1996’da ddüünnyyaann››nn iillkk

kkaadd››nn ööllüümm oorruuccuu ddiirreenniiflflççiissii

olarak flehit düfltü. 

Grup Yorum ‘96 ölüm oruçlar›

süresince direniflin taleplerinin

kabul edilmesi için marfllar›yla,

halay parçalar›yla oldu¤u gibi fi-

ziken de düzenlenen eylemlerin,

kurulan barikatlar›n içinde yer al-

d›. 

Ayçe ‹dil Erkmen’in bir kad›n

direniflçi olarak devrim mücade-

“Tarihe Mühür 
Vurulur mu?”

3
Hiç Durmadan 
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lesinde yaratt›¤› de¤er kuflkusuz

çok büyüktü. Grup Yorum’un üre-

timlerinde de bu de¤erin etkisi bü-

yüktür. Çünkü ‹dil, halk için, vatan

için fedakarl›¤›n sanat cephesindeki

eflsiz örne¤i olmufltur. 

OKM kapat›ld›ktan sonra

çal›flmalar›n› yaklafl›k 1,5 y›l farkl›

yerlerde sürdüren Yorum üyeleri 1

fiubat 1997’de Ortaköy Kültür Mer-

kezi’ni ‘96 Ölüm Orucu flehitlerin-

den Ayçe ‹dil Erkmen’in an›s›na

““‹‹ddiill KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii”” olarak ye-

niden açt›lar. ‘97 fiubat›’ndan bugü-

ne kadar da Grup Yorum çal›flmala-

r›n› ‹dil Kültür Merkezi’nde sürdür-

mektedir. 

MGK kkarar›yla ssusturul-

mas› ggereken ggrup

Milli Güvenlik Kurulu (MGK)

2288 fifiuubbaatt muht›ras› döneminde,

“susturulmas› gereken” tehlikeli ör-

güt, kifli ve gruplar›n listesini haz›r-

lam›flt›. ‹lginçtir, bir müzik grubu

olan Grup Yorum da bu listenin bafl-

lar›nda yer al›yordu. Zaten var olan

sald›r›lar bu dönemde daha da artt›.

Grup bu dönemde de, ‹dil Kültür

Merkezi’ne polis bask›n›ndan grup

üyelerinin tutuklanmas›na kadar her

tür sald›r›y› gö¤üslemek zorunda

kald›. Yorum’un bir y›l boyunca

Anadolu’da düzenlemek istedi¤i

çok say›da konseri yasakland›. Yurt-

d›fl›nda düzenlenecek konserler için

hiçbir Yorum üyesine pasaport ve-

rilmedi. Bir y›lda onlarca konser ve-

ren Yorum’un 98 y›l› boyunca izin

verilen konser say›s› sadece dörttü. 

Grup YYorum ttürban

eyleminde 

Grup Yorum, sadece kendilerine

yönelen sald›r›lara karfl› tepki gös-

termiyordu. 

28 fiubat kararlar›yla MGK, is-

lamc› kesimlere de yönelmiflti. ‹s-

lamc› kesimler de özellikle türban

çerçevesinde üniversitelerde eylem-

lerini art›rd›lar. Susurluk süreciyle

yükselen muhalefet 28 fiubat'la

farkl› bir gündeme yönlendiriliyor-

du. Cerrahpafla’da k›l›k k›yafet

yönetmeli¤ine karfl› Ö¤renci Mec-

lisleri ve islamc› gençli¤in ortak ka-

rar›yla gerçeklefltirdikleri mitinge

Grup Yorum da kat›ld›. 

Grup Yorum'un mitinge kat›lma-

s› özellikle türbanl› ö¤rencileri fla-

fl›rm›flt›. Kendilerine uzak gördükle-

ri devrimcilerin ve devrimci bir mü-

zik grubunun, inanç özgürlü¤ü

mücadelesini sahiplenmesi, onlar›

hem flafl›rtm›fl, hem de sevindirmiflti. 

Bu duruma, ""NNee fifieerriiaatt,, NNee

DDaarrbbee!!"" diyen ""ssooll"" kesim; özel-

likle, kendilerini ""kkoommüünniisstt"" ola-

rak adland›ran siyasi gruplar da fla-

fl›rd›lar; flafl›rman›n da ötesinde, he-

men elefltirmeye bafllad›lar. 

Grup Yorum daha önce de T‹-

YAD'›n, fiehit Aileleri'nin iste¤iyle

düzenledi¤i mevlide kat›ld›¤›nda;

""YYaakk››nnddaa bbeeflfl vvaakkiitt nnaammaazzaa bbaaflfl--

llaarrllaarr"" diyerek, elefltirmifllerdi.

Bask›nlar

barikatlarla

karfl›lan›yor

O K M ’ d e n

sonra ‹dil Kültür

Merkezi de aç›l-

d›¤›ndan itibaren

defalarca bas›ld›.

1999’da ‹dil Kül-

tür Merkezi’ni

basmaya gelen

polisler barikat-

larla karfl›land›.

Barikatlar› afl›p i-

çeri girebilmek i-

çin saatlerce u¤-

raflmak zorunda kald›lar. 

Gözalt›ndan ç›kanlar daha yara-

lar› iyileflmeden Ankara’da düzen-

lenen 4 bin kiflinin kat›ld›¤› konser-

de kitlenin karfl›s›nda Grup Yo-

rum’un susturulamayaca¤›n› bir kez

daha gösterdi. 

Mart ay› boyunca ‹dil Kültür

Merkezi’nde barikatlar hiç kalkma-

d›. 1999 Newroz’undaki bask›ndan

sonra ‹dil Kültür Merkezi’nin sine-

ma salonu tekrar mühürlendi. 

F Tipi ttecrit ssald›r›s› vve

yasaklanan FFEDA

Oligarflinin 2000 y›l›nda bafllat-

t›¤› tecrit sald›r›lar› Grup Yorum’a

da yans›d›. Çünkü kopkoyu bir san-

sürün hüküm sürdü¤ü bu dönemde

Grup Yorum, hem eylemleriyle hem

de müzi¤iyle tecriti gündeme getiri-

yordu. 

Grup Yorum’un Feda kasetinin

yay›nlanmas›ndan k›sa bir süre son-

ra, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü,

Kültür Bakanl›¤› Denetleme Kuru-

lu'na baflvuru yaparak albümün ya-

saklanmas›n› istedi. Bu baflvuru

üzerine, toplanan kurul; albümü,

yeniden de¤erlendirmeye ald› ve

yasaklanmas›na karar verdi.

Yap›mc› Kalan Müzik'e ulaflan

tebligatta, "Feda"n›n yasaklanma

gerekçesi, ""MMiillllii ggüüvveennlliikk,, ggeenneell

aassaayyiiflfl vvee kkaammuu yyaarraarr››nnaa uuyygguunn ooll--

mmaammaass››"" olarak gösteriliyor.

Grup Yorum o güne kadar bask›-

-- SS››yyrr››ll››pp GGeelleenn

-- HHaazziirraannddaa ÖÖllmmeekk ZZoorr

-- TTüürrkküülleerrllee

-- CCeemmoo –– GGüünn GGeelliirr

-- GGeell kkii fifiaaffaakkllaarr TTuuttuuflflssuunn

-- YYüürreekk ÇÇaa¤¤rr››ss››

-- CCeessaarreett

-- HHiiçç DDuurrmmaaddaann

-- ‹‹lleerrii

-- GGeelliiyyoorruuzz

-- MMaarrflflllaarr››mm››zz

-- BBoorraann FF››rrtt››nnaass››

-- OOnnbbeeflfliinnccii YY››ll SSeeççmmeelleerr

-- KKuuccaakkllaaflflmmaa

-- EEyyllüüll

-- FFeeddaa

-- YYüürrüüyyüüflfl

-- YY››lldd››zzllaarr KKuuflflaanndd››kk

-- BBaaflflee¤¤mmeeddeenn

Grup Yorum’un Kasetleri
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lar›n, ya-

s a k l a r › n

çok de¤iflik

biçimlerine

tan›k olmufl-

tu. Ancak bu

bir ilkti; daha

önce, valilik-

ler, kendi yetki

alanlar› içinde,

Yorum kasetleri-

ni, konserlerini

s›kça yasakl›yordu. Fakat, daha ön-

ce hem de yyaayy››nnllaanndd››kkttaann bbiirr aayy

ssoonnrraa;; Kültür Bakanl›¤›n›n deneti-

minden, ""uuyygguunndduurr"" belgesi al›n-

mas›na ra¤men yasaklanmas› iillkk

kkeezz yap›lan bir uygulamayd›. 

‹stanbul Emniyeti; "Feda" kase-

tinde insanlar›n, ""ccaannll›› bboommbbaa"" ol-

maya teflvik edildi¤i iddias›yla Kül-

tür Bakanl›¤›’na kasetin yasaklan-

mas›n› istemiflti. 2000 ve 2001 y›l-

lar›nda hapishanelerdeki tecrit poli-

tikalar›na son verilmesi için yap›lan

feda eylemleri tecriti uygulayanlar›

panikletti. Feda, zulmün yeni kor-

kusuydu. Her yerde, bu flüpheyle,

bu gerekçeyle sald›r›yordu. Yo-

rum'un pay›nada, "Feda"n›n yasak-

lanmas› düfltü. 

Baflkanl›¤›n› Ayten fian'›n yapt›-

¤›, Denetleme Üst Kurulu'nun üye-

leri MMeehhmmeett AAkkssooyy,, SSüürrmmeellii AA¤¤--

ddeemmiirr,, HHaakkaann AAyydd››nn TTüürrkkeellii,, AAllii

KKooccaatteeppee,, YY››llmmaazz AAttaaddeenniizz vvee

MMeelltteemm SSaavvcc››’d›r. Üyelerden, sade-

ce MMeelltteemm SSaavvcc››, bu yasak karar›n›

onaylamad›.

Yasakç›l›k ve bask›c›l›k, sadece

devletin yasaklar›nda ve anlay›fl›n-

da de¤il. Grup Yorum’un kasetinin

yasaklanmas› karar›n› alanlar›n

içinde ssoollccuu,, ddeemmookkrraatt oollaarraakk bbii--

lliinneenn ssaannaattçç››llaarr da yer ald›. 

Bu yasak karar›na karfl› Yorum

üyeleri yeni bir kampanya bafllatt›.

Kalan Müzik, mahkemeye, yasa¤›n

kald›r›lmas› için baflvuru yaparken;

Yorumcular da çeflitli etkinliklerle,

yasa¤›, halka duyurup faflizmi teflhir

etti. Oligarfli de sald›r›lar›n› sürdür-

dü. Grup Yorum’un 21 Aral›k

2001'de, Menemen'de yapaca¤›

konser, ""FFeeddaa""nn››nn pprrooppaaggaannddaass››

yap›ld›¤› gerekçeyle yasakland›. 

--DDeevvaamm eeddeecceekk--

Halil AAbdal;
(Mobilyac›)

Grup Yorum benim

için Anadolu’yu ifade

ediyor. Benim söylemek

isteyip de söyleyemedik-

lerimi söylüyor. Grup Yo-

rum bana öözzggüürrllüü¤¤üünn

ttüürrkküülleerriinnii hissettiriyor.

***

Bar›fl KKaya; (Tesisatç›)

Grup Yorum deyince halk›n so-

runlar›n› dile getiren, devrimin yo-

lunda halk›n sesi, öncü gücün sesini

kitlelere tafl›yor. Grup Yorum deyin-

ce güzel bir grup akl›ma geliyor.

Onbefl yafl›ndan beri dinlerim. Bana

geçmiflimi yans›t›yor. 

***

Fadime fifiahin;
(Ev han›m›)

Grup Yorum deyince;

görüflleri ile halk›n içinde

olan gençlerin yan›nda

olup onlar› c›v›l c›v›l hale

getiren Grup Yorum’u

düflünüyorum. Grup Yo-

rum deyince devrimcilik

akl›ma geliyor.

***

Emre ‹‹skender

Grup Yorum deyince

halk sevgisi vatan sevgisi

akl›ma geliyor. Grup Yorum bana

gelecek güzel günleri ifade ediyor.

Yorum; yoldafllar›m›z›n kahraman-

l›klar›n› ifade ediyor. 

***

Oktay

Uluda¤

(‹kitelli)

Grup Yo-

rum kavga-

n›n emekta-

r›, onurlu sa-

natç › lar ›n ›

ifade ediyor.

Grup Yorum sadece müzik yapan de-

¤il, yoksul Anadolu halklar›n›n

umutlar›n›, ac›lar›n› sevinçlerini an-

latan devrimci sanatç›lard›r. Grup

Yorum deyince kkaavvggaa,, öözzlleemm,, uummuutt

vvee ggeelleecceekk ggüüzzeell ggüünnlleerr geliyor ak-

l›ma. Son olarak vatanseverli¤i his-

settiriyor. Çeyrek as›rl›k ç›nar 

***

Naciye BBayrak (Ev han›m›)

Grup Yorum’u dinleyince duy-

gulan›yorum. Çocuklar›m› Grup

Yorum’un türküleriyle büyüttüm.

Grup Yorum ayn› zamanda beni

coflkuland›r›yor.

***

Erdal TTerhan 

Grup Yorum deyince kavgam›z

geliyor, özlem geliyor, cesaret geli-

yor. 

Grup Yorum deyince

sessiz kalmamay›, kork-

mamay› her zaman söy-

lenecek bir fleylerin var

oldu¤unu düflünüyorum. 

***

Özcan CCantürk
(Müzisyen)

Grup Yorum akl›ma

öncelikle çok farkl› t›n›la-

r›. Baflka bir yerdeki yal›n

ayakl› bir çocu¤un ad›m-

lar›n›, bambaflka bir yerin

topraklar›nda at›lan bir

ad›m›n duygusunu  ça¤-

r›flt›r›yor. 

Halk›n duygular›n› bir

konpsept haline getiren ve film gibi

halk›na sunan ve çok sesli müzi¤in

öncülü¤ünü yapan bir gruptur. 

Yorum bir kaç kelimeyle anlat›-

lamaz.

Yorum’u anlamak için evrensel

olmak gerekir.

HHaallkk ıınnHHaallkk ıınn
AAyyddıınnllaarr ıınnAAyyddıınnllaarr ıınn

ggöözzüüyyllee  ggöözzüüyyllee  
GGrruupp YYoorruumm
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25 yy›ld›r onlar var

hayat›m›zda. 225 yy›ld›r

onlar var kavgam›zda. 

25 yy›ld›r türküleriyle,

marfllar›yla ööfkemizin,

özlemlerimizin, uumutlar›m›-

z›n ttercüman› ooldular. 

Anmalar›m›zda dda oonlar

vard›, kkutlamalar›m›zda dda.

Ac›lar›m›z› dda oonlar›n ttür-

küleriyle aanlatt›k,

sevinçlerimizi dde. ZZafer

halaylar›n› oonlar›n

türküleriyle kkurduk. 

Gecekondulular›n

direnifllerinde, iiflçilerin

grevlerinde, iiflgallerinde,

memurlar›n mmitinglerinde,

ö¤rencilerin yyürüyüfllerinde,

tutsak aailelerinin eeylemlerin-

de yan›m›zdayd›lar.

‹fl ccinayetlerinde, yy›k›mlar-

da, kkatliamlarda, oonlar›n

türküleriyle ssöyledik

sözümüzü... 

Yürüyüfllerimizde,

mitinglerimizde,

flenliklerimizde oonlar vard›;

ya kkendileri ggeldiler

ya ttürküleriyle... 

GGrruupp Yorum,

bizim ddirenifl ttarihimizdir. 

GGrruupp Yorum,

bizim iisyan›m›z›n ssesidir.

GGrruupp YYoorruumm,,

kurtulufl ttürkümüzdür.

GGrruupp YYoorruumm,,

devrim yyürü-

yüflümüzün

sesidir.

GGrruupp Yorum,

umudumuzun ssesidir.

25 yy›ld›r mücadelenin

içinde bbir grup oonlar.

Mücadele eedenler neler

yafl›yorsa, oonlar da hhepsini

yaflad›. ‹‹flkenceler, ggözalt›lar,

tutuklamalar. OO ssesi

susturmak iistediler.

Susmad› YYorum. ““Türküler

susmaz, hhalaylar sürer” ssözü,

Grup YYorum’la öözdeflleflti. 

25 yy›l›n iiçinden ssüzülüp

gelen sses, 112 HHaziran’da

‹nönü SStadyumu’nda

yank›lanacak.

Grup Yorum 25. YIL Konseri
12 Haziran’da ‹stanbul ‹nönü Stadyumu’nda

2255 yyııll hhiiçç dduurrmmaaddııllaarr..
KKoonnsseerrddeenn kkoonnsseerree,, eeyylleemmddeenn eeyylleemmee
kkooşşttuullaarr.. SSeesslleerriinnee,, ggiittaarrllaarrıınnaa,,
ssaazzllaarrıınnaa zziinncciirrlleerr vvuurruulldduu,, ssuussmmaaddııllaarr..
OOnnllaarr hhaallkkttıırr,, hhaallkkıınn ttüürrkküüssüüddüürr..

HHaallkkllaarr ssuussttuurruullaammaaddıığğıı ssüürreeccee
ssuussmmaayyaaccaakk sseessttiirr..  

SSuussmmaayyaann ttüürrkküülleerriimmiizzllee,, 3300 bbiinn
kkiişşiilliikk bbiirr hhaallaayy kkuurraallıımm 1122 HHaazziirraann’’ddaa..
4400 bbiinn kkiişşiilliikk bbiirr hhaallaayy,, 4400 bbiinn kkiişşiilliikk
bbiirr kkoorrooyyllaa,, ttüürrkküülleerriimmiizziinn ggüüccüünnüü
ggöösstteerreelliimm ttüümm ddüünnyyaayyaa.. 

40 bin kiflilik HALK

KOROSU’na ÇA⁄RI

Grup Yorum türkülerini 

‹nönü’de birlikte söyleyelim



GGrruupp Yorum bbizim

ortak ssesimizdir.

Halk›n hhiçbir kesimi yyoktur

ki, oonun ttürkülerinde kkendi

sorunlar›n›, kkendi öözlemlerini

bulamas›n. 

Nerede bbir eylem, nnerede bbir

direnifl vvarsa, ssazlar›yla, ggitarla-

r›yla, ssözleriyle ooradayd›lar. 

Duydular ki, öö¤renciler

yürüyor, ddavullar›n›, ssazlar›n›,

gitarlar›n› kkap›p ddüfltüler yola.

25 yy›ld›r, üülkemizin ddört bbir

yan›nda GGrup YYorum’la yya dda

onun ttürküleriyle yyürüdük.

Mitinglerde oonun mmarfllar›yla

sarst›k mmeydanlar›, ppikniklerde

onun ttürküleriyle hhalay ççektik. 

12 HHaziran’-

da yyine GGrup YYorum’la

olaca¤›z. 

12 HHaziran’da GGrup YYorum

türkülerini ‹‹nönü SStadyumu’nda

birlikte ssöyleyelim. TTüm

halk›m›z ddavetlidir. OO ggörkemli

marfllar›n ggörkemli ssözleri

yank›lans›n kkavgam›z›n

baflkentinin ssemalar›nda. 

O sstadyum, hhalk› uuyutan

futbol iile dde¤il, hhalk›n

türküleriyle, ddevrim vve ssosyalizm

flark›lar› iile iinlemelidir. 

Faflizm, sstadyumlar› hhalklar

için bbir “uyku ttulumu” ggibi

düflünmüfltür. 112 HHaziran’da,

bir stadyum, hhalk›n uuyan›fl›na,

zulme vve ssömürüye kkarfl›

isyan›n›n ttürkülere vve mmarfllara

dönüfltü¤üne ttan›k oolmal›d›r. 

Grup YYorum, ttürküleriyle vve

o ttürkülere ccan vveren ddünya

görüflüyle aalternatifsizdir.

Ve GGrup YYorum, ddüzenin

yoz kkültürüne, ddüzenin yyoz

müzi¤ine bbir alternatiftir.

Grup YYorum ddinlemek,

Grup YYorum’la oolmak

o aalternatifi bbüyütmektir.  

‹flçi, öö¤renci, kköylü,

gecekondulu, mmemur, eesnaf,

ayd›n, ttüm hhalk›m›z!

Kardefller!

Grup YYorum’la oolmak,

isyan›m›z› bbüyütmektir.

Grup YYorum’la oolmak,

umudun ssesini bbüyütmektir. 

12 HHaziran’da ‹‹nönü SStadyu-

mu’nda GGrup YYorum iiçin bbirle-

flelim. GGrup YYorum’un ööncülü-

¤ünde, ggörkemli bbir koro oolal›m.  

‹flçiler, Köylüler, Memurlar, Ö¤renciler,

Gecekondulular, Özgür Tutsaklar,
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BBiirr ccee--

zzaa iissttiiyyoo--

rruuzz.. ‹fl-

k e n c e d e

katledilen

E n g i n

Çeber’in

h e s a b › -

n›n sorulmas› için bir ceza istiyoruz. 

BBiirr cceezzaa iissttiiyyoorruuzz;; zulmedenin

yapt›¤›n›n yan›na kâr kalmamas›

için bir ceza istiyoruz. 

‹flkencede katledilen ‹brahim

Kaypakkayalar’dan bu yana, Ahmet

Karlangaçlar’dan bu yana, iflkence-

hanelerde can veren tüm devrimci-

ler, ilericiler, vatanseverler için bbiirr

cceezzaa iissttiiyyoorruuzz!! 

Yaln›z coplayanlar için de¤il,

coplatt›ranlar, iflkenceyi bir politika

olarak uygulayanlar için bbiirr cceezzaa

iissttiiyyoorruuzz.. 

Hakettikleri cezay› buldular de-

dirtecek bbiirr cceezzaa iissttiiyyoorruuzz.. 

Engin Çeber, bir devrimciydi. 

2008’in 2288 EEyyllüüll günü, Ferhat

Gerçek’in Yürüyüfl satarken kur-

flunlanmas›n›n protesto edildi¤i bir

eylemde gözalt›na al›nd›. Karakol-

da ve sonra hapishanede devam

eden iflkenceler sonucu katledildi.

Tarih 1100 EEkkiimm’di. 

Gözalt›na al›nmas›ndan katledil-

mesine kadar geçen süre 13 gündü.

1133 ggüünn boyunca ddeevvlleettiinn eelliinnddee idi. 

Dolay›s›yla Çeber’in katlinden

dolayl› olarak de¤il, DO⁄RUDAN

devlet sorumluydu. 

‹flkencecileri kkorumak iiçin 

harekete ggeçen ddevlet!

Ortada gizlenecek, saklanacak

bir fley yoktu. Bir ölü vard›. Ama

buna ra¤men oligarflinin iflkenceci-

leri koruma mekanizmalar› harekete

geçti hemen. 

AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤›› kkoorruuyyoorrdduu::

Metris Hapishanesi’nden sorumlu

Cumhuriyet Savc›lar› ve di¤er Sav-

c›lar hakk›nda ise Adalet Bakanl›¤›

“soruflturma yap›lmas›na yer olma-

d›¤›” sonucuna vard›. 

‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaannll››¤¤›› kkoorruuyyoorrdduu::

‹çiflleri Bakanl›¤› mmüüffeettttiiflfllleerrii,, 22

Ekim’de, Engin Çeber’e poliste ifl-

kence yap›ld›¤›na dair bbiirr bbuullgguuyyaa

rraassttllaannmmaadd››¤¤››nn›› aç›klad›lar. 

YYAARRGGII devredeydi. Bak›rköy 9.

Sulh Ceza Mahkemesi, Engin ÇE-

BER ile ilgili haberlere yyaayy››nn yyaassaa--

¤¤›› koydu. 

Gardiyanlar hakk›nda “Devlet

memurlu¤undan ç›karma cezas›” is-

teyen Bakanl›k, Engin Çeber

iflkencede katledilirken Met-

ris Hapishanesi Müdürlü¤ü

koltu¤unda oturanlara ise,

sadece ve sadece kk››nnaammaa ccee--

zzaass›› verilmesini istiyordu. 

VVaalliilliikk,, EEmmnniiyyeett MMüü--

ddüürrllüü¤¤üü iiflflkkeenncceecciilleerrii kkoorruu--

mmaakk iiççiinn ggöörreevv bbaaflfl››nnddaayydd››..

Engin Çeber’e karakollarda

iflkence yapan polisler hak-

k›nda ‹‹ssttaannbbuull EEmmmmiiyyeettii ve

vvaalliillii¤¤ii “soruflturmaya gerek

olmad›¤›” raporlar› verdiler

ilk baflta. 

Israrl› adalet talebi karfl›-

s›nda iflkencecileri tutukla-

mak zorunda kald›klar›nda,

hapishane müdürü ve gardi-

yanlar›, as›l suçlar›ndan, ya-

ni iflkence yapmaktan dolay›

de¤il de, onlar›n k›sa sürede

tahliye olmalar›n› mümkün

k›lacak bir TCK maddesinden dola-

y› tutuklad›lar. 

Asl›nda, devletin tüm kurum ve

yetkilileriyle iflkencelerde, infazlar-

da, katliamlarda gösterdi¤i “faflist

devlet refleksi” idi bu. 

Bu “faflist” yöntemin sonucu

olarak, katledenlerin de¤il de, katle-

dilmek istenenlerin yarg›land›¤›na

defalarca tan›k olmufltuk. Bu kez de

öyle oldu. ‹flkenceyi örtbas etmek

için 28 Eylül 2008’de Engin Çe-

ber’le birlikte gözalt›na al›nan AAyyssuu

BBaayykkaall,, CCiihhaann GGüünn vvee ÖÖzzggüürr KKaa--

rraakkaayyaa hakk›nda ""ppoolliissee mmuukkaavvee--

mmeett""ten dolay› ddaavvaa aaçç››lldd››.. 

‹flkence, mümkünse örtbas edil-

meliydi. Edilemiyorsa, iflkenceciler,

infazc›lar korunmal›yd›. 

Bafl›ndan bugüne, iflkencecileri

korumaya çal›flan tüm kurumlar için

bir ceza istiyoruz. 

Özür sizin oolsun;

bir ceza iistiyoruz!

AKP’nin Adalet Bakan› M. Ali

fiahin, Çeber’in iflkencede katledil-

mesinden dolay› güya ““öözzüürr”” dile-

miflti, ama yap›lmak istenen bu

“özür”le yetinilmesi, adalet için

mücadele edilmemesiydi. Hay›r de-

Engin Çeber Davas›’nda

Karar Aflamas›

CHP sol DE⁄‹LD‹R26



dik, AKP’nin bu kaba manevras›n›n

karfl›s›na net bir tav›rla ç›kt›k:

““ÖÖzzüürr ddee¤¤iill aaddaalleett!!””

Bir ceza istiyoruz; ony›llard›r

akla gelebilecek her türlü demagoji-

ye baflvurarak iflkenceyi sürdüren

burjuva politikac›lar için bir ceza is-

tiyoruz. 

Engin Çeber’in katledilmesi da-

vas›, 2211 OOccaakk 22000099’’ddaa bafllad›. 

Dava boyunca bir kez daha aç›¤a

ç›kt› ki; Engin ve beraberindeki yol-

dafllar›na ilk götürüldükleri yer olan

‹stinye fiehit Muhsin Bodur Polis

Merkezi’nden bafllayarak iflkence

yap›ld›. 

Metris Hapishanesi’nde daha gi-

riflten bafllayarak, askerlerin, gardi-

yanlar›n kesintisiz iflkencesine ma-

ruz kald›lar. Sabittir ki, hapishane

müdürleri ve baflgardiyanlar›n da

içinde oldu¤u 5500’’nniinn üüzzeerriinnddee ggaarr--

ddiiyyaann taraf›ndan iflkence yap›ld›. 

Ve hiçbir hapishane idaresi, sü-

rekli ve genel bir iflkence uygula-

mas›n› iktidarlar›n onay› olmaks›z›n

sürdüremez. “Münferittir”, “iflken-

ce elefltirileriyle polisimizi pasifize

etmek istiyorlar”, “çürük elmalar”

diye diye, iflkenceyi sürdüren tüm

burjuva politikac›lar için bir ceza is-

tiyoruz.  

Dava bboyunca iiflkencecilerin

himayesi ddevam eetti

Engin Çeber Davas› boyunca da

iflkencecileri korumaya, aklamaya

yönelik çabalar çeflitli biçimlerde

devam etti. 

Halk›n ve avukatlar›n›n yeterli

bilgi almas›n› engellemek için so-

ruflturmada gizlilik karar› al›nd›.

Metris’teki iflkenceciler, kamera gö-

rüntülerini silmeye çal›flt›lar. 

Sahte raporlar haz›rlat›ld›. 

Engin Çeber’in katledilmesine

tan›k olan adli tutuklular›n tan›kl›-

¤›n› engellemek için tehditler yap›l-

d›. Mahkemeye götürülmediler. 

‹flkencenin tan›klar›n anlat›m›y-

la kayda geçti¤i duruflman›n ses ka-

y›tlar› ““kkaayybboolldduu””. 

Mahkemenin tutuklamak zorun-

da kald›¤› iflkenceciler, yasa gere¤i

konulmalar› gereken hapishanelere

konulmay›p, Paflakap›s› Hapisha-
nesi’nde adeta el üstünde a¤›rland›-

lar. ‹flkenceci katiller için, hapisha-

nelerdeki Adalet Bakanl›¤› persone-

linden para topland›. 

Herfleye ra¤men iflkence kan›t-

lanm›fl, suçlular, belirlenmifltir. Adli

T›p raporlar›, kamera kay›tlar›, ta-

n›k ifadeleri, suçu aç›kça ortaya ko-

yuyor. Kan›tlanm›fl suç ve kimlikle-

ri kesin olarak belirli iflkenceciler

için bir ceza istiyoruz. 

‹flkencecileri kkurtarmak 

için sson hhamle

Engin Çeber, devletin elinde kat-

ledildi. Ne var ki iflkenceyi sorufltu-

ran da, yarg›layan da yine devlettir.

Ve ülkemizdeki devlet, esas olarak

iflkenceci, infazc›, katliamc› bir

özelli¤e sahiptir. Engin Çeber dava-

s›nda karfl›m›za ç›kan tablo iflte bu-

nun sonucudur. 

Devlet, iflkencecileri koruma ve

aklamadaki “kararl›l›¤›n›” son du-

ruflmada bir kez daha gösterdi.

Yaklafl›k 15 ayd›r sürmekte olan

davaya yeni bir savc› atand›. Ve

Savc› ilk kez kat›ld›¤› -ve muhte-

melen dosyaya da hiçbir biçimde

vak›f olmad›¤›- duruflmada, iflken-

cecileri alenen koruma alt›na ald›. 

3399 ggaarrddiiyyaann,, 33 mmüüddüürr,, 1133 ppoolliiss

44 jjaannddaarrmmaa vvee 11 ddookkttoorruunn yyaarrgg››--

llaanndd››¤¤›› 6600 kkiiflfliilliikk ddaavvaaddaa;;

Yeni savc› 4422 kkiiflfliinniinn bbeerraaaattiinnii

iisstteeddii..

1166 iflkenceci katil hakk›nda ise

beraatlerini istemesi mümkün gö-

rünmedi¤inden ggöösstteerrmmeelliikk cezalar

istemek zorunda kald›. Savc›n›n is-

te¤i olursa, onlarda asl›nda hiç ceza

almam›fl gibi olacaklar.  

‹flkence yapt›klar› sabit olan 4

jandarma ve on polis hakk›nda da

beraat karar› verilmesi istendi. 

Peki diyeceksiniz ki ortada bir

ölü var. Evet, savc› Engin Çeber’in

iflkencede katledilmifl ölüsünü yok

edebilseydi e¤er, davay› da düflüre-

bilirdi. Ama bu mümkün olmad›¤›

içindir ki, Gazi katliam› davas›nda

oldu¤u gibi, Birtan Alt›nbafl’›n ifl-

kencede  katledilmesi davas›nda ol-

du¤u gibi, oligarflik devlete bir

“kurban”, bir kaç “günah keçisi” la-

z›md›. Onun için de 2 gardiyan bu-

lundu. ‹flkencecilerin hamisi savc›,

2 gardiyan için de aa¤¤››rrllaaflfltt››rr››llmm››flfl

mmüüeebbbbeett hhaappiiss cceezzaass›› istedi. 

‹flkenceci ddevletin, ““kurban”

vererek kkendini aaklamas›na

hay›r! TTüm iiflkenceciler için

bir ceza iistiyoruz!

Evet, savc›ya göre, ne hükümet-

lerin, ne Adalet Bakanl›¤›’n›n, ne

hapishane idaresinin, ne müdürle-

rin, ne baflgardiyanlar›n, hiç kimse-

nin bir sorumlulu¤u yok. Herfleyi

iki gardiyan yapm›fl!

Hay›r! Buna raz› de¤iliz. ‹flken-

ce davalar›n›n bir iki kifliyi kurban

yaparak kapat›lmas›na karfl›, ‹‹fifi--

KKEENNCCEEDDEE SSOORRUUMMLLUULLUU⁄⁄UU

OOLLAANN HHEERRKKEESS ‹‹ÇÇ‹‹NN bir ceza is-

tiyoruz. 

ÇHD: ‹fiKENCEYE CEZA
‹ST‹YORUZ! 

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹s-

tanbul fiubesi, Engin Çeber davas›

için “‹‹fifiKKEENNCCEE’’YYEE CCEEZZAA ‹‹SSTT‹‹--

YYOORRUUZZ!!”” bafll›kl› bir ça¤r› ya-

y›nlad›. 

Ça¤r›n›n en bafl›nda yasal mevzuat-

la gerçe¤in ayn› fley olmad›¤› vurgul-

anarak Türkiye gerçe¤i özetleniyor:

“‹flkencenin mevzuatta a¤›r ceza

yapt›r›m›n› içeren suç olarak düzen-

lenmesi yahut insanl›k d›fl› fiil olarak

tan›mlan›p, yasakland›¤› sözleflme-

ler imzalanmas›; iflkencenin cezalan-

d›r›ld›¤›/cezaland›r›laca¤› anlam›na

gelmemektedir. Türkiye’de yaflanan-

lar bunu oldukça aç›k bir flekilde ka-

n›tlamaktad›r.” 

ÇHD aç›klamas›n›n sonunda ise

flunlar söyleniyor:

“Onlar bir kez daha iflkenceyi ce-

zas›zl›k güvencesine almak istiyor.

Biz ise iflkenceye ceza istiyoruz.  

‹flkencenin cezas›z b›rak›lmas›na

izin vermeyece¤iz...” 

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!

30 May›s
2010
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Gözle-

r i n i n

ö n ü n d e

EE nn gg ii nn

ÇÇ ee bb ee rr

d a v a s ›

d u r u r -

ken, ‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay

Türkiye’ye yönelik “iiflflkkeennccee vvee kköö--

ttüü mmuuaammeellee” gibi suçlamalar›n

gündemden düfltü¤ünü söylüyor,

flunlar› ekliyordu.

““fifiuu aann ddaa bbuu kkoonnuullaarrllaa iillggiillii

aaçç››llmm››flfl ddaavvaa ssaayy››ss›› bbiirr eelliinn ppaarrmmaa--

¤¤›› kkaaddaarr ss››nn››rrll››.. TTüürrkkiiyyee bbuu lleekkeeddeenn

kkuurrttuullmmuuflflttuurr”” (Hürriyet, 25 May›s

2010)

‹çiflleri Bakan› do¤rudan “TTüürr--

kkiiyyee’’ddee iiflflkkeennccee yyookkttuurr”” diyemedi-

¤i için, yalanlar›n arkas›na s›¤›na-

rak, gerçekleri çarp›tarak aç›klama-

lar yap›yor...

‹çiflleri Bakan›, “iflkence davala-

r›n›n bir elin parma¤› kadar s›n›rl›”

oldu¤undan, hepsi hepsi 33-- 55 dava-

dan söz ediyor. Buradan da yola ç›-

karak, “‹‹flflkkeenncceenniinn oollmmaadd››¤¤››nn››””

kan›tlamaya çal›fl›yor.

K›sacas› iflkence davas› yoksa,

iflkence de yok oluyor ‹çiflleri Baka-

n›na göre...

‹‹flflkkeennccee ddaavvaallaarr›› vvee

iikkttiiddaarrllaarr

Türkiye’de hemen hemen gelmifl

geçmifl tüm iktidarlar iflkence dava-

lar› konusunda ayn› tutumu izledi-

ler. 

Siyasi iktidarlar bir yandan ifl-

kenceyi sürdürürken, bir yandan da

iflkencecileri koruyacak tedbirleri

almaktan geri durmad›lar. Bunun

için yasalar ç›kard›lar, yeni düzen-

lemeler yapt›lar.

Bir kere tüm iktidarlar, “polisi-

mizin elini so¤utmayal›m”, “Gü-

venlik güçlerimizi y›pratmayal›m”

diyerek, iflkencecileri canla baflla

korudular.

“KKaammuu ggöörreevvlliissii” olduklar› ge-

rekçesiyle iflkenceciler hakk›nda

ço¤u zaman soruflturma izni veril-

medi. Soruflturma yürütülmesi en-

gellendi.

‹‹flflkkeenncceecciilleerr hhaakkkk››nnddaa aaçç››llaann

ddaavvaallaarr iissee bbiinnbbiirr zzoorrlluukkllaarrllaa,, eenn--

ggeelllleerr aaflfl››llaarraakk aaçç››llaabbiillddii..

Bu davalar›n, iflkenceciler aley-

hine sonuçlanmamas›, onlar› mah-

kum edecek kararlar›n ç›kmamas›

için hemen herfley ayarlanm›fl, da-

valar göstermelik davalar olmaktan

öteye geçmemifltir.

‹flkenceciler için aç›lm›fl dava-

larda iktidarlar, mahkeme

heyetlerine kadar müdahale

ederek, kararlar›n istedikleri

gibi ç›kmas›n› sa¤lam›fllar-

d›r.

Örne¤in BBiirrttaann AAlltt››nnbbaaflfl

davas› y›llarca sürmüfl, ikti-

darlar el de¤ifltirmifl, ama ne

hikmetse aranan iflkenceciler

y›llarca bir türlü ““bbuulluunnuupp”

da ifade için mahkemeye ge-

tirilmemiflti.

BBiirrttaann AAlltt››nnbbaaflfl davas›

iktidarlar›n bu konudaki iki-

yüzlülü¤ünü, iflkencecileri nas›l ko-

ruduklar›n› gösteren somut bir ör-

nektir.

‹‹flflkkeennccee ddaavvaallaarr›› vvee yyaarrgg››

‹flkencenin 33 aayyaa¤¤››nnddaann söz edi-

lecekse, bu ayaklardan birisini de

SSaavvcc››ll››kk vvee MMaahhkkeemmeelleerr olufltur-

maktad›r. ‹‹llkk aayyaa¤¤›› oluflturan polis,

asker, iflkence yaparken, iikkiinnccii aayyaa--

¤¤›› oluflturan Adli T›p da devletin ifl-

kence politikas›n› gizleyip, akla-

maktad›r.

Mahkemelerin bu konuda iki

yaklafl›m›ndan söz etmek gerekir;

BBiirriinncciissii;; Gözalt›na al›n›p, mah-

keme karfl›s›na ç›kar›lanlar›n “ifl-

kence konusundaki” anlat›mlar›n›,

suç duyurular›n› ço¤u zaman mah-

kemeler görmezden gelmifl, yok

saym›fllard›r. 

Bu anlat›mlar ve suç duyurular›

hakk›nda hiçbir ifllem yapmam›flt›r

mahkemeler.

Yine iflkence anlat›mlar›n› “bizi

ilgilendirmez”, “yeri buras› de¤il”

diyerek engellemeye çal›flm›fllard›r.

‹flkence sözünü duyan bir hakimin

ilk ifli, konuflmay› engellemek ol-

maktad›r.

Hiçbir hakim iflkencecilere “kö-

tü söz” söyletmez. ‹flkencecileri ko-

‹‹flflkkeennccee ddaavvaallaarr››,, TTüürrkkiiyyee

ggeerrççee¤¤iinnii ggöösstteerriirr
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rumay› bafll›ca görevleri olarak gör-

müfllerdir.

‹‹kkiinncciissii;; Mahkemeler binbir

zorluk ve engeller afl›larak aç›lm›fl,

iflkence davalar›nda hep iflkenceci-

leri korumufllard›r.

‹flkencecileri aklamak, bunu ya-

pam›yorlarsa, zaman afl›m›n› iflletip

iflkence davas›n› düflürmek bafll›ca

yöntemleridir.

K›sacas›, mahkemeler iflkence

davalar›nda taraft›rlar. Tüm hüner-

leri ve tüm yetkilerini kullanarak,

iflkenceyi ve iflkencecileri aklamay›

kendilerine görev edinmifllerdir.

‹flkencecileri aklayan hakimler,

k›sa sürede terfi ettirilmifl, ödüllendi-

rilmifltir. ‹stisna olmakla birlikte, ifl-

kence davalar›nda yasalar› iflleten,

iflkencecilere ceza veren hakimler ise

cezaland›r›lm›fl, sürgün edilmifltir.

‹‹flflkkeennccee ddaavvaallaarr›› vvee ppoolliiss

‹flkence yapan polis ve jandar-

man›n adeta dokunulmazl›klar› var-

d›r. Daha en bafl›nda polis ve jan-

darma korunarak, yüzlerce suç du-

yurusu, iflkence ile ilgili soruflturma

talebi görmezden gelinir, davalar

aç›lmaz.

Yani daha en baflta korunurlar.

Suç duyurular› “ssoorruuflflttuurrmmaayyaa yyeerr

oollmmaadd››¤¤››”” karar›yla valiliklerden,

bakanl›klardan geri döner hep.

Aç›labilen az say›da iflkence da-

vas›nda ise polis, davan›n seyrini

de¤ifltirmek için akla gelecek her

yöntemi dener.

‹flte ‹çiflleri Bakan› bu gerçekleri

tahrif ediyor. ‹‹flflkkeennccee ddaavvaallaarr››nn››nn

ssaayy››ss››nn››nn aazz oollmmaass››nn››,, “iflkencenin

olmamas›na” bbaa¤¤ll››yyoorr.. Oysa iflken-

ce sürer, yay›l›rken, iflkence davala-

r› engellenmekte, dava açt›rmak bü-

yük bir sorun haline gelmektedir.

Aç›lan davalar ise ›srarl› bir mü-

cadele verilmesi sonucu aç›labil-

mifltir.

‹flkence davalar›nda yarg›lanan

iflkenceci polislerin tutuklanmalar›

istisnad›r. Dava sürerken, hepsi gö-

revinin bafl›ndad›r. Maafllar›n› al-

makta, “iiflfl”lerine devam etmekte-

dirler.

Ayr›ca iflkence davalar›ndan yar-

g›lanan polisler de, ödüllendirilerek

h›zla terfi ettirilmifl, önemli görev-

lere getirilmifllerdir. Örne¤in, bir

dönem ‹stanbul Emniyet Müdürü

olan, flimdiki MHP milletvekili HHaa--

ssaann ÖÖzzddeemmiirr polislik y›llar›nda ifl-

kence ve ölüme neden olmaktan so-

rumludur. Ama genel olarak polis

flefleri içinde iflkenceden uzak tek

bir kifli bile yoktur. 

‹‹flflkkeennccee ddaavvaallaarr›› vvee

eemmppeerryyaalliizzmm

Emperyalistler iflkence konusun-

da tam bir ikiyüzlülükle hareket et-

mifllerdir. Bir yanda iflkenceye kar-

fl›ym›fl gibi hareket etmekte, di¤er

yanda iflkenceyi savunan, ihraç

eden politikalar sürdürmektedirler.

Özellikle 11 Eylül sonras› ABD

iflkenceyi aç›ktan savunmufltur. Yi-

ne yeni-sömürge ülke polis flefleri

ve subaylar›n›n e¤itimi için ABD

yüzlerce iflkence okulu açm›flt›r.

Bir yanda “iflkenceye karfl›y›z”

nutuklar› atarken, bir yandan da

herkese aç›k fuarlarda iflkence alet-

leri satmaktad›r emperyalistler.

Her y›l yay›nlad›klar› “insan hak-

lar› raporlar›”nda iflkencelere genifl

yer verirler. Birtan Alt›nbafl davas›n-

da oldu¤u gibi, davalar›n kimilerini

kat›l›p izlerler bile. Ama unutulma-

mas› gereken fludur ki; ülkemizdeki

iflkence ve sürdürülen sald›r› politi-

kalar›ndan do¤rudan emperyalistler

sorumludur. Hiçbir rapor, hiç bir ma-

nevra bu sonucu de¤ifltirmez. O ne-

denle iflkence davalar›n›n aç›lmas›,

iflkencenin önlenmesi gibi bir sorun-

lar› olmam›flt›r.

‹‹flflkkeennccee ddaavvaallaarr›› vvee bbaass››nn

Bugüne kadar burjuva bas›n, ifl-

kenceyi, iflkencecileri aklamak için

kullan›ld›. Öyle ki, iflkence ile kat-

lettikleri devrimciler aleyhine yaz›-

lar yazan, iflkenceyi meflrulaflt›ran

yaz›lar yay›nland›.

Özellikle iflkence davalar›nda

burjuva bas›n, iflkenceyi gizleyen

yay›nlarla dikkat çekti. ‹flkenceyi

anlatmak, iflkencecileri teflhir etmek

yerine iflkencecileri korudu y›llarca.

Arada bir baz› olaylar› çok öne ç›-

karmalar› ise ço¤unlukla emperya-

lizmin icazetinde bir tav›r oldu. 

Öyle zamanlar oldu ki, sayfalar›-

n› burjuvazinin yoz magazin haber-

leri ile doldururken, ayn› gün görü-

len bir iflkence davas›n› tek bir sat›r

haber yapmad›lar.

“DDeevvlleettii kkoorruummaakk” ad›na, ifl-

kencecileri korudular. Mahkemeler-

de görülen iflkence davalar›nda ha-

kimlerin iflkencecileri koruyan aç›k

tav›rlar› ile ilgili tek bir elefltiri ya-

z›s› yazmad›lar. ‹fadesini almak için

y›llarca “bbuullaammaadd››kkllaarr››”” iflkence-

ciler devletten her ay maafl al›rken,

bas›n bunlar›n hiçbirini yazmad›.

‹‹flflkkeennccee ddaavvaallaarr›› vvee ssooll

Yürüyüfl dergisi da¤›t›rken gö-

zalt›na al›n›p katledilen EEnnggiinn ÇÇee--

bbeerr ile ilgili iflkence davas› görülür-

ken, her duruflma öncesi HHaallkk CCeepp--

hheessii davan›n sahiplenilmesi için

ça¤r›lar yay›nlad›.

Bir devrimci iflkencede katledil-

mifl, katilleri ise aklanmaya çal›fl›l›-

yordu. Böyle bir davay› sahiplen-

mek için, illa devrimci, komünist

olmak gerekmiyordu.

‹flkenceye karfl› olmak, bu dava-

y› sahiplenmek, bu dava nezdinde

iflkenceyi, iflkencecileri teflhir et-

mek önemliydi. ““‹‹flflkkeennccee yyookk”” di-

yenlerin yalanlar›n› surat›na çarpa-

rak, halka Türkiye gerçe¤ini anlat-

mak öncelikli bir görevdi. Bu görev

herkesindi.

Ama buna ra¤men, sol bu dava-

da oldu¤u gibi iflkence davalar›na

karfl› hep ilgisiz durdu. Kendi soru-

nu olarak görmedi. 

Devrimciler, iflkence davalar›n›

açt›rmak, y›llar süren bu davalar› ta-

kip etmek için u¤rafl›rken, sol tek

bir gün olsun iflkence davalar›na ge-

lip, kat›lm›fl de¤ildir.

Demokrasi mücadelesinin bir

parças› olan bu davalar› sahiplen-

menin önemi ne yaz›k ki, bugüne

kadar görülmek istenmedi.

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!
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Tüm devrimci demokrat ilerici kifli ve örgütlenmeler:
‹flkencecilere Ceza ‹çin Birleflelim!

Engin Çeber’in iflkencede katle-

dilmesi davas›, bugüne kadarki ifl-

kence davalar›n›n büyük bölümü gi-

bi, katillerin aklanmas›yla bitiril-

mek isteniyor. 

Buna engel olabilecek tek güç;

halk›n adalet iste¤inin gücüdür.  

‹lerici, devrimci, demokrat tüm

sendikalar, 

Meslek odalar› ve birlikleri,

Alevi dernekleri, yöre dernekle-

ri, 

tüm demokratik kitle örgütle-

ri, 

ve tüm ilerici devrimci

demokrat vatansever kifliler;

Her iflkence, infaz, katliam dava-

s›, zalimlerle halk aras›nda bir mev-

zi çat›flmas›d›r. 

Her iflkence, infaz, katliam dava-

s›, adalet iste¤imizle zulüm düzeni-

ne karfl› bir aya¤a kalk›flt›r. 

‹flkenceye karfl› ç›kmak, iflken-

cede katledilenler için adalet iste-

mek, asgari demokratl›k görevidir. 

Aç›kça belirtmek gerekir ki, ül-

kemizin devrimci demokrat örgüt-

lenmeleri bu görevi lay›k›yla üst-

lenmemifllerdir. 

Bu hem genel anlamda, hem En-

gin Çeber Davas› özelinde böyledir. 

Elefltiriyor ve bu görevi omuzla-

maya ça¤›r›yoruz. 

Hepimiz biliyoruz ki, hapishane-

lerde Enginlerimizi katleden iflken-

cecilerin, sokak ortas›nda insanlar›

kurflunlayan infazc›lar›n bu perva-

s›zl›¤› da, yarg›n›n iflkencecileri bu

kadar aleni korumas› da, bizim bu

görevi gere¤i gibi omuzlamama-

m›zdan kaynaklanmaktad›r. 

Engin Çeber için “iflkencecilere

ceza istiyoruz” talebine güç vere-

rek, bu pervas›zl›¤a dur diyelim!

Adalet için birleflelim!

EENNGG‹‹NN ÇÇEEBBEERR KK‹‹MMDD‹‹RR??

Engin Çeber yan›bafl›m›zda yozlaflmaya, yoksullu¤a,

adaletsizli¤e ve sömürüye karfl› haklar ve özgürlükler

mücadelesi veren bir insand›.

EENNGG‹‹NN ÇÇEEBBEERR’’‹‹ KK‹‹MM GGÖÖZZAALLTTIINNAA AALLDDII??

Ferhat Gerçek 17 yafl›nda Yürüyüfl dergisi da¤›t›rken

felç b›rak›ld›. Ferhat’›n sesini hayk›ran Engin Der-

bent’te iflkence ile gözalt›na al›nd›. Götürüldü¤ü ‹stinye

Karakolu’nda ve Metris Hapishanesi’nde iflkence sür-

dürüldü. Ama o bafl e¤medi.

EENNGG‹‹NN ÇÇEEBBEERR’’EE KK‹‹MMLLEERR ‹‹fifiKKEENNCCEE YYAAPPTTII??

En baflta iflkence karar› verenler siyasi iktidar, polis,

hapishane yönetimi ve gardiyanlar.

BBUU ‹‹fifiKKEENNCCEE VVEE KKAATTLL‹‹AAMMAA KK‹‹MM SSEESSSS‹‹ZZ

KKAALLAABB‹‹LL‹‹RR??

Adalet Bakan› “özür” diledi. Ailesini ve arkadafllar›-

n›n bu özrü kabul edip sessiz kalmas›n› istediler. Ama

hay›r. Hiç bir özür Engin’i geri getirmedi. Suçlular›n

hepsinin yarg›lanmas›n› ve cezaland›r›lmas›n› istiyoruz. 

12 Nisan’da görülen davada Cumhuriyet Savc›s›, ifl-

kence ile katletme sabit oldu¤u halde iflkencecileri ko-

rudu. 

GGEELL‹‹NN BBUU AADDAALLEETTSS‹‹ZZLL‹‹⁄⁄EE EENNGGEELL OOLLAALLIIMM!!

GGEELL‹‹NN EENNGG‹‹NN’’‹‹NN SSEESS‹‹NNEE SSEESS KKAATTAALLIIMM!!

GGEELL‹‹NN ‹‹fifiKKEENNCCEECC‹‹LLEERRDDEENN HHEESSAAPP SSOORRAALLIIMM!!

TTaarriihh:: 31 MAYIS 2010 PAZARTES‹

YYeerr:: Bak›rköy Adliyesi 14. A¤›r Ceza Mahkemesi

TTooppllaannmmaa SSaaaattii:: 09.30

HALK CCEPHES‹

HHaallkk CCeepphheessii:: EENNGG‹‹NN ÇÇEEBBEERR DDAAVVAASSII BB‹‹TT‹‹YYOORR

‹‹fifiKKEENNCCEECC‹‹LLEERR CCEEZZAASSIIZZ BBIIRRAAKKIILLMMAAKK ‹‹SSTTEENN‹‹YYOORR

AKP polisinin katletme özgürlü¤ü var. Bu-

nun baflka tan›m› yoktur. 

Uluslararas› Baran Tursun Vakf› (BARAN-

SAV) yapt›¤› aç›klamada 3 y›lda 8833 kkiiflfliinniinn po-

lisin açt›¤› atefl ssoonnuuccuu kkaattlleeddiillddii¤¤iinnii belirtti. 

Peki bu kadar kifli polisler taraf›ndan katle-

dilirken bugün kaç polis yarg›lan›yor? Kaç po-

lis bu suçlar›ndan dolay› cezaland›r›ld›?

Biz söyleyelim. Bir kaç istisna d›fl›nda ceza

alan polis yoktur. Bir kaç “istisna” da, olay›n

halk nezdinde üzerinin kapat›lamayacak kadar

teflhir olmas›ndan dolay›d›r. Dava aç›lan “istis-

na”lara halk›n tepkilerinin yumuflat›lmas› için

yasan›n en üst s›n›r›ndan ceza istenir. Fakat da-

ha sonra halk›n tepkisi yat›flt›r›l›p olay unutul-

maya bafllad›¤›nda katillere, ya göstermelik ce-

zalar verilir ya da hiçbir ceza verilmeden ser-

best b›rak›l›rlar. Bu AKP polisinin öldürme öz-

gürlü¤ü de¤il de nedir?

AKP polisinin kkatletme öözgürlü¤ü: 

3 YILDA 83 ÖLÜM
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1111 MMaayy››ss gecesi bir grup faflist

Mu¤la merkezde ilerici, yurtsever,

devrimci ö¤rencilere b›çak ve sat›r-

larla sald›rd›. Faflistler daha sonra

ö¤rencilere silahla atefl açt›lar.

Faflistlerin sald›r›s›n›, ilerici,

yursever, devrimci ö¤renciler bir

araya gelerek püskürttüler. Sivil fa-

flistlerin sald›r›lar›n›  polis devam

ettirdi.

Polis sald›r›s›nda 3 kiflilik grubu

bir polis ““bbuu ttaarraaffttaann ggiiddiinn ggüüvveenn--

llii¤¤iinniizzii aalldd››kk”” diyerek faflistlerin

taraf›na göndererek tuza¤a düflürdü.

Faflistlerin aras›nda kalan  ö¤-

rencilerin, arkadafllar›na haber ver-

mesi üzerine faflistler tekrar püskür-

tüldü. Polis ise devrimci, demokrat

ö¤rencilerin üzerine biber gaz› s›ka-

rak, atefl ederek fifieerrzzaann KKuurrtt isimli

yurtsever ö¤renciyi a¤›r yaralad›.

12 May›s akflam› fierzan Kurt’un

vurulmas›n› ve faflist sald›r›y› pro-

testo eden ilerici, yurtsever ve dev-

rimci ö¤rencilere polis tekrar gaz

bombalar› ile sald›rm›flt›.

Sald›r›lara tafllarla, sopalarla

karfl›l›k veren ö¤rencilerin evlerini

basan polis, 60 ö¤renciyi döverek,

sürükleyerek gözalt›na alm›flt›. 

Ayr›ca MMuu¤¤llaa GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii

GGiirriiflfliimmii üyelerinin  de evlerini ba-

sarak, tehditler savurmufl, gözda¤›

vermeye çal›flm›flt›. 

1177 MMaayy››ss’’ta devrimci, demokrat

ve yurtsever ö¤renciler, polis kurflu-

nuyla yaralanan ve o s›rada komada

olan fifieerrzzaann KKuurrtt için Mu¤la Üni-

versitesi'nde eylem yapm›fllard›.

Mu¤la Gençlik Derne¤i Girifli-

mi üyelerinin de kat›ld›¤› eyleme

yaklafl›k 300 kifli kat›lm›flt›.

‹zmir Dokuz Eylül Hastane-

si'nde beyninde ödem oluflmas› ne-

deniyle müdahale edilemeyen, uzun

süre komada kalan fifieerrzzaann KKuurrtt, 19

May›s günü yaflam›n› yitirdi.

fifieerrzzaann KKuurrtt’’uunn kkaattiillii AAKKPP

iikkttiiddaarr››dd››rr

MMuu¤¤llaa’da sivil faflistleri ilerici-

lere, yurtseverlere, devrimcilere

karfl› k›flk›rtan polis,  sald›r›ya biz-

zat kendisi kat›ld›. 

Anadolu’nun dört bir yan›nda

linç sald›r›lar›n› k›flk›rtan AKP’nin

polisi, MMuu¤¤llaa’da önce k›flk›rt›c›l›k

yapm›fl, sonra da fierzan Kurt isimli

ö¤renciyi katletmifltir.. 

fierzan Kurt’u katledenler ses-

sizdir. AKP iktidar›, fierzan Kurt’u

katledenlerle ilgili tek bir ifllem

yapmam›flt›r. Katiller elini kolunu

sallayarak serbestçe dolaflmakta,

yeni sald›r›lar için haz›rl›k yapmak-

tad›rlar.

AKP iktidar›, linç sald›r›lar›yla,

faflist sald›r›larla, gözalt› ve tutukla-

malarla gençli¤i y›ld›ramaz. Sald›-

rarak, katlederek gençli¤in mücade-

lesini engelleyemez.

fierzan Kurt’un katledilmesin-

den AKP iktidar› ve onun polisi so-

rumludur.

fifieerrzzaann KKuurrtt BBaattmmaann’’ddaa

ttoopprraa¤¤aa vveerriillddii

‹zmir'den Diyarbak›r'a uçakla

getirilen fifieerrzzaann KKuurrtt'un cenazesi

bir araç konvoyu ile BBaattmmaann'a geti-

rildi. Ambulansla beraber yaklafl›k

55 kilometre yürüyen binlerce kifli

“fifieerrzzaann KKuurrtt ÖÖllüümmssüüzzddüürr” pan-

kart› açt›lar. 

Yürüyüfl sonras› mezarl›¤a gelen

binlerce kifli cenazeyi  topra¤a verdi. 

SSaarr››ggaazzii’’ddee pprrootteessttoo

2222 MMaayy››ss günü ‹stanbul Sar›ga-

zi'de HHaallkk CCeepphheessii,, AAKKAA--DDEERR,,

DDHHFF,, EESSPP vvee SSDDPP taraf›ndan fier-

zan Kurt’un polis taraf›ndan katle-

dilmesi protesto edildi.

Kaymakaml›k önünde toplanan

yaklafl›k 60 kifli buradan caddenin

sonuna dek yürüyerek bas›na bir

aç›klama yapt›.

fierzan Kurt’un katilinin devlet

oldu¤u belirtilen eylem sloganlarla

bitirildi.

‹‹zzmmiitt''ttee fifieerrzzaann KKuurrtt iiççiinn

yyüürrüüyyüüflfl

KKooccaaeellii GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii,,

EEkkiimm GGeennççllii¤¤ii,, GGeennççlliikk MMuuhhaallee--

ffeettii,, EEHHPP GGeennççlliikk vvee ÖÖ¤¤rreennccii KKoo--

lleekkttiifflleerrii taraf›ndan 2211 MMaayy››ss günü

bir yürüyüfl düzenlendi. Yürüyüflü

ard›ndan bas›na aç›klama yap›ld›.

‹nsan Haklar› Park›’nda okunan

aç›klamada fierzan Kurt’un katili-

nin devlet oldu¤u belirtildi. Yine

devrimci, demokrat ö¤renciler üze-

rindeki bask›lar›n artt›¤› belirtilip,

Erzincan'da tutuklanan 44 GGeennççlliikk

FFeeddeerraassyyoonnuu üyesine de de¤inildi.

Eyleme 100'den fazla kifli kat›ld›.

Sivil faflistler, yürüyüfl s›ras›nda

eylemcilerin üzerlerine bardak ve

tabak f›rlatt›lar. Devrimciler faflist

sald›r›y› teflhir ettiler.

fierzan Kurt'u katledenler gençli¤in
mücadelesini engelleyemez

Kocaeli'de Kitap Fuar›
15-23 May›s tarihleri aras›nda 2.'si

düzenlenen kitap fuar›nda Boran ve Ha-

ziran Yay›nc›l›ktan ç›kan kitaplar da

halkla bulufltu.

Binlerce insan›n ziyaret ettigi fuarda

Haziran ve Boran Yay›nc›l›k’›n kitapla-

r› da yo¤un ilgi gördü. Di¤er bir çok

standla birlikte Boran ve Haziran yay›n-

c›l›k da ast›klar› GrupYorum afiflleri ile

12 Haziran’da gerçekleflecek 25. y›l kon-

serini halka duyurdu.

Konserin el ilanlar› fuarda da¤›t›l›r-

ken binlerce insana konser anlat›ld›. Fu-

ar 23 May›s günü son buldu.
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CHP Genel Baflkan› Deniz Bay-

kal’›n oldu¤u iddia edilen bir gayri-

meflru iliflki görüntüsünün internet

sitelerinde yay›nlanmas› üzerine,

Baflbakan Tayyip Erdo¤an ve AKP

kadrolar› önce Deniz Baykal’a

““üüzzüünnttüü””lleerriinnii bildirdiler. Burjuva

medyan›n bir kesiminde haber man-

fletlerden verilirken islamc› bas›n

“geçifltiren” haberler yapt›. Deniz

Baykal’›n bunun “iktidar taraf›n-

dan düzenlenmifl bir komplo” oldu-

¤unu aç›klamas›na kadar bu tav›rla-

r› sürdü. 

Deniz Baykal iktidar› suçlay›n-

ca, bu defa AKP ve islamc› bas›n

karfl› sald›r›ya geçti. Önceki “üzün-

tüleri”nin ne kadar riyakarca oldu¤u

da bu arada aç›¤a ç›km›flt›. Baflba-

kan Tayyip Erdo¤an 14 Ocak’ta

yapt›¤› aç›klamada flöyle diyordu:

""BBuu iiflfllleerrii mmeeflflrruu ggöörrmmee ggaayyrreettii

iiççiinnddee oollaannllaarr vvaarr.. EEnn tteehhlliikkeellii

oollaann yyaann bbuurraaddaadd››rr.. BBuu mmeemmlleekkeettii

aayyaakkttaa ttuuttaann eenn öönneemmllii ggüüçç ttoopp--

lluummssaall aahhllaakk››mm››zzdd››rr.. EEflfllleerriinnee iihhaa--

nneett eeddeennlleerrii bbiizz hhiiççbbiirr zzaammaann bbuu

ttoopplluummuunn iiççiinnddee kkaallkk››pp ddaa mmaa¤¤dduurr

oollaarraakk ggöörreemmeeyyiizz,, mmaa¤¤dduurr oollaarraakk

ddaa kkiimmsseeyyee ggöösstteerreemmeeyyiizz.. BBuu mmuu--

hhaaffaazzaakkaarr ttoopplluummuunn aahhllaakk ddee¤¤eerr--

lleerrii iillee bbiirr eerroozzyyoonn bbaaflflllaanngg››cc››dd››rr kkii;;

tteehhlliikkee zzaatteenn bbuurraaddaadd››rr,, ss››kk››nntt›› bbuu--

rraaddaadd››rr.. ""

Toplumsal ahlakm›fl!

BBiirriinncciissii;; HHüüsseeyyiinn ÜÜzzmmeezz--

lleerr’’iinn aavvuukkaattllaarr›› ahlak›n ne birey-

selinden, ne toplumsal›ndan söz bi-

le edemezler. 

‹‹kkiinncciissii:: AKP, bu konuda toplu-

ma ak›l verecek en son partidir.

Çünkü her türlü ahlaks›zl›k, yozlafl-

ma, AKP iktidar›n›n 8 y›ll›k döne-

minde en üst noktaya ç›kart›lm›flt›r. 

ÜÜççüünnccüüssüü:: Emperyalist tekelle-

re hizmet etmek “toplumsal ahlaka”

çok mu uygundur? 

“Toplumsal de¤erler, aile yap›s›”

hiç bir dönem AKP’nin 8 y›ll›k ikti-

dar›nda bozuldu¤u kadar bozulma-

m›flt›r. 

AKP, ne kadar muhafazakar gö-

zükürse gözüksün, ne kadar gele-

neklerden, göreneklerden, toplum-

sal de¤erlerden bahsederse etsin;

gerçekte burjuvazinin yoz kültürü-

nü sistemli bir politika olarak toplu-

ma yayg›nlaflt›ran iktidard›r. 

Burjuvazinin yoz kültürünü ha-

kim k›larak toplumu ideolojik ola-

rak bencillefltiriyor, bireycilefltiri-

yor. Bencilli¤in, bireycili¤in, daya-

n›flman›n olmad›¤› yerde “toplum-

sal ahlak” m› kal›r?

Toplumun hangi de¤erleri kald›

“erozyon”a u¤rat›lmad›k.

AKP, gelenekleri, görenekleri,

toplumsal de¤erleri dilinden düflür-

müyor. AKP riyakarl›¤› tam da bu

noktadad›r. 

Televizyon programlar›na bak›n;

24 saat televizyonlardan topluma

ahlaks›zl›k yay›lmaktad›r. Hiçbir

dönem ahlaks›zl›k bu kadar meflru-

laflt›r›lmam›flt›r. Yar›flma program-

lar›, kad›n programlar›, diziler, han-

gisi toplumun de¤er yarg›lar›na uy-

gundur? Cinsellik içermeyen tek bir

televizyon dizisi var m›? Hangisin-

de aldatma yok? Aldatmalar bu di-

ziler arac›l›¤›yla aile içinde “kabul

edilir” hale getiriliyor. 

AKP, muhalefetteki bir parti de-

¤ildir. Ahlaks›zl›¤›n sorumlulu¤unu

bbaaflflkkaa yyeerrlleerrddee aarraayyaammaazz.. Top-

lumsal ahlak bozuluyorsa, aile yap›-

s› bozuluyorsa, iktidardaki parti

olarak bunlar›n hepsinden sorumlu-

dur. 

Y›llard›r ahlaks›zl›k dolu yay›n-

lar televizyon ekranlar›nda devam

ediyor. AKP bunlar›n hangisine mu-

dahale etti? 

Rakamlar ortadad›r; fuhufl, ku-

mar, uyuflturucu, AKP iktidar›

döneminde yayg›nlaflm›flt›r. Fuhufl

sadece büyük flehirlerde de¤il, ülke-

nin her köflesinde sokaklarda aleni

yap›lmaktad›r. 

Görünürde bunlara karfl›d›r;

fakat, toplumsal de¤erleri korumak

için bugüne kadar demagojiden bafl-

ka ne yapt› AKP? 

Emperyalist ekonomi politika-

lar›n› uygulamak, toplumsal ahlak›

bozmak demektir zaten. Erdo¤an

bofl konufluyor yani. 

Yozlaflt›rma, ffuhufl,

ahlaks›zl›k ooligarflinin

halk›  yyönetme aanlay›fl›d›r

Toplumun yozlaflt›r›lmas› AKP

ile de s›n›rl› de¤il, yozlaflt›rma oli-

garflinin ülkeyi yönetme tarz›d›r.

Çok sistemli bir politikayla toplum

yozlaflt›r›lmaktad›r. AKP bunu riya-

karca yapmaktad›r. Zaman zaman

yozlaflmaya karfl› mücadele ediyor-

mufl gibi gözükmektedir. 

Ancak gerçekler hiç de öyle de-

¤ildir. Uyuflturucu, fuhufl bizzat

AAKKPP’’nniinn ppoolliisslleerrii ttaarraaff››nnddaann yok-

sul halk›n yaflad›¤› mahallelerin iç-

lerine kadar sokulmaktad›r. Tek bir

uyuflturucu, fuhufl çetesi var m›

içinden polis ya da devletin üst dü-

zey bir görevlisinin olmad›¤›. 

Yozlaflmaya karfl› mücadele

eden devrimcilere sald›ran, onlarca

devrimciyi gözalt›na al›p y›llard›r

hapishanelerde yat›ran AKP iktidar›

de¤il mi? Devrimciler mahalleler-

deki fuhufl yapt›ran pislik yuvalar›-

n› tahrip ederken bizzat buralar› ko-

ruma alt›na alan AKP’nin polisi

de¤il mi?

Açl›¤›n, yoksullu¤un, iflsizli¤in,

adaletsizli¤in hat safhaya ç›kt›¤› bir

ülkede oligarfli, sadece bask› ve te-

rörle iktidar›n› sürdürebilir mi? Aile

yap›s› baflta olmak üzere toplumun
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ahlaki de¤erlerini, kültürel yap›s›n›

yozlaflt›rarak halk› kendi sorunlar›-

na yabanc›laflt›r›yor. Halk›n sorun-

lar›na sahip ç›kmas›na, örgütlenme-

sine, mücadele etmesine engel olu-

yor. 

AKP anlay›fl› aahlaks›zl›¤›n

zeminidir

AKP, emperyalizmin ufla¤›

islamc› bir partidir. Baz› islamc›

kesimler, tarikatlar, afliretler, ahlak-

s›zl›klar›, sap›kl›klar›, dini ve gele-

neksel temellere dayand›rarak mmeeflfl--

rruullaaflfltt››rrmmaakkttaadd››rrllaarr.. Siirt’te yafla-

nanlar dinci kesimin bu konudaki

ikiyüzlülü¤ünün yak›n zamanda ya-

flanm›fl örneklerinden biridir. 

“EEflfllleerriinnee iihhaanneett eeddeennlleerrii bbiizz

hhiiççbbiirr zzaammaann bbuu ttoopplluummuunn iiççiinnddee

kkaallkk››pp ddaa mmaa¤¤dduurr oollaarraakk ggöörreemmee--

yyiizz,, mmaa¤¤dduurr oollaarraakk ddaa kkiimmsseeyyee ggööss--

tteerreemmeeyyiizz”” diyor Erdo¤an.

Riyakarl›¤a bak›n: her türlü ah-

laks›zl›¤› yap›p, birden fazla efli

“normal” görüp, ““iimmaamm nniikkaahh››””yyllaa,,

““mmuuttaa!!”” nniikkaahh››yyllaa bunu meflrulaflt›-

ran AKP ve benzeri islamc› anlay›-

fllar de¤il mi? Hangi kad›n çok efllili-

¤i kabul edebilir? Kald› ki, imam ni-

kah›n› da “dinin gereklerine” göre

yapm›yor, alenen ““mmeettrreess ttuutt--

mmaa””nn››nn k›l›f› yap›yorlar. Tarikatlara

bak›n; burjuvazi ne tür sapk›nl›klar›,

ahlaks›zl›klar› yafl›yorsa hepsi onlar-

da da mevcut. 9-10-11 yafllar›ndaki

k›z çocuklar›n imam nikah›yla ev-

lendirilmesini meflru gören anlay›fl

sap›kl›k de¤il de nedir? Siirt’teki 12-

15 yafl›ndaki çocuklara fuhufl yapt›-

ran anlay›fl bu anlay›flt›r? Onun için

herkesin bildi¤i bir ahlaks›zl›k kim-

seyi rahats›z etmiyor. 12-15 yafl›nda-

ki çocuklara fuhufl yapt›r›p kendi iç-

lerinde gizliyorlar. Rahats›zl›k bu

ahlaks›zl›¤›n genifl kesimler taraf›n-

dan bilinmesine. 

AKP’nin fuhufltaki sorumlulu-

¤una bak›n; Siirt’teki ahlaks›zl›¤›n

üzerine gidip suçlular› cezaland›ra-

caklar› yerde olay›n gündeme geti-

rilmesine k›z›yor: ““BBiirr yy››ll öönncceekkii

hhaabbeerrii nneeddeenn ggüünnddeemm yyaapp››yyoorrssuu--

nnuuzz”” diyor. Ahlaks›zl›¤›n, fuhuflun

üzerini örtüyor. 

Hüseyin Üzmez sap›¤›na sahip

ç›kan da yine ayn› anlay›fl de¤il mi?

Hüseyin Üzmez’in sap›kl›¤› günler-

dir gündemde olmas›na ra¤men din-

ci bas›n görmezden gelmifltir. Adli

T›p Kurumu’nun raporuyla Hüseyin

Üzmez serbest b›rakt›r›larak sap›k-

l›k resmen sahiplenilmifltir. 

AKP’nin toplumsal de¤erlerden

bahsetmesi riyakarl›¤›ndan baflka

bir fley de¤ildir. Halk›n de¤erlerini

iktidar savafl›nda komplolarla rakip-

lerini sindirmek için kullan›yor.

Çürüyen, çürüten kkaappiittaalliizzmm,

sadece do¤ay›, havay›, suyu kirlet-

mekle yetinmiyor. Bir o kadar

önemli olan›; iinnssaann››,, iinnssaann iilliiflflkkiillee--

rriinnii ddee ççüürrüüttüüyyoorr..

Do¤ay›, havay›, suyu kirleten,

insan sa¤l›¤›n› bozanlar, beyinleri

de zzeehhiirrlliiyyoorr. ‹nsan iliflkilerini çü-

rütüp, beynimizi, yaflam›m›z›, iliflki-

lerimizi zehirleyip, bizi iinnssaannll››kkttaann

çç››kkaarr››yyoorrllaarr.. Toplumu sadece yi-

yen, içen, çiftleflen, uyuyan bir ““ssüü--

rrüü”” haline getirmeye çal›fl›yorlar. 

Bunu yaparken ad›m ad›m çürü-

tüyorlar. Çünkü ancak ççüürrüüttttüükklleerrii

ölçüde ssüürrüülleeflflttiirreebbiilliirrlleerr.. Rüflveti,

fuhuflu, h›rs›zl›¤›, doland›r›c›l›¤›,

mafyac›l›¤›, kaz›klamay›, “normal”

kabul ettirmek, çürütmenin en yay-

g›n biçimidir. 

Bunlar kan›ksand›kça, bir bak›-

yorsunuz, mahallemizde kap› kom-

flumuzun o¤lu, iflyerimizde yan›-

m›zda çal›flan arkadafl›m›z, okulu-

muzda s›ra arkadafl›m›z veya köyü-

müzdeki köylümüz nnaammuusslluu bir

yaflam sürmenin d›fl›na ç›k›vermifl... 

Bir bak›yorsunuz, ahlaks›zl›¤›

normal görmeye, ahlaks›zca ifller

yapmaya, ahlaks›zca iliflkiler kur-

maya bafllam›fllar. Bu insanlar, kap›

komflumuz, iflyeri arkadafl›m›z,

okul arkadafl›m›z... Ve onlar› saran

namussuzluk, ahlaks›zl›k, herkesi

sarabilir. Düzen, yukardan afla¤›ya

böyle çürütüyor, ahlaks›zl›¤›, na-

mussuzlu¤u böyle yay›yor. ‹nsanlar

namussuzlu¤a böyle özendiriliyor.

Ahlaks›zl›klar, ne sadece kad›n-

erkek iliflkileriyle s›n›rl›d›r, ne de

sadece bas›n›n magazin sayfalar›n-

da, televizyon dizilerinde kal›yor.

Yaflad›¤›m›z her yere yay›l›yor. 

Adeta her yere pislik ak›t›yorlar.

Her yere kokuflmufl yaflam tarzlar›n›

bulaflt›r›yorlar. Sadece flehir kanali-

zasyonlar›ndan pislik akm›yor. Ka-

pitalizm, oluk oluk namussuzlu¤u

evlere, mahallelere, köylere, iflyer-

lerine, okullara ak›t›yor, zehirleyip,

çürütüyor!

YYaayy››yyoorr vvee öözzeennddiirriiyyoorrllaarr!!....

‹‹nnssaannllaarr›› zzeehhiirrlliiyyoorr,, nnaammuussssuuzzlluu--

¤¤uu bbiirr yyaaflflaamm ttaarrzz›› hhaalliinnee ggeettiirrmmee--

yyee ççaall››flfl››yyoorrllaarr......

Düzenin namussuzlu¤u meflru-

laflt›rmaya çal›flmas›ndan bir çok

insan etkilenmifltir. Ama kimi ffaarr--

kk››nnddaa bbiillee ddee¤¤iillddiirr.. AKP iktidar›n›

destekleyenlerin mesela, ahlaktan,

namustan söz etmeye hakk› yoktur.

Niye? Yetim hakk› yiyenlerin, halk›

sadakaya muhtaç edenlerin, ikti-

darlar›nda fuhuflu bir kaç kat›na ç›-

kartanlar›n namuslu olduklar› söy-

lenebilir mi?

Düzenin namussuzlu¤u dayatt›¤›

koflullarda namuslu olmak, nnaammuuss--

lluu yyaaflflaammaakk zzoorrdduurr. Zordur ama

namuslu yaflamak, temiz kalmak

pekala mümkündür.

Namuslu yaflamak böyle bir dü-

zende özü sözü bir olmak, düzenin

pisli¤ine bulaflmadan yaflamakt›r.

Mütavaz›, onurlu bir yaflam sürdür-

mektir. Kap›lar›n›, beynini namus-

suzlu¤a kapatmak, insan› kirleten

herfleyden uzak durmakt›r.

Namuslu oolmak

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?
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Yukar›daki resimlere bak›n. 

Gençli¤e savafl açm›fl bir devle-

tin görüntüleri var orada. 

Yukar›daki resimlere bak›n. 

Orada, 12 Eylül’den bu yana sin-

dirilmeye, apolitiklefltirilmeye çal›-

fl›lan bir gençli¤in, Dev-Genç gele-

ne¤iyle mücadeleyi sürdürdü¤ünü

göreceksiniz. 

Paras›z e¤itim istedikleri için tu-

tukland›lar flimdi de. 

Paras›z e¤itim talebi “yasad›fl›”

bir talep mi? Hay›r! Düzenin kendi

yasalar›na göre de ortada bir yasad›-

fl›l›k yoktur. 

Ama zaten düzenin polisinin,

yarg›s›n›n, AKP iktidar›n›n sorunu

tek bafl›na “paras›z  e¤itim” isten-

mifl olmas› da de¤ildir. 

Onlar, gençli¤i sindirememifl,

y›ld›ramam›fl, örgütsüzlefltirememifl

olmalar›n›n tahammülsüzlü¤üyle

sald›r›yorlar.

HHaatt››rrllaayy››nn;; “Ne ABD, Ne AB”

dedikleri için de bir ço¤u tutuklan-

m›flt›.

“ABD Defol” dedikleri için tu-

tuklanm›fllard›. 

Faflist sald›r›lara karfl› ç›kt›klar›

için tutukland›lar. 

Karikatür sergisi açmalar› bile

tutuklanmalar› için yetti! 

Edirne’de üç Gençlik Federas-

yonu üyesi “Amerika Defol” dedik-

leri için gözalt›na al›narak, iflkence-

den geçirilip tutukland›lar. Onlar›n

tutuklanmas›n› protesto eyleminde

Gençlik Derne¤i’nin iki üyesi daha

tutukland›.. 

Yukar›daki resimlere bak›n: ora-

da tutuklanmalar›n›n nedenlerini de

göreceksiniz. Zulme boyun e¤me-

yen bir gençlik olduklar› için tutuk-

lan›yorlar. Özü budur. 

*

15 May›s’ta Erzincan Gençlik

Derne¤i üyelerinin evleri sabaha

karfl› uzun namlulu silahlarla donan-

m›fl polisler taraf›ndan bas›ld›. 7 ö¤-

renci gözalt›na al›nd›. Hiçbirinde si-

lah olmad›¤›n› biliyorlard›, ama yine

de a¤›r silahlarla bast›lar evleri.

Ayn› günlerde Okmeydan› so-

kaklar›nda terör estirerek Sevgi

Dalyan ve Sercan Ahmet Arslan gö-

zalt›na al›nd›lar. Sonuçta, MMaahhiirr

AAssllaann,, SSeevvggii DDaallyyaann,, SSeerrccaann AAhh--

mmeett AArrssllaann,, MMeehhmmeett AArraacc›› tutuk-

land›lar. Gerekçe, kat›ld›klar› de-

mokratik eylemlerdi!

*

Yaklafl›k bir hafta önce

de, 8–9 May›s’ta ‹stanbul

Okmeydan›’nda Sibel Yal-

ç›n Direnifl Park›'nda yap›-

lan DDeevv--GGeennçç KKüüllttüürr fifieenn--

llii¤¤ii'ne panzerlerle, biber

gazlar›yla sald›ran polis,

Gençlik Derne¤i üyesi alt›

ö¤renci gözalt›na al›nd›.

Ö¤rencilerden EEkkiinn DDaallbbuu--

ddaakk,, AAyybbeerrkk DDeemmiirrddöö¤¤eenn,,

ÇÇii¤¤ddeemm YYaakkflflii,, MMeelltteemm

KKeelleeflfl tutukland›.

Gerekçe ne miydi? “Kül-

tür fienli¤i”nden baflka gerek-

çe yoktu asl›nda. Ve elbete

as›l gerekçe, o Kültür fienli-

DDeevv--GGeennççlliilleerr HHaallkk››nn OOnnuurruudduurr...

Dev-Gençliler’in 
özgürlü¤ü iiçin:

Bulundu¤umuz her yerde, her biçimde,

her araçla, gençli¤in hakl›l›¤›n›, meflrulu-

¤unu hayk›ral›m. 

Hakl› ve meflru talepleri dile getirenle-

rin tutuklanmas›n›n gayri-meflru ve keyfi

oldu¤unu hayk›ral›m. 

Liseli, üniversiteli gençler, demokratik

kitle örgütleri, yyüürrüüyyüüflfllleerrllee,, bbaass››nn
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olmas›ndayd›. 

‹ki ay önce de, 14 Mart’ta ‹stan-

bul’da Abdi ‹pekçi Spor Salonu’nda

düzenlenen Roman Çal›fltay›'nda,

Tayyip Erdo¤an'›n konuflma yapt›¤›

s›rada ""PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm ‹‹ssttiiyyoorruuzz

AAllaaccaa¤¤››zz"" yaz›l› pankart açt›klar›

için Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz

gözalt›na al›nd›lar, iflkenceden geçi-

rilerek TTUUTTUUKKLLAANNDDIILLAARR..

**

Erzincan’da, Sivas’ta, Kars’ta

meydanlar› yasaklad›lar onlara. Dü-

zen kendi yasalar›n› çi¤neyerek “ba-

s›n aç›klamalar›na” yasak koydu.

Yetmedi, Erzincan’dan Edirne’ye

lliinnçç ggüürruuhhllaarr››nn›› harekete geçirdiler.  

Tüm bunlar, bir türlü yokedeme-

dikleri Dev-Genç’e, bir türlü boyun

e¤diremedikleri, statüler içine hapse-

demedikleri Dev-Gençliler’e karfl›yd›. 

*

Bir de yyaannddaakkii flfluu ffoottoo¤¤rraaffaa ba-

k›n. Zulmün elinde tutsak edilmifl,

kollar›na kelepçe tak›lm›fl iki Dev-

Gençli’nin kelepçeli ellerindeki za-

fer iflaretleri tüm bu zulmün, keyfi-

li¤in, terörün gençli¤i y›ld›rmaya

yetmeyece¤ini de gösteriyor. 

O zafer iflaretleri, 40 y›ll›k bir

gelene¤i anlat›yor. O eller, 40 y›ll›k

gelene¤in gücünü tafl›yor. 

.....   OOnnuurruummuuzz TTuuttssaakk EEddiilleemmeezz!!

Ferhat Tüzer
Berna Y›lmaz

Dev-Gençliler’le 
Dayan›flmak iiçin:

Tutuklu Dev-Gençliler’e mektup-

lar›m›zla, kartlar›m›zla destek vere-

lim. Onlar›n mücadelesinin hakl›l›¤›-

n›, meflrulu¤unu onlara yazarak gös-

terelim. 

Dayan›flmam›z›, Dev-Gençliler’e

de, düflmana da gösterelim. 

Tutuklu DEV-GENÇL‹LER’‹N

kald›klar› hapishaneler flunlard›r:

FFeerrhhaatt TTüüzzeerr Tekirda¤ 2 Nolu F

Tipi Hapishanesi.

AAyybbeerrkk DDeemmiirrddöö¤¤eenn:: Metris T

Tipi Hapishanesi.

BBeerrnnaa YY››llmmaazz,, EEkkiinn DDaallbbuuddaakk,,

ÇÇii¤¤ddeemm YYaakkflflii,, MMeelltteemm KKeelleeflfl:: Ba-

k›rköy L T‹P‹ Hapishanesi.

SSeevvggii DDaayyllaann,, Erzurum E Tipi

Hapishanesi.

SSeerrccaann AAhhmmeett AArrssllaann,, MMaahhiirr

AAssllaann,, MMeehhmmeett AArraacc››:: Erzurum H

Tipi Kapal› Hapishanesi.

aaçç››kkllaammaallaarr››yyllaa,, mmeekkttuupp vvee ffaakkss ggöönn--

ddeerrmmee eeyylleemmlleerriiyyllee,, nneerreeddee,, nnee yyaappaabbii--

lliiyyoorrssaakk oo flfleekkiillddee,, tutuklu Dev-

Gençliler’e sahip ç›kal›m.  

AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››’’nnaa 

MMiillllii EE¤¤iittiimm BBaakkaannll››¤¤››’’nnaa,, 

‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaannll››¤¤››nnaa,,  TTBBMMMM’’yyee 

“Paras›z E¤itim istemek suç de¤ildir.

Paras›z e¤itim istedikleri için tutuklanan

arkadafllar›m›z›n (gençlerimizin) serbest

b›rak›lmas›n› istiyoruz” diye fakslar, mek-

tuplar göndererek, onlar›n özgürlüklerini

isteyelim!

Serbest
B›rak›ls›n!



11 May›s’ta bafllayan 66.. CCaannaann

KKuullaakkss››zz AAlltteerrnnaattiiff ÖÖ¤¤rreennccii fifieenn--

llii¤¤ii 14 May›s’ta bitti.

CCaannaann KKuullaakkss››zz AAlltteerrnnaattiiff ÖÖ¤¤--

rreennccii fifieennllii¤¤ii’’nniinn 66..’’ss››; düzenin

yoz, içki içmekten ibaret e¤lence ve

flenlik anlay›fl›na alternatif kolektif

bir yaflam ve paylaflma kültürünün

örne¤i oldu.

fifieennllii¤¤iinn 11.. ggüünnüü

Kitap, tutsak ürünleri standlar›

ile gözleme ve çay tezgahlar› aç›ld›.

Ö¤le saatlerinde tiyatro ve resim

atölyesinde çal›flmalar bafllad›.

Aç›l›fl konserlerinde ilk olarak

GGrruupp CCaannllaarr sahneye ç›kt›. Ard›n-

dan izleyicinin karfl›s›na ç›kan,

GGrruupp GGüünn››flfl››¤¤››’’n›n söyledi¤i flark›-

lar eflli¤inde halaylar çekildi.

‹‹zzmmiirr GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii ad›na

konuflan GGüüllhhaann SSaa¤¤aalltt››cc››,, alterna-

tif ö¤renci flenliklerinin 55 y›ld›r bü-

yük bir emek ve kolektif bir çal›fl-

mayla düzenlendi¤ini belirtti. Sonra

da CCaannaann KKuullaakkss››zz’›n mücadelesi-

ni anlatt›. 

Konserlerden sonra aç›k havada

izlenen filmle birinci gün sona erdi.

fifieennllii¤¤iinn 22.. ggüünnüü

Sabah toplu yap›lan kahvalt›yla

bafllad›. 

Atölye çal›flmalar› sürdü. Atölye-

lere ilgi ve kat›l›m ikinci gün artt›. 

Tiyatro atölyesinin ürünü olan

“Dershaneye Gitmek ‹stiyorum”

oyunu sergilendi. 

Daha sonra “EEggeeddeenn AAnnaaddoolluu’’

yyaa HHaallkk SSaahhnneessii””nin TTaannyyaa adl› ti-

yatrosu oynand›. Varto Der’in halk

oyunlar› gösterisi yap›ld›.

‹‹ddiill KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii’’nniinn “Onun-

cu Köyün Fidanlar›” adl› tiyatrosuyla

CCaannaann KKuullaakkss››zz anlat›ld›. 

Tiyatro günü olarak programla-

nan ikinci gün kkeennttiinn ooyyuunnccuullaarr››

tiyatro grubunun “Japon kuklas›”

oyununun oynanmas› ile tiyatro

gösterileri bitirildi. Daha sonra

“Anadolunun Kay›p fiark›lar›” bel-

geseli izlendi. 

fifieennllii¤¤iinn 33.. ggüünnüü 

Kahvalt›yla bafllayan flenli¤in 3.

günü atölyelerle devam etti. 

Resim atölyesinde Canan Kulak-

s›z’ ›n cenaze foto¤raflar›ndan birisi

atölyeye kat›lan ö¤renciler taraf›n-

dan çizildi. 

Atölye çal›flmalar›ndan sonra

Turabi Salt›k, As›m Gönen, Turgay

Tanülkü, Halim Yaz›c›, Okan Yük-

sel’in kat›l›m›yla “ÇÇiizzggiilleerrllee AAnnaa--

ddoolluu TTaarriihhii”” kitab› Özgür tutsaklar

ad›na imzaland› 

“SSoossyyaalliisstt GGeerrççeekkççiilliikk”” ile ilgi-

li söylefli yap›ld›. “Karagöz -Haci-

vat” oyunu ö¤rencilerin be¤enisini

toplad›. Ya¤mur ya¤maya bafllama-

s›na ra¤men ö¤renciler söyleflinin

ve oyunun sonuna kadar ya¤mur al-

t›nda bekledi. Çekilen halaylarla 3.

gün sona erdi.

fifieennllii¤¤iinn 44.. ggüünnüü 

Kahvalt›dan sonra bafllayan atöl-

ye çal›flmalar› sürerken, sivil faflist-

lerin kurdu¤u “Türk Dili ve Tarihi

Toplulu¤u”, “‹zmir’in ‹flgali” konu-

lu paneli yapmak istedi.

Aralar›nda GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii

üyesi ö¤rencilerinde oldu¤u dev-

rimci demokrat ö¤rencilerin panelin

yap›lmas›na izin vermemesi üzerine

okulda çat›flma ç›kt›. 

Bir taraftan sivil faflistlerle çat›fl-

ma sürerken, bir yandan da flenlik

normal ak›fl›nda devam ediyordu.

Çevik kuvvetin ve panzerin okula

gelip sivil faflistleri polis araçlar›yla

okuldan uzaklaflt›r›lmas›n›n ard›n-

dan çat›flma bitti.

Ancak daha sonra sivil faflistlerin

yeniden topland›¤›na dair haberler

gelmesi üzerine devrimci-demokrat

ö¤renciler de haz›rl›k yapt›lar.

fienlikte, GGrruupp YYeellii’’nin sahneye

ç›kmas› ile program devam ettirildi 

Grup Yeli’den sonra avukat SSeell--

ççuukk KKoozzaa¤¤aaççll›› ve avukat BBeehhiiçç AAflfl--

çç›› “demokratik üniversite” ile ilgili

konuflmalar yapt›lar. 

Saat 20.00 da GGrruupp YYOORRUUMM

sahneye ç›kt›. 5000’in üzerinde in-

san GGrruupp YYOORRUUMM’un söyledi¤i

flark›lara efllik etti. 

Konser aras›nda Ahmet Kulaks›z

konuflma yapt› ve Canan Kulaks›z’›

anlatan bir slâyt gösterimi yap›ld›.

fienlik Grup YORUM konserinden

sonra bitirildi.

6. CCanan KKulaks›z aalternatif öö¤renci flflenli¤i

Binlerce Canan’d›k Orada

‹zmir’de faflist sald›r›lar protesto edildi
‹‹zzmmiirr’’de 21 May›s  günü, HHaallkk CCeepphheessii taraf›ndan üniversitelerdeki

faflist sald›r›larla ilgili eylem yap›ld›. 

Eylemde, baflta ‹‹zzmmiirr GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii üyesi ö¤rencilere yap›lan sal-

d›r› olmak üzere tüm yurttaki sivil ve resmi faflist sald›r›lara de¤inildi.

Zonguldak’taki maden oca¤›nda, göçükte hayat›n› kaybedenlerinde ayn›

faflist zihniyet yüzünden hayat›n› kaybetti¤i belirtildi.

‹stanbul’dan sald›r›larla ilgili gelen heyet ad›na TAYAD yönetim ku-

rulu üyesi Mehmet Güvel bir konuflma yapt›.  Ö¤rencilerin u¤rad›¤› sald›-

r›da, sald›r›n›n oldu¤u yere 100 metre uzakl›kta olan ve müdahale etme-

yen emniyet  hakk›nda suç duyurusunda bulunduklar›n› aç›klad›.   
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GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu
üüyyeelleerrii aadd››mm aadd››mm
AAnnkkaarraa’’yyaa yyüürrüümmeeyyee
ddeevvaamm eeddiiyyoorrllaarr..
YYüürrüüyyüüflflüünn tteemmppoossuu bbiirr ggüünn
ddaahhii ddüüflflmmeeddii.. AAtt››llaann hheerr
aadd››mm ggeennççllii¤¤ii ggeelleecceekkssiizz
bb››rraakkaann eeggeemmeennlleerree,,
eemmppeerryyaalliizzmmee ss››kk››llaann bbiirr
kkuurrflfluunn nniitteellii¤¤iinnddee..

44.. ggüünn

NNeerreeddeeyyssee hheerrkkeess ppaarr aall››
ee¤¤iittiimm mmaa¤¤dduurr uu

Gençlik Federasyonu'nun 17

May›s günü 'Paras›z E¤itim ‹stiyo--

ruz Alaca¤›z' kampanyas› dahilinde

bafllatm›fl oldu¤u AAdd››mm AAdd››mm AAnn--

kkaarraa YYüürr üüyyüüflflüü 33.. ggüünnddee GGeemm--

lliikk''ttee,, 44.. ggüünnddee BBuurrssaa''ddaa yyaapp››llaann

eeyylleemmlleerrllee ddeevvaamm eeddiiyyoorr..

Dev-Gençliler yürüyüfllerinin 3.

günü alan 19 May›s’ta Gemlik'e

ulaflt›lar. Orhangazi'den Gemlik'e

yürürken yol boyunca "Hakl›y›z

Kazanaca¤›z, Dev-Genç, Gündo¤--

du" marfllar›n› söyleyerek yürüyen

Dev-Gençliler’i tarlada çal›flan iflçi--

ler havaya atefl ederek, ›sl›klar çala--

rak ve alk›fllayarak selamlad›lar.

Gemlik'e gelindi¤inde Gemlik Hak--

lar Derne¤i çal›flanlar› taraf›ndan

karfl›lanan Dev-Gençliler Gemlik'in

yoksul mahallelerinden biri olan

Mezbaha Mahallesi’ne sloganlar efl--

li¤inde, kufllama yaparak, mahalle

halk›na bu kampanyan›n neden ya--

p›ld›¤›n› anlatan bildirileri da¤›ta--

rak ve meclise götürülmek üzere

imzalar› toplayarak girdiler. 

Mezbaha mahallesinden kortej

oluflturularak, zeytin hali boyunca

Dereboyundan, iskele meydan›na

do¤ru yürünerek, burada bir aç›kla--

ma yap›ld›. Yürüyüfl s›ras›nda

"Harçlar Ve Kay›t Paralar› Kald›r›l--

s›n", "Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin

Tutuklanan Ferhat Tüzer Ve Berna

Paras›z e¤itim için aflt›k 
yüzlerce kilometreyi

Bahad›r Ensari ((Gemlik)

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Mesle¤iniz

nedir?

BBaahhaadd››rr:: Makineciyim

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Sizin ço--

cuklar›n›z var m›?

BBaahhaadd››rr:: Hay›r yok

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: E¤itimin

ücretli olmas›na ne diyorsunuz? 

BBaahhaadd››rr EEnnssaarrii:: E¤itim zaten her

insan›n mutlaka görmesi gereken

bir fley. Zaten gençlerin ö¤rencile--

rin ailelerine külfeti bu sistemde

çok daha yüksek. Ama e¤itim bir

ihtiyaç, ekmek su gibi bir fley. Çün--

kü bilgi gerekli insanlara. Aileler

çocuklar›n› çok seviyor, onlar için

bir çok fedakârl›k yap›yorlar. Ço--

cuklar›n›n e¤itim görmeleri ve on--

lar için daha iyi hayat sürmelerini

istiyorlar. Sistem onlar›n bu istek--

lerini karfl›lam›yor. Tamamen para--

l› duruma getiriyorlar, daha ileri

konumlarda daha da kötü gözükü--

yor. Benim de bir ye¤enim var. Li--

sede okuyor. Yar›n üniversiteye na--

s›l gidecek... Ya da lisede zaten

masraflar›… Fakat e¤itimin kendi--

si de kötü

bir de paral›

tüccar zihni--

y e t i n d e n

baflka bir

fley de¤il…

GGeennççlliikk FFee--

ddeerraassyyoonnuu::

Bu yürüyüfl

için ne söylemek istersiniz.

BBaahhaadd››rr:: Yürüyüfl zaten bir gelene--

¤in göstergesi. ‹flçi haklar› ya da ifl--

çi çocuklar›n›n haklar›n›n daha ileri

gitmesi için bir öncü konumunda.

Daha iyi duyurulursa e¤er daha et--

kili olaca¤›n› düflünüyorum.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Son olarak

söylemek istedi¤iniz bir fley var m›?

BBaahhaadd››rr:: Bu tür yürüyüfller hak al--

man›n bir yöntemi. Çeflitlendiril--

meli ve di¤er kesimleri de yanyana

getirebilmenin yollar› bulunabil--

meli. Daha planl› daha programl›

bir flekilde di¤er çevreleri çekebil--

me çal›flmas› yap›lmal›. Ama buna

ra¤men olmas› dahi flu anda iyi bir

geliflme. ‹yi bir sonuç alaca¤›n› dü--

flünüyorum.
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Y›lmaz'a Özgürlük" yazan pankart--

la birlikte k›rm›z› flamalar› ve kam--

panyan›n taleplerinin yaz›l› oldu¤u

dövizlerle açan Dev-Gençliler

Gemlik halk›na bildiriler da¤›tarak

imza toplad›lar.

Yürüyüfl s›ras›nda bildiri da¤›t›--

l›rken bir yandan da halkla sohbet--

ler edildi. Bildiri almak için gelen

bir gençte paral› e¤itim ma¤duru ol--

du¤unu ve bu yüzden okulu b›rak--

mak zorunda kald›¤›n› söyledi. 

Neredeyse herkes paral› e¤itim

ma¤duru oldu¤u için destek bir hal--

yi fazlayd›. ‹nsanlar evlerinin bal--

konlar›ndan Dev-Gençliler’i alk›fl--

larken bir annede paras› olmad›¤›

için çocu¤unu ana okuluna gönde--

remedi¤inden flikayet ediyordu. 

‹skele Meydan›’nda yap›lan

aç›klaman›n ard›ndan Gemlik Hak--

lar Derne¤i’nde bir müddet dinle--

nildi ve Bursa’ya do¤ru yola ç›k›ld›. 

Ayn› gün 52 km sonra  Bursa’ya

giren Dev-Gençliler’i Bursa Haklar

Derne¤i üyeleri karfl›lad›lar. 

Ertesi gün Fomara ve Fevzi Çak--

mak Caddesi üzerinden Kent Mey--

dan›’na yürüyüfl yap›ld›. "Paras›z

E¤itim ‹stemek Suç De¤ildir", "Ö¤--

renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z",

"Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n Dev-

Genç'liler" sloganlar›n› at›lan ey--

lemde; cadde boyunca "halk›m›z

paras›z e¤itim bu ülkenin halk›na

uygulanan en büyük adaletsizlikler--

den biridir, harçlar, kay›t paralar›

e¤itimde özellefltirme için baflvuru--

lan politikalard›r" diyerek kampan--

ya anlat›ld›.

Meydanda yap›lan aç›klaman›n

ard›ndan Kestel'e do¤ru harekete

geçildi. Kestel'de Cemevi'nde yeni--

len yeme¤in ard›ndan ‹negöl'e do¤--

ru yola ç›k›ld›.

55.. ggüünn

21 May›s günü ‹negöl’e gelindi--

¤inde verilen molada bir fabrikada

yemek yenildi. Fabrika sahipleri

kullan›lmayan bir alan› Dev-Genç--

liler’e vererek yard›mc› oldular. Ge--

len misafirlerin Dev-Gençliler oldu--

¤unu ö¤renen fabrika sahipleri ye--

mek ihtiyaçlar›n›n bir k›sm›n› karfl›--

lad›lar. Buradan bir müddet dinle--

nildikten sonra ‹negöl ç›k›fl›ndaki

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Mesle¤iniz

nedir?

AAyydd››nn KKaabbaakkçç››:: Rençperlik ve ba-

l›kç›l›k

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: E¤itimin

paral› olmas›na ve bu yürüyüfl hak--

k›nda ne düflünüyorsunuz?

AAyydd››nn KKaabbaakkçç››:: Biz bu konular›

takip ediyoruz. Bu konu Türkiye'yi

meflgul etmesi laz›m e¤ilmeleri la--

z›m. Ama y›llard›r siyasi iktidarlar

yani öyle bir konuda çözüm yarat--

m›yorlar. Gençler bunun peflini b›--

rakm›yorlar. Ama inan›yorum ki ya

da yani umutluyuz ki, Allah'tan

umudumuz var bu konu da. Gençli--

¤in de umudu var ki ta ‹stanbul'dan

buralara kadar yürüyerek geldi¤ine

göre ve de ‹stanbul'da olsun Anka--

ra'da olsun televizyonda gördü¤ü--

müz kadar›yla paras›z e¤itim isti--

yorlar harçlar›n kald›r›lmas›n› isti--

yorlar. Hakl›lar bu konu da.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Bugün e¤i--

tim sisteminin ne kadar paral› oldu--

¤unu biliyor musunuz?

AAyydd››nn KKaa--

bbaakkçç››:: Pa--

ral› olmas›

zaten bir

p r o b l e m .

Ben çocuk

okutman›n

kolay bir

fley oldu--

¤unu tahmin etmiyorum. Bizim de

ye¤enlerimiz var. Hepsi üniversite--

yi bitirdiler. Biliyoruz yani çocuk--

lar ne kadar s›k›nt›larla okudular,

ne kadar paralar›n gitti¤inin bir ço--

cu¤u okutman›n ne kadar maliyetli

oldu¤unu falan biliyoruz.  Bundan

dolay› çevremizde okuyamayan

birçok insan var. Bu zamanda ço--

cuk okutmak üniversite okutmak

yat›l› okutmak çok zor.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Bu yürü--

yüfl için son olarak söylemek iste--

di¤iniz ve yürüyenler için

AAyydd››nn KKaabbaakkçç››:: fian olsun nam ol--

sun çocuklara, iyi yani hofluma git--

ti. Selaml›yorum onlar›. Hakl›lar

inflallah kazan›rlar.

ESK‹fiEH‹R BURSA
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Mezit Deresi’ne kadar 5 saat daha

yüründü ve burada konakland›. 

Bursa’dan hareket edildi¤i an--

dan itibaren bölge halk›n›n yürüyü--

fle olan ilgisi büyüktü. Geçilen gü--

zergâh boyunca tarlada çal›flan iflçi--

ler bu yürüyüflün neden yap›ld›¤›n›,

nereden gelindi¤ini kaç gündür yü--

ründü¤ünü sordular. Yine ayn› fle--

kilde yol boyunca aç›lm›fl olan

meyve stantlar›ndan her seferinde

ikramlar al›nd›. Yoldan arabas›yla

geçen insanlar Dev-Gençliler’e ye--

mek getirdiler.

66.. ggüünn

Dev-Gençliler 6. günün sabah›

tekrar yürüyüfle bafllad›lar. Mezit

Deresi boyunca ilerleyerek toplam

52 km sonra Bozüyük’ün ç›k›fl›nda

konaklan›ld›. 

Ya¤mur ya¤d›¤› s›rada bir ben--

zin istasyonunun yan›ndan geçilir--

ken istasyonda konaklayan 50 yafl--

lar›nda bir amca üzerindeki yelekle--

ri ç›kararak “üflümüflsünüz iki tane

var ama ›s›n›rs›n›z” en az›ndan di--

yerek yeleklerini verdi.

Ö¤le yeme¤i için bir petrol ofi--

sinde verilen molada iflyeri sahibi

ve çal›flan iflçilerle sohbet edildi.

Sohbetlerde iflyeri sahibi üniversite

mezunlar›n›n da iflsiz oldu¤unu söy-

lerken bir iflçide k›zlar›n› okutabil-

mek için oraya gelerek çal›flt›¤›n›

söyledi.

Bozüyük ç›k›fl›nda konaklan›lan

benzin istasyonuna önceden giden

sivil polisler iflyeri sahibiyle konu--

flup yer vermemesini söylemifller.

Benzin istasyonuna gelindi¤inde ar--

kadan gelen jandarma “burada kala--

mazs›n›n›z, kal›rsan›z yetkimizi

kullanarak sizi buradan ç›kar›r›z”

diyerek tehdit edince Dev-Gençli--

ler’’den “biz buradan ç›km›yoruz ç›--

karacaksan›z gelin ç›kar›n” cevab›--

n› ald›lar. Daha sonra iflyeri sahibiy--

le konuflularak kal›nmas› için uygun

bir yer ayarland›.

Benzin istasyonunda kalan opera--

tör iflçileri Dev-Gençliler’in yan›na

gelerek yapt›klar› çay› ikram ettiler. 

77.. ggüünn

22 May›s günü yürüyüfllerine

devam eden Dev-Gençliler 35 kilo-

metre yürüdükten sonra Eskiflehir’e

ulaflt›lar. 

Eskiflehir’e var›ld›¤›nda ertesi

gün bas›n aç›klamas› yapmak üzere

evlere da¤›l›nd›.

88.. ggüünn

““ÇÇookk ddoo¤¤rruu bbiirr iiflfl
yyaapp››yyoorrssuunnuuzz””

23 May›s günü Adalar Migros

önünde toplan›larak, yürünmeye

baflland›. Yunus Emre Yerleflkesi’’ne

gelindikten sonra burada bir

aç›klama yap›ld›.

Bas›n aç›klamas›n› okuyan Gök--

çe Uluada mücadele edilmezse ka--

zan›lmayaca¤›n›, bunun için difle

difl bir mücadele edilmesi gerekti¤i--

ni söyledi. Cengiz Topel ve Üniver--

site Caddesi boyunca imza topland›,

bildiri da¤›t›ld›. Bir terzihanenin

önünden geçilirken ise imza atan

terzi içeride dört kiflinin daha oldu--

¤unu söyleyerek “Onlarda imza

versin çok do¤ru bir ifl yap›yorsu--

nuz baflbakan›n o¤lu gemi sahibi

olurken halk çocuklar› paras› olma--

d›¤› için okuyam›yor” diyerek as--

l›nda her fleyi ifade etmifl oldu. 

Eylemin ard›ndan Ankara’ya

do¤ru yola ç›k›ld›. Eskiflehir yolu

20. kilometre Türkmentokat Mevki--

i’nde bir benzin istasyonunda

akflam konaklan›ld›.

99.. ggüünn

9. gün sabah Ankara'ya do¤ru

hareket edildi.

Türkmentokat Mevkii'nden Do--

¤anca Köy'ü dinlenme tesislerine

kadar toplam 28 km yüründü. Bura--

da ö¤le yeme¤i için ara verildi. 

Di¤er günlerden farkl› olarak 9.

günde ya¤murun az ya¤mas›, yürü--

yüflü olumlu bir flekilde etkiledi. Ve

Türkmentokat Mevkii’nden Kay--

maz Beldesi’ne kadar toplam 40 km

yürünerek o gün için yürüyüfle saat

20.30'da ara verildi.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Yürüyüfle

nereden kat›l›yorsunuz? Kaç gün--

dür yürüyorsunuz?

MMeelliiss CCiiddddiioo¤¤lluu:: Ankara'dan kat›l›--

yorum ve yedi gündür yürüyorum.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Yürüyüfle

bafllama karar›n› neden ald›n›z?

MMeelliiss CCiiddddiioo¤¤lluu:: Bu yürüyüfl e¤itim

sistemindeki adaletsizli¤e karfl› bir

yürüyüfl. Bu e¤itim sisteminde her--

kes okuyam›yor. Zaten ben ö¤renci--

yim. Temel sorunlar›mdan biri bu.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Yürüyüflün

bugün 9. günü flu anki düflünceleri--

niz nedir?

Melis Ciddio¤lu: Yorulduk, yorul--

dum. Sakatland›m ama burada ol--

maktan mutluyum. Böyle tarihi bir

eyleme kat›ld›¤›m için, kendimi

çok flansl› hissediyorum. 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Yürüyüfl

boyunca sizi en çok etkileyen ya da

en çok dikkatinizi çeken olaylar›n

nelerdir?

MMeelliiss CCiiddddiioo¤¤lluu:: Gitti¤imiz her--

yerde bu kadar olumlu tepkiler ala--

ca¤›m›za inanm›yordum. Bize kor--

na çal›yor, meyve veriyor ve su ve--

riyorlar. Ellerinde olanlar› paylaflt›--

lar. Bu bize çok moral verdi.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: fiu anda

ayaklar›n›z›n durumu nas›l?

MMeelliiss CCiiddddiioo¤¤lluu:: Biraz su toplad›,

fliflti, morard› o kadar. Bacaklar›m

da a¤›r›yor.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Yolun ba--

fl›nda yolun sonunu hiç düflündü--

nüz mü? Hayal ettiniz mi?

MMeelliiss CCiiddddiioo¤¤lluu:: Evet düflündüm.

Yolun bafl›nda sanki yürüyece¤iz

yürüyece¤iz bitmeyecek gibi geli--

yordu. Ama zaman o kadar h›zl›

geçti ki fark›na varamad›m yolda

yürürken e¤leniyoruz. Buradaki

dayan›flma, buradaki ortamdan

kaynakl› günler çabucak geçip gi--

diyor 5 günümüz kald›.

Son olarak herkesi "Paras›z E¤itim

‹stiyoruz Alaca¤›z" kampanyas›n›

desteklemeye ve Dev-Genç saflar›-

na mücadeleye ça¤›r›yorum. Ba-

¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm

için savaflmaya ça¤›r›yorum çünkü

bütün sorunlar›m›z›n çözümü sos-

yalizmdedir.

Alternatif DEVR‹MC‹LERD‹R!

30 May›s
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“‹‹ssttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz!!” dedik.

Çünkü alaca¤›m›za inanarak ç›kt›k

yola. Bugün de¤ilse yar›n ama mut-

laka alaca¤›z!..

Emperyalizmin halklara reva

gördü¤ü adaletsizlikle, haks›zl›kla,

sömürü ve geleceksizlikle en yo¤un

çeliflkiyi yaflayan biz gençli¤iz. Dü-

zenin, halk›n ve gençli¤in

karfl›s›na ç›kard›¤› ““yyookk”

lar›n karfl›s›na talepleri-

mizle ç›kt›k dünden bu-

güne. Ama ““iisstteemmeekk”

bafll› bafl›na yeten bir fley

de¤ildir. 

Hiçbir hak yok ki, öy-

lece verilmifl olsun. Aksi-

ne mücadele etmeden, be-

deller ödemeden haklar›n

kazan›lamayaca¤›n› ö¤-

retti bu yönüyle bize düzen sahiple-

ri. 

‹‹ssttiiyyoorruuzz aammaa vveerrmmeezzsseenniizz ddee

aallmmaass››nn›› bbiilliirriizz demek cürettir, id-

diad›r. ‹flte tam da bunun için “Ala-

ca¤›z” diyoruz.

““ÖÖ¤¤rreenncciiyyiizz,, HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaa--

ccaa¤¤››zz!!”” diyoruz, çünkü kazanaca¤›-

m›z› biliyoruz. Bugün de¤ilse yar›n

ama mutlaka kazanaca¤›z!..

En ““yyaallnn››zz” oldu¤umuz zaman-

larda bile dimdik durduk. Gücümü-

zü tarihsel hakl›l›¤›m›zdan ald›k

çünkü. 12 Eylül mahkemelerinde

yarg›lanan konumdayken yarg›la-

yan meflruluk yaratt› bu slogan›. 

Bu slogan›; kavgam›z›n er ya da

geç kazanaca¤›na olan inanc›m›z

yaratt›. Bugün kendi yapt›klar› ana-

yasalarda bile

yazmadan ge-

çemeyecekleri

kadar temel bir hakt›r e¤itim hakk›.

E¤itimi paras›z ve eflit olarak ver-

mek devletin görevidir.

Bir hak olan e¤itimi vermiyor-

lar. Aksine bu hakk›m›z her gün bi-

raz daha gasp ediliyor. E¤itim ku-

rumlar›n› ticarethaneye dönüfltüren,

ö¤rencileri müflteri gören zihniyet

sömürüyü nas›l daha fazla art›r›r›m

hesab› yap›yor. Bu hesab› bofla ç›-

karacak olan bizim mücadelemiz-

dir. 

1177 MMaayy››ss Pazartesi günü saat

13.00'de ‹‹ssttaannbbuull--KKaarrttaall MMeeyyddaa--

n›'nda aç›klama yapt›ktan sonra ç›k-

t›k yola. Yapt›¤›m›z aç›klamalarda;

Paras›z e¤itim hakk›m›z için günler

öncesinden yürüyece¤iz dedik. Ta-

leplerimiz somut ve net: ““KKaayy››tt ppaa--

rraallaarr›› vvee hhaarrçç ppaarraallaarr›› kkaalldd››rr››ll--

ss››nn!!””

YYolumuz uzun ve zorluydu. Ki-

mileri, “oo kkaaddaarr yyooll yyüürrüünnüürr

mmüü??” dedi ama biz yürüdük. Hakk›-

m›z olan› almak için her yolu dene-

riz dedik ve ç›kt›k yola. 

Yolumuz boyunca gördü¤ümüz

her insana uzatt›k bildirilerimizi,

hepsinden bir imza istedik. Gördü-

¤ümüz herkese “nneeddeenn ppaarraass››zz ee¤¤ii--

ttiimm iisstteeddii¤¤iimmiizzii””,, “nneeddeenn yyüürrüüddüü--

¤¤üümmüüzzüü””,, “oonnllaarr››nn nneeddeenn ddeesstteekk

vveerrmmeessii ggeerreekkttii¤¤iinnii”” anlatt›k. 

Bal›kç›s› da vard› aralar›nda,

makinecisi de. Çocu¤u olan› da var-

d› olmayan› da. Okuyabileni de var-

d›, okuyamayan› da. Hepsi dinledi

bizi, hak vermeyen, des-

teklemiyorum diyeni yok-

tu.

Kimi üstündeki yele-

¤ini ç›kard› verdi üflüme-

yelim diye, kimi yemek

verdi. Tarlas›nda çal›fl›r-

ken bizi görüp sevinen

yafll› amca havaya silah s›-

karak gösterdi sevincini. 

Biz yürürken bizimle

gelemeyen arkadafllar›-

m›z da imza toplamaya,

bildiri vermeye, anlatmaya devam

ettiler kald›klar› yerlerde. 3311 MMaayy››ss

günü imzalar› TBMM’ye teslim

edece¤imizi, herkesin destek için

gelmesi gerekti¤ini anlatt›lar. 

Kampanya eme¤imizdir. Emek

veren herkes de orda olmal›d›r. Bir

imza çok fley de¤ifltirir, bir imza ve-

ren herkes orda olmal›d›r. Bildiriyi

okuyup da hak verenler, destek ol-

mak isteyenler, bir ses de ben kata-

y›m diyenler orda olmal›d›r.

ÇÇaa¤¤rr››mm››zz hheerrkkeesseeddiirr!!.... Paras›z

e¤itim için, imzalar› teslim etmek

için sen de 31 May›s’ta Sakarya

Caddesi’nde bize kat›l, birlikte gö-

türelim imzalar› TBMM’ye. 

Hakk›m›z olan› birlikte isteye-

lim. Birlikte kazanal›m.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

PARASIZ E⁄‹T‹M ‹Ç‹N
31 MAYIS’TA
ANKARA’DA
BULUfiALIM!

Gençlik Üzerine SÖZLERBunlar› B‹L‹YOR 
MUSUNUZ?

TTüürrkkiiyyee ‹‹ssttaattiissttiikk KKuurruummuu’’nnuunn vveerriilleerrii--

nnee ggöörree:: Ülkemizde, 6-17 yafl grubundaki yaklafl›k 1

milyon çocuk okula gidemeyip bir iflte çal›fl›yor.

Yine okula gidenlerin %2’si yani 300 binden fazla

çocuk hem çal›fl›p hem okuyor.

Çocuklar›n okula devam edememesinin en büyük

nedenini ise %22.4 ile okul masraflar› oluflturuyor.

GGeennçç kkoommüünniisstt hheerr flfleeyyddee iillkk bbaaflflttaa oollmmaakk

iiççiinn mmüüccaaddeellee eettmmeellii,, bbaaflflkkaa bbiirr dduurruummddaa bbuu--

lluunndduu¤¤uunnddaa kkeennddiinnii hhuuzzuurrssuuzz hhiisssseettmmeellii kkii,,

hheerr flfleeyyddee iillkk bbaaflflttaa oollmmaakk iiççiinn mmüüccaaddeellee eett--

mmeelliiddiirr..  

CCHHEE
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Devletin yozlaflt›rma sald›r›lar›-

na karfl› ç›kan, yoksul halk çocuk-

lar›n›n da e¤itim hakk›ndan yarar-

lanabilmesi için paras›z e¤itim iste-

yen Gençlik Federasyonu üyeleri

iktidar›n hedefi olmaya  devam edi-

yor.  Yozlaflmaya ve paral› e¤itime

karfl› mücadeleyi yükselten Dev-

Gençliler’den önce Baflbakan’›n

karfl›s›nda “Paras›z E¤itim ‹stiyo-

ruz” pankart› açan Ferhat Tüzer ve

Berna Y›lmaz tutukland›. Ard›ndan

yozlaflmaya karfl› yap›lan “Dev-

Genç Kültür fienli¤i”ne sald›ran

polislerin gözalt›na ald›¤› Ayberk

Demirdö¤en, Ekin Dalbudak, Mel-

tem Kelefl ve Çi¤dem Yakfli keyfi

bir flekilde tutukland›lar. Son olarak

evleri ve dernekleri bas›lan Erzin-

can Gençlik Derne¤i ve Gençlik

Federasyonu üyeleri demokratik

eylemlere kat›lmalar› bahane edile-

rek tutukland›. 

Tutuklamalar›n ard›ndan perva-

s›zl›¤›na devam eden Erzincan po-

lisi Gençlik Derne¤i’in basarak Yü-

rüyüfl ve Tav›r dergilerine, takvim-

lere ve derne¤in kütüphanesinde

bulunan kitaplara el koydu. 

‹ktidar›n Dev-Gençliler’e yöne-

lik bu sald›r›lar› 19 May›s günü An-

kara’da yap›lan eylemle protesto

edildi. Yüksel Caddesi’nde topla-

nan Ankara Gençlik Derne¤i üyele-

ri burada yapt›klar› aç›klamada;

“Yozlu¤a, batakl›¤a, teslimiyete al-

ternatif tek güç olan Dev-Genç ge-

lene¤ini bitirmeye, onu sahipsiz b›-

rakmaya çal›fl›yorlar ama hayk›r›-

yoruz yine; y›lmayaca¤›z, gençli¤i,

vatan›m›z› sahipsiz b›rakmayaca-

¤›z, sizin yaratmaya çal›flt›¤›n›z

gençlik olmayaca¤›z.” dediler.

Gençli¤e yönelik bu sald›r›larla

ilgili Gençlik Federasyonu, Adana

Gençlik Derne¤i ve Edirne Gençlik

Derne¤i’de yay›nlad›klar› yaz›l›

aç›klamalarla, sald›r›larla seslerinin

k›s›lamayaca¤›n› belirterek, bask›-

lar›n, gözalt›lar›n, tutuklamalar›n›n

mücadelelerini engelleyemeyece¤i-

ni vurgulad›lar.

Dersim'de Paras›z E¤itim
Kampanya Çal›flmas›

Dersim Gençlik Derne¤i Giriflimi taraf›ndan 22

May›s günü Yeralt› Çarfl›s›'n›n üzerinde “Paras›z E¤i-

tim” talebiyle imza masas› aç›ld›. Yürüyüfl dergisinin

tan›t›m› ve sat›fl›n›n da yap›ld›¤› masada  “Ad›m Ad›m

Ankara” yürüyüflüyle ilgili bilgi verildi. Bir buçuk sa-

at aç›k kalan masada “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-

¤›z” ve “Paras›z E¤itim Hakk›m›z ‹çin Ad›m Ad›m

Ankara'ya Yürüyoruz” bafll›kl› bildiriler da¤›t›ld›.

Elaz›¤’da Paras›z E¤itim Paneli
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriflimi taraf›ndan 23 Ma-

y›s günü Elaz›¤ Haklar Derne¤i'nde “Paras›z E¤itim

‹stiyoruz, Alaca¤›z” konulu panel yap›ld›.

Panelde ilk olarak "Bir Dev-Gencimiz Var" adl›

slayt gösterildi. Slayt›n ard›ndan Elaz›¤ F›rat Üniver-

sitesi'nden Ça¤dafl Aktepe üniversitelerdeki e¤itimin

sorunlar›ndan ve ö¤rencilerin e¤itimde yaflad›¤› mad-

di sorunlardan bahsetti. Ard›ndan sözü alan Yeter Rey,

Elaz›¤’da liselilerin yaflad›¤› sorunlar› anlatt›. 23 kifli-

nin kat›ld›¤› panel Grup Umuda Türkü’nün söyledi¤i

türkülerle sona erdi.

Adana’da ‹mza Masas› Aç›ld›
Adana’da “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”

kampanyas› kapsam›nda imza masas› aç›ld›. 

22 May›s günü Çakmak Caddesi üzerinde bir

buçuk saat aç›k kalan masaya gelenler ayn› sorunlar›

yaflad›klar›n› ve kampanyay› desteklediklerini belirtti-

ler.

‹mza masas›nda s›k s›k 17 May›s günü ‹stanbul’-

dan “Ad›m Ad›m Ankara” yürüyüflünün bafllad›¤› ve

31 May›s’ta tüm illerden Ankara’ya gidilerek imza-

lar›n meclise teslim edilece¤i anlat›ld›.

Gençlik Üzerindeki Bask›lar
Protesto Edildi
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22 fiubat’ta D‹SK, KESK, Türk-‹fl

ve Kamu-Sen’in ald›klar› genel

grev karar› do¤rultusunda KESK 26

May›s günü bir günlük ifl b›rakma

eylemi yapt›. Türkiye genelinde

yap›lan eylemlerde iflçiler, memur-

lar, emekçiler alanlardayd›lar. 

‹‹ssttaannbbuull:: KESK’e ba¤l› sendika-

lar, demokratik kitle örgütleri, siya-

si  partiler ve devrimci örgütler Ça-

pa T›p Fakültesi ve Sirkeci Gar› ol-

mak üzere 2 kol üzerinden Beyaz›t

Meydan›’na yürüdüler.

Çapa yönünde oluflturulan korte-

jin bafl›nda KESK imzal› “Zongul-

dak’ta 30 Maden ‹flçisini Kaybettik,

Türkiye ‹flçi S›n›f›n›n Bafl› Sa¤ol-

sun” yaz›l› pankart tafl›nd›.

Devrimci Memur Hareketi de

“Özellefltirmeye, Tafleronlaflt›rma-

ya, Güvencesiz Çal›flt›rmaya Karfl›

Birleflelim, Örgütlenelim!” yaz›l›

pankart›yla Çapa’da toplanan yürü-

yüfl  kolunda yerini ald›. Yürüyüfl

boyunca “Emekçiyiz Hakl›y›z Ka-

zanaca¤›z, Yaflas›n Örgütlü Müca-

delemiz, Tekel ‹flçisi Yaln›z De¤il-

dir, Maden Kazas› Kader De¤ildir”

sloganlar› at›ld›. “Hakl›y›z Kazana-

ca¤›z ve Gündo¤du” marfllar› okun-

du.

Beyaz›t Meydan› giriflinde iki

yürüyüfl kolu birleflerek Beyaz›t

Meydan›’na girildi. Burada kat›l›m

3500’e ulaflt›.

Alanda KESK Genel Baflkan›

Sami Evren aç›klama yaparak; Bu-

gün KESK’in ve dostlar›n›n 81 ilde

üretimden gelen gücü kullanarak

tam gün ifl b›rakma eylemi yaparak

alanlarda oldu¤unu söyledi.

Daha sonra Zonguldak Karadon

Maden Oca¤›’nda katledilen 30 iflçi

için iflçi s›n›f›na ve emekçilere bafl-

sa¤l›¤› diledi¤ini söyledi.

Evren, konuflmas›n›n devam›nda,

KESK'in masa bafl›nda de¤il, sokakta

mücadele ile kuruldu¤unu belirterek,

26 May›s Genel Grevi

‹flçiler, Memurlar, Emekçiler
Alanlardayd›lar!

Ülkemizde Gençlik

Work And Travel
ya da Amerika’da
Sömürülmek

Üniversitelerde gençli¤in gele-

ce¤i üzerinden oynanan oyunlardan

ne ilkidir “wwoorrkk aanndd ttrraavveel”, ne de

son olacakt›r. Sorunu kendi yaratan

düzen,   ““ççöözzüüyyoorr,, yyaarrdd››mmcc›› oolluu--

yyoorr” izlenimi yaratamazsa, ayakta

duramayaca¤›n› bilir çünkü.

“WWoorrkk aanndd ttrraavveell”, ö¤renci

gençli¤i sömürmenin, emek sömü-

rüsünün, yozlaflt›rman›n, gençli¤i

kendi de¤erlerinden kopar›p, Ame-

rikanc› bir gençlik yaratma çabas›-

n›n ad›d›r. 

Ö¤renciler AAmmeerriikkaann flfliirrkkeettllee--

rriinniinn ülkemizdeki anlaflmal› oldu¤u

flirketler arac›l›¤›yla bbeellllii mmiikkttaarrddaa

ppaarraayy›› yat›rarak

Amerika’da bir

yerde ifl buluyorlar. Burada ççaall››flflaa--

rraakk hem ppaarraa kkaazzaannmmaayy›› hem de

‹‹nnggiilliizzcceessiinnii gelifltirmeyi hedefler-

ler. Ama bu, gençli¤i aldatman›n

görünürdeki  yüzüdür.

Yaz›n bafllamas› ve turistlerin

gelmesi ile hareketlenen turizm sek-

töründe ucuz çal›flt›r›lacak emekçi-

lere ihtiyaç vard›r.

Ucuz iflçi için dil ö¤renen,  Ame-

rika’da çal›fl›p, okuyan ö¤renciler

seferber edilir. “WWoorrkk AAnndd TTrraavveell”

program› daha çok yaz ifllerini kap-

sar. Çal›flt›klar› yerlerde ço¤unlukla

kalacak yer ve yemek imkân› sa¤-

lanmaz ö¤rencilere. 

Bunlar› cebinden karfl›lamak zo-

runda kalan ö¤renci, e¤er iflini de-

¤ifltirmek isterse flirketin iznini al-

mak zorunda b›rak›l›r. K›sacas›, çok

zor flartlarda çal›flmaktad›r ö¤renci-

ler. 

Amaç, Amerika’n›n belirledi¤i

yerlere ucuz iflgücü sa¤lamak ve

ö¤rencinin s›rt›ndan kar etmektir.

Ö¤rencilerin büyük k›sm› arac› flir-

ketlere yat›rd›klar› paray› bile ç›ka-

ramam›fl olarak dönerler.

Uygulaman›n baflka bir amac› da

AAmmeerriikkaann mmooddeellii ggeennççlliikk yarat-

makt›r. Zaten program›n tan›t›mla-

r›nda “AAmmeerriikkaann hhaallkk››yyllaa kkaayynnaaflfl--

mmaa”” diyerek özendirilen fley budur. 

Amerika’n›n yoz kültürünü yay-

mak için kullan›lan bu uygulama ile

gençlik yozlaflt›r›larak, Amerikan

hayran› bir gençlik haline getirilme-

ye çal›fl›l›yor.

Emperyalistlerin bu oyununu

bozmak için ülkemizin her yan›nda

“AAmmeerriikkaa DDeeffooll” fliar›n› yükseltip,

emperyalizmi teflhir edelim! 

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

‹stanbul

‹stanbul
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“Mücadelemiz sokakta sürecektir.

Her yerde zulüm eden AKP'ye karfl›

direniflimiz sürecek” diyerek, hukuk-

suzluk, bask› ve iflten at›lmalar her

yerde devam ediyor diye ifade etti.

Ard›ndan AKP'nin anayasa de¤ifliklik

çal›flmas›n› da ‘sahte’olarak niteleyen

Evren, “Bu anayasa iflçiler için hiçbir

güvence getirmiyor. Bu bir aç›l›m de-

¤il faflizmin ayak sesleridir. Mücadele

etmek zorunday›z, kararl›l›¤›m›z› sür-

dürmek zorunday›z” dedi. Evren’in

aç›klamas›n›n ard›ndan eylem sona

erdi.

MMeerrssiinn:: Tren Gar› önünden baflla-

yan eylemde ‘Madendeki 30 Emek-

çiyi Öldüren Kader De¤il, AKP’nin

Özellefltirme Ve Tafleronlaflt›rma

Politikalar›d›r’ yaz›l› pankart aç›ld›.

Lise ve üniversite ö¤rencilerinin de

destek verdi¤i eylem de Halk Cep-

hesi, Partizan ve DHF “Tersaneler-

den Maden Ocaklar›na Katliamlar›n

Sorumlusu Faflizmdir! Tekel’den

Toros Devlet Hastanesi’ne Direnen

‹flçilere Selam Olsun!” yaz›l› ortak

bir pankart açarak yerini ald›. ‹stik-

lal Caddesi üzerinden AKP ‹l Bina-

s›'na kadar süren yürüyüflte “Paras›z

E¤itim Paras›z Sa¤l›k, Bugün Tekel

Yar›n Hepimiz Yaflas›n Örgütlü Mü-

cadelemiz” sloganlar› at›ld›.

Eyleme 1000’den fazla kifli ka-

t›ld›.

AAnnkkaarraa:: KESK ve D‹SK'in de ara-

lar›nda oldu¤u sendikalar ve demok-

ratik kitle örgütleri Mithatpafla Köp-

rüsü alt›nda topland›lar. Halk Cephe-

liler de burada topland› ve “Yaln›zca

Devrimciler Verdikleri Sözleri Tutar.

Kazanmak ‹çin Devrimci ‹flçi Hare-

keti Saflar›na” pankart›n› açt›lar. Bu-

radan k›sa bir yürüyüflle Ziya Gö-

kalp Caddesi üzerindeki SSK ‹fl

Merkezi önüne gelindi. 

Tüm kortejlerin alana gelmesin-

den sonra Zonguldak Karadon Ma-

den Oca¤›'nda katledilen 30 iflçi,

Mu¤la'da polisin infaz etti¤i üniversi-

te ö¤rencisi fierzan Kurt ve tüm dev-

rim flehitleri için sayg› duruflu yap›ld›.

Bu s›rada Gençlik Federasyonlular

alana “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz. 17-

31 May›s Tarihlerinde Ad›m Ad›m ‹s-

tanbul'dan Ankara'ya Yürüyoruz” ya-

z›l› pankart› ast›lar. Ard›ndan KESK

fiubeler Platformu ad›na dönem söz-

cüsü Fikret Aslan baflta 4-B, 4-C ve

50-D'de simgeleflen güvencesiz çal›fl-

t›rma ve özellefltirmelere ve çal›flanla-

r›n haklar›n›n gasp edilmesine karfl›

alanda olduklar›n› belirtti. 

KESK Genel Sekreteri Emirali

fiimflek, Genel-‹fl Sendikas› Genel

Sekreteri ve D‹SK Ankara Bölge

Temsilcisi Kani Beko’nun da

konufltu¤u eylem sürerken Türk-‹fl

binas›na girmek isteyen ‹zmir'den

gelen 8 kad›n Tekel iflçisi, sendika

korumalar› ve polis taraf›ndan tar-

taklanarak gözalt›na al›nd›. Eyleme

yaklafl›k 3 bin kifli kat›ld›.

‹‹zzmmiirr:: 26 May›s sabah› Fuar Bas-

mahane Kap›s›’nda toplanan emek-

çiler, burada kortejler oluflturarak

Konak Meydan›’ndaki ‹zmir Büyük

fiehir Belediyesi binas›na do¤ru yü-

rüyüfle geçtiler. Yürüyüfl boyunca

‘Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,

Zafer Direnen Emekçinin Olacak,

Direne Direne Kazanaca¤›z” slo-

ganlar›n› att›lar. Belediye binas›n›n

önünde ilk olarak Zonguldak'ta ve

Malatya'da hayatlar›n› kaybeden

maden iflçileri için bir dakikal›k

sayg› duruflu yap›ld›. KESK ve

D‹SK ad›na konuflmalar yap›ld›ktan

sonra miting sona erdi. Halk Cephe-

si'nin de “Emekçiyiz Hakl›y›z Ka-

zanaca¤›z” pankart›yla kat›ld›¤› ey-

leme 3000 kifli kat›ld›. 

TTüürrkk--‹‹flfl bbiinnaallaarr›› bbiirr ççookk

flfleehhiirrddee iiflflggaall eeddiillddii

‹stanbul’da 24 May›s’ta

direniflteki itfaiye, ‹SK‹ ve TEKEL

iflçileri Türk-‹fl ‹stanbul Bölge

Temsilcili¤i binas›n› iflgal ettiler.

Binaya pankartlar›n› as›p sloganlar

atan iflçiler,  açl›k grevinde olduk-

lar›n› belirttiler.  Eylemlerinin

amac›n›n direnifllerine destek ver-

meyen sendika yönetimlerini prote-

sto etmek oldu¤unu aç›klad›lar.

Ankara’da 25 May›s günü Türk-

‹fl Genel Merkez binas›nda eylem

yapmak için giden Tekel iflçilerine

polis, Türk-‹fl Genel Merkez görev-

lileri ve özel güvenlik görevlileri

sald›rd›. ‹flçiler gözalt›na al›nd›. 

‹zmir'de 25 May›s günü 40 kadar

Tekel iflçifli Alsancak Tekel dura¤›n-

da bulunan Türk-‹fl binas›na giderek

buray› iflgal ettiler. Balkona ve pen-

cerelere pankartlar›n› asan iflçiler

açl›k grevi yapt›lar. Eylemlerine 26

May›s’ta son verdiler.

26 May›s eyleminin 
talepleri
� Baflta 4-C olmak üzere

güvencesiz, kurals›z, esnek tüm

istihdam uygulamalar›ndan

vazgeçilmesi.

� ‹fl güvencesinin sa¤lanmas›.

� "Kiral›k iflçilik" düzenleme-

sinin gündemden ç›kar›lmas›.

� Çal›flma hayat›n› düzenley-

en yasalar›n Uluslararas›

Çal›flma Örgütü (ILO) ve

Avrupa Birli¤i (AB)

normlar›na uyarlanmas›.

� Çal›flanlar›n örgütlenmesi

önündeki engellerin

kald›r›lmas›.

� Kamu çal›flanlar›na grevli,

toplu ifl sözleflmeli sendika

hakk›n›n güvence alt›na

al›nmas›.

MMeerrssiinnAAnnkkaarraa‹‹zzmmiirr



‹flçiler, emekçiler 26 May›s grevi için gün-
ler öncesinden sendikalar›, sendikac›lar› so-
rumlulu¤a, verdikleri sözleri tutmaya ça¤›r-
d›lar.

Ancak bu ça¤r› karfl›l›ks›z b›rak›ld›. Türk-‹fl,
D‹SK, Kamu-Sen gibi 26 May›s’taki grev karar›nda
imzas› olan konfederasyonlar›n o günden bugüne
hiçbir çal›flma yapmad›klar› ortaya ç›kt›. 22 fiu-
bat’ta ald›klar› grev karar›n›n, emekçilerin direnifli-
nin bask›s›ndan kurtulmak için al›nm›fl bir karar ol-
du¤u ortaya ç›kt›. Ciddiyetsiz ve sorumsuz oldukla-
r› ortaya ç›kt›. 26 May›s’a günler kala ald›klar› grev
karar›n› “1 saatlik ifl b›rakma”, “kitlesel bas›n aç›k-
lamalar› türü geri kararlara çevirmeleri, bu kararla-
r›n›n bile ard›nda durmayan tutumlar›yla 26 May›s
karar›n› al›rken de bugün bu karar› uygulay›fl biçim-
leriylede AKP iktidar›n›n sald›r›lar›na boyun e¤diler.
AKP’nin direnifli bitirme amac›na hizmet ettiler.

Bu konfederasyonlar AKP iktidar› sendikalar›n
alt›n› oymaya çal›fl›rken, emekçileri örgütsüzlefltir-
meye çal›fl›rken, kazan›lm›fl haklar›n› ellerinden al›r-
ken bunu yapt›lar.

Bas›n›n karfl›s›na geçen D‹SK Genel Baflkan› Çe-
lebi, Türk-‹fl Baflkan› Kumlu, 26 May›s’ta ald›klar›
grev karar›n› bugün neyin de¤ifltirdi¤i sorusuna ce-
vap veremiyorlar. Veremezlerde. Bütün enerjileriyle,
verilen sözleri tutma sorumlulu¤uyla hareket edip
26 May›s grevini örgütlemeleri gerekenler 26 Ma-
y›s’a say›l› günler kala 26 May›s’›n “gerçekleflebilir
olup olmad›¤›n›” de¤erlendirdiler. Ve sonuçta 26
May›s’›n gerçekleflebilir olmad›¤›na karar verdiler.

Nedir bu karar›n gerçekleflme koflullar›? 22 fiu-
bat’tan bugüne de¤iflen ne olmufltur?

Bir eylemlili¤i gerçekleflebilir k›lan herfleyden
önemlisi o eylemlili¤in hakl›l›¤›d›r, meflrulu¤udur,
zorunlulu¤udur.

Bu gerçekler 26 May›s eylemi için fazlas›yla
mevcuttur.

22 fiubat’tan bugüne Tekel iflçilerinin durumun-
da hiçbir de¤ifliklik olmam›flt›r. Tekel iflçilerinin ta-
lepleri karfl›lanmam›flt›r. Tersine Ankara’daki Nisan
eyleminde Tekel iflçileri AKP polisinin azg›n sald›r›-
s›yla karfl›laflt›lar. AKP, Tekel iflçilerini görmezden
gelmeye, hakl› taleplerini yok saymaya devam etti.

Belediyelerde de ikiyüzbine yak›n iflçinin 4Cli ol-
mas›na yönelik yasal haz›rl›klar ortaya ç›kt›. fieker

fabrikalar› ve karayollar›nda çal›flan iflçilerin de s›ra-
da oldu¤u biliniyor.

Tekel eylemi, halk›m›z›n ezici ço¤unlu¤unun des-
te¤ini ald›.

1 May›s’ta alanlar yüzbinlerle doldu. 1 May›s ala-
n›n› y›llarca yasaklayanlar, 1 May›s alan›na ç›kma-
ya çal›flan devrimcilere, emekçilere, ilericilere sald›-
ranlar ›srarl›, militan, kararl› mücadele anlay›fl› so-
nucu y›llar sonra 1 May›s Alan›’n› halka açmak zo-
runda kald›lar. Ve son y›llar›n en kitlesel, en gör-
kemli gösterilerinden biri oldu. Anlafl›lan o ki 1 Ma-
y›s’›n coflkusu, motivasyonu, baflar›s› konfederas-
yonlar›, sendikac›lar› ayn› flekilde etkilememifltir. 1
May›s’ta ortaya ç›kan olumlu hava konfederasyon-
lar›n sözlerini tutmamas› nedeniyle 26 May›s’ta da-
ha da ileriye tafl›nmad›. Ve görülen o ki 26 May›s ka-
rar›n› uygulamayan konfederasyonlar emekçilerin
mücadelesinin daha da büyümesini, yükselmesini
istemiyorlar. 

26 May›s’ta ortaya ç›kan bu olumsuz tablo bizle-
rin de¤il iflbirlikçi, gerici, bürokrat sendikac›lar›n
tablosudur. Ve aç›kt›r ki bu olumsuz tablonun de¤ifl-
tirilmesi AKP iktidar› ve onun temsil etti¤i düzene
karfl› mücadelenin yan›nda iflbirlikçi, sendika a¤ala-
r›na yönelik mücadeleyle sa¤lanacakt›r.

Emekçilere yönelik bask› ve sald›r›lar›n artaca¤›,
buna karfl›l›k mücadele ve direnifllerin zemininin de
geliflece¤i önümüzdeki süreçler iflbirlikçi, sendika
a¤alar›na yönelik mücadeleyi de zorunlu ve öne ç›-
kan hale getirecektir.

‹flçiler, memurlar büyük oranda örgütsüzdür.
Sendikalarda örgütlü olan emekçiler çok büyük
oranlarda iflbirlikçi, gerici, bürokrat sendikac›lar›n
denetimi alt›ndad›r. ‹flçilerin, memurlar›n tek örgüt-
lenme yeri sendikalar de¤ildir, ve emekçilerin sendi-
kalara üye olmalar› da tek bafl›na emekçilerin so-
runlar›n› çözmez kuflkusuz. Emekçiler her tür mefl-
ru mücadele araçlar›n› kullanmaks›z›n, söz ve karar
hakk›n› uygulabildi¤i, insiyatiflerini ortaya ç›karan
örgütlenmeler oluflturmaks›z›n, devrimcilerin önder-
li¤inde örgütlenmeksizin haklar›n› kazanamazlar.
Patronlar›n, AKP iktidar›n›n ve iflbirlikçi, bürokrat
sendikalar›n barikatlar›n› aflamazlar.

Devrimci ‹flçi
Hareketi

‹fiB‹RL‹KÇ‹, GER‹C‹, BÜROKRAT
SEND‹KALARA RA⁄MEN
‹fiÇ‹ VE MEMURLARIN 

MÜCADELES‹ BÜYÜYECEKT‹R!
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AAddaannaa:: ‹nönü  Park›’nda 22 Ma-

y›s günü hasta tutsaklar için eylem

yap›ld›. Eylemde “Hasta Tutsaklar

Serbest B›rak›ls›n-Tercite Son” pan-

kart› aç›ld›. eylemde tecrite  son dev-

rimci tutsaklar onurumuzdur, hasta

tutsaklar serbest b›rak›ls›n   Erol Za-

var’a özgürlük, sloganlar› at›ld›. 

AAnnkkaarraa:: Yüksel Caddesi’nde 28

May›s günü yap›lan eylemle hasta

tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› isten-

di. Eylemde hasta tutsaklar›n teda-

vilerinin önündeki en büyük engelin

tecrit oldu¤u vurguland›. 

‹‹ssttaannbbuull:: Devrimci örgütler hasta

tutsaklar için ‹stanbul Taksim

Tramvay Dura¤›’ndan toplanarak

yürüyüfl yapt›lar.

28 May›s günü yap›lan eylemde

“Hasta Tutsaklar Serbest

B›rak›ls›n!” yaz›l› Türkçe ve ‹ngi-

lizce pankartlar açarak “Güler

Zere’nin Katili Devlettir, Tecrit

Öldürüyor Hasta Tutsaklara

Özgürlük” yazan dövizler tafl›nd›.

Aç›lan pankartlar arkas›nda

yürümeye bafllayan kitle “Katil

Devlet Hesap Verecek, Bedel Öde-

dik Bedel ödetece¤iz, Abdullah

Akçay Serbest B›rak›ls›n” slogan-

lar›n› att›lar.‹stiklal Caddesi üzerin-

de süren yürüyüflte Galatasaray

Lisesine kadar yürünerek burada

aç›klama yap›ld›.

Eylemde aç›klamay› okuyan

TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z; hasta

tutsaklar›n ölümüne göz yumarak

sessiz kalanlara seslenerek “Hasta

tutsaklar  ölüyor” dedi. 

Kulaks›z aç›klamas›n›n

devam›nda devrimci tutsak Güler

Zere’yi  zulmün elinden çekip

al›nmas›n›n sevincini yaflad›klar›n›

ancak verilen mücadelenin sembolü

olan Güler Zere’nin flehit

düfltü¤ünde bir o kadar da ac›ya ve

öfkeye bo¤ulduklar›n› söyledi.

Eylem sloganlarla sona erdi. 

7 May›s günü Küçükarmutlu’da

flehit düflen Güler Zere yap›lan

eylemlerle selamlan›yor. 

MMeerrssiinn:: GGüülleerr ZZeerree’’yyii

KKaattlleeddeennlleerr KKoorrkkuuyyoorr

Güler Zere’nin tecrit politikas›yla

katledilmesinden dolay› 22 May›s

günü Halk Cephesi, Partizan, DHF,

ESP VE ‹HD bir araya gelerek bir

eylem yapt›. 40 kiflilik kitle Mer--

sin’in çarfl› merkezinde bulunan Pet--

rol-‹fl binas›n›n önünde topland›. Yü--

rüyüflte üzerinde Güler Zere’nin res--

minin oldu¤u tabut tafl›nd›. Tabutun

arkas›nda “Güler Zere Ölümsüzdür,

Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”

pankart› tafl›nd› ve kefenli 5 kifli yü--

rüdü. Polisin engelleme giriflimine

ra¤men yap›lan yürüyüflün sonunda

AKP il binas›na gelindi. Burada ya--

p›lan aç›klamadan sonra AKP il bi--

nas›n›n önünde tabut b›rak›ld›. 

‹‹ssttaannbbuull:: BBoorraannllaarr’’ddaann

GGüülleerr ZZeerree’’yyii SSeellaammllaadd››llaarr

Kartalspor Boranlar taraftar gru--

bu üyeleri Kartal'›n birçok yerine

''Güler Zere Ölümsüzdür, Güler Ze--

re Onurumuzdur, Devrim fiehitleri

Ölümsüzdür yaz›lamalar›yla Güler

Zere'yi ve onun nezhinde devrim

flehitlerini selamlad›lar...

‹‹ssttaannbbuull--SSaarr››ggaazzii::

GGüülleerr ZZeerree ‹‹ççiinn YYaazz››llaammaallaarr

Cephe'liler Güler Zere'yi selam--

lamaya devam ediyor. Sar›gazi'nin

bir çok yerinde “Ne Seni Ne de Ka--

tillerini Unutmayaca¤›z” yaz›lama--

lar› yap›ld›.

AAddaannaa::

Seyhan Nehri üzerinde 27 May›s

günü “Güler Zere Ölümsüzdür” ya-

z›l› pankart as›ld›. 

Güler Zere Ölümsüzdür!

Hasta Tutsaklar Ölüyor!
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TAYAD’l› Aileler, 26 May›s ‹stan--

bul’da, Taksim Tramvay Dura¤›’nda eylem

yapt›lar. “Hapishanelerde Tecrit ve ‹flkence

Sürüyor. Sohbet Hakk› Uygulans›n” pan--

kart› açan aileler eylemle tecrite karfl› yeni

bir kampanya bafllatt›klar›n› duyurdular.

“Tecriti Herkese Anlataca¤›z” diyen TA--

YAD’l› Aileler, herkesin tecrite karfl› ses

olmas› gerekti¤ini vurgulad›lar. 

Aç›klamaya kat›lan flair yazar Ruhan

Mavruk tutsaklar›n hapishanelerde fliir

okuduklar›, türkü söyledikleri için bile ce--

zalar ald›klar›n› anlatan bir konuflma yapt›.

TAYAD ad›na Lerzan Caner taraf›ndan

bas›na yap›lan aç›klamada; “Herkese tecri--

ti anlataca¤›z” sözünün bofl bir iddia olma--

d›¤› belirtilerek; “Evet, bu ülke--

de yaflayan herkes tecriti duya--

cak, bilecek. Bu ülkede yaflayan

70 milyon, AKP Hükümetinin

tutsaklara tecrit uygulad›¤›n› bi--

lecek. Her yol ve yöntemle tec--

riti halk›m›za anlataca¤›z. Ta ki

tecrit kald›r›lana dek” denildi.

Kampanya dahilinde mey--

danlarda, mahallelerde bildiri da--

¤›t›mlar› yap›laca¤›n› belirten Caner, ayn›

zamanda TAYAD’l› Aileler olarak bir tiyat--

ro oyunu haz›rlad›klar›n› ve 9 Haziran günü,

tecritte tutulan tutsaklardan Filiz Gencer’in

resimlerini Karfl› Sanat Galerisi’nde sergile--

yeceklerini söyledi.

Aç›klamada ayr›ca; sohbet hakk›n›n uy--

gulanmas› konusunda kefil olduklar›n›

aç›klayan D‹SK, KESK, TTB, TMM-

OB’ye sözlerinin hat›rlat›laca¤› ve sanatç›--

lardan tekrar tecrite karfl› ses olmalar› iste--

nece¤i belirtildi.

“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n,

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” slogan--

lar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan TA--

YAD’l›lar, Tünel’e kadar “8 Metrekarede

Ne Kadar Yaflars›n” bafll›kl› 2000 bildirinin

da¤›t›m›n› yapt›lar.

� Van’da Asker Bomba
Atarak Bir Kifliyi Öldürdü

Van'›n Özalp ‹lçesi'nde Orgeneral Mustafa

Mu¤lal› K›fllas›'n›n yan›nda 25 May›s günü

askerin att›¤› bomba sonucu bir çocuk

hayat›n› kaybetti, 6 çocuk da yaraland›. Yara--

lanan 13 yafl›ndaki Yunus Yaman'›n 'Arkadafl--

larla birlikte oturmufltuk. Aniden bir askerin

nizamiyeden ç›kt›¤›n› gördüm. Bize do¤ru

bir fley f›rlatt›' dedi. Özalp Belediye Baflkan›

Murat Durmaz’da askerin çocuklara bomba

att›¤›n› gören bir tan›¤›n› oldu¤unu söyledi. 

Van Devlet Hastanesi'ne kald›r›lan R›dvan

Coflar'›n yak›nlar› ise polislerin Coflar'a has--

tanede bask› yapt›¤›n› söyledi. Coflar'›n ya--

k›nlar› hastaneye gelen polislerin R›dvan Co--

flar'a, “Bak, siz tel örgülerden içeri girmeye

çal›flt›n›z. Giremeyince orda buldu¤unuz bir

cisimle oynamaya bafllad›n›z. Patlamada bu

yüzden oldu diyeceksin anlafl›ld› m› R›dvan”

diyerek bask› yapt›klar›n› kaydetti.

Askerin att›¤› bomba sonucunda yarala-

nan 13 yafl›ndaki O¤uzcan Akyürek ise

kald›r›ld›¤› hastanede hayat›n› kaybetti.

� Yunus Polisler Gazi’den Kovuldu
‹stanbul Gazi Mahallesi’ne gelen yunus polisler Cepheliler tara--

f›ndan mahalleden kovuldu. 23 May›s günü mahalle giriflinden bir

grup gençle konufltu¤u görülen polisler; ne arad›klar› sorulunca as--

ker arkadafllar›n› ziyarete geldiklerini söylediler. Bu mahallede dev--

rimcilerin kan›n›n döküldü¤ünü, halk düflmanlar›n›n bu mahalleye

giremeyece¤ini söyleyen Cepheliler  polisleri tekmeleyip mahalleyi

terk etmelerini söylediler. Bunun üzerine polisler korkuya kap›l›p

havaya atefl açarak kaçt›lar.

� Zab›ta Terörüne Halk›n Tepkisi
‹stanbul, Nurtepe çarflamba pazar›nda sat›fl yapan kimi seyyar

sat›c›lar›n mallar›na, terazi gibi eflyalar›na el koyan zab›talar, ekme--

¤i için tart›flan, mücadele eden insanlara sald›rd›.

Zab›talar taraf›ndan seyyar sat›c›lar›n dövülmesine, küfür ve ha--

karetlere u¤ramas›na, orada bulunan halk tepki gösterdi. "Ben her--

fleyi yapar›m, hiç kimse de sesini ç›karamaz" zihniyetinde olan za--

b›talar, halk›n, ma¤dur olanlar› sahiplenmesi karfl›s›nda iyice ta--

hammülsüzleflti. Annesiyle pazardan dönen ve tesadüfen kalabal›--

¤›n içinde olan Saadet ‹pek adl› kiflinin önce arkadan saçlar›n› çe--

ken, sonra da zab›ta münübüsünü üzerine sürerek çarpan zab›talar,

halk›n öfkesinden kaçamad›lar. 34 DC 0405 plakal› zab›ta minibü--

sündeki zab›talar dövülerek kovulurken Saadek ‹pek hastaneye

götürülerek gerekli kontroller yap›ld›.

“TECR‹T‹ HERKESE ANLATACA⁄IZ”
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Ferhatlar’›n,
Enginler’in
sesi Gülsuyu
kondular›nda

‹stanbul’da 24

May›s günü Yürüyüfl

dergisi okurlar› ön-

lükler giyerek ba¤›m-

s›zl›k, demokrasi ve

sosyalizm isteyenle-

rin sesini Gülsuyu

halk›na duyurdular.

Heykel Meyda-

n›’ndan bafllayan der-

gi da¤›t›m› Sondurak

ve Telsizler bölgesin-

de 65 derginin halka

ulaflt›r›lmas›yla son

buldu. 

Yaklafl›k bir saat

süren dergi da¤›t›-

m›nda Enginlerin se-

sinin susturulamaya-

ca¤› bir kez daha gös-

terilmifl oldu.



25 y›ld›r kavgan›n türkülerini

seslendiren Grup Yorum’un 25. y›l

konser çal›flmalar› beraber mücade-

le ettikleri Halk Cepheliler taraf›n-

dan sürdürülüyor. 

‹stanbul’da  ‹nönü Stadyumu’n-

da yap›lacak konserin çal›flmalar›

‹stanbul d›fl›ndaki flehirlerde de de-

vam ediyor. 

‹‹ssttaannbbuull’da, 22 May›s günü

Taksim Meydan›’nda konsere ça¤r›

bildirileri da¤›t›ld›. Zab›talar›n ve

polisin bütün engelleme çal›flmala-

r›na ra¤men 1000'in üzerinde bildiri

insanlara ulaflt›r›ld›.

Ba¤c›lar’da 20 May›s günü Yeni

Mahalle’de konser afiflleri yap›ld›.

Afifl yap›ld›¤› s›rada etraftaki insan-

larla sohbet edildi. ‹nsanlara Grup

Yorum’un tarihi anlat›ld›. 23 May›s

günü de Çiftlik, fiaflk›n ve Tabya’da

konser afiflleri yap›ld›.

Esenyurt Talatpafla Mahallesi'nde

19 May›s günü konser afiflleri yap›-

l›rken ve R›fat Il-

gaz ‹lkö¤retim

Okulu'nun duva-

r›na konserin pan-

kart› as›ld›.

19 May›s gü-

nü Alibeyköy'ün

Akflemseddin ve

Yeflilp›nar Ma-

halleleri'ne de

afiflleme yap›ld›.

Ayn› gün Sayayo-

kuflu Pazarbafl›'na

stand aç›ld›. 

Grup Yorum ti-

flörtleri giyen 10 Halk Cepheli 15

May›s günü Eminönü'nün çeflitli

merkezlerinde bildiriler da¤›tt›.

Sar›gazi'de Demokrasi Caddesi

üzerine as›lan pankartlarla konserin

ça¤r›s› yap›ld›.

fiiflli – Taksim güzergah›nda dört

yere Grup Yorum’un konser pan-

kartlar› as›ld›. 

Gazi Mahallesi'nde de bir çok

bölgede yüzlerce afifl yap›ld›.

1 May›s’ta Birlik Mahallesi, Ih-

lamurkuyu, Do¤anevler, Çakmak,

Esatpafla, Örnek Mahallesi, ‹çeren-

köy, Kozyata¤›, Göztepe, Sahray›

Cedit, Fikirtepe, Hasanpafla, Küçük

Bakkalköy, Libadiye ve Fethi Ma-

hallesi’ne pankartlar as›ld›.

Gülsuyu’da afifl çal›flmalar›n›n

yan› s›ra  Fatma Han›m pazar girifli-

ne stand aç›larak ça¤r› yap›ld›. Mal-

tepe Beflçeflmeler girifline de 4 gün

boyunca stand aç›ld›.

Okmeydan› Anadolu Kahvesin-

de bulunan Okmeydan› poliklini¤i

binas›na 19 May›s günü 4x2 metre

ebat›nda pankart aç›ld›. 

11-19 May›s tarihlerinde Mah-

mut fievket Pafla Sa¤l›k Oca¤› ve

Dikilitafl Park› önüne masa aç›ld›.

Ayr›ca Yola¤z›’na da bir gün masa

aç›ld›.

Mecidiyeköy-Cevizliba¤ aras›n-

daki otoyola ve Okmeydan› Hasdal

aras›ndaki otoyola 500 adet afifl

as›ld›. Afifllemede 4 kifli gözalt›na

al›nd› 140'ar lira para cezas› kesildi 

BBuurrssaa’da, 23 May›s günü, Te-

leferik’in Akça¤layan Mahalle-

si’nde, Grup Yorum’un 25. y›l kon-

seri için tan›t›m masas› aç›ld› ve si-

nevizyon gösterimi yap›ld›.

Ayr›ca 21 May›s günü Alt›par-

mak ve Heykel’de el ilan› da¤›t›m›

yap›ld›. 23 May›s günü ise Alt›par-

mak, Ataevler ve stadyum çevresin-

de afiflleme yap›ld›. Kestel’de de el

ilan› da¤›t›m› yap›ld› ve ifl yerlerine

afifl as›ld›. 

AAdd››yyaammaann BBeessnnii’’ddee 19 Ma-

y›s günü esnafa Grup Yorum kon-

ser afiflleri as›ld›.

KKooccaaeellii'de bir çok mahalleye

ve ‹zmit merkeze afiflleme yapan

Halk Cepheliler ‹zmit'te bir çok ye-

re bez pankartlar ast›. Bunun yan›

s›ra Kocaeli Üniversitesi flenlikle-

rinde de Dev-Gençliler binlerce el

ilan›n› ö¤rencilere ulaflt›rd›.

� Kestel Hac› Bektafl Veli Derne¤i
Dostluk ve Dayan›flma Konseri 

Bursa’da Kestel Hac› Bektafl Veli Derne¤i taraf›ndan

her y›l geleneksel olarak yap›lan "Dostluk ve Dayn›flma

Konseri"nin bir yenisi daha yap›ld›. 15 May›s günü Kale

Dü¤ün Salonu’nda yap›lan konserde s›ras›yla Grup Karar,

Do¤an Çelik ve Sabahat Akkiraz sahneye ç›karak deyifller

söylediler. 

Konserde yap›lan konuflmada; Diyanet kurumunun ha--

len Alevi köylerine zorla cami yapt›¤› belirtilerek sorun--

lara karfl› ancak örgütlenilerek mücadele edilebilece¤i

vurguland›. 

Konserde Bursa Devrimci Alevi Komitesi de el ifli

ürün ve kitap stand›yla geceye kat›ld›.

� Marmara Bölgesi Çamp›narl›lar
Yeni Nesil Kaynaflma Pikni¤i 

Bursa’da her y›l yap›lan “Marmara Bölgesi Çamp›n--

narl›lar Yeni Nesil Kaynaflma Pikni¤i" 16 May›s günü

Nilüfer ilçesi Balat Ormanlar›’nda yap›ld›. 

Piknikte yap›lan aç›l›fl konuflmas›nda dernekleflme--

nin ve örgütlenmenin önemine vurgu yap›ld›. Konufl--

man›n ard›ndan Bursa Devrimci Alevi Komitesi’nin

mesaj› okundu. Konuflmalar›n ard›nda yerel sanantç›lar

sahne alarak türkü ve deyifller seslendirdiler. 

Sahneye son olarak Afl›k Gülabi ç›kt›. 

Piknikte Devrimci Alevi Komitesi el ifli ürünler ve

kitap stand› açt›lar.

Cepheliler’den Konser Çal›flmalar›
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Sevgili arkadafllar merhaba. Ge-

çen haftaki dersimizde meflruluk

konusuna bafllam›fl ve dersimizi

“haftaya ayn› konuya farkl› yönle-

riyle devam edece¤iz” diye noktala-

m›flt›k.

‹lk bölümde, mmeeflflrruulluukk nneeddiirr??....

MMeeflflrruulluu¤¤uummuuzzuunn tteemmeellii nneeddiirr??....

DDeevvrriimmcciilleerr nneelleerrii mmeeflflrruu ggöörrmmeezz--

lleerr??.... NNeelleerr mmeeflfl--

rruudduurr??...... sorular›-

n› ele alm›fl ve

sonra da ““MMeeflflrruu--

lluu¤¤uunn pprraattiikk ssoo--

nnuuççllaarr››””na kadar

gelmifltik. 

Meflruluk ko-

nusundaki bak›fl

aç›m›z, yaln›zca

düflman karfl›s›n-

daki, düflman›n politika ve kurum-

lar› karfl›s›ndaki tavr›m›z› de¤il,  çe-

flitli konularda sol içindeki ve daha

dar anlamda da kendi içimizdeki

bak›fl aç›m›z› da belirler. Bu haftaki

dersimizde a¤›rl›kla bu yan üzerin-

de duraca¤›z. 

Mesela, neyin ““ssooll iiççii”” say›l›p

neyin ““ssooll iiççii”” görülemeyece¤ini

do¤ru bir biçimde belirlememizi

sa¤layan da yine meflruluk konu-

sundaki bak›fl›m›zd›r. 

--“Sol iiçi”nde nne mmeflrudur, nne

meflru dde¤ildir?

Bir siyasi hareket, devrimin yolu

olarak halk savafl›n› de¤il de, ayak-

lanma stratejisini savunabilir. Bun-

lar, do¤ruluk-yanl›fll›k çerçevesinde

tart›fl›labilir. Fakat her iki görüfl de

“sol içinde” de¤erlendirilir. Yanl›fl

da olsa, Sovyetik ayaklanmay› sa-

vunmak, onu savunanlar› solun d›-

fl›na ç›karmaz. 

Ama sol bir siyasi hareket, me-

sela “faflizm iyidir” derse, o görüfl

art›k “sol içinde” de¤erlendirilemiz.

Sol ölçüler içinde

faflizmi savunmak,

herhangi bir görüfl,

anlay›fl farkl›l›¤›

olarak de¤erlendi-

rilemez. Faflizmi

savunmak, iyidir

diye nitelemek, sol

içinde mümkün ve meflru de¤ildir.

Bunu savunan solun sol oldu¤u tar-

t›flmal› hale gelir. 

Ayn› flekilde, ““eemmppeerryyaalliizzmm iiyyii--

ddiirr”” demek, “emperyalizmle iflbir-

li¤ini” savunmak da sol içinde mefl-

ru görülemez. Bu tür görüfller, solun

sol olmaktan ç›kmaya bafllad›¤›

noktad›r. 

Bu ve benzeri noktalar› en genel

çerçevesiyle flöyle özetleyebiliriz:

EEmmppeerryyaalliizzmm,, ffaaflfliizzmm,, kkaappiittaalliizzmm,,

sol içinde savunulamaz, onaylana-

maz. Emperyalizmi, faflizmi, kapi-

talizmi savunan herhangi bir görüfl

“sol içinde” meflru görülemez. 

‹kinci olarak, ki bunun bir an-

lamda sonucudur; bbuurrjjuuvvaazziinniinn ttee--

mmeell ggöörrüüflfllleerrii ““ffaarrkkll›› ddüüflflüünncceelleerr””

oollaarraakk mmeeflflrruullaaflfltt››rr››llaammaazz!! Burju-

vazinin görüflleri “sol içi zenginlik”

olarak kabul edilemez. 

Elbette, neyin burjuvazinin gö-

rüflü olup olmad›¤›n› her zaman

ay›rdetmek mümkün olmayabilir;

kimisi için bunlar “tart›flmal›” ola-

bilir. Ancak burada kastetti¤imiz,

bbuurrjjuuvvaazziiyyii ss››nn››ff oollaarraakk ttaann››mmllaa--

yyaann ggöörrüüflfllleerrddiirr.. En baflta sömürü-

yü savunmakt›r. Sömürüyü savun-

mak, sol içinde kabul edilemez ve

meflru görülemez. Sermaye sahibi

olman›n, kapitalistleri ekonomik,

siyasi ve sosyal anlamda hak ve ay-

r›cal›k sahibi yapmas› kabul edile-

mez. Özellefltirme, esnek çal›flt›r-

ma, sendikas›zlaflt›rma gibi, burju-

vazinin ç›plak s›n›fsal ç›karlar›na

uygun politikalar, H‹ÇB‹R GE-

REKÇEYLE sol içinde savunula-

maz.   

--Solda bbu kkonudaki

çarp›kl›klar nelerdir?

Yukar›da belirttiklerimizi okur-

ken belki de ço¤unuz, “elbette za-

ten öyle olmas› gerekir, bunu ayr›ca

belirtmeye gerek bile yok” diye dü-

flünmüfl olabilirsiniz. Ama belirt-

mek gerekiyor, çünkü solun belli

kesimlerinde, meflruluk konusunda

bu en temel noktadan çarp›k

düflüncelerin savunulmas› söz

konusudur. Hatta bu “genel

do¤ru”lar›n genel do¤ru olarak

kabul edilmemesi, soldaki bir

çok olumsuzlu¤un ve savrul-

malar›n da ideolojik, politik

kayna¤› durumundad›r. 

Mesela, solun özellikle 12

Eylül öncesi tart›flmalar›nda,

solun birli¤ine yönelik tüm gi-

riflimlerde veya dernek gibi ortak

örgütlenmelerin oluflmas›nda, ““aann--

ttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--ffaaflfliisstt olmak”

tart›fl›lmaz temel kriterler olmufltur. 

Gerçekten de tart›fl›lmazd›r bun-

lar. Sol demek, anti-emperyalist ol-

makt›r. Sol demek, anti-faflist ol-

makt›r. Ama iflte belirtilen temel

noktalardaki savrulmalarla, çarp›k-

l›klarla birlikte bu da ttaarrtt››flflmmaall›› ha-

le getirilmifl, bunun da ötesine geçi-

lerek, anti-emperyalist, anti-faflist

olmadan sol olunabilece¤i gibi bir

anlay›fl meflrulaflt›r›lmak istenmifl-

tir. 

Hay›r, bu konuda çok net olmal›-

y›z. Emperyalizme karfl› olmayan,

faflizme karfl› olmayan, sol olamaz.

Tersinden ifade edersek, emperya-

lizmi, faflizmi savunmak, sol içinde

meflru görülemez. 

Bu anlamda, mesela Avrupa Bir-

li¤i üyeli¤ini savunmak, sol içinde

meflru görülebilecek bir görüfl de-

¤ildir. Mesela, Irak’ta Kürt milliyet-

çili¤inin yapt›¤› gibi, iflgalci Ameri-

kan emperyalizmle iflbirli¤ini sa-

vunmak, sol ideoloji ve politika aç›-

Kurtulufl ‹‹çinKurtulufl ‹‹çin
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s›ndan meflru görülemez.

AB üyeli¤inin veya

ABD’yle iflbirli¤inin sa-

vunulmaya baflland›¤›

nokta, o solun, sol olmak-

tan ç›kmaya bafllad›¤›

noktad›r. 

Ha, sadece bundan ha-

reketle “art›k onlar solcu

de¤iller” denilemez, bu-

nun için baflka unsurlara da bakmak

gerekir, ama bunun sol olmaktan ç›-

k›fla do¤ru bir ad›m oldu¤u da tart›-

fl›lmazd›r. Çünkü bu politikalar, de-

di¤imiz gibi, ssooll iiddeeoolloojjii,, ssooll ppoolliittii--

kkaa,, ssooll ddee¤¤eerrlleerr aç›s›ndan savunu-

lamaz, meflru görülemez.  

--Bu kkonuda hhangi ssomut

örnekler verilebilir?

Sol ad›na savunulan ama “Sol

içinde” meflru görülemeyecek gö-

rüfllere en bariz örnekler, yukar›da

da and›¤›m›z iki örnektir. BBiirr,,

AB’nin ve AB’ye üyeli¤in savunul-

mas›. ‹‹kkii,, iflgalci ABD’yle iflbirli¤i-

nin savunulmas›... Ama elbette sav-

rulma bunlarla s›n›rl› de¤il. Tam so-

mutlanabilmesi aç›s›ndan iki farkl›

örnek daha verelim. 

Mesela, Birgün yazar› R›dvan

Akar’›n bir yaz›s› tipik bir örnektir.

Önce yazd›klar›na bir bakal›m:

“Diyelim ki devrim oldu. Sosya-

list bir Türkiye kuruldu. Böyle bir

Türkiye’nin da¤lar›nda rejimi de-

virmek için silahl› gruplar dolaflsa,

rejimin tepkisi ne olurdu?

... Böylesi empatiye ihtiyaç duy-

du¤umuz bir dönemden geçiyoruz.”

Kendinizi oligarflinin yerine ko-

yun, ona hak vereceksiniz diyor

özetle. Çünkü biraz ileride daha

aç›k ifade edece¤i gibi, kendisi hak

veriyor zaten. Devam ediyor Akar: 

“...Dünyan›n neresinde, hangi

ülkesinde ve hangi rejiminde silahl›

gruplar da¤larda dolaflacak da o

ülkenin güvenlik güçleri bu grupla-

r›n serbestçe dolaflmas›na izin vere-

cek?” (R›dvan Akar, Birgün, 21 Ha-

ziran 2005)

‹flte meflruluk konusunda yafla-

nacak bir bulan›kl›¤›n, çarp›kl›¤›n

nerelere varabilece¤ine çarp›c› bir

örnek. 

SSoossyyaalliisstt bbiirr ddeevvlleettllee,, ffaaflfliisstt bbiirr

ddeevvlleett,, aassllaa aayynn›› kkeeffeeyyee kkoonnuullaa--

mmaazz.. Ve burada net olarak belirte-

lim: BBuu yyaakkllaaflfl››mm,, ssooll iiççiinnddee mmeeflfl--

rruu ggöörrüülleemmeezz.. Biçimdeki herhangi

bir benzerlik, sosyalist devletle fa-

flist bir devleti ayn›laflt›rmaz. En ka-

ba anlamda örnek verelim. Varsa-

y›m olarak diyelim ki, kapitalist

devlet de vergi al›yor, sosyalist dev-

let de. Kapitalist devletin vergi top-

lamas› bir soygun ve sömürüdür.

Sosyalist devletin toplad›¤› vergi

ise, halk›n ihtiyaçlar› temelinde,

sosyalizmin inflas› için kullan›laca¤›

için nitelik olarak farkl›d›r. (Sosya-

lizmde verginin niteli¤i, biçimi de

farkl›lafl›r zaten ama burada anlat-

mak istedi¤imiz mesele aç›s›ndan

bu flimdilik önemli de¤il.) 

Evet, faflist bir devletin baflvur-

du¤u fliddet ile sosyalist bir devletin

baflvurdu¤u fliddet de ayn› de¤ildir.

Meflrulu¤a bak›fl aç›s›, iflte burada

kendini gösterir.

Faflist bir devletin, halka, dev-

rimcilere, ulusal kurtuluflçulara kar-

fl› kulland›¤› fliddet MEfiRU DE-

⁄‹LD‹R. Sosyalist bir devletin ise,

devrimci halk iktidar›n› y›kmaya

yönelik karfl›-devrimci güçlere kar-

fl› kulland›¤› fliddet, HAKLI VE

MEfiRU bir fliddettir. 

Sol olmak, meseleye iflte böyle

bakabilmektir zaten. Böyle bakma-

yan›n kafas›nda solun, sosyalistli-

¤in meflrulu¤u yoktur. Benzer bir

örnek daha verelim. 

--Halk›n iiktidar› iiçin flfliddeti

reddetmek, ssolun mmeflrulu¤u-

nu rreddetmektir

Kürt milliyetçi harekete ba¤l›

HPG’nin (Halk Savun-

ma Güçleri) 2. Konfe-

rans›’nda bak›n flöyle

bir anlay›fl belirleniyor:

“Hareketimiz en son

baflvurulabilecek bir

yöntem olarak çok nadir

ve s›n›rl› bir biçimde ve

tamamen savunmaya

dönük olarak meflru sa-

vunma çerçevesinde kullan›lan zzoo--

rruu,, do¤al ve meflru bir hak olarak

görürken, bunun d›fl›ndaki bütün

fliddet kullan›mlar›n› tteerröörriizzmm kap-

sam›nda de¤erlendirmektedir. ...

meflru savunma do¤rultusunda zo-

run kullan›lmas› meflru fakat bbuunnuunn

dd››flfl››nnddaakkii ttüümm zzoorr bbiiççiimmlleerrii çizgi

d›fl›, taktik d›fl› ve gayri meflrudur.”

(Serxwebun, say›: 262) 

Yani flimdi, kendimizi savunmak

için zora baflvuraca¤›z, ama diyelim

ki, faflist devlet mekanizmas›n› al-

tetmek için askeri anlamda sald›r›ya

geçmemiz, “stratejik taarruz” teme-

linde bir silahl› mücadele yürütme-

miz, meflru olmayacak. 

Burada karfl›m›za ç›kan “meflru-

luk” anlay›fl›, gerçekte, halk›n ikti-

dar› için mücadelenin meflrulu¤unu

RREEDDDDEEDDEENN bir anlay›flt›r. 

Biz sadece faflizm sald›r›rsa ken-

dimizi savunaca¤›z, baflka bir fley

yapmayaca¤›z... Bu, proletaryan›n

iktidar› için mücadelenin meflrulu-

¤unu reddeden bir anlay›flt›r, ki ka-

bul edilemez. 

--Meflruluk kkonusunda iilkeli,

köfleli oolmak nnedir?

Meflruluk konusunda Marksist-

Leninist ideolojinin temelleri bir

kez terkedilmeye baflland›¤›nda,

çarp›kl›klar birbirini izler. 

Emperyalizmi, kapitalizmi mefl-

ru görmekten, halk›n iktidar› için si-

lahl› mücadeleyi meflru görmemeye

uzan›r. Bu savrulma, dedi¤imiz gi-

bi, buralarda durmaz. 

Solun, sosyalizmin evrensel ilke

ve de¤erlerine uzan›r, onlar› tart›fl›-

l›r hale getirir. Onlardan bir kaç›n›

örnek olarak ele alal›m yine. 

MMeesseellaa iihhaanneett vvee tteesslliimmiiyyeett!!

Sol demek, anti-emperyalist olmakt›r. Sol
demek, anti-faflist olmakt›r. Ama iflte belirtilen

temel noktalardaki savrulmalarla,
çarp›kl›klarla birlikte bu da tart›flmal› hale

getirilmifl, bunun da ötesine geçilerek,
anti-emperyalist, anti-faflist olmadan sol

olunabilece¤i gibi bir anlay›fl meflrulaflt›r›lmak
istenmifltir.             
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MMeeflflrruu ggöörrüülleebbiilliirr mmii??

Bir Cepheli’nin bu konudaki ce-

vab› nettir. Ama solda bak›ld›¤›nda

ayn› netlik görülmez. 

Tekrar da olsa belirtelim. fiunda

net olmal›y›z. ‹hanet asla mmeeflflrruu ddee--

¤¤iillddiirr vvee mmeeflflrruu kkaabbuull eeddiilleemmeezz..

‹hanet, oorrttaakk iiddeeoolloojjiiyyee,, oorrttaakk kkaa--

rraarrllaarraa,, oorrttaakk ggeeççmmiiflflee,, oorrttaakk ggee--

lleeccee¤¤ee,, oorrttaakk ddee¤¤eerrlleerree ss››rrtt››nn›› ddöö--

nneerreekk,, ddüüflflmmaannllaa iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaapp--

mmaakktt››rr.. Bu iflbirli¤i aç›k savafl alan-

lar›nda farkl›, flubelerde, hapishane-

lerde, operasyon anlar›n-

da farkl› farkl› biçimlerde

geliflebilir. ‹hanetin nite-

li¤ini belirleyen, biçimi

de¤il, özüdür. 

Mesela hat›rlanacak-

t›r; Büyük Direnifl süre-

cinde ölüm orucunu b›-

rakmay›, ihanet olarak

gördük. Ayn› flekilde,

ölüm orucundayken tah-

liye edilip iradi kararlar

d›fl›nda direnifli b›rakma-

y› da ihanet olarak adlan-

d›rd›k. Her iki durumda

da bir tas çorba için  oorr--

ttaakk iiddeeoolloojjiinniinn,, oorrttaakk

iiddeeaalliinn,, oorrttaakk kkaarraarrllaa--

rr››nn,, oorrttaakk ggeeççmmiiflfliinn,, oorr--

ttaakk ggeelleeccee¤¤iinn,, oorrttaakk ddee¤¤eerrlleerriinn sa-

t›lmas›, çi¤nenmesi söz konusuydu

çünkü.

Ama solun bir k›sm› bizimle ay-

n› düflünmüyordu. ‹hanetin ad›n›

koymak bir yana, “b›rakm›fl ama flu

kadar gün de açl›k grevi yapm›fl ifl-

te” fleklinde alabildi¤ine apolitik bir

yaklafl›mla, ihanetçilerin al›nlar›n-

dan öpülebiliyordu. 

Kimileri, “biz o konuda farkl›

düflünüyoruz” diyordu. Peki fark›n

ne? Haini hain olarak görmüyorsun,

evet, o fark belli. Ama niye? Bu so-

runun cevab› hiçbirinde yoktu.

Ne söyleyebilirler ki zaten.

Halklar›n yüzlerce y›ll›k direnifl ve

savafl tarihine bak›n. Halklar, ülke-

ler aras›nda bir çok konuda belki

farkl›l›klar vard›r, ama ihanet üzeri-

ne, hainlik üzerine neredeyse tam

bir hemfikirlik vard›r. Yaz›k ki, sol-

da bu tarihi hemfikirlik bile inkar

ediliyor. 

Peki ihaneti meflrulaflt›rmak ne-

dir? ‹‹hhaanneettii mmeeflflrruullaaflfltt››rrmmaakk,, kkeenn--

ddii ddaavvaass››nn››,, kkeennddii mmüüccaaddeelleessiinnii

zzaayy››ffllaattmmaakk,, oonnuunn mmeeflflrruulluu¤¤uunnaa,,

zzoorruunnlluulluu¤¤uunnaa,, ggööllggee ddüüflflüürrmmeekk--

ttiirr..  Olan da budur. 

Sol, asl›nda bu tür grupçu, küçük

hesaplara dayanan, faydac› tav›rla-

r›yla, kendine verdi¤i büyük zarar-

lar›n fark›nda de¤il. Direnifle, yol-

dafllar›na ihanet etmifl insanlara ha-

in demeyerek, diyelim ki onlardan

bir kaç›n› yeniden saflar›na katt›n,

bir kaç “adam kazanm›fl” oldun.

Ama ya ihaneti meflrulaflt›rman›n

bedeli? Oradaki “kazan›mla” ölçü-

lemeyecek ölçüde büyük bir kay›p-

t›r bu. Çürümenin kap›s›n› arala-

makt›r. Nitekim bunun sonuçlar›n›

görüyoruz. 

Solda bu tür meflrulaflt›rmalar›n

ilk örne¤i de de¤il bu. Mesela, dev-

rimci harekette 1992’de yaflanan

darbe konusunda da, ““ddaarrbbee bbiirr

kkaarrflfl››--ddeevvrriimmccii yyöönntteemmddiirr,, mmeeflflrruu--

llaaflfltt››rr››llaammaazz”” dedik. Meflrulaflt›r›l-

d›. Sonuç?.. Meflrulaflt›rd›klar› yön-

tem dönüp dönüp kendilerini vurdu. 

Solda bunlar›n meflrulaflt›r›lma-

s›, solu zay›flatan, ideolojik anlam-

da farkl› noktalara savuran etkenle-

rin bafl›nda gelir. 

Ayn› yaklafl›m, ayn› sorun, tteessllii--

mmiiyyeett konusunda da geçerlidir. TTeess--

lliimmiiyyeett aassllaa mmeeflflrruu ddee¤¤iillddiirr,, oollaa--

mmaazz.. Bu noktada da özellikle 12

Eylül dönemindeki hapishane sü-

reçlerinde teslimiyetten baflka bir

fley olmayan tav›r ve politikalar, çe-

flitli gerekçelerle teorilefltirildi, nor-

mallefltirildi, masumlaflt›r›ld›... So-

nuç? fiunu diyebiliriz ki; ssoollddaakkii

ssaa¤¤cc››llaaflflmmaann››nn,, ddeejjeenneerraassyyoonnuunn,,

rreeffoorrmmiissttlleeflflmmeenniinn vvee ddüüzzeenniiççiilleeflfl--

mmeenniinn eenn tteemmeell nneeddeennlleerriinnddeenn bbii--

rrii,, tteesslliimmiiyyeettiinn mmeeflflrruullaaflfltt››rr››llmmaass››

vvee tteeoorriilleeflflttiirriillmmeessiiddiirr.. 

Teslimiyetin meflru görülmesi,

sömürü ve zulüm düzeninin sürme-

sinin meflru görülmesidir.

TTeesslliimmiiyyeettiinn mmeeflflrruu ggöörrüüll--

mmeessii,, ddeevvrriimmccii mmüüccaaddeellee--

nniinn mmeeflflrruulluu¤¤uunnuunn rreeddddii--

ddiirr..  

--Örgütsel iiflleyifl iiçinde

meflru oolan vve oolmayan›

nas›l aayr›flt›raca¤›z?

Örgütsel iflleyifl aç›s›n-

dan meflru olan ile meflru ol-

mayan net olarak ayr›flt›r›l-

mad›¤›nda, düflüncede ve

pratikte çeflitli çarp›kl›klar›n

ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Buna

ba¤l› olarak devrimci yaflam

tarz›nda, insanlar aras›ndaki

iliflki tarz›nda baflka olum-

suzluk ve çarp›kl›klar› beraberinde

getirecektir.  

Örgüt içinde insanlar hatalar,

yanl›fll›klar yaparlar, çeflitli zaafla-

ra, eksikliklere düflebilirler. Bunun

hiç olmayaca¤› bir ortam düflün-

mek, idealizmdir. 

Fakat bunlar›n ne kadar›n›, nere-

ye kadar olan›n› “normal” görece-

¤iz, ne kadar›n› hiçbir flekilde kabul

edilemez ve meflru görülemez ola-

rak de¤erlendirece¤iz? Ayr›m›n›

koymam›z gereken nokta budur. 

Bu sorunu bir çok bafll›kla ele

alabiliriz. Herbirini kendi içinde ay-

r› ayr› tart›flabiliriz. Burada en

önemlilerini, en temel olanlar›n› k›-

sa k›sa vurgulayaca¤›z flimdilik. 

--Örgüt iiçinde bburjuva

düflünceler ve aal›flkanl›klar

meflrulaflt›r›lamaz! 

Bunun bir yan› fludur. Düflünce öz-

Burjuva ideolojisi, burjuva veya
küçük-burjuva yaflam ve düflünce tarz›,
adeta insice tafl›n›r örgütsel yaflama.

Burjuvazinin, küçük burjuvazinin ideolojisi
ve yaflam tarz›, o devrimciye de sinsice

s›zm›flt›r. Ancak böyle olmas› durumu ne
masumlaflt›r›r, ne de meflrulaflt›r›r. Zaten

sorun fludur; burjuva, küçük-burjuva yaflam
ve düflünce tarz›n›n sinsice s›zabilmesi,
burjuva ideolojisinin ve yaflam biçiminin
flu veya bu flekilde meflru görülmesinin

sonucudur.
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gürlü¤ü, elefltiri özgürlü¤ü ad›na bur-

juva düflüncelerin savunulmas› mefl-

rulaflt›r›lamaz. Devrimci saflardaki

herhangi biri, yanl›fl bir flekilleniflin

sonucu olarak burjuva düflünceleri

savunabilir, bu elefltirilir, tart›fl›l›r,

e¤itim konusu yap›labilir. Bu farkl›

bir fleydir. Ama bunun ötesinde, söz

konusu düflüncenin burjuva bir dü-

flünce oldu¤u belirtilmesine, ortaya

konulmas›na ra¤men, bu görüflün sa-

vunulmas› meflru görülemez. 

“O da öyle düflünsün” diye bak›-

lamaz. Bu, “Ben böyle düflünüyo-

rum, beni de böyle kabul edin nok-

tas›na” gelmektir. Bu anlay›fl kabul

edildi¤i andan itibaren ise, aassll››nnddaa

ssaavvuunnuullaann ddüüflflüünncceelleerriinn,, ssaahhiipp

oolluunnaann iiddeeoolloojjiinniinn ddoo¤¤rruulluu¤¤uunn--

ddaann flflüüpphhee eeddiilliiyyoorr,, oonnllaarr››nn mmeeflfl--

rruulluu¤¤uunnaa iinnaann››llmm››yyoorr ddeemmeekkttiirr.. 

--Yanl›fl eeylem ççizgisi

meflrulaflt›r›lamaz

Mücadele ve savafl içinde zaman

zaman halka zarar veren eylemler

gündeme gelebilir. Ama bu eylem-

ler, hiçbir biçimde teorilefltirilemez

ve meflrulaflt›r›lamaz. Meflrulaflt›r›l-

maya baflland›¤› nokta, devrimci

ideolojinin meflrulu¤unun gölgelen-

mesi demektir. Kürt milliyetçi hare-

ketin halka zarar veren yanl›fl eylem

çizgisinin adeta “meflru” görülmesi-

nin, solun, devrimcilerin meflrulu-

¤unu tart›fl›l›r hale getirdi¤ini y›llar

önce belirtmifltik. Bunun sonuçlar›-

n›n bugün hala etkisini sürdürdü¤ü-

nü ekleyebiliriz. 

--Zaaflar, bbir gerçektir, aama

meflrulaflt›r›lamaz! 

Herkes, düzen içinde büyüyor,

e¤itiliyor. Dolay›s›yla düzenden

al›nm›fl zaaflarla, al›flkanl›klarla

devrimci saflara gelinmesi, nneessnneell

bir gerçektir. Ancak böyledir diye

bunlar› MEfiRULAfiTIRAMAYIZ!

Devrimcili¤in gere¤i, düzenden

getirilen yanlarla mücadele etmek-

tir. Onlarla mücadele etmemek, on-

lar› meflru görmektir. Küçük-burju-

va zaaflar hep söylendi¤i gibi, düze-

nin içimize s›zm›fl halidir. Düzen

al›flkanl›klar› ve düflünceleriyle ya-

flamay› kafas›nda meflrulaflt›ranlar,

kolay kolay devrimcileflemeyecek-

leri gibi, mücadeleye, örgütlenmeye

bir çok zarar verme potansiyelini de

sürekli tafl›rlar. 

-- Burjuva iideolojisinin

flekillendirdi¤i yyaflam bbiçimini

ve  aal›flkanl›klar›n› ddevrimci

saflara ttafl›mak mmeflru dde¤ildir

Bu, ço¤u zaman fark›nda olun-

maks›z›n gerçekleflen bir “tafl›-

ma”d›r. Kimse, "burjuvazinin ide-

olojisini, al›flkanl›klar›n› örgüte ta-

fl›yaca¤›m" demez (Zaten bunu ira-

di, bilinçli olarak yapmak, ajan fa-

aliyetine girer ki tart›flma konumuz

de¤ildir.). Burjuva ideolojisi, burju-

va veya küçük-burjuva yaflam ve

düflünce tarz›, adeta sinsice tafl›n›r

örgütsel yaflama. Burjuvazinin, kü-

çük burjuvazinin ideolojisi ve ya-

flam tarz›, o devrimciye de sinsice

s›zm›flt›r. Ancak böyle olmas› duru-

mu nnee mmaassuummllaaflfltt››rr››rr,, nnee ddee mmeeflfl--

rruullaaflfltt››rr››rr.. Zaten sorun fludur; bur-

juva, küçük-burjuva yaflam ve dü-

flünce tarz›n›n sinsice s›zabilmesi,

burjuva ideolojisinin ve yaflam bi-

çiminin flu veya bu flekilde mmeeflflrruu

ggöörrüüllmmeessiinniinn sonucudur. Bu nok-

tada aç›kça görülmelidir ki, o “s›z-

ma” böyle mümkün olabilmektedir.

O halde, bu noktadaki mücadele

önce burjuvazinin düflüncelerinin,

yaflam tarz›n›n devrimci saflarda

meflru görülemeyece¤ini netlefltir-

mekle bafllamal›d›r. 

--Devrimcili¤i bb›rakmak, ddü-

zene ddönmek mmeflru dde¤ildir

Solda en ciddi çarp›kl›klar›n ya-

fland›¤› konulardan biri de budur.

Solun bir çok kesimi, tamamen fay-

dac›, ilkesiz yaklafl›mlarla, dönekli-

¤i meflrulaflt›ran bir tutum içindedir. 

Bunun en tipik göstergesi; bu-

gün ne yaz›k ki ayd›n diye adland›-

r›lanlar›n önemli bir k›sm›n›n ger-

çekte dönekler olmas›d›r. 

Bir baflka gösterge, yine faydac›

bir anlay›flla b›rakman›n, düzene

dönmenin masumlaflt›r›lmas›, ge-

rekçeler bulunmas›, “anlay›flla kar-

fl›lamak gerekti¤i” teorisinin yap›l-

mas›d›r; ki bu da düzene dönüflün

meflrulaflt›r›lmas›ndan baflka anla-

ma gelmez. 

Peki nedir devrimcili¤i b›rak-

mak? Düzene dönmek nedir? 

Gidip bizim katillerimizle yafla-

may› seçmektir. Bizi aç b›rakanlar›n

hizmetine girmeyi seçmektir. Bu na-

s›l meflru görülebilir, nas›l mazur

görülebilir?... Devrimcili¤i b›rakan-

lar› yeniden kazanmaya çal›flmak,

onlar›n flu veya bu biçimde deste¤i-

ni almak, farkl› bir fleydir, ki bunlar

yap›l›rken de hiçbir koflulda devrim-

cili¤i b›rakmay› ve düzene dönmeyi

meflrulaflt›rmadan yap›lmal›d›r. 

Devrimcili¤i b›rakmay›, düzene

dönmeyi meflru görmek, asl›nda dü-

zeni meflru görmektir. Özü budur. 

Mücadeleyi b›rakan, örgüt safla-

r›n› terkeden, özü itibar›yla halk›na,

yoldafllar›na, sosyalizme s›rt çevir-

mifl, daha aç›kças› ihanet etmifltir.

fiunda da net olunmal›. Kimsenin

eksiklikleri, zaaflar› veya örgüt

içinde yaflanan hiçbir sorun, düzene

dönmenin mazereti, gerekçesi ola-

maz. Hiçbir neden, düzene dönüflü

masumlaflt›ramaz, meflrulaflt›ramaz.

fiunu çok kesin ifade edebiliriz.

Mücadele içinde çözülmeyecek so-

run, afl›lmayacak zaaf, giderilmeye-

cek eksiklik yoktur. Ve dahas›, hhiiçç--

bbiirr eekkssiikklliikk,, hhiiççbbiirr zzaaaaff,, hhiiççbbiirr ssoo--

rruunn,, ddüüzzeennee ddöönnmmeekktteenn,, ddeevvrriimm--

cciillii¤¤ii bb››rraakkmmaakkttaann ddaahhaa oolluummssuuzz,,

ddaahhaa zzaarraarrll››,, ddaahhaa kkööttüü ddee¤¤iillddiirr.. 

Çok iddial›y›z, çok çeflitli kere-

ler söylemiflizdir. Ama bu vesileyle

tekrar edelim. Devrimcili¤i b›rak-

mak ahlaks›zl›kt›r. Bu düzende

onurlu, namuslu yaflaman›n tek yo-

lu devrimci olmaktan geçmektedir. 

Sevgili arkadafllar, yoldafllar, bu-

günkü dersimizi de burada bitiriyo-

ruz. Bu konuda daha bir çok alt bafl-

l›k ele al›nabilir, örnekler verilebilir.

Ama buradaki temel bak›fl aç›s› iz-

lendi¤inde, hemen her konuda nele-

rin meflru görülüp görülemeyece¤i

konusunda, her arkadafl›m›z, kendi

hükmünü verebilir. 

Sonraki dersimizde buluflmak

üzere flimdilik hoflçakal›n.
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� Her Cumartesi 
Dom Eylemindeyiz

22 May›s günü, Almanya'n›n Köln ken-

tinde Özgürlük Komitesi taraf›ndan

yap›lan eylemle Özgürlük Komitesi üyele-

ri Nurhan, Cengiz ve Ahmet'e özgürlük

istendi. Almanca "Nurhan, Cengiz ve Ah-

met'e Özgürlük" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›

eylemde hukuksuz bir flekilde tutukluluk

hallerinin sürdü¤ü ve bu tutsakl›¤›n ikinci

y›l›na girdi¤i anlat›ld›. 

Londra'da, Temmuz 2009

y›l›nda çetelerin aras›nda çat›fl-

malardan kaynakl› ve halka

sald›r›malar›ndan dolay› yafla-

nan ölümlerden sonra, bir araya

gelen 15 derne¤in yapt›¤› çal›fl-

malar›n bir parças› olarak yürü-

yüfl düzenlendi. Dalston Juncti-

on'da bafllayan yürüyüfl Seven

Sisters'da son buldu.

Yürüyüfl boyunca ingilizce

"Çetelere Hay›r,

Cinayetlere Hay›r",

"Ne ‹stiyoruz?

Adalet" sloganlar›

at›ld›. Stoke Newing-

ton Polis Karakolu

önüne gelindi¤inde po-

lisin çetelere karfl› bir-

fley yapmamas› bir da-

kikal›k oturma eylemi yap›la-

rak protesto edildi. Türkçe ola-

rak "Çeteler Halka Hesap Vere-

cek", "Gençlik Gelecek Gele-

ce¤ine Sahip Ç›k", "Polis Bes-

liyor Çeteler Vuruyor" slogan-

lar› at›ld›.

Çevredeki insanlar›n alk›fl-

lar› ile destek verdi¤i yürüyüfle

230 kifli kat›ld›.

Avrupa’da

Almanya’n›n Stuttgart’taki

Neckar Real Schule’de okuyan

göçmen ö¤rencilerin, tteenneeffüüssttee vvee

ookkuullddaakkii bbooflfl zzaammaannllaarr››nnddaa aannaa--

ddiilllleerriinnddee kkoonnuuflflmmaallaarr›› yasaklan-

d›. Okul yönetimi bunu ““öö¤¤rreennccii--

lleerriinn AAllmmaannccaallaarr’’›› ggeelliiflflssiinn”” diye

yapt›¤›n› aç›klamaktad›r.

Anadil, düflünme dilidir. ‹nsan-

lar anadilleriyle düflünürler. Anadi-

li yasaklamak düflünceyi, düflünce-

nin geliflmesini yasaklamakt›r. 

Bu insanl›k d›fl› bir uygula-

mad›r. Alman devleti ““uuyyuumm””

ad› alt›nda Almanya’da çal›flan

göçmen çocuklar›n en temel

haklar›n› gasp ediyor. Dilini

yasaklayarak, düflünmesini en-

gelliyor. Asimile etmeye çal›fl›-

yor. 

Göçmenlerin asimile edil-

mesi Avrupa’da sadece Alman-

ya’ya özgü bir politika da de¤il.

Avrupa’n›n bütün emperyalist ül-

kelerinde benzer politikalarla göç-

menlere asimilasyon dayat›l›yor. 

Danimarka’da da “ekonomik

kriz” bahane edilerek göçmenlerin

sosyal haklar› budan›yor. Göçmen-

lere ek vergiler, yükümlülükler ge-

tiriliyor. Sömürü katmerlefltiriliyor. 

Her f›rsatta göçmenler ““üüllkkee--

nniinn ss››rrtt››nnaa yyüükk”” gibi gösteriliyor. 

Danimarka hükümeti ““GGööçç--

mmeennlleerriinn mmaalliiyyeettii yy››llddaa 2244 mmiillyyaarr

kkrroonn.. BBuu ppaarraa ggööççmmeennlleerrddeenn çç››--

kkaarr››llaaccaakk”” diyor. 

Avrupa’da göçmenlerin eme¤i

olmasa emperyalistler aç kal›r. Pis-

lik içinde bo¤ulur. Göçmenlerin,

sömürge halklar›n s›rt›ndan kaç

milyar kron kazand›klar›ndan bah-

setmiyorlar.  Kimin eme¤iyle elde

ettiniz sahip oldu¤unuz servetleri?

Danimarka Halk Partisi Yaban-

c›lar Sözcüsü Peter Skaarup eko-

nomik krizin sorumlulu¤unu göç-

menlere yüklüyor ve diyorki;

““BBuunnddaann bbööyyllee ggööççmmeennlleerriinn ddee

ttoopplluummaa kkaattkk››ddaa bbuulluunnmmaallaarr››

ssaa¤¤llaannaaccaakk”” 

“Katk›”dan kastedilen göçmen-

lerin daha fazla sömürülmesidir.

Örgütsüzlefltirilmesi, asimile edil-

mesidir. 

Peter Skaarup, ““BBiirr ggööççmmeenniinn

DDaanniimmaarrkkaa ddiill kkuurrssuunnaa kkaatt››llmmaa--

mmaass›› vveeyyaa aakkssaattmmaass›› dduurruummuunnddaa

aalldd››¤¤›› eekkoonnoommiikk yyaarrdd››mm kkeessiillee--

cceekk”” diyor. Göçmenlerin sosyal

haklar›n›, göçmenleri asimile et-

menin arac› olarak kullan›yor.

Ne Alman hükümetinin ne Da-

nimarka ne de di¤er

emperyalistlerin bu tür

dayatmalar› kabul edi-

lemez. ‹nsanlar›n dilini

yasaklamak, asimilas-

yona zorlamak suçtur.

Emperyalistlerin bu

politikalar›na boyun

e¤meyelim. Avrupa’da

çal›flan her milliyetten

göçmenler  eme¤iyle vard›r. Al›n-

teriyle vard›r. “Uyum” dedikleri

asimilasyonu kabul edemeyiz. Bu-

lundu¤umuz ülkelerin dillerini ö¤-

renmek zorunda da de¤iliz. Ö¤ren-

mek isteyen kendisi özgür irade-

siyle ö¤renir. Avrupa devletleri

okul ça¤›na gelen çocuklar›m›za

anadilde e¤itim olana¤›n› sa¤la-

mak zorundad›r. Bu bizim en temel

haklar›m›zdand›r.

“Uyum ad›na dayat›lan 
asimilasyonu 

kabul etmiyoruz

AVRUPA’daki B‹Z

� ‹ngiltere’de Yozlaflmaya
ve Çeteleflmeye Karfl›
Yürüyüfl
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Almanya Nürnberg'te, Halk Kültür Evi, Güler Zere için

bir anma düzenledi.

23 May›s günü Nürnberg'te Villa Leon toplant› salonun-

da düzenlenen anmada Güler Zere'nin görüntüleri ve konufl-

malar›n›n da bulundu¤u sinevizyon gösterildi. Güler Zere

hakk›nda yap›lan aç›klaman›n ard›ndan Güler için fliirler ve

Güler'in hapishanedeyken yazd›¤› bir mektup okundu. 15

kiflinin kat›ld›¤› anman›n sonunda Güler için helva da¤›t›ld›. 

GGüülleerr ZZeerree''nniinn KKaattiillii AAKKPP ‹‹kkttiiddaarr››dd››rr

Duisburg Halk Cephesi’nin ça¤r›s› ile 22 May›s günü

Marxloh-Pollmann semtinin August Babel Meydan›’nda

Güler Zere için eylem yap›ld›.  "Güler Zere’nin Katili AKP

‹ktidar›d›r" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eyleme  Avrupa De-

mokratik Haklar Federasyonu ve Avrupa Türkiyeli ‹flçiler

Konfederasyonu da kat›larak destek verdi. 

Yar›m saat süren eylemin ard›ndan Halk Cepheliler, We-

selerstr üzerinde "Halk Cephesi" aç›klamas›n› da¤›tt›lar. 

Henüz halk›n çok yayg›n biçimde kulland›¤› bir

kavram de¤il, ama bir flekilde televizyon dizilerinde,

çeflitli programlarda ya da günlük yaflamda kula¤›m›za

çarpan bir kelime: ““BBeenniimm öözzeelliimm””......

Bu kavram yayg›n bir flekilde dilimize yerleflmifl ol-

masa da dduuyyuulldduu¤¤uunnddaa pek de iittiirraazz ggöörrmmeeyyeenn bir

kavram. 

NEDEN?

NNee ddeemmeekk ““bbeenniimm öözzeelliimm””??

“Benim özelim”, bbiirreeyycciilliikkllee ddeejjeenneerraassyyoonnuu bbiirr--

lleeflflttiirreenn,, bbiirrlleeflflttiirreerreekk mmeeflflrruullaaflfltt››rraann vvee ggiizzlleeyyeenn bbiirr

ffoorrmmüüllaassyyoonndduurr.. Hiç “masum” de¤ildir. 

Yaflam›n herhangi bir yan›n›, herhangi bir an›n› bu

formülle savunmaya kalkan birisi için hiç tereddütsüz

diyebiliriz ki, bbeenncciill vvee bbiirreeyycciiddiirr.. Ve hiç flüphesiz o

yaflamda meflru olmayan, dejenere yanlar vard›r. Baflka

türlü hiç kimse bu kavrama s›¤›nma ihtiyac› duymaz. 

Ortada meflru olmayan, dejenere olmufl iliflkiler var-

d›r. Bu iliflkinin do¤rulu¤unu, ahlakili¤ini tart›flamaz,

savunamaz da. ““BBeenniimm öözzeelliimm””

diyerek bu iliflkinin hiçbir flekilde

tart›fl›lmas›n›, sorgulanmas›n› iste-

mez. Bununla da yetinmez; bu yoz

iliflkinin ulu-orta yaflan›p “mazur”

görülmesini ister. Bu kavram alt›n-

da bireycili¤i, dejenerasyonu meflrulaflt›r›r. 

Sorun sadece kad›n-erkek iliflkileri aç›s›ndan da de-

¤ildir. Halka hesap vermek zorunda olan insanlar, ba-

zen siyasi iliflkilerini, bazen ticari iliflkilerini, bazen

baflka tür iliflkilerini gizliyor ve yine ayn› kavrama s›-

¤›n›yorlar. 

“Benim özelim” demek zaten bencilcedir. Burjuva-

zinin bencil, yoz kültürünün ürünüdür. 

Mesela solda da zaman zaman flunlara tan›k olmak-

tay›z; HHiiçç mmii ““öözzeell yyaaflflaamm››mm››zz”” oollmmaayyaaccaakk?? Hiç mi

“özelimiz” olmayacak? 

Hay›r? Bu da ““mmaassuumm”” de¤ildir. Burada sözkonu-

su olan ilkeli, kurall›, ahlakl› yaflanan bir yaflam de¤il-

dir. ‹lkeli, kurall› toplumsal de¤erlere, ahlaka ayk›r› ol-

mayan hiç kimsenin yaflam› sorgulanmaz zaten. Söz

konusu olan o de¤ildir. “Benim özelim” kavram›yla

“dokundurulmayan” benciliklerdir, bireyciliktir. Top-

lumsal, ahlaki, meflru olmayan, çürüyen, dejenere ol-

mufl yanlard›r. 

Meflru olmayan›n meflrulaflt›r›lmas›na izin vereme-

yiz. Vermemeliyiz. Bunu “mazur” görmek, ya da “gör-

mezlikten” gelmek çürümeye, yozlaflmaya kap› arala-

makt›r.

Savaşan
Kelimeler 

“Benim Özelim”

Güler Zere 
Ölümsüzdür
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BBeellççiikkaa’da 11 y›l boyunca süren

DDHHKKPP--CC ddaavvaass››,, 18 May›s 2010

tarihinde Yarg›tay Mahkemesi’nin

karar›n› aç›klamas› ile sonuçland›.

Kuflkusuz devrimciler aç›s›ndan

bu dava, bir ““yyaarrgg››llaannmmaa”, ““aazz yyaa

ddaa ççookk cceezzaa aallmmaa”” sorunu de¤ildi.

O nedenle bu davada da devrimci-

ler, yarg›lanan de¤il, yyaarrgg››llaayyaann

oldular.

Kavgalar›n›n meflrulu¤unu savu-

nup, Türkiye faflizmini teflhir ettiler.

Devrimciler o kürsüde, Türkiye fafliz-

mini, emperyalizmi mahkum ettiler.

Bu davan›n bir baflka yan› ise

TTüürrkkiiyyee oolliiggaarrflfliissiinniinn bafl›ndan be-

ri bu davay› halk düflman› SSaabbaanncc››

aaiilleessii ad›na ›srarla takip etmesi, iha-

le pazarl›klar› ile davay› etkilemeye

çal›flmas›yd›.

Bugüne kadar faflist Nazi art›kla-

r›n›n katletti¤i onlarca Türkiyeli

emekçinin hesab›n› sormayan, ada-

let aramayan Türkiye oligarflisi, söz

konusu halk düflman› Sabanc› olun-

ca seferber oldu...

Belçikal› kapitalistleri araya

sokmalar, rüflvet pazarl›klar›, Belçi-

kal› tekellerle yürütülen ihale pazar-

l›klar›... Hepsi Sabanc› içindi. Dev-

rimcileri mahkum etmek için sefer-

ber oldular adeta.

Bir kere daha devrimcilerin mefl-

rulu¤u, hakl›l›¤› ve kararl›l›klar›

karfl›s›nda boyun e¤diler.

Türkiye oligarflisi en son, dev-

rimciler aleyhine Yarg›tay Mahke-

mesi’nde tazminat davas› açt›rmak

istedi. Yine Yarg›tay Mahkeme-

si’ndeki davaya da devrimcilerin

a¤›r cezalar almas›n› isteyerek itiraz

da bulunmufltu.

Yarg›tay Mahkemesi, Türkiye

oligarflisinin tazminat talebi ile ilgi-

li baflvurusunu reddetti. Gerekçe

fluydu; Türkiye oligarflisi bir baflvu-

ruyu bile do¤ru-düzgün yapama-

m›flt›.

“BBüüyyüükk ddeevvlleett!!” diye kendileri-

ni s›k s›k gaza getirenler, bir mahke-

me baflvurusunu bile zaman›nda ya-

pamayacak kadar flaflk›n, cahil ve

beceriksizler.

******

On bir y›l süren BBeellççiikkaa DDHHKKPP--

CC davas›, de¤iflik aflamalardan ge-

çerek üüçç kkeerree yyeennii bbaaflflttaann ggöörrüüll--

mmüüflfl ve üüçç kkeerree YYaarrgg››ttaayy''aa kkaaddaarr

ggööttüürrüüllmmüüflfl ve beraatle sonuçlan-

m›flt›r. 

‹flbirlikçi faflist Türkiye oligarfli-

si ile Avrupa emperyalistleri davaya

do¤rudan müdahil duruma gelmifl-

lerdir. Bu flartlar alt›nda art›k dava-

n›n hukuki düzeyde yürütülmesi

imkans›zlaflm›fl, Belçika adalet me-

kanizmalar› da bu d›fl müdahaleler

yüzünden ifllevsiz bir hale gelmifltir.

Art›k davan›n kaderi bu siyasi mü-

dahalelerin belirleyicili¤i alt›nda

olacakt›. 

Elbette ki bu gerici ittifak›n da-

vaya müdahalesi, davaya devrimci-

lerin müdahalesini de gündeme ge-

tirmifltir. Devrimci hareketin Avru-

pa'da davaya iliflkin yürüttü¤ü çal›fl-

malar ve bir k›s›m demokratik güç-

lerin sahiplenmesi ve emekleri de

davada belirleyici roller üstlenmeye

bafllam›flt›r. 

Alt› ay boyunca yürütülen kam-

panya sonucunda tutsaklar›n tahli-

yesi sa¤lanm›flt›r... AAççll››kk GGrreevvii ey-

lemine paralel yo¤unlaflan kamuoyu

yaratma kampanyas› 5500 ggüünn sonra

meyvelerini vermifl ve art›k DDHHKKPP--

CC ddaavvaass›› 22000000 yy››ll››nn››nn yaz aylar›nda

bas›n ve kamuoyunda en fazla gün-

dem oluflturan bir konu haline dö-

nüflmüfltür.

Türkiye devletinin bu süreçteki

iade talebi, mahkemenin Türkiye

devletinin iflkencecili¤ini kabullen-

mesi, Türkiye'de tarafs›z yarg›lan-

man›n mümkün olmad›¤›, idam ve-

ya yarg›s›z infazlar›n günlük olaylar

oldu¤u vs. gerekçelerle, Türkiye'de-

ki faflist rejimin iade talebi reddedil-

mifltir.

******

Bu arada tutuksuz olarak devam

eden dava 1111 EEyyllüüll ve sonras›n›n

Avrupa'daki gericileflme ve faflist

rejimlerle iflbirlikçili¤in meflrulaflt›-

r›lmas› ortam›nda de¤iflik boyutlar

kazanm›flt›r. 

DDHHKKPP--CC ddaavvaass››nn››nn ssaavvcc››ss››,, ka-

riyerine s›radan bir savc› olarak

bafllam›fl olmas›na ra¤men, dava

boyunca sürekli y›ld›z› parlayarak

yyüükksseellttiillmmiiflflttiirr. Önce bir baflsavc›,

sonra da tüm Belçika çap›nda bütün

emniyet güçlerini 'terör' konusunda

genel alarm vererek seferber etme

yetkileriyle donat›lan bir “tteerröörr

öözzeell bbaaflflssaavvcc››ss››”” durumuna gelmifl-

tir.

DDHHKKPP--CC ddaavvaass›› ilk bafllad›¤›n-

da 'KKrriimmiinnaall ÖÖrrggüütt' yasas› ile yar-

g›lanmaya baflland›. Bu yasa dava-

n›n bafllad›¤› y›l yap›lm›fl ve yasa-

n›n haz›rlanmas› görevini de

DDHHKKPP--CC ddaavvaass›› ssaavvcc››ss›› üstlenmifl-

tir. ‹lk uyguland›¤› dava da bu dava

olmufltur. 

DDHHKKPP--CC ddaavvaass››nn››nn sürdü¤ü

süre içerisinde hukuken resmi bir

'terör' tan›m› olmayan Belçika, “te-

rörün” tan›m›n› yapm›fl, bir anti-te-

rör yasas› oluflturmufltur.

Yasan›n yap›ld›¤› 2005'ten itiba-

ren de ayn› dava bu yasa çerçeve-

sinde geniflletilmifltir. Böylece aannttii--

tteerröörr yyaassaass›› ddaa iillkk ddeeffaa bbuu ddaavvaaddaa

uuyygguullaannmmaayyaa bbaaflflllaannmm››flfltt››rr..

Bu davaya paralel olarak, FFeehhrrii--

yyee EErrddaall’›n iadesi konusunda ilk

bafllarda al›nan ret kararlar›n› boza-

bilmek için ad›na ““FFeehhrriiyyee EErrddaall

KKaannuunnuu”” denilen ve geriye do¤ru

iflleyebilmesi öngörülen yeni bir ia-

de yasas› oluflturulmaya çal›fl›lm›fl-

t›. 

BBeellççiikkaa''daki “KKrriimmiinnaall ÖÖrr--

ggüütt”, ““aannttii--tteerröörr”” yasalar›n›n çer-

çeveleri de bu davaya ba¤l› olarak

geniflletilmeye çal›fl›ld›.

Bir yandan devrimciler ve dev-

rimci mücadele mahkum edilecek,

suçlulu¤u ilan edilecekti. Bu dava

üzerinden Belçikal› ilericiler, de-

mokratlar, devrimciler için de bu tür

davalar›n önü aç›lacakt›.

1999’dan 2010’a 11 y›l süren
bir dava; Belçika DHKP-C davas›
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