
Siyonizm Filistin’de, 
Faflizm Ankara’da Sald›rd›

Hakl› ve meflru eylemlere
sald›ranlar, ayn› soydand›r!

SSiiyyoonniisstt KKaattlliiaamm››nn SSoorruummlluussuu 
EEmmppeerryyaalliizzmmddiirr!!

Katliama
ra¤men, 
‹srail’le siyasi,
ticari, askeri
iliflki sürdürmek,
suç 
ortakl›¤›d›r!

12 Haziran’da ‹nönü’de 
Grup Yorumlay›z!

Emperyalizme ve faflizme karfl› öfkemizi 
özlemlerimizi ve umudumuzu

40 Bin Kiflilik Halk Korosuyla Hayk›ral›m!

‹srail polisi,
Gazze’ye 
yard›m 
götürenlere; 
AKP’nin 
polisi paras›z
e¤itim için 
14 gündür
yürüyen 
Dev-Gençliler’e
sald›rd›! 

Engin Çeber Davas›’nda ‹flkencecilere Ceza!

‹flkencecileri Kurtarmaktan
Vazgeçmeyecekler! ‹zin Vermeyelim!
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15 Haziran 1998’de Der-
sim Hozat Ard›ç Köyü ç›k›fl›n-
da ç›kan çat›flmada, direnifl-
leriyle teslim olmama gele-
ne¤ini büyüterek ölümsüz-
lefltiler.
Alp ASLAN, 1969 Mufl do-

¤umlu. 1990-91 döneminde
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde okurken
Dev-Genç saflar›nda yerald›. 1991 bafllar›nda An-
kara Ulucanlar’da bir süre tutsak kald›. 1992’de
tahliye oldu. Mahalli alanda çal›flt›. Ekim 1997’de
gerilllaya kat›ld›. 
Dursun ÇAKIR, 1970 Malatya Do¤anflehir do-
¤umluydu. ‘89’da ‹Ü Mühendislik Fakültesi’nde
mücadeleye kat›ld›. ‘92 y›l›nda ‹YÖ-DER çal›flmala-

r›na kat›ld›. A¤ustos 1997’de umudu büyütmek için da¤larda gerilla oldu.
Songül ERKUfi, 1977 Malatya Akçada¤ Gürkaynak Köyü do¤umlu. 14-15
yafllar›nda Malatya’da devrimci hareketi tan›d›. Kuryelikten gençlik mücade-
lesine kadar çeflitli görevler üstlendi. Malatya, Eskiflehir ve Ümraniye’de tut-
sak olarak kald›. 1997 A¤ustos’unda gerillaya kat›ld›.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1111 HHaazziirraann -- 1177 HHaazziirraann

12 Eylül faflist cuntas›, hapisha-
nelere doldurdu¤u binlerce tut-
sa¤› teslim almak için çeflitli tes-
lim alma yöntemleri kulland›.
1982’den itibaren teslim alma
sald›r›s›n›n merkezine bir devlet
politikas› olarak Tek Tip Elbise
(TTE) uygulamas›n› koydu. Dev-
rimci tutsaklar 12 Eylül cuntas›-
n›n teslim alma itirafç›laflt›rma
sald›r›s›na karfl›, 1984 y›l›nda
ölüm orucu direnifliyle cevap ver-
diler. Yeni gelenekler yaratarak,
devrimcilerin teslim al›namayaca-
¤›n› gösterdiler.. 11 Nisan
1984’te bafllayan direniflte; Ab-

dullah Meral 14 Haziran’da, Haydar Baflba¤ ve Fatih Öktülmüfl 17 Ha-
ziran’da, Hasan Telci 24 Haziran’da flehit düfltüler. Direnifl 75 gün sür-
dü.
Abdullah MERAL, 1952 Bal›kesir Manyas ilçesine ba¤l› Kalebay›r köyü
do¤umlu. 1975’lerden itibaren mücadeleye kat›ld›. DEV-GENÇ içinde mü-
cadele ederek, Kad›köy ve çevresinde anti-faflist mücadeleye önderlik etti.
Tutsak düfltü¤ü 1980 Temmuz’unda iflkencede ve kald›¤› hapishanelerde
direnifliyle örnek oldu. Mücadelede ve yaflamda hep örnek bir DEV-GENÇ’li
oldu.
Haydar BAfiBA⁄, 1956 Dersim do¤umlu. Yoksul bir Kürt ailesinin çocu-
¤uydu. Mücadeleye 1974 y›l›nda Elaz›¤’da bafllad›. Elaz›¤’da sürdürülen
anti-faflist mücadelenin önderlerindendi.12 Eylül öncesi gözalt›nda iflkence
gördü, direndi. Tutsakl›k yaflad›. Y›lg›nl›¤›n kol gezdi¤i 12 Eylül cuntas› ko-
flullar›nda direnifli örgütledi. 1982 Haziran ay›nda tutsak düfltü¤ünde ifl-
kencelerde ve kald›¤› hapishanelerde direniflini kararl›l›kla sürdürdü. 
Fatih ÖKTÜLMÜfi, 1949 Trabzon do¤umlu. 1968’den beri mücadele-
nin içindeydi. ODTÜ ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1971’de ilk kez
tutsak düfltü. Sonraki y›llarda T‹KB davas›ndan yarg›land›. Örgütünün mer-
kez komite üyesi ve önderlerindendi. 
Hasan TELC‹, 1957 Bursa Mudanya ilçesi do¤umlu. Mudanya’da s›rt ha-
mall›¤› yapan bir emekçiydi.. 1977’ye kadar ‘71 mücadelesine sempati
temelinde mücadele yürüttü. 1977 y›l›ndan sonra, Mudanya ve Bursa’da
devrimci hareket saflar›nda örgütlü olarak mücadele etti . Anti-faflist müca-
delede kararl›l›¤›yla öne ç›kt›. 1980’de tutukland›ktan sonra, kald›¤› ha-
pishanelerde direniflçi tavr›yla örnek oldu.

HHaayyddaarr BBAAfifiBBAA⁄⁄

“Biz kara toprak gibi verimli devrim tarlas›na düflen tohumlar›z. 
Birçok filizlerimiz olacak.” 

Abdullah Meral

AAllpp AASSLLAANN DDuurrssuunn ÇÇAAKKIIRR

HHaassaann TTEELLCC‹‹

‹flçilerin Ö¤retmeni
HHaayyddaarr BBaaflflbbaa¤¤ mücadelenin de¤iflik alanlar›n-

da mücadele etmifl, örnek devrimcilerden biridir.

Elaz›¤ ve Dersim halk› onu unutmam›flt›r.

HHaayyddaarr BBaaflflbbaa¤¤,,1979'da ayn› zamanda DDeevv--

rriimmccii SSooll yay›nlar›n›n yaz› iflleri müdürlü¤ü göre-

vini yürütür.

Örne¤in o dönem DDeevvrriimmccii SSooll yyaayy››nnllaarr›› için-

de ç›kan kitaplarda eme¤i olan devrimcilerden bi-

ridir HHaayyddaarr BBaaflflbbaa¤¤......

O y›llarda o yay›nlar› okuyan yüzlerce devrimci,

ideolojik olarak kendisini güçlendirmifl, mücadeleyi

daha çok omuzlam›flt›r.

Ayn› zamanda o y›llardaki ideolojik mücadele,

Parti-Cephe düflüncesinin kavrat›lmas›yd›...

O sürecin emekçilerinden olan HHaayyddaarr BBaaflflbbaa¤¤

sonralar› iflçilerin ö¤retmeni olacak, fabrikadan fab-

rikaya koflacakt›r...

An›lar› Miras›m›z

1956 do¤umlu. Mücadelede her zaman cü-
retli ve kararl› davranan bir devrimciydi. ‹s-
tanbul Eyüp-Y›ld›ztabya’da, faflist teröre
karfl› mücadele ekipleri içinde mücadele etti.
11 Haziran 1980’de faflist bir oda¤› da¤›t-
mak için eylem haz›rl›¤› yaparken, jandar-
malar taraf›ndan katledildi.

KKeemmaall CCAAMMEEKKAANN

1964 Dersim Pülümür do¤umlu.Yoksulluk içinde ya-
flam›n› sürdürdü. O nedenle okula devam edemedi.
1988’de ‹stanbul’da devrimci harekete sempati duy-
maya bafllad›. 1989 y›l›nda yurtd›fl›na ç›kt›,
1991’den itibaren aktif bir flekilde mücadelede yeri-
ni ald›. 15 Haziran 1993’de Paris’te, biri faflist
kökenli, di¤eri devrim kaçk›n› lümpen mafyac› iki
kifli taraf›ndan düzenlenen silahl› sald›r›da katledildi.DDüüzzggüünn AAKKSSAAKKAALL

AAbbdduullllaahh MMEERRAALL

FFaattiihh ÖÖKKTTÜÜLLMMÜÜfifi SSoonnggüüll EERRKKUUfifi

HAP‹SHANELERDE TECR‹TE SON!
SOHBET HAKKI UYGULANSIN!

8 mm2’de NNe KKadar Yaflars›n?

BUNU BB‹L‹YOR MMUSUNUZ?

2000–2009 YYILLARI AARASINDA HAP‹SHANELERDE 3310 ‹‹NSAN ÖÖLDÜ…

Hat›rlanaca¤› gibi 19–22 Aral›k 2000 y›l›nda 20

hapishanede “Hayata Dönüfl” ad›yla bir operasyon

yap›ld›. 28 evlad›m›z yak›larak, kurflunlanarak katledil-

di. Sa¤ kalanlar kollar›, bacaklar›, kafalar› k›r›la k›r›la F

Tipi tecrit hapishanelerine götürüldü. 

Evlatlar›m›z içerde yaflad›¤› iflkenceleri bize, biz ise

yaflanan kanl› zulmü herkese anlat›p ölümlere engel

olmaya çal›flt›k. Bu çabalar›m›za ra¤men tecrit can ald›,

kan akt›. 122 insan›n yaflam›n› yitirdi¤i, 600’den fazla

insan›n sakat kald›¤›, 7 y›l süren büyük bir direnifl

yafland›. Evlatlar›m›z›n kömürleflmifl cesetlerini, eriyen

bedenlerini beyaz kefenlere sar›p kara topra¤a verdik.

Tecrit daha fazla can almas›n diye i¤neyle kuyu kazar-

cas›na ter ak›tt›k. Ama ne çare ki Adalet Bakan› ve

dönemin hükümetleri sa¤›r ve dilsizi oynad›lar. Ölümleri

yok say›p koyu bir sansür uygulad›lar. Fakat mücadele-

mizi elden b›rakmad›k çünkü evlat ac›s›na dayanmak

zordu. Yüreklerimiz ac›dan da¤lansa da evlatlar›m›zla

bir olduk. 

22 Ocak 2007’de bakanl›k 45/1 say›l› genelgeyi

yay›nlamak zorunda kald›. Genelgenin yay›nland›¤›

tarihten bugüne aradan 3 y›l geçmesine ra¤men bakanl›k

iki hapishanede sohbet hakk›n› k›sa bir süre uygulasa da

sonra uygulamad›. “fiimdilik haftada 10 saati kabul edin,

biz bunu 20 saate ç›karaca¤›z” diyen Adalet Bakanl›¤›,

122 ölümle kazan›lan sohbet hakk›n› personel yok(!),

yer yetersiz(!) gibi gerekçelerle uygulamayarak tecriti

a¤›rlaflt›rarak sürdürdü. Oysa tek kiflilik hücre arama-

lar›na dahi küçük bir ordu say›lacak kadar gardiyan ve

askerle girip tutsaklar› darp eden devlet, 10 saatlik

sohbet hakk›n›n uygulanmas›nda personel s›k›nt›s›

yaflad›¤›n› iddia etmektedir. Burada amaçlanan

yaln›zlaflt›rma, insani olan her duygudan tecrit etmektir.

HHAALLKKIIMMIIZZ,,

Tecrit Can Almaya Devam Ediyor

Hapishanelerde yaflanan hak ihlallerine ve bilimsel

raporlara bak›ld›¤›nda tecrit iflkencesinin sürdü¤ü görül-

mektedir. Yak›n bir örnek 12 Ekim 2008 tarihinde

Metris Hapishanesi’ndeki tecrit uygulamalar›na direnen

Engin ÇEBER’ in iflkence sonucu ölümüdür. Sadece

içinde bulundu¤umuz 2010 y›l›n›n ilk 5 ay›nda 5 insan

hapishanelerde öldü. Evet, 5 ayda 5 insan “intihar etti”

denilerek ya da tedavisi engellenerek katledildi. Ve flu

anda hapishanelerde tedavisi engellenen ölüm s›n›r›nda

20 insan var. Son olarak 7 May›s 2010’da kanser hastas›

k›z›m›z Güler ZERE yaflam›n› yitirdi. Uzun süren

eylemlerimiz sonucunda serbest b›rak›lan Güler için

art›k çok geçti. Güler t›bben kanserden öldü ama bu bir

sonuç, as›l olarak Güler’i öldüren tecrittir. Sorumlusu

kanser hastas› oldu¤una iliflkin rapora ra¤men tahliyesini

geciktiren Adalet Bakanl›¤› ve AKP iktidar›d›r. 

HHAALLKKIIMMIIZZ,, 

10 y›ld›r tecrit zulmü sürüyor. 10 y›ld›r halen hücre-

lerde tek bafl›na tutulan evlatlar›m›z var. 10 y›ld›r cop-

land›k, tekmelendik, ölüm oruçlar›nda gün gün eriyerek

yaflam›n› kaybeden analar›m›z oldu. Bizler TAYAD’l›

Aileler olarak y›llard›r Tecrite son verilmesini ve sohbet

hakk›n›n uygulanmas›n› istiyoruz. 

Baflta devrimci demokratik kurumlar, ayd›nlar olmak

üzere herkesi tutsaklara sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz.

Tecrit insanl›k suçudur. Bu zulme karfl› sesimizi yüksel-

telim. Vicdan›m›z› tutsaklara uzatal›m. ‘Sohbet

hakk›’n›n uygulanmas›n› isteyelim.                                  

TTEECCRR‹‹TTEE SSOONN!! SSOOHHBBEETT HHAAKKKKII UUYYGGUULLAANNSSIINN!!

TAYAD’LI AA‹LELER



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler

21 En büyük devrimci koroda

kavgan›n en büyük

halay›nday›z!

23 Hiç durmadan 25 y›l Bölüm 4

27 Yürüyüflte TTek YYol:

Düzenden, CHP’den

Bekleyece¤imiz Bir fiey

Yoktur...

28 Solun ittifaklar› içinde kimler

olmal›d›r?

30 Karadeniz’den devrimcileri

söküp atamayacaks›n›z!...

31 Adalet: Adaletin çarklar›n›n

bafl›nda flantajc› polis

varsa...

32 Devrim ‹‹çin DDevrimci OOkul:

Düzen partileri halk için

geçici bir u¤rakt›r!...

36 Halklar için kendili¤inden

refah ve özgürlük yoktur

38 Ö¤retmenimiz: Halk›n Ve

4 Kan›n ortas›ndaki gerçek...

6 ‹srail, Gazze’de tecriti

katliamla sürdürüyor!

8 Halk CCephesi: Siyonist

katliam›n sorumlusu

emperyalizmdir

10 AKP ‹srail katliam›n›n suç

orta¤›d›r... 

12 Hapishane maltalar›ndan

Marmara’n›n

güvertesine...

16 Emperyalizmin Gayri-

meflru çocu¤u: ‹srail

17 Bu dava henüz

bitmemifltir!

20 Halk Cepheliler Yorum’un

25. Y›l Konseri

Çal›flmalar›na Devam

Ediyor...

Devrimcilerin Mücadelesi

Emek, Onur Ve Namus

Mücadelesidir...

40 Dev-Gençliler paras›z e¤itim

talebiyle Ankara’dayd›lar..

44 Savaflan KKelimeler: Hangi

kelimeleri nas›l

kullan›yoruz?

45 Gençlik FFederasyonu’ndan:

Filistin’de ‹srail, Ankara’da

AKP sald›r›yor...

46 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:

Unutturulan 3 Haziran ve

bize düflen sorumluluk...

47 Emek haberleri...

49 Haberler...

50 TAYAD’l› Aileler tecriti

anlat›yor...

51 Katil ‹srail Protesto Edildi...

53 Avrupa’da YYürüyüfl

54 Nas›l  BBir Yaflam:

Rüflvet düzeni

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

Kültür Sanat Yaflam›nda 

TAVIR 
Haziran say›s› 

ÇIKTI!

Kahrolsun
‹srail...

Aç›l›fl: 9 Haziran, saat: 13.00

Tarih: 9-25 Haziran 2010

Saat: 11.00-19.00 aras› (pazar günleri d›fl›nda)

KARfiI SANAT GALER‹S‹

Gazeteci Erol Dernek Sok. 

No: 11/4 Hanif Han / Beyo¤lu

‹letiflim: 0-212 231 57 73

TAYADLI AA‹LELER

‹nönü’deyiz
Grup Yorumlay›z...



S
iyonizmin emperyalizm deste-

¤indeki iflgaline karfl› 1929’da

gerçeklefltirilen Filistin ayaklanma-

s›n›n önderlerinden Fuad Hicazi,

idam edilmeden önce flöyle diyor-

du: ""ÖÖllüümmüümmüüzz vvaattaann››mm››zzddaa bbuulluu--

nnaann ddüüflflmmaann›› ssaarrssaaccaakkssaa yyüüzzlleerrccee--

mmiizz ööllüürrüüzz..""

O
günden beri ölüyor Filistinli-

ler. O günden beri sars›yorlar

dostlar›n› ve düflmanlar›n›. Filistin

hareketinin yeni yeni biçimlendi¤i o

dönemde, direniflin içinde Filistin

Komünist Partisi, ‹slamc› ve milli-

yetçi çeflitli örgütlenmeler vard›,

hepsi kendine göre Filistin’in kurtu-

luflu için farkl› yollar öneriyordu.

‹slamc›, milliyetçi önderlikler o sü-

reçte meydana gelen hemen her bü-

yük direniflte, ‹ngiliz emperyaliz-

miyle anlaflma yoluna gittikleri için

direnifl süreci tasfiye etti onlar›. Fi-

listin davas›, silahl› mücadele teme-

linde geliflti ve ayn› temelde meflru-

lu¤unu tüm dünyaya kabul ettirdi.

Bu netleflme için de, meflrulaflma

için de çok büyük bedeller ödedi Fi-

listin halk›. Hala bu bedel ödenme-

ye devam ediliyor.

E
mperyalizmle halklar aras›nda-

ki mücadelede, teorilerin, politi-

kalar›n do¤rulu¤u ve yanl›fll›¤› kan-

la test ediliyor ço¤u kez. Ölümlerin

göze al›nmak zorunda kal›nd›¤› s›-

navlardan geçiyor teori ve politika-

lar. ‹srail’in, Gazze’ye uygulanan

ambargoyu k›rma amac›yla yola ç›-

kan gemilere sald›rarak bir katliam

gerçeklefltirmesi de, Ortado¤u ve

emperyalizm üzerine, “dünya bar›-

fl›” ve savafl üzerine savunulan

farkl› politikalar aç›s›ndan ayn› ro-

lü oynad›. 

“O
rtado¤u art›k geri dönül-

mez biçimde bar›fl süreci-

ne girmifltir”... “art›k sorunlar›n

zorla de¤il, diyalog ve bar›flla çö-

züm dönemi bafllam›flt›r” diyen te-

oriler, ‹srail’in döktü¤ü kanda iflas

etmifltir. Dünyan›n ve emperyalist-

lerin art›k eskisi gibi olmad›¤›, tüm

insan haklar› ihlallerine “uluslarara-

s› toplum”un art›k göz yummayaca-

¤› yolundaki teoriler de gemilerden

akmaya devam eden kan içinde can

çekiflmektedirler.  

F
ilistin’in dinamikleri, Filistin

özgürlük mücadelesinin geçirdi-

¤i olumlu ve olumsuz yöndeki ev-

rimler, dünya halklar› ve dünyan›n

tüm devrimcileri, vatanseverleri

aç›s›ndan çok ö¤reticidir. Filistin’de

yaflanan her geliflme, UUlluussaall vvee SSooss--

yyaall KKuurrttuulluuflfl ssaavvaaflflllaarr››nn››nn kkaaçç››nn››ll--

mmaazzll››¤¤››nn›› vvee zzoorruunnlluulluu¤¤uunnuu kan›t-

l›yor. Bar›fl, diyalog, insani çözüm

ad›na önerilen ne varsa, iflas etti.

Tersi ç›kt›. Emperyalizm bbaarr››flfl de-

di¤inde kkaattlliiaamm oldu. ““‹‹nnssaannii yyaarr--

dd››mm”” dedi¤inde, Gazze kuflat›l›p

tteeccrriitt edildi.. 

S
iyonizm ve emperyalizm, y›llar-

d›r katliam politikalar›yla Filis-

tin halk›na ve örgütlerine diz çök-

türmeye çal›flm›flt›r. Katliamla  so-

nuç alamad›klar›nda Filistin halk›-

n›n direniflini tasfiye etme sald›r›la-

r›n›n bir biçimi olarak tecrite, am-

bargoya yönelmifllerdir. Kuflatma ve

tecrit politikas›yla, Gazze ve Bat›

fieria’da yaflayan Filistin halklar›n›

birbirinden ve Filistin halk›n› tüm

dünya halklar›ndan tecrit eden Si-

yonizm, bu tecriti k›racak giriflimle-

ri, tecrit politikas›n›n iflas› olarak

gördü¤ünden, böyle büyük bir sal-

d›rganl›kla engellemeye çal›flmak-

tad›r.

G
azze’ye gemilerle gidifli orga-

nize eden örgütlenmelerin söz-

cülerinin hemen hepsi, “böyle bir

sald›r›y› beklemiyorduk” diyorlard›

yapt›klar› aç›klamalarda. “Belki en-

gellemeye çal›fl›rlar, sokmazlar, ta-

ciz ederler, ama bir katliam yapa-

caklar›n› düflünmemifltik” diyorlar-

d›.

DD
üüflflüünneemmeezzlleerr.. ÇÇüünnkküü ggeerrççeekk--

ttee nnee SSiiyyoonniizzmmii,, nnee eemmppeerryyaa--

lliizzmmii,, nnee ffaaflfliizzmmii ttaann››mm››yyoorrllaarr.. 

H
amas, ‹slami Cihad gibi örgüt-

lerin direnifl ve savafl›ndan da

uzakt›r düzen islamc›l›¤›. Politik

olarak savunur gözükürler ama, o

savafl›n d›fl›nda ve uza¤›ndad›rlar.

Ülkemizdeki islamc› kesimlerin

“radikal islamc›” olarak adland›r›-

lan kesimlerinin büyük bölümü de

dahil olmak üzere böyledirler. 

B
ak›n ülkemiz islamc›l›¤›na.

Emperyalizme, faflizme karfl›

bir direnifl gelene¤i yoktur. Emper-

yalizme faflizme karfl› mücadelede

büyük bedeller ödemiflli¤i yoktur.

Mesela, solun bu ülkede mücadele-

de verdi¤i flehitlerin, tutsaklar›n sa-

y›s›n› düflünün, bir de islamc›lar›n-

kini... Uzun ony›llar boyunca hapis-

hanelerde islamc›lar olmam›flt›r

(kelimenin gerçek anlam›yla tek tük

yatanlar olmuflsa da, bunlar› istisnai

kalm›flt›r.) Peki neden?

Z
ulme karfl›ysan, zulme karfl› di-

reniyorsan, emperyalizme kar-

fl›ysan, emperyalizme karfl› müca-

dele ediyorsan, faflist, emperya-

lizm iflbirlikçisi bir ülkede nas›l

oluyor da flehitler, tutsaklar vermi-

yorsunuz? Sistemle nas›l bir uzlafl-

ma içindesiniz?

B
ugün Gazze’yle dayan›flma ör-

gütlüyor ‹slamc›lar. Ama na-

Filistin’de yaflanan her
geliflme, Ulusal ve Sosyal

Kurtulufl savafllar›n›n
kaç›n›lmazl›¤›n› ve zorunlulu¤unu
kan›tl›yor. Bar›fl, diyalog, insani
çözüm ad›na önerilen ne varsa,

iflas etti. Tersi ç›kt›. Emperyalizm
bar›fl dedi¤inde katliam oldu.

“‹nsani yard›m” dedi¤inde, Gazze
kuflat›l›p tecrit edildi....

Kan›n ortas›ndaki gerçek
halklar›n ulusal ve sosyal kurtuluflu ancak devrimci 

bir bak›fl aç›s›yla mümkün olabilir
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s›l? ‹KT‹DARA, islamc› sermayeye

SIRTINI YASLAYARAK!

B
u mazlumlar›n dayan›flmas› de-

¤ildir. Bu egemen s›n›flardan

icazetli bir “dayan›flma”d›r ve bu-

gün icazetine s›¤›n›lan kesimler, ya-

r›n Filistin halk› da dahil, tüm halk-

lara karfl› en büyük katliamc›lar ola-

bilirler. Ki, ZATEN ÖYLED‹R-

LER. ‹slamc›lar, bugün bu gerçe¤i

görmezden gelseler de, ÖYLED‹R.

Bugün Filistin halk›n›n savunucusu

kesilen, ‹srail yönetimine “siz öl-

dürmeyi iyi bilirsiniz” diyen AKP

yönetimi, Irak’ta Amerika’ya ayn›

fleyi diyemiyor. Irak’ta, Afganis-

tan’da müslüman halklara karfl› kat-

liam sürdürenlere askeri, ekonomik,

siyasi her türlü deste¤i veriyor. ‹s-

lamc› pragmatizm ve icazetçilik,

bunu dahi görmezden gelebiliyor.

Elbette bu korkunç bir riyakarl›kt›r.

Bu riyakarl›k sürdü¤ü müddetçe,

bugün Gazze’yle dayan›flmay› ör-

gütleyenler, yar›n düzen islamc›l›-

¤›n›n ç›karlar› gerektirdi¤inde Gaz-

ze’yi unutup ““kkaallpplleerriinnee ggöömmeebbii--

lliirr””ler!.. Refah iktidar› döneminde

öyle olmad› m›? AKP iktidar›nda

da öyle de¤il miydi? 

‹
srail Gazze’yi bombalarken, ne

yapt› AKP?.. Bir fley yapmad›.

Tam tersine ‹srail’le her türlü iflbirli-

¤ini sürdürdü. Peki, ‹slamc›lar, Gaz-

ze halk›n› katleden ‹srail’le ortak as-

keri tatbikatlar yapan AKP iktidar›

karfl›s›nda ne yapt›lar? Kaç gösteri

örgütlediler? Cevap, hhiiççbbiirr flfleeyy!!

‹
flte anlatmak istedi¤imiz budur.

Egemen s›n›flar›n icazetinde sür-

dürülen bir mücadelede, asla gerçek

bir dayan›flma, gerçek bir sahiplen-

me, emperyalizme, siyonizme karfl›

gerçek bir “cihad” anlay›fl› olamaz.  

U
lusal ve sosyal kurtulufl müca-

delesinde ›srardan baflka bir yol

yoktur Filistin halk›n›n önünde. 

H
alka inanmayan her güç, daha

büyük bir güç karfl›s›nda pes

etmekten, uzlaflma aramaktan baflka

bir fley yapamaz. Anti-emperyalist

çizgide kararl› olanlar, halka güve-

nenler ise, koflullar ne olursa olsun,

yenilgi durumlar›nda bile, yeniden

güç olup savafl› yükseltmekten bafl-

ka birfley düflünmezler. Düflünme-

melidirler de. “Bu uzun bir savaflt›r.

Bu bak›fl aç›s›na sahip olunmad›-

¤›nda, emperyalizmin sald›rganl›-

¤›ndan korunmak için, en az zarar-

la kurtulma mant›¤›yla hareket ede-

rek emperyalizmle uzlaflma sürecine

girilir. Emperyalizmin yaratmak is-

tedi¤i, tam da budur. Bu yola giril-

dikten sonra, uzlaflmalar› kaç›n›l-

maz olarak yeni uzlaflmalar takip

edecektir. ”

‹
slamc›, milliyetçi ve reformist

çizgiler, halklar›n kurtulufl hare-

ketlerini kaç›n›lmaz olarak bu uz-

laflmac›l›¤a sürüklemektedirler. An-

cak bunlar›n hepsi ç›kmazd›r. 

H
alklar›n ulusal ve sosyal kurtu-

lufl davalar›n›n sahibi, öncüsü

ve k›lavuzu yine devrimcilerdir. 

‹
slamc›lar, tarihlerinin hemen hiç-

bir döneminde arkalar›nda bir

devletin, bir düzen gücünün, tari-

katlar ve afliretlerin gücü olmadan

büyük çat›flmalara girmemifllerdir.

Bugün de öyledir. 

B
ir televizyon program›nda, bir

ayd›n›n Filistin davas›n›n tarihi

sahibinin sol oldu¤unu vurgulamas›

üzerine, ‹slamc› ayd›nlardan Abdür-

rahman Dilipak, “önceki dönemler-

de Filistin meselesine sahip ç›kma-

d›¤›m›z için özür dileriz” diyerek

kendince konuya noktay› koyuyor-

du. Oysa bu öyle kuru bir “özür”le

geçifltirilebilecek bir konu de¤ildir. 

D
evrimciler Filistin davas›n›

dünyan›n dört bir yan›na tafl›r-

ken, Filistin’le dayan›flmak için as-

keri eylemler dahil, eylemler yay-

parken, ssiizz oo zzaammaann nnee yyaapp››yyoorrdduu--

nnuuzz?? Önce bunun cevab› ortaya ko-

nulmal›d›r. 

D
evrimciler, Efraim Elromlar’›

cezaland›r›rken, Filistin’de Fi-

listinliler’le omuz omuza çarp›fl›rken,

Filistin halk›na yönelik her sald›r›

karfl›s›nda meydanlara ç›karken,

gençli¤in kendi talepleri için bile ey-

leme geçmekte zorland›¤› bir dönem-

de (1987-88’ler) Filistin halk›yla da-

yan›flmak için en militan eylemleri

örgütler ve bunun bedeli olarak on-

larca y›l hapis yatarken, ‹slamc›lar,

YYEEfifi‹‹LL KKUUfifiAAKK içinde devrimcilere

karfl› savafl›yorlard›. O zaman ‹slam-

c› güçlerin ezici ço¤unlu¤u, sosyaliz-

me karfl› AAmmeerriikkaa vvee SSiiyyoonniizzmmllee

aayynn›› ssaaffttaayydd››llaarr.. Afganistan’daki

““‹‹ssllaammcc›› MMüüccaahhiittlleerr””i e¤iten, silah-

land›ran CCIIAA vvee MMOOSSSSAADD’d›.  

B
u gerçekleri gizleyen, bunlar›

tart›flmayan, dünya halklar›na

bunlar›n özelefltirisini vermeyen bir

“özür”ün içi bofltur. fiu anda Filistin

davas›nda islamc›lar›n k›smen öne

ç›km›fl olmalar›na s›rt›n› yaslay›p,

geçmiflte halka karfl› Siyonizmle ay-

n› saflarda yer al›fl›n “unutulaca¤›-

n›” sanmakt›r. Ama unutulmuyor.

Mücadele tarihinde böyle fleyler

unutulmaz da. Bazan belki unutul-

mufl gibi görünür, ama o olgu, tari-

hin bir noktas›nda yine ç›k›p gelip

Dilipaklar’›n, tüm islamc›lar›n kar-

fl›s›na dikilecektir.  

‹
slamc›lar, “yeflil kuflak” hesaplafl-

mas›n› yapmad›klar› sürece, em-

peryalizme karfl› mücadelede hep

güvenilmez, ihtiyatla yaklafl›lan bir

güç olacaklard›r. Ayn› zamanda,

böyle bir hesaplaflmay› yapmad›kla-

r› sürece, emperyalizmin ve flibir-

likçi yönetimlerin icazetinden de ç›-

kamayacaklard›r. Halklar›n kurtulu-

flu, halklar›n ve öncülerinin kendi

öz güçlerine güvenmelerini flart ko-

flar. Baflka güçlere yaslanmak, kul-

lanmak ve kullan›lmak, meflrulu¤u

de¤il, icazeti esas almak, kurtuluflun

önündeki engellerdir ve tarihsel ola-

rak bu güven, bu netlik, yaln›z dev-

rimci güçlerde vard›r. 

Halka inanmayan her güç,
daha büyük bir güç

karfl›s›nda pes etmekten,
uzlaflma aramaktan baflka bir fley

yapamaz. Anti-emperyalist
çizgide kararl› olanlar, halka
güvenenler ise, koflullar ne

olursa olsun, yenilgi
durumlar›nda bile, yeniden

güç olup savafl› yükseltmekten
baflka birfley düflünmezler.

Düflünmemelidirler de.
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Bir katliamc›, gecenin karanl›-

¤›nda hedefindeki gemilere do¤ru

yaklaflt›. Günlerden 31 May›s, saat

04.30’du. Havadan helikopterler,

denizden hücumbotlar, hedefteki

gemilere katliam birliklerini indir-

diler. SSiiyyoonniisstt tteerröörr bafllad›. 

En iyi bildikleri “ifl”ti katliam.

Varolufllar›n› buna borçluydular bir

yerde. 

Gemiler, ““RRoottaamm››zz FFiilliissttiinn YYüü--

kküümmüüzz ‹‹nnssaannii YYaarrdd››mm”” kampan-

yas› çerçevesinde,

Gazze’ye yard›m

götürüyorlard›.

Toplam 6 gemiy-

diler. ‹nsan Hak

ve Hürriyetleri

(‹HH) ‹nsani

Yard›m Vakf›

taraf›ndan or-

ganize edilen

yolculukta, ge-

milerde ço¤u Türki-

ye’den olmak üzere 33 ülkeden 580

kifli(*) vard›. 

Gemilerde, 10 bin ton a¤›rl›¤›n-

da ve 20 milyon dolar de¤erinde

yard›m malzemesi vard›. Bunlar, çi-

mento, inflaat demiri, fayans, jene-

ratör, prefabrik konut, çocuk oyun

park›, t›bbi malzemeler, ilaç, k›rta-

siye malzemeleri, g›da, tekstil ürün-

leri ve çeflitli inflaat malzemelerin-

den olufluyordu. Ancak malzeme-

lerden de ötede esas önemli olan,

3355 aayydd››rr ‹srail taraf›ndan kuflat›l-

m›fl, tecrit edilmifl olan Gazze’deki

kuflatmay› k›rmakt›. 

Gemilerin en büyü¤ü, Mavi

Marmara’yd›. Katliamc›lar›n ilk he-

defi de o oldu. 

Sald›rd› ve katletti ‹srail. Ölü sa-

y›s› uzun süre tam belli olmad›. ‹lk

baflta 4’ü Türkiyeli 19 ölü oldu¤u

aç›kland›. Son olarak, Türkiye’den

gidenlerden 9 kiflinin katledildi¤i

netleflti ve onlar›n cenazeleri ülke-

mize getirildi. Bunlar›n d›fl›ndaki

ölü say›s› hakk›nda mu¤lakl›k de-

vam ediyordu.. 

Terörist ‹srail, katletmediklerini

gözalt›na ald›. Yüzlerce insan, ‹sra-

il’in iflkencehanelerine tafl›nd›. Gö-

zalt›na al›nanlar, ç›r›lç›plak soyula-

rak, yapt›r›mlara uymaya zorlana-

rak afla¤›land›lar. Susuz b›rak›ld›lar.

Narkoz kullan›lmadan kurflun yara-

lar›na müdahale edilmesi gibi tam

da ancak Nazilere ve Siyonistlere

uygun yöntemlere, psikolojik iflken-

cenin her biçimine baflvurdular. 

Katliam›n ö¤renilmesi üzerine,

protesto eylemleri bafllarken, AKP

Hükümeti de, BM Güvenlik Konse-

yi’ne baflvurarak acil toplant› istedi.

Ama AKP hükümetinin as›l “gü-

vendi¤i” yer, Amerika’yd›. 

Geliflen tepkiler ve emperyaliz-

min müdahalesiyle ‹srail gözalt›na

ald›¤› insanlar› b›rakmay› kabul et-

ti. Siyonizm taraf›ndan gemilerden

gözalt›na al›nanlar ülkelerine gön-

derildiler. 

‹srail ““ç›lg›n” vveya ““ak›ls›z”

de¤il; SSiyonist vve iiflgalcidir!

‹srail’in gemiye sald›r›s› ve tüm

dünyan›n gözleri önünde aç›k bir

katliam gerçeklefltirmesi, hemen

tüm burjuva, küçük-burjuva çevre-

lerde “ak›l tutulmas›, ç›lg›nl›k, ak›l

sapmas›” gibi kavramlarla de¤er-

lendirildi. ‹srail’in bunun alt›ndan

kalkamayaca¤› yorumlar› yap›ld›. 

Hay›r; “ak›l tutulmas›”, “ç›lg›n-

l›k”, diye bir fley yok. ‹srail bilinçli

ve iradi olarak gayri-meflru devleti-

ni savunuyor.

‹srail Savunma Bakan› Ehud Ba-

rak, katliam› gerçeklefltiren askeri

birli¤e hitaben yapt›¤› konuflmada

“Görevinizi tamamlad›n›z, filonun

Gazze’ye ulaflmas›n› engellediniz...

yapman›z gereken fleyi yapt›n›z”

derken, bunun gerekçesini flöyle

özetliyordu: 

““fifiuunnuu hhiiçç uunnuuttmmaammaall››yy››zz,, bbiizz

KKuuzzeeyy AAmmeerriikkaa’’ddaa yyaa ddaa BBaatt›› AAvvrruu--

ppaa’’ddaa ddee¤¤iilliizz,, OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa yyaaflfl››yyoo--

rruuzz.. BBuurraaddaa zzaayy››ffllaarraa mmeerrhhaammeett

eeddiillmmeezz vvee kkeennddiinnii ssaavvuunnmmaayyaannllaa--

rr››nn iikkiinnccii flflaannss›› oollmmaazz..””

‹srail, üzerinde ‹srail devletinin

kurulu oldu¤u topraklar›n ddoo¤¤aall ssaa--

hhiibbii oollmmaadd››¤¤››nn››nn,, orada iflgalle,

zorbal›kla bulundu¤unun fark›nda-

d›r. Böyle bir gayri-meflru zemin

ise, katliamc›l›k yap›lmadan savu-

nulamaz. 

‹srail, Gazze’de Tecriti 
Katliamla Sürdürüyor!

u Ey Türkiye Cumhuriyeti!

Ey AKP Hükümeti! 
Vatandafllar›n katledildi... 
Ba¤›r›p ça¤›rman›n ötesinde bir

fley yapmayacak m›s›n›z?

u Katliama ra¤men, ‹srail’le
siyasi, ticari, askeri
iliflkilerini kesmeyenler, 

emperyalistlere boyun e¤en
iflbirlikçi siyasi korkaklard›r!

u ‹srail’le S‹YAS‹, ASKER‹,
T‹CAR‹ TÜM ‹L‹fiK‹LER
KES‹LMEL‹D‹R!

Bu yap›lmadan Filistin halk›
savunulamaz!

Katliam›n sorumlusu emperyalizmdir!6
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Katliam›n dda ggösterdi¤i ggibi,

‹srail’in vvicdan›, hhukuku vve

ahlak› yyoktur

Sald›r›, “uluslararas› sularda”

gerçekleflmiflti. Yani, ‹srail’in “ka-

rasular›na” bir tecavüz de yoktu. ‹s-

rail taraf›ndan yap›lan resmi aç›kla-

mada da sald›r›n›n “uluslararas› su-

larda” yap›ld›¤› kabul edilerek “Ko-

mandolar, saat 04.30’da k›y›lar›-

m›zdan 130-150 kilometre mesafede

müdahale ettiler” denildi. 

Bas›nda sald›r›, “ne hukuk ne

ahlak dinlediler” yorumuyla veril-

di. Bu, ‹srail aç›s›ndan en do¤al

oland›. ‹srail’in varl›¤› zaten hukuk

ve ahlak d›fl›d›r. 

‹srail için “Ortado¤u’nun en ile-

ri demokrasisi” denilerek sürdürü-

len propagandalar, tamamen emper-

yalizmin uydurmas›d›r. ‹srail reji-

minin bir demokrasiyle ilgisi yok-

tur. 

Kan›tlanan TTürkiye’nin ggücü

de¤il, ggüçsüzlü¤üdür!

AKP yalakas› bir gazete, ‹sra-

il’in gözalt›ndakileri serbest b›rak-

mas›n› ““TTüürrkkiiyyeeddeenn rreesstt,, ‹‹ssrraa--

iill’’ddeenn ppeess”” manfletiyle duyurdu (3

Haziran Sabah). ‹slamc› bas›n yay›n

organlar›nda da hakim yorum buy-

du. Oysa gerçek bu de¤ildi. 

Araya Amerika girmiflti. 

Gözalt›lar› b›rakt›ran Ameri-

ka’yd›. Türkiye, yeni-sömürge bir

ülke olarak talebini Amerika’ya

iletmiflti. 

Her zamanki oyun oynan›yordu

yani. Emperyalizmin ““yyaarraammaazz ççoo--

ccuu¤¤uu”” ‹‹ssrraaiill,, yapaca¤›n› yap›yor,

katlediyor, sonra da a¤ababalar› ta-

raf›ndan kula¤› çekiliyordu. Emper-

yalizm de dönüp, katledilenlere her

seferinde diyor ki, “bak›n iflte kula-

¤›n› çektim, bir daha yapmaz.”

Oysa Siyonizmin halklara karfl›

ayn› suçlar› bir daha, bir daha yapa-

ca¤›n› emperyalizm de çok iyi bili-

yor ve zaten emperyalizm de böyle

olmas›n› istiyor. 

Burada Türkiye oligarflisinin Si-

yonizme kendi gücüyle kabul ettir-

di¤i bir fley yoktur. Tam tersine, ola-

y›n özü fludur ki; ‹srail böyle bir

katliama cüret ederek, Türkiye’nin

kendinden menkul gücünü hiç de

kaale almad›¤›n› göstermifltir. 

Peki Türkiye oligarflisi, ‹srail’in

bu pervas›z meydan okumaya karfl›

gücünü göstermeye cesareti ve ka-

rarl›l›¤› var m›d›r?

Katliamdan bu güne kadar yafla-

nanlara bak›ld›¤›nda bunun cevab›

bellidir. 

TBMM’de ggöstermelik ttavra

evet, ggerçek ttavra hhay›r!

TBMM ortak bir bildiri yay›n-

lanmas› ve katliam›n TBMM ad›na

k›nanmas› için bir bildiri gündeme

geldi. 

Ancak CHP ve MHP milletve-

killerinin hemen destek verdi¤i bil-

diri metnine, ‹srail bir türlü kat›lm›-

yordu. AKP’nin itiraz etti¤i,  tart›fl-

ma yaratan madde özellikle fluydu:

“TBMM, Türk Hükümeti'nden,

‹srail ile siyasi, askeri ve ekonomik

iliflkilerimizi gözden geçirmesini ve

gerekli etkin önlemleri almas›n›

beklemektedir. ”

Ancak AKP, bu noktada diret-

mesinin, anlaflmay› geciktirmesinin

kendisini daha fazla teflhir edece¤i-

nin fark›nda olarak tart›flmay› uzat-

madan metni imzalad›.  

AKP’nin flöyle düflündü¤ü aç›k;

flimdilik imzalayal›m, sonra nas›l

olsa unutulur gider. 

AKP ‹ktidar›, hhalk›n FFilistin

sevgisini vve ddayan›flmas›n›

istismar etmifltir

Gazze’ye gönderilen yard›m

konvoyu, geliflmelerden de anlafl›la-

ca¤› üzere, AKP iktidar›n›n bilgisi,

onay› ve teflvi¤iyle örgütlenmifltir.

Tayyip Erdo¤an ve AKP, Gazze’ye

uygulanan ambargoyu k›rarak Orta-

do¤u’da ““‹‹ssrraaiill aammbbaarrggoossuunnuu kk››--

rraann lliiddeerr”” olacakt›. 

Baflka bir deyiflle ““GGaazzzzee ffaattii--

hhii”” olmaya soyunmufltu. Kolay bir

zafer olacakt› bu. Ancak ‹srail katli-

amla cevap verdi Erdo¤an’›n bu gi-

riflimine. ‹flbirlikçi Erdo¤an hükü-

meti ise, meclis grubunda esip gür-

lemenin d›fl›nda, katliama denk dü-

flen bir tav›r alamam›flt›r. 

Türkiye oligarflisi öylesine kor-

kakt›r ki, ‹srail’in aç›k tehditlerine

ra¤men, konvoydakileri korumak

için askeri veya diplomatik herhan-

gi bir fley yapma cesareti ve iradesi

gösterememifltir. ‹srail’le stratejik

ittifak›n› düflünmüfl, ABD ne der

hesaplar› yapm›flt›r. 

Tayyip Erdo¤an, 1 Haziran gü-

nü, TBMM Grup toplant›s›nda esip

gürledi. Ancak sonras› yoktur. 

Zaten AKP’liler esip gürlerken

bile, ihtiyatl›d›rlar, ikirciklidirler... 

‹srail’e al›nan bir tavr›n nereye

kadar sürdürülebilece¤ini bilmiyor-

lar çünkü. 

Emperyalizmin ttepkisi(!)

Emperyalizmin katliam karfl›s›n-

daki tavr›nda hiçbir yenilik yoktu.

1948’den beri, ‹srail’in katliamlar›

karfl›s›nda ne yapt›larsa, yine ayn›-

s›n› yapt›lar. 

Avrupa Birli¤i ve üyesi ülkeler,

yapt›klar› aç›klamalarda ““ssoorruuflflttuurr--

mmaa aaçç››llmmaass››””nn›› istediler. 

Kimseyi suçlamayan, katliamc›-

y› gizleyen “k›nama” aç›klamalar›

yapt›lar. 

ABD ise, “üzüntülerini” bildir-

mekle birlikte, ‹srail’in “kendini sa-

vunma hakk›n›” tan›yordu elbette. 

Tart›fl›lmas› ggereken nnedir?

Kimileri, gemide çocuklar›n bu-

lunmas›n› tart›fl›yor, kimileri “‹sla-

mi yard›m” m›, “insani yard›m” m›

fleklinde sorular soruyorlar. 

Burada tart›fl›lmas› gereken Gaz-

ze’nin 35 ayd›r TTEECCRR‹‹TT VVEE KKUU--

fifiAATTMMAA alt›nda olmas›, Gazze hal-

k›na aç›kça ambargo uygulanmas›-

d›r. 

Tart›fl›lacak tek gerçek budur. 

(Rakam konusunda süreç boyunca bir-

birinden farkl› aç›klamalar yap›lm›flt›r, aç›k-

lama ve yaz›lar›m›zdaki rakam farkl›l›klar›

da bunlardan kaynakl›d›r.

EEmmppeerryyaalliizzmmee KKaarrflfl›› BBiirrlleeflfleelliimm SSaavvaaflflaall››mm
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Bir haydut var Ortado¤u’da. ‹fl-

gal ediyor, katlediyor, s›n›rlar›n›n

ötesine sald›r›lar düzenliyor, bom-

balar ya¤d›r›yor, kontrgerilla ope-

rasyonlar› yap›yor. 

Bir haydut var Ortado¤u’da. Bir-

leflmifl Milletler (BM) kararlar›n›

dinlemiyor, iflgalcili¤inin s›n›rlar›n›

her geçen gün geniflletiyor.

Bir haydut var Ortado¤u’da.

Tüm dünyan›n gözleri önünde bir

ulusu, kuflatm›fl, tecrit etmifl, am-

bargo alt›na alm›fl, ekme¤e, suya,

ilaca muhtaç b›rakm›fl. 

Bir haydut var Ortado¤u’da. 

Bu haydut, kendi bafl›na bir hiçtir. 

Bu haydut, emperyalizmin gay-

ri-meflru çocu¤udur. 

Bu haydutun ad› ‹srail’dir. ‹srail,

tüm dünyay› sömüren, iflgallerle,

nükleer silahlarla, ambargolarla, ka-

ra listelerle tüm dünya halklar›na

karfl› zorbal›k uygulayan EEMMPPEERR--

YYAALL‹‹ZZMM HHAAYYDDUUDDUUNNUUNN Orta-

do¤u’daki vurucu gücüdür. 

‹srail’in s›kt›¤› her kurflun, att›¤›

her bomba, emperyalizmin, esas ola-

rak da AAMMEERR‹‹KKAANN EEMMPPEERRYYAA--

LL‹‹ZZMM‹‹NN‹‹NN kurflunu, bombas›d›r. 

BEKLENMEYEN BB‹R

fiEY YOKTUR! ‹‹fiGAL

VE KKATL‹AM, ‹‹SRA-

‹L’‹N VVAROLUfi BB‹Ç‹-

M‹D‹R! Amerika’n›n Ortado-

¤u’daki vurucu gücü ‹srail, Türki-

ye’den Gazze’ye yard›m götüren

gemilere bombalarla, kurflunlarla

sald›rd›. 31 May›s günü sabaha kar-

fl› 04.30’da gerçeklefltirilen sald›r›-

da kesinleflmeyen rakamlara göre

ço¤u Türkiyeli olmak üzere, 19 kifli

katledildi. 20’yi aflk›n a¤›r yaral›

var. ‹srail katletmediklerini de gö-

zalt›na ald›. Gemilerdeki 33 ülke-

den 800 kifli, flu an itibar›yla Siyo-

nizm taraf›ndan rehin al›nm›flt›r. 

Katliam ad›m ad›m ve aleni ola-

rak planlanm›flt›r. Daha gemiler yo-

la ç›karken, limanlarda gözalt› mer-

kezleri kurulmufltur. Bir çok ülke,

bir çok uluslararas› kurum, bunlar›

gayet normal karfl›lam›flt›r. 

Baflta gemilerin gidiflini organi-

ze eden ‹slamc› kurulufllar, ayd›nlar

olmak üzere, “bu kadar›n› beklemi-

yorduk” diyorlar. Beklemeyenler,

emperyalizmin “insani yard›m” ya-

panlara sald›r› izni vermeyece¤ini

düflünen, emperyalizme güvenen ve

asl›nda emperyalizmi de Siyonizmi

de tan›mayanlard›r. 

S‹YON‹ZM, TTECR‹T‹,

KATL‹AMLA SAVUN-

MUfiTUR! Bugün Gazze ve

Bat› fieria, dünya halklar›ndan ve

birbirlerinden tecrit edilmifllerdir.

Tecrit iflgalin devam›d›r. TTeeccrriitt,,

aammbbaarrggoo vvee kkaattlliiaamm ‹srail için

vazgeçilmezdir. 

Emperyalizm ve iflbirlikçileri,

tüm dünyada direnen halklara, ülke-

lere ve örgütlere karfl› tecrit politi-

kas›na baflvuruyorlar. Tecritle, mü-

cadeleyi bölmek ve zay›flatmak is-

tiyorlar. Tecrit edecek, yaln›zlaflt›ra-

cak ve katledecekler. Tecrit edecek,

zay›flatacak ve katledecekler. Tecrit

edip, katlederek direniflleri yok ede-

cekler. GGaazzzzee’’nniinn tteeccrriittiinnddee iiflflttee

bbuunnuunn iiççiinn ››ssrraarr eeddiiyyoorr SSiiyyoonniizzmm..

Ülkemizdeki 19-22 Aral›k 2000 ha-

pishaneler katliam›n› ve sonras›n›

düflünün. Tecrit ettikten sonra iste-

diklerini yapabileceklerini hesapla-

m›fllard› o zaman da. Hesab› direnifl

bozdu. Her yerde ayn› fley geçerli-

dir. Gazze’de de oyunu bozan, tecri-

ti etkisizlefltiren direnifltir. 

EMPERYAL‹ZM, ‹‹N-

SANI ‹‹NSANLIKTAN ÇÇI-

KARMAK ‹‹ST‹YOR. Evet,

bilmeyenler ö¤reniyor, tan›mayan-

lar tan›yor. Ça¤dafl, uygar, insani

emperyalizm budur. “Ortado¤u’nun

en ileri demokrasisi” ‹srail budur.

“‹nsani yard›m” için yola ç›kan 800

insan› bombalam›flt›r. Gereken,

““eemmppeerryyaalliizzmmii vvee ‹‹ssrraaiill’’ii iinnssaannll››¤¤aa

ddaavveett”” de¤il, emperyalizme karfl›

direnifl ve savaflt›r. Salt “insani yar-

d›m” tutumu, iflte bu noktada em-

peryalizm karfl›s›nda bir fley ifade

etmiyor.

Emperyalizm, insan da olmaya-

caks›n›z diyor. Emperyalizme ve ifl-

birlikçilerine karfl› mücadele, ayn›

zamanda insan›n insan kalabilme

mücadelesidir. ‹nsan kalabilme mü-

cadelesi ise, devrim ve sosyalizm

mücadelesidir. 

Emperyalizm ve siyonizm, ddaa--

yyaann››flflmmaayy›› yok etmek istiyorlar. Bu

dayan›flma büyürse, nelere evrilebi-

lece¤ini biliyorlar. Tecriti katliamla

savunuyorlar. Çünkü Filistin’in et-

raf›ndaki tecrit ve kuflatma parçala-

n›rsa, yar›n bafllar›na neler gelece¤i-

ni biliyorlar. ‹srail ve emperyalizm,

bu katliamla, 62 y›ll›k iflgallerini sa-

vunuyorlar. 

Filistin sorunu, “insani yard›m”

sorunu de¤ildir. Filistin’in sorunu

“insani yard›m”la çözülecek bir so-

run de¤ildir. Tüm dikkatlerini ve

enerjilerini, tüm politikalar›n› bu-

nun üzerine kuranlar, bilmelidirler

ki, niyetleri ne olursa olsun, Siyo-

nist iflgalcili¤in meflrulaflmas›na ve

uzamas›na hizmet etmifl olurlar. 

hhttttpp::////wwwwww..bbaaggiimmssiizzlliikk--ddeemmookk--

rraassiiiicciinn--hhaallkkcceepphheessii..ccoommHHaallkk CCeepphheessiiHHaallkk CCeepphheessii

Siyonist Katliam›n Sorumlusu EMPERYAL‹ZM’dir!

Emperyalizmi ve Siyonizmi
yok edece¤iz. Halklar› bu
hedeften uzaklaflt›ran tüm

bar›fl, diyalog, ateflkes, insani
çözüm söylemlerini bugünden
mahkum ediyoruz. Dünyan›n
tüm ezilenleri, emperyalizme,

Siyonizme, zalime karfl›
mazlumdan yana olan herkes,
Filistin için, ba¤›ms›zl›k için,
anti-emperyalist mücadele
bayra¤› alt›nda birleflelim! 

Katliam›n sorumlusu emperyalizmdir!8
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33 ülkeden 800 insan bir araya

gelmifltir gemilerde. 

33 ülkeden ve tüm dünya ülkele-

rinden halklar, “Filistin’e özgürlük”

fliar›nda birleflmeliyiz. Dünya halkla-

r›n›n gücü, Filistin’in özgürlü¤ü etra-

f›nda birleflmektir. Filistin sorununda

ne Avrupac› çözümler, ne ‹slamc› çö-

zümler, Filistin halk›n›n ulusal kurtu-

luflunu getiremez. Filistin’le dayan›fl-

ma konusunda da Avrupac› ve ‹slam-

c› çizgi, eksiktir, yanl›fllarla, çarp›k-

l›klarla doludur. Avrupa ilericili¤i, Fi-

listin’le dayan›flmay›, et, süt, giysi ve

oyunca¤a indirgemifltir. ‹slamc› çizgi-

nin dayan›flmas› ise Filistin halk›n›n

“müslümanl›¤›”yla s›n›rland›r›lm›flt›r.

Filistin davas›n› tüm dünyaya male-

den devrimcilerdir. Ve bu dava yine

devrimcilerin omuzlar›nda yüksele-

cektir. Çünkü bu davay›, do¤ru bir te-

melde ele alan yaln›z onlard›r. 

KATL‹AM HHALKLARA

GÖZDA⁄IDIR! “‹srail istese

bu sorunu baflka türlü çözerdi” deni-

yor. Do¤rudur; elbette çözerdi. ‹nfaz-

lar› düflünün, hapishane katliamlar›n›

düflünün. Herkes bilir ki, infaz ettikle-

rini sa¤ ele geçirebilir, hapishanelerde

katliam yapmadan tutsaklar› sevkede-

bilirlerdi. Ama katletmeyi tercih edi-

yorlar. 

Çünkü, katliamlarla, direnen, bo-

yun e¤meyen devrimciler nezdinde,

dayan›flma için Gazze’ye giden gemi-

ler nezdinde, tüm dünya halklar›na

gözda¤› verilmektedir. Emperyalist,

faflist, Siyonist gözda¤›n›n karfl›s›na

gerekti¤inde cesetlerimizden oluflmufl

da¤larla ç›kaca¤›z. Cüretimizin da¤-

lar›yla ç›kaca¤›z. Halklar›n tecrit ve

katliamlar› püskürtmek için baflka yo-

lu yoktur.

M Ü S L Ü M A N L A R ,

“ZULME KKARfiIYIZ” DD‹-

YENLER! Zulüm faflizmdir, zu-

lüm Amerikan iflbirlikçili¤idir. AAKKPP

iikkttiiddaarr›› faflizmin ve Amerikan iflbir-

likçili¤inin iktidar›d›r. Siyonist ‹sra-

il’in Ortado¤u’daki en büyük deste¤i

de do¤rudan veya dolayl› biçimde

Amerikan iflbirlikçileridir.

Bu katliam, emperyalizmin ve ifl-

birlikçilerinin kanl› tarihinden ba¤›m-

s›z ele al›namaz. 

Kimse bofl yere “‹srail’i durdur”

diye emperyalistlere seslenmesin!

Harekete geçiren emperyalizmdir za-

ten. E¤er durdurursa, bilinmelidir ki,

bu, gözda¤› amac›na ulafl›ld›¤› için-

dir. Bugün Avrupa Birli¤i “sorufltur-

ma” aç›yor, ABD “titizlikle araflt›r›l-

s›n” diyor, yar›n belki yar›m a¤›zla

k›narlar da; hiçbir anlam› yoktur. Göz

boyamad›r. ‹srail, Gazze’de, Bat› fie-

ria’da, Lübnan’da, Sabra ve fiatil-

la’da, Cenin’de, binlerce kifliyi katlet-

ti¤inde ne yapt› emperyalizm? “Ulus-

lararas› kurulufllar” ne yapt›? Bir ceza

m› uygulad›lar ‹srail’e? Ambargo mu

uygulad›lar? Politik olarak tecrit mi

ettiler? Hiçbiri yap›lmam›flt›r ve Si-

yonist katliamc›l›k, onlara yaslana-

rak, daha da pervas›zlaflm›flt›r. 

S‹YON‹ZM VVE HHAM‹-

LER‹, DDÖKTÜKLER‹

HER DDAMLA KANIN HHE-

SABINI VVERECEKLER!
Bu hesab›, ne uluslararas› mahkeme-

ler, ne iflbirlikçi iktidarlar sorabilir.

Bu hesab›n sahibi halklard›r. Hesab›

da onlar soracakt›r. Dünya halklar›,

bu hesab›n en küçük parças›n› bile

geride b›rakmayacaklar. Filistin hal-

k›n›n kan› bizim kan›m›zd›r. Filistin

için dökülen her damla kan bizim ka-

n›m›zd›r. Bu kan›n bir damlas› bile,

adaletsiz kalmayacak. 

Emperyalizmi ve Siyonizmi yok

edece¤iz. Halklar› bu hedeften uzak-

laflt›ran tüm bar›fl, diyalog, ateflkes,

insani çözüm söylemlerini bugünden

mahkum ediyoruz. Dünyan›n tüm

ezilenleri, emperyalizme, Siyonizme,

zalime karfl› mazlumdan yana olan

herkes, Filistin için, ba¤›ms›zl›k için,

anti-emperyalist mücadele bayra¤› al-

t›nda birleflelim! 

Zafer direnen ve savaflan halklar›n

olacak. 

HHaallkk CCeepphheessii

“‹srail ‹le Yap›lan
Tüm Anlaflmalar
‹ptal Edilmelidir!”

‹srail’in Filistin halk›na  yar-

d›m götüren Özgürlük Filo-

su’na uygulad›¤› katliama ilifl-

kin ÇHD, Ça¤dafl Avukatlar

Grubu, Kat›l›mc› Avukatlar

Grubu, Kartal Hukukçular Der-

ne¤i, Toplumsal Hukuk Araflt›r-

malar› Vakf› taraf›ndan eylem

yap›ld›.

‹stanbul Levent Adliyesi’nin

önünde bafllayan eylemde ‹srail

Baflkonsoloslu¤u önüne yürün-

dü. 

Yürüyüflte Ça¤dafl Hukuk-

çular Derne¤i ve Ça¤dafl Avu-

katlar Grubu pankartlar› aç›la-

rak “Yaflas›n Haklar›n Kardeflli-

¤i, Katil ‹srail Filistin’den De-

fol, Katil ABD, Katil ‹srail, Fi-

listin Halk› Yanl›z De¤ildir”

sloganlar› at›ld›.

Konsolosluk önüne gelin-

di¤inde ÇHD ‹stanbul fiubesi

Yönetim Kurulu üyesi Hakan

Karada¤ bas›na bir aç›klama

yapt›. Karada¤ daha sonra

“ABD ve AB’ nin “Geniflletil-

mifl Ortado¤u Projesi” eksenli

Ortado¤u politikalar›ndaki kan-

l› sürecin bir parças› olan bu

katliamdan ‹srail’e s›n›rs›z silah

sa¤layan, katliamlar› meflru

müdafaa diye savunan ABD ve

Avrupa kadar TC hükümetleri-

de sorumludur” dedi.

Eyleme 100’den fazla avu-

kat kat›ld›.
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“Kriz nas›l çözüldü?” sorusunun

cevab›n› flöyle yazd› gazeteler:

“D›fliflleri Bakan› Ahmet Davu-

to¤lu, ABD D›fliflleri Bakan› Hillary

Clinton’la yapt›¤› görüflmelerde

TTüürrkkiiyyee’’nniinn 6622 yy››llll››kk kkeessiinnttiissiizz ssüü--

rreenn iilliiflflkkiilleerriinnii kkeessmmee noktas›na

geldi¤ini söyleyince ABD devreye

girdi ve kilit çözüldü”.

62 y›l! Yani 11994488’’ddeenn bbeerrii.. 

1948, Siyonist ‹srail’in emperya-

lizm taraf›ndan kuruldu¤u tarihtir. 

Türkiye oligarflisinin temsilcisi

Ahmet Davuto¤lu, emperyalist

efendisi ABD’yle görüflürken, itiraf

ediyor; Siyonist ‹srail’e tam 62 y›l-

d›r destek verdiklerini ortaya seri-

yor... Evet, bu 62 y›l› düflünün. 

Bu 62 y›lda, ‹srail, son katliam›n

benzeri kaç katliam gerçeklefltirdi?

Filistinliler, yüzer yüzer, biner

biner katledilirken, ““6622 yy››llll››kk bbaa¤¤””

kesintisiz sürdürülüyordu. 

1967’de 6 Gün Savafl›’nda Siyo-

nist devlet, Arap halk›n› katleder-

ken  o ba¤ sürüyordu. 

1976'da TTeell ZZaaaattaarr'da ‹srail des-

te¤indeki Falanjistler 10 bin Filis-

tinli’yi katlederken de o ba¤ sürdü-

rülüyordu. 

‹srail, 1982’de Lübnan’a, Bey-

rut'a bombalar ya¤d›r›rken, 1982

Eylül’ünde SSaabbrraa vvee fifiaattiillllaa mülte-

ci kamplar›nda ender görülen bir

vahfletle 30 bin Filistinli katledilir-

ken, oo bbaa¤¤ yyiinnee ssüürrüüyyoorrdduu.. 

1994'te El-Halil'de ‹srail asker-

leri cuma namaz›ndan ç›kan  Filis-

tinliler'in üzerine atefl açarak yeni

bir katliam gerçeklefltirirken de oli-

garfliyle Siyonist yönetim aras›ndan

su s›zm›yordu. 

‹srail, 2002’de Cenin’de katliam

yaparken de Türkiye oligarflisiyle

‹srail Siyonizmi aras›ndaki o ““ttaarrii--

hhii bbaa¤¤”” ssüürrüüyyoorrdduu.. 

Evvelki y›l, Gazze kuflatma alt›-

na al›nm›flken, Gazze’nin üzerine

bombalar ya¤d›r›l›p 1400 Filistinli

katledilirken ““6622 yy››llll››kk bbaa¤¤”” yine

sürdürülüyordu. 

Ortak askeri tatbikatlar, ekono-

mik iflbirli¤i, birbirine verilen siya-

sal destekler sürüyordu.  

Türkiye’de kim iktidar olursa ol-

sun, ister sa¤c› ANAP, DYP, ister is-

lamc› RP, AKP ister solcu CHP,

DSP ister milliyetçi MHP, ‹‹ssrraaiill’’llee

iilliiflflkkiilleerr bbuunnllaarrddaann hhiiçç eettkkiilleennmmee--

ddeenn ssüürrüüyyoorrdduu.. 

* 

Oluk oluk Filistinli kan› 
dökülürken AKP de o alçak, 
halk düflman›, iflbirlikçi 
BA⁄’› sürdürüyordu!

Hiç kimse, yukar›daki tarihlere

bak›p, Gazze hariç, onlar AKP ikti-

dar›ndan önceydi diye düflünmesin. 

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,

katliamdan sonra “Art›k hiçbir fley

eskisi gibi olmayacak. ‹srail’i hiç-

bir zaman affetmeyece¤iz.” diye de-

meç vermifl. 

AAlleennii rriiyyaakkaarrll››kk.. AAlleennii ssaammii--

mmiiyyeettssiizzlliikk vvee ssaahhtteekkaarrll››kk.. Bu

böyle bilinmeli. ‹flte kan›t›.  

‹srail ordusu ‹kinci ‹ntifada'n›n

bafllad›¤› 29 Eylül 2000'den 27 Ara-

l›k 2008'e kadar 44..003322 FFiilliissttiinnlliiyyii

kkaattlleettttii.. 4444..666666 kifliyi yaralad›.

Tekrar okuyun bu rakamlar›. 

‹srail, 4 bin 32 Filistinliyi katle-

dip, 44 bin 666 Filistinliyi yaralar-

ken, AKP ‹KT‹DARDAYDI ve o

BA⁄’I SÜRDÜRÜYORDU. 

Son katliamdan sonra diyor ki,

Tayyip Erdo¤an, “çocuklar›n öldü-

rülmesi kabul edilemez”.

Oysa bugüne kadar ediyordu.

AKP iktidar› döneminde ‹srail

Siyonizminin katletti¤i 4.032 Filis-

tinlinin ttaamm 775500’’ssii ÇÇOOCCUUKKTTUU!!

7 5 0

çocuk öl-

dürülür-

ken ne

yap›yor-

du Tay-

yip Er-

do¤an? 

10

TTüürrkkiiyyee oolliiggaarrflfliissii öönnccee ‹‹ssrraaiill’’llee 
‘‘6622 yy››llll››kk bbaa¤¤’’››nn hheessaabb››nn›› vveerrmmeelliiddiirr

AKP ‹srail katliam›n›n suç orta¤›d›r

Peres - Gül fiaron - Erdo¤an Erdo¤an - Peres 

Türkiye halk› bunlar› unutacak m› san›yorsunuz?

uAKP iktidardayken, ‹srail

44..003322 FFiilliissttiinnllii’’yyii kkaattlleettttii 

uAAKKPP iikkttiiddaarr››nnddaa,, SSiiyyoonniisstt,,

kkaattlliiaammcc›› ‹‹ssrraaiill’’llee aasskkeerrii vvee

ttiiccaarrii iilliiflflkkiilleerr iiyyiiccee

ggeelliiflflttiirriillddii 

uAAKKPP iikkttiiddaarr››nnddaa,, hhaallkk››nn

öönnüünnddee ‹‹ssrraaiill eelleeflflttiirriilliirrkkeenn,,

ppeerrddee aarrkkaass››nnddaa hhaallkk››mm››zzaa

vvee OOrrttaaddoo¤¤uu hhaallkkllaarr››nnaa

kkaarrflfl›› eenn kkiirrllii iittttiiffaakkllaarr

yyaapp››lldd›› 
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Bu çocuk katliam›n› nas›l sindi-

riyordu? 

*

Katledilen Filistinli çocuklar 
üzerinde gelifltirilen ticaret!

Bak›n; 4 bin Filistinli katledilir-

ken, 750 çocuk Siyonist katillerin

kurflunlar›yla, bombalar›yla katledi-

lirken AKP, ‹srail’le ticari iliflkileri-

ni gelifltiriyordu. 

AKP iktidar› döneminde ‹srail’le

ticaret 3.3 milyar dolara ulaflm›flt›r. 

Buna ek olarak da savunma sa-

nayisinde Türkiye-‹srail aras›nda 2

milyar dolarl›k ifl hacmi bulunuyor. 

AKP iktidard›nda ülkemizde ya-

t›r›m yapan ‹srail’li flirketlerin say›-

s› da artt›. Halen 250’ye yak›n ‹sra-

il firmas› ülkemizde faaliyet göste-

rirken, Türkiyeli müteahhitlik fir-

malar› da ‹srail’de 558833 mmiillyyoonn ddoo--

llaarrll››kk projeler yürütüyorlar.  

Bu T‹CAR‹ ‹fiB‹RL‹⁄‹, Filis-

tin’e ihanet de¤il de nedir?

Kesintisiz ASKER‹ iflbirli¤i!
Faflist ‹srail devleti, Filistin hal-

k›n› katlederken AKP ‹srail ile ortak

askeri tatbikatlar yap›yor, ‹srail pi-

lotlar› Konya’da e¤itiliyordu. 

Geçen hafta aç›¤a ç›kt› ki, bafl-

bakan Tayyip Erdo¤an, dünya halk-

lar›n›n gözü önünde “van minut”

flovlar› yaparken, ‹srail’le yeni as-

keri tatbikatlar kararlaflt›r›lm›flt› bi-

le. Dahas›, milyarlarca dolarl›k as-

keri projeler yürütüyorlard›.

““SSiizz ççooccuukk ööllddüürrmmeeyyii iiyyii bbiilliirrssii--

nniizz”” dedi¤i devlete, çocuk öldür-

mek için e¤itim veriyor, onlardan

ayn› amaçla silahlar al›n›yordu. 

F-14 ve F-16 ssaavvaaflfl uuççaakkllaarr››nn››nn

donan›m› projesi, M-60 ““ttaannkk mmoo--

ddeerrnniizzaassyyoonnuu”” projesi, 48 adet F-4

savafl uça¤›n›n modernizasyonu, sa-

vafl uçaklar› için hareket eden ci-

simleri alg›lanmas›n› sa¤layacak

SAR sistemleri ihalesi, yine savafl

uçaklar›n›n donan›m›yla ilgili Data-

link 16 projesi, AKP hükümetinin

ve Genelkurmay›n ortaklafla ‹sra-

il’le yürüttükleri askeri projelerden

baz›lar›d›r. Bu projeler halen yürür-

lüktedir. (Bu arada bir nnoott ddüüflflmmeekk

ggeerreekkiirr kkii,, belli konularda birbiriy-

le savafl halinde olan AKP ve Ge-

nelkurmay, 8 y›ll›k dönemde, ‹sra-

il’le iflbirli¤i konusunda hiç fikir ay-

r›l›¤›na düflmediler, bu konuda hiç

çat›flmad›lar!!!)

Cenazeler yerdeyken, 
Heron teslimat›!

AKP’nin bu konudaki riyakarl›-

¤›n› en iyi yans›tan fley, Mavi Mar-

mara gemisinde katledilenlerin ce-

nazeleri yerdeyken, Milli Savunma

Bakan› Vecdi Gönül’ün yapt›¤›

aç›klamad›r. 

Gönül, katliamdan sonra gazete-

cilerin karfl›s›nda yapt›¤› ilk aç›kla-

mada ‹srail ile yaflanan krizin insan-

s›z hava arac› Heron’lar›n tteesslliimmaa--

tt››nn›› eettkkiilleemmeeyyeeccee¤¤iinnii aç›klad›. 

‹flte bu kadar. 

Gerisi bofl laft›r. 

‘Savaflta bile...’
Tayyip Erdo¤an ‹srail’in katliam›n›

elefltirirken diyordu ki “SSaavvaaflflttaa bbiillee

ççooccuukkllaarraa ssaalldd››rr››llmmaazz..””

Peki ya Erdo¤an?

fiu söz Baflbakan’a ait de¤il miydi?

““ÇÇooccuukk ddaa oollssaa kkaadd››nn ddaa oollssaa tteerröö--

rrüünn mmaaflflaass›› oollaannllaarraa ggüüvveennlliikk ggüüççlleerrii--

mmiizz ggeerreekkeennii yyaappaaccaakktt››rr..””

Bu sözün gere¤inin ne oldu¤unu bi-

liyoruz. Bir gün içinde Diyarbak›r so-

kaklar›nda iiççlleerriinnddee ççooccuukkllaarr››nn ddaa ooll--

dduu¤¤uu 11 kifli katledilmiflti. 

Türkiye'den Gazze'ye insani

yard›m götürmek için yola ç›kan

gemiye sald›rarak katliam düzenle-

yen ‹srail’e karfl› ‹stanbul’da ey-

lemler düzenlendi.

31 May›s günü Filistin ‹çin ‹sra-

il’i Boykot Giriflimi bileflenleri ‹s-

tanbul Levent metrosu giriflinde

toplanarak ‹srail Baflkonsoluslu¤u-

na do¤ru yürüyüfl yapt›.

Büyükde-

re Cadde-

si’nin trafi¤e

kapa t › ld ›¤ ›

yürüyüflte Fi-

listin bayrak-

lar› ve “Gaz-

ze Ablukas›-

n›n Kald›r›l-

mas› için, ‹fl-

galin Son

Bulmas› ‹çin,

Utanç Duva-

r›n›n Y›k›lmas› ‹çin, Mültecilerin

Geri Dönüfl Hakk› ‹çin ‹srail’e

Boykot” yaz›l› pankart tafl›nd›. Yü-

rüyüfl boyunca “Katil ‹srail Filis-

tin’den Defol, Katil ‹srail Ortado-

¤u’dan Defol, Yaflas›n Haklar›n

Kardeflli¤i” sloganlar› at›ld›. Yürü-

yüflün sonunda ‹srail Baflkonsolos-

lu¤u önüne gelindi¤inde KESK

E¤itim-Sen 1 Nolu fiube Baflkan›

Yunus Öztürk; ‹srail’in Türkiye ile

olan iliflkilerine de¤indi. 

‹srail Baflkonsoloslu¤u’nun

önünde yap›lan eylemin ard›dan

Taksim Gezi Park›’n›n önünde top-

lan›larak bir kez daha yürüyüfl ya-

p›ld›. Yürüyüflün sonunda Galata-

ray Lisesi’nin önünde Gazze’den

gelen bir ça¤r› okundu.

‹srail’in Gazze’ye yard›m için yo-

la ç›kan gemiye sald›rmas›n› protesto

etmek  ve Türkiye ile olan tüm iliflki-

lerinin  iptal edilmesi için 1 Haziran

günü de ‹stanbul Taksim AKM önün-

den Befliktafl’a yürüyüfl yap›ld›.Yü-

rüyüflün sonunda Befliktafl Barba-

ros Park› önüne gelinerek burada

aç›klama okundu.fiebnem Çak›r’›n

okudu¤u aç›klamada; ‹srail ile olan

tüm ekonomik, siyasi, askeri, dip-

lomatik, kültürel anlaflmalar›n iptal

edilmesini isteyerek ‹srail ile olan

iliflkilerin kesilmesini söylendi. 

‹srail Katliam› Protesto Edildi

EEmmppeerryyaalliizzmmee KKaarrflfl›› BBiirrlleeflfleelliimm SSaavvaaflflaall››mm
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31 May›s 2010, sabah saat 4.30;

Siyonist ‹srail, kanl› katliam operas-

yonlar›ndan birini daha gerçeklefltirdi.

Y›llard›r ambargo uygulad›¤› Gaz-

ze’ye yard›m malzemesi götüren 9 ge-

miden oluflan filoya, ambargoyu del-

mek istedi¤i gerekçesiyle operasyon

düzenledi. Denizalt›ndan yard›m ge-

milerine girerek gemilerin motorlar›n›

durdurdular. Denizden zodyak botlar-

dan, havadan helikopterlerden gemiye

ç›kartma yaparak, gemide önlerine ç›-

kan› otomatik silahlarla tarad›lar. 9 ki-

fli katledildi. Onlarca kifli yaraland›. 

***

19 Aral›k 2000, sabah saat 4.30;

oligarfli 20 hapishaneye sald›rd›. 19-

22 Aral›k günleri boyunca sald›r› sür-

dü. Sald›r›ya 8 jandarma komando ta-

buru, 37 bölük olmak üzere 8 bin 335

asker, binlerce çevik kuvvet ve binler-

ce gardiyan ve onlar›n yan›s›ra, ifl ma-

kinalar›, itfaiye araçlar› kat›ld›. ““KKaa--

ppaall›› aallaannddaa kkuullllaann››llmmaass›› yyaassaakk”” olan

2200 bbiinnii aaflflkk››nn gaz bombas› kullan›ld›.

Sald›r› sonucunda 28 devrimci tutsak

katledildi. Yüzlercesi yaraland›.

‹srail ve Türkiye oligarflisi: ‹kisi de

ayn›. ‹kisi de katliamc›. Katliamc›l›kta

ikisi de birbirleriyle yar›fl›r. 

Yöntemleri ayn›. 

‹kisi de yalanc›: Katliamlar›n› hak-

l› ç›kartmak için ayn› yalanlar› söylü-

yorlar. 

‹srail kim bilir kaç›nc› bask›n›n›

yapt›. Kim bilir kaç bininci insan› kat-

letti. Katliamc›l›kta “uzman” Türkiye

oligarflisi gibi. 19 Aral›k’ta 20 hapis-

haneye sald›rmak için ““bbiirr yy››ll bbooyyuunn--

ccaa ttaattbbiikkaatt yyaapptt››kk”” demifllerdi. 

‹srail Cumhurbaflkan› fiimon Pe-

res, ""MMaarrmmaarraa ggeemmiissiinnddeekkii yyoollccuullaa--

rr››nn ‹‹ssrraaiill oorrdduussuu aasskkeerrlleerriinnee kkaarrflfl››

uuyygguullaadd››¤¤›› flfliiddddeett nneeddeenniiyyllee aasskkeerrllee--

rriinn kkeennddiilleerriinnii ssaavvuunnmmaakk dduurruummuunn--

ddaa kkaalldd››kkllaarr››nn››"" söyledi.

Bir de bu yalana bütün dünyan›n

inanmas›n› istiyor. Yalanlar›n› do¤ru-

latmak için gemide çekilmifl görüntü-

leri ifline geldi¤i gibi seçip dünyaya

da¤›t›yor. Ortada ölüler var. Onlarca

yaral› var. Ölenlerin hepsi ‹srailli as-

kerler taraf›ndan katledilmifl. O, ““aass--

kkeerrlleerriimmiizz kkeennddiinnii kkoorruummaakk zzoorruunn--

ddaa kkaalldd››”” diyor. “Tabancalar› vard›,

askerlerimize atefl açt›lar, sald›rd›lar,

kendimizi korumak zorunda kald›k”

diyor. Silah diye sergiledikleri de ge-

milerde bulunmas› zorunlu olan alet-

lerden baflka bir fley de¤il! 

Ne kadar çok benziyorlar birbirle-

rine; Ayn› yalanlar› oligarflinin katli-

amc›lar›. 19 Aral›k sabah› söy-

lüyorlard›. ““EElllleerriinnddee oottoommaattiikk ssiillaahh--

llaarr››,, llaavv ssiillaahhllaarr›› vvaarr.. ‹‹ççeerrddeenn dd››flflaarr››--

yyaa aatteeflfl aaççtt››llaarr...... KKeennddii aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››

yyaakktt››llaarr”” türünden akla ziyan yalanlar

gerçekmifl gibi sunuldu.

Ulucanlar ve 19 Aral›k katliam›n-

dan sonra tutsaklar›n tiyatro malzeme-

si olarak kulland›¤› malzemeleri, tut-

saklar›n kendilerini gaz bombas›na

karfl› korumak için yapt›klar› gaz mas-

kesini hapishanenin hevaland›rmas›n-

da sergileyip burjuva bas›na gerçek si-

lahlarm›fl gibi gösterip “teröristlerin

lav silahlar›, kaleflnikoflar›, gaz mas-

keleri varm›fl” diye haber yapt›rd›. 

Oligarfli 19 Aral›k katliam›ndan

önce tecritle ilgili her türlü haberi san-

sürleyen yasa ç›kard›. Katliamla ilgili

tüm gerçekleri ters yüz ederek verdi.

28 kiflinin öldürüldü¤ü katliama “Ha-

yata Dönüfl Operasyonu” diyecek ka-

dar pervas›zlaflt›lar. 

‹srail de ayn› fleyi yapt›. Gemiye

sald›rmadan önce yabanc› bas›n› katli-

am bölgesinden uzaklaflt›rd›. Kendi

kurgulad›¤› görüntülerle bütün dünya-

y› kand›rmak istedi. 

Ayn› oligarfli gibi: “Ben ne dersem

odur” diyor. Gemide 10’un üzerinde

kifliyi katlettiler. ‹srail’in Kamu Gü-

venli¤i Bakan› Yitzhak Aharonovich,

""AAsskkeerrlleerriimmiizzee eell kkaalldd››rraannllaarr,, yyaassaa--

llaarr››mm››zz››nn öönnggöörrddüü¤¤üü eenn aa¤¤››rr cceezzaallaarr--

llaa cceezzaallaanndd››rraaccaakk"" dedi.

28 tutsa¤›n katledilmesinin sorum-

lusu Ecevit, ““uummaarr››mm ddeevvlleettllee bbaaflfl eeddii--

lleemmeeyyeeccee¤¤iinnii aannllaamm››flflllaarrdd››rr”” demiflti.

‹srail’in katliam sald›r›s›n› duyan

çeflitli kesimler “floke olduk” diyor.

““HHiiçç bbuu kkaaddaarr››nn›› bbeekklleemmiiyyoorrdduukk””

diyor. ‹flin garip olan› gemideki sald›-

r›ya u¤rayanlar da ayn› fleyi söylüyor:

“Bu fliddette bir sald›r›y› beklemiyor-

duk” diyor. Neden? Çünkü ‹srailli yet-

19 Aral›k 2000: Oligarfli
20 Hapishaneye sald›rd›; 
28 tutsak katledildi

31 May›s 2010: ‹srail Gazze’ye 
yard›m götüren gemiye 
sald›rd›; 9 ölü

HHaappiisshhaannee mmaallttaallaarr››nnddaann 
MMaarrmmaarraa’’nn››nn ggüüvveerrtteessiinnee

Katliam›n sorumlusu emperyalizmdir!12
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kililer bir kaç gün önce yapt›klar›

aç›klamayla ddiiyyaalloogg yyoolluunnuunnuunn aaçç››kk

oolldduu¤¤uunnuu söylemifllerdi. Gemidekiler

görüflmeyi bekliyordu yetkililerle. 19

Aral›k’ta da oligarfli ayn› yalan› söyle-

di. Bir taraftan sorunun çözümü için

giriflimlerde bulunan ayd›n, sanatç› ve

çeflitli meslek örgütlerinden temsilci-

lerle görüflüp kitlelerde sorunu çöz-

mek isteyen taraf görüntüsü yarat›r-

ken, di¤er taraftan katliam haz›rl›kla-

r›n› yap›yordu. Katliam öncesinde oli-

garflinin bu politikas›na, yalanc› iki-

yüzlülü¤üne dikkat çektik. Oligarflinin

yalanlar›na kanmay›n, katliama haz›r-

lan›yor dedik. 

Y›llar sonra hepsi bir bir aç›¤a ç›k-

t›. O günlerde çeflitli kesimler taraf›n-

dan oligarflinin sald›r›lar›na karfl› di-

rendi¤imiz için “bizi katliama zemin

haz›rlamak”la suçlad›lar. Oysa oligar-

fli bir y›ld›r katliam için maketler üze-

rinde tatbikatlar yapm›flt›. 

10 y›l sonra Ümraniye Hapishane-

si katliam davas› dosyas›ndaki “gizli”

ibareli bir yaz›dan da flu gerçek aç›¤a

ç›kt›: Adalet Bakanl›¤› sorunun çözü-

mü için katliamdan bir hafta önce 12

Aral›k’ta ayd›nlarla görüflmeleri sür-

dürürken, katliam plan›n›n çok daha

önceden haz›rland›¤› aç›¤a ç›kt›. Plan

flöyleydi: Katliam sald›r›s›na meflru-

luk yarat›lmas› için bbiirr kkaaçç ggaarrddiiyyaann

ggöönnüüllllüü oollaarraakk kkeennddiinnii rreehhiinn aalldd››rraa--

ccaakk vve böylece tutsaklara yönelik kat-

liam sald›r›s› bafllat›lacakt›.

Bu, tutsaklar› katletmek için 10 y›l

sonra aç›¤a ç›kan katliam planlar›ndan

birisidir sadece. 

Katliamc›l›k ve komploculuk ko-

nusunda oligarfliyle siyonist ‹srail ara-

s›nda hiçbir fark yoktur. Birine bakt›-

¤›n›zda di¤erini görebilirsiniz. 

‹srail Mavi Marmara gemisinden

tutsak ald›¤› yolcular› sorguya çekerken

“yapt›¤› eylemi savunup savunmad›¤›-

n›” soruyor. Yapt›¤› eylemi savundu¤u-

nu söyleyenleri tutuklayacaklar›n›, sa-

vunmayanlar› ülkelerine gönderecekle-

rini söylüyor. Bu da oligarflinin hapisha-

nelerde devrimci tutsaklara yapt›¤›

““tteesslliimm mmii oollaaccaakkss››nn››zz,, öölleecceekk mmiissiinniizz””

dayatmas›n›n bir baflka biçimidir, fark›

yoktur. Nitekim gemidekiler de diren-

dikleri için katledilmifllerdir. 

K›sacas›, görülmesi gereken fludur

ki; bugün ‹srail’in katliamlar›na karfl›

ç›k›yor görünen AKP iktidar›, ayn› kat-

liamc›l›¤›n, ayn› zihniyetin ve ayn› yön-

temlerin ülkemizdeki sürdürücüsüdür. 

A‹HM Türkiye’yi ne zaman mah-

kum etse bas›n yay›n kurulufllar›

“A‹HM Türkiye’yi yine mahkum et-

ti” fleklinde  büyük puntolarla bafll›k-

lar› s›ralar. A‹HM, haks›zl›¤a u¤ra-

yanlar›n büyük dostu fleklinde tan›t›r.

Türkiye yarg›s›nda adaleti bulama-

yanlara alternatif seçenek olarak su-

nulur. Ancak mahkeme kararlar›n›

yak›ndan takip edenler bilir ki A‹HM

hiç bir zaman devletin politikalar›yla

ters düflecek, devletin itibar›n› sarsa-

cak kararlar vermemifltir. Yaflama

hakk›, iflkence ihlalleri gibi vakalar›

maddi tazminle gidermeyi, devletle

vatandafl› “bar›flt›rmay›” hedefler. 

A‹HM Güler ZERE baflvurusun-

da da genel tavr›ndan vazgeçme-

mifltir. Türkiye Cumhuriyeti devle-

tinden Güler Zere’yi b›rak›lmas›n›

isteme  yetkisine ra¤men, hiç bir ifl-

lem yapmam›flt›r. Güler ZERE’nin

serbest b›rak›lmas› talebini C.Sav-

c›s›n›n red etmesinden sonra

AH‹M’e baflvurmufl ve Güler ZERE

hakk›nda bir tedbir karar› verilmesi

istenmiflti. Güler ZERE’nin sa¤l›k

durumunu gösteren  tüm belgeler

mahkemeye gönderilmiflti.

Sadece Güler ZERE’ye ait sa¤l›k

raporlar› de¤il, hapishanelerde bulu-

nan hasta tutuklular›n durumu, ceza-

lar›n›n infaz modeli, yasa maddeleri-

nin keyfi olarak uyguland›¤›n› göste-

rir belgeler ile Adli T›p Kurumu’nun

siyasi davrand›¤›n›, bilimsel ilkelere

ve t›p eti¤ine göre kararlar vermedi-

¤ini, bir çok raporun gerçe¤e ayk›r›

olarak düzenlendi¤ini gösterir belge-

ler de mahkemeye gönderildi. Tüm

bu belgelere bas›nda ç›kan tart›flma-

larda eklendi. Yani Güler Zere’nin

durumunu ve Türkiye Cumhuriye-

ti’nin özellikle siyasi tutsaklara tav-

r› resmi evraklar arac›l›¤la foto¤raf-

lanm›flt›r.  A‹HM resmi evraklara

inanmam›fl “Adli T›p Kurumu Güler

Zere’nin infaz› hastanede tamanlas›n

diyorsa do¤ru söylemifltir” diyerek

ATK’n›n güvenilir bir kurum oldu-

¤unu ifade etmiflti.

Güler Zere yaflam›n›  yitirtikten

sonra  A‹HM tüm baflvurular›m›z›

reddetmemifl  gibi faks yoluyla bir

mektup yollad›. Mektupta Güler

ZERE’nin yaflam›n› yitirdi¤ini ba-

s›ndan ö¤rendiklerini, baflvuruyu

devam ettirmek için yap›lmas› gere-

kenlerden bahsetmektedir.  A‹HM

mevcut yasalar›n uygulanmas›n› is-

teyip Güler ZERE sa¤ iken haklar›-

n› koruyaca¤›na, öldükten sonra

sanki yaflama hakk›n› koruyor insa-

na de¤er veriyormufl havas›ndaki

tavr› ile kendini aklamaya çal›fl›yor.

Halklar›n gözünde devlet Güler ZE-

RE’yi katletmifltir, tarihe de kayd›

böyle düflülmüfltür. A‹HM bu a¤›r

ihlali maddi hangi rakamla tazmin

etmeyi düflünmektedir bilmiyoruz. 

A‹HM, Avrupa ‹nsan Haklar›

Sözleflmesi’ne uymayan devletlere,

yapt›r›m uygulamak amac›yla, vere-

ce¤i mahkumiyet karar›yla devletin

hak ihlallerinden vazgeçmesini ve

yasal de¤iflikli¤in sa¤lanmas›n› he-

deflemifltir. Ne varki mahkemenin

mevcut prati¤i ve kararlar›, amac›

gerçeklefltirmenin çok uza¤›ndad›r.

‹hlal oluflaca¤›n› düflündü¤ü dosyada

ihlal gerçekleflmeden tedbir karar›

verme yetkisini istisnai durumlarda

ve baz› maddelerin ihlalinde vermek-

tedir. Örne¤in ifade özgürlü¤ü, ör-

gütlenme özgürlü¤ü gibi ihlallerde

prensip olarak tedbir karar› vermez-

ken, yaflama hakk›n›n ihlalinin ger-

çekleflece¤i istisnai dosyalarda tedbir

karar› vermektedir. Mahkeme tedbir

karar›n› devletin itibar›n›/iktidar›n›

sarsmamak, devletlerle iliflkilerini

korumak ad›na bu tür kararlar ver-

mekten kaç›nd›¤›n› söyleyebiliriz.

Diyebiliriz ki, A‹HM’im esas

ifllevi insanlar›n yaflad›¤› haks›zl›k-

lar nedeniyle  oluflan tepkiyi paray-

la yumuflatmaktan ibarettir.

EEmmppeerryyaalliizzmmee KKaarrflfl›› BBiirrlleeflfleelliimm SSaavvaaflflaall››mm
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Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kapitalist
sisteme aittir ve ona hizmet eder



AAmmeerriikkaa deyince milyonlarca

insan›n akl›na önce; “özgürlük hey--

keli”, “demokr asi”, “zenginlik”

gelmiyor . Tersine, AAmmeerriikkaa deyin--

ce; akla iflgaller, faflist darbeler,

komplolar, sömürü ve ya¤ma gel--

mektedir.

On y›llard›r AAmmeerriikkaa, emperya--

list-kapitalist sistemin dünya çap›n--

daki jandarmal›¤›n› yap›yor. Ki, bu

jandarma dünyan›n dört bir yan›nda

iflgallerle, tezgahlad›¤› faflist darbe--

ler ve iflbirlikçi iktidarlar ile ege--

menli¤ini sürdürmektedir.

Amerikan emperyalizmi, zorla,

iflgallerle kurdu¤u imparatorlu¤un

bugün tek hakimidir. ‹flte o “ha--

kim”, ttüümm ddüünnyyaayy›› ssaavvaaflfl aallaann››

iillaann eettmmiiflflttiirr!! 

EEmmppeerryyaalliisstt hhaayydduuttlluu¤¤uunn aa¤¤aa--

bbaabbaass›› AAmmeerriikkaa ““ss››nn››rr öötteessii ooppee--

rraassyyoonnllaarr››””nn›› daha yayg›n olarak

sürdürme karar› alm›flt›r.. Kuflkusuz

bu daha çok CCIIAA operasyonu, daha

çok komplo, daha çok kan dökme

demektir.

Obama iktidar›n›n Savunma Ba--

kanl›¤›; OOrrttaaddoo¤¤uu,, OOrrttaa AAssyyaa vvee

DDoo¤¤uu AAffrriikkaa’’ddaa anti-Amerikan fa--

aliyetlere karfl› genifl çapl› gizli as--

keri operasyonlar yap›lmas›na onay

verdi.

Amerikan bas›n›nda ç›kan ha--

berlere göre, ABD Merkez Kuvvet--

ler Komutan› taraf›ndan kontrgeril--

lac›lar›n ‹‹rraann,, SSuuuuddii AArraabbiissttaann,,

YYeemmeenn,, SSoommaallii gibi ülkelerde

“operasyon” yapabilmelerine izin

veren bir emri imzalad›. 

‹‹flflbbiirrlliikkççii ddee¤¤iillssee,, ““hheerrkkeess

ddüüflflmmaann””,, ““hheerrkkeess tteerröörriisstt””

ABD Merkez Kuvvetler Komu--

tan› David Petraeus taraf›ndan imza--

lanan emir; söz konusu bölgelerde

Amerika’ya karfl› faaliyet yürüten

örgütlere ““ss››zz››llmmaass››nn››,, bbuu öörrggüüttlleerriinn

ddaa¤¤››tt››llmmaass››nn››,, bboozzgguunnaa uu¤¤rraatt››llmmaass››--

nn››,, yyookk eeddiillmmeessiinnii”” öngörürken, ge--

lecekteki Amerikan sald›r›lar› için de

Amerika’n›n istedi¤i bir ortam›n ya--

rat›lmas›n› içeriyor.

Amerika karfl›s›nda kim diz çök--

müyorsa, kim Amerikan emperya--

lizmine karfl› sesini yükseltiyorsa, o

yok edilmesi gereken “bbiirr ddüüflfl--

mmaann”d›r.

Bunun için Amerika iflgaller,

kontrgerilla operasyonlar› için ha--

z›rlad›¤› “ Özel operasyon birlikle--

rini” daha s›k kullanmas›n›n da

önünü aç›yordu.

Art›k bütün ülkeler Amerikan

emperyalizminin savafl alan›d›r. Ve

art›k tüm ülkelerdeki kay›plardan,

iflkencelerden, dökülen kandan

Amerikan emperyalizmi sorumlu--

dur...

Verilen karfl›-devrimci emir ile

ABD eski Baflkan› GGeeoorrggee

BBuusshh’un gizli kontrgerilla eylemle--

ri uzun vadeli daha sistemli hale ge--

tirilmeye çal›fl›l›yor.

Kald› ki BBuusshh döneminde; “te--

rör tehlikesi” gerekçesiyle baflka bir

ülkeye veya baflka ülkelerdeki ör--

gütlere önceden sald›rmay› öngören

“eerrkkeenn öönnlleemm ddookkttrriinnii” benimsen--

mifl ve buna uygun kontrgerilla ope--

rasyonlar› yürütülmeye bafllanm›flt›.

BBuusshh yönetiminde bu doktrin

çerçevesinde Savunma Bakan› DDoo--

nnaalldd RRuummssffeelldd gizli kontrgerilla

operasyonlar› için izin vermiflti. ‹lk

gizli kontrgerilla operasyonlar›ndan

biri PPaarraagguuaayy’da yap›lm›flt›. 

Yine 2002 y›l› sonlar›nda YYee--

mmeenn’de bir otonun içinde bulunan 5

kifli havadan at›lan bir füze ile kat--

ledilmiflti. Sonradan bu sald›r›n›n

CIA taraf›ndan yap›ld›¤› aç›¤a ç›kt›.

Amerikan Savunma Bakanl›¤› o

dönem orduya bir çok ülkeye sald›--

r› düzenleme yetkisi vermifl, özel

birlikler SSuurriiyyee,, PPaakkiissttaann,, SSoommaallii

vvee KKeennyyaa’’ddaa kontrgerilla sald›r›lar›

düzenlemiflti.

AAmmeerriikkaa iillkk kkeezz

kkaattlleettmmiiyyoorr,, iillkk kkeezz iiflflggaall

eettmmiiyyoorr!!

Amerika son y›llarda dünya

halklar›na yönelik sald›r›lar›n› art›r--

d›. Irak ve Afganistan’da aç›k iflgal--

ler gerçeklefltirdi. Dünyan›n bir çok

bölgesinde kontrgerilla operasyon--

lar› yapt›.

Amerikan emperyalizminin tari--

hi bir bak›ma, iflgaller, tezgahlad›k--

lar› faflist darbeler, komplolar, ifl--

kenceler, katliamlar tarihidir.

Bu durum kuflkusuz Amerika ta--

rihi aç›s›ndan yeni bir fley de¤ildir.

Amerikan emperyalizminin dünya

jandarmal›¤›n› üstlendi¤i 1945’ten

sonra belki de yüzlerce kez iflgalle--

re, kontrgerilla operasyonlar›na,

baflvurmufl, faflist darbelerin tezgah--

lanmas›n›n içinde yer alm›flt›r

Amerikan emperyalizmi, dünya--

n›n neresinde emperyalizme karfl›

bir hareket varsa oraya müdahale

etmifl, kan dökmüfltür. 

fiili’de devlet baflkan› Salvador

Allende’yi devirmek için 1973 y›--

l›nda tezgahlanan faflist darbeden

ülkemizdeki 1 May›s katliam›na, 12

Eylül faflist cuntas›ndan , Endonez--

ya’daki komünist k›y›m›na kadar

onlarca faflist cuntan›n, karfl›-dev--

rimci sald›r›n›n sorumlusudur...

Özellikle Latin Amerika ülkele--

rinde Amerikan emperyalizminin

müdahale etmedi¤i ülke yok gibidir. 

5500 y›ld›r KKüübbaa devrimine karfl›

izledi¤i politika buna örnektir. KKüü--

bbaa devrimini bo¤mak için “domuz--

lar körfezi ç›karmas›”n› örgütlemifl--

tir. 50 y›ld›r devrimin önderi Fidel

Castro’ya karfl› onlarca suikast giri--

Amerika tüm dünyay›
savafl alan› ilan etti!
Amerika tüm dünyay›
savafl alan› ilan etti!
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fliminde bulunulmufltur. 

Nikaragua’da halk düflman› dik--

tatör Somoza’y› iktidara getirmifl,

1979 y›l›ndaki Nikarugua devrimi

sonras› ise devrimci iktidara karfl›

kontrgerilla çetelerini örgütlemifltir. 

K›sacas› VViieettnnaamm’daki iflgalden,

RRoommaannyyaa’da Çavuflesku iktidar›n›n

y›k›lmas›na kadar hemen her yerde

ABD’nin, CIA’n›n parma¤› vard›. 

Amerika ezilen halklara karfl› te--

rör ihraç eden bir ülkedir. AABBDD'de

''adam öldürme, sabotaj, kargafla

ç›karma”n›n ö¤retildi¤i, yüzlerce

kontgerilla okulu vard›r. Buralarda

geri b›rakt›r›lm›fl ülkelerin asker ve

polis flefleri e¤itilmekte, ölüm man--

galar› dünyan›n dört bir yan›na da--

¤›t›lmaktad›r.

Yine Amerikan hükümetinin

Washington'da kurdu¤u ''Uluslara--

ras› Polis Akademisi'' de yeni-sö--

mürge ülkelerin polis fleflerini e¤it--

mektedir. Diplomal› katil yetifltiren

bu okullar› bitirenler, ülkelerinde

Amerikan ç›karlar›n›n bekçili¤ini

yapmaktad›r.

K›sacas› on y›llard›r Amerika bu

politikalar› dünya halklar›na karfl›

izlemektedir. Bu politikalar aç›k ki,

ABD Baflkanlar›n›n de¤iflmesiyle

de de¤iflmemektedir. 

Obama, AABBDD BBaaflflkkaann›› olduktan

sonra, dünyada ki sorunlar›n diya--

logla çözülece¤ini s›k s›k söylemifl--

tir. Obama Amerikan halk›na ve

dünya halklar›na vaatlerde bulun--

mufl, bir cennet vaat etmifltir.

Obama’n›n vaatlerine karfl›n,

Amerikan emperyalizmi dünya

halklar›na yeni sald›r› planlar› yap--

makta, kontrgerilla birliklerini bu

tür operasyonlarda kullanmaktad›r.

O yan›yla Obama ikiyüzlü bir

politika izlemekte, dünya halklar›n›

aldatmaktad›r. Ortada bar›fl, dialog,

sorunlar›n çözümü için tart›flma

yoktur. Halklara karfl› ilan edilmifl

savafl vard›r.

Yine Obama bir yandan dialog

ve bar›fltan söz ederken, Afganis--

tan’a y›¤›nak yaparak, Afganistan

halk›n› katletmeye devam ediyor.

Bush döneminde uygulamaya soku--

lan “eerrkkeenn öönnlleemm ddookkttrriinnii” geçer--

lili¤ini korumaya devam ediyor... 

Bush yönetimi taraf›ndan 2002

Eylül’ünde aç›klanan 

“Ulusal Güvenlik Stratejisi”nde, 

““ddüüflflmmaann ddeevvlleettlleerree vvee tteerröörriisstt

ggrruuppllaarraa

kkaarrflfl›› öönncceeddeenn tteeddbbiirr aallmmaa vvee

hhaarreekkeettee ggeeççmmee””,, ““AABBDD dd››flfl››nnddaa

aasskkeerrii ssüüppeerr ggüüçç oolluuflflmmaass››nn›› eenn--

ggeelllleemmee””  

kararlar› aç›klanm›fl ve “bu sal--

d›rganl›k politikas› nedeniyle hiç--

bir uluslararas› hukuk yapt›r›m›n›n

kabul edilmeyece¤i” ilan edilmiflti. 

S›n›rd›fl›na müdahale de yine o

zamandan alenilefltirilmifl bir poli--

tikayd›:

Ulusal Güvenlik Stratejisi belge--

sinde bu politika flu sözlerle ifade

ediliyordu: ““AABBDD,, kkeennddiissiinnee yyöönneelliikk

bbiirr ssaalldd››rr›› ggeerrççeekklleeflflmmeeddeenn ssaalldd››rr››yyaa

ggeeççeerreekk,, mmeeflflrruu mmüüddaaffaaaa hhaakkkk››nn››

kkuullllaannaabbiilleecceekkttiirr””. (Bkz. Ekmek ve

Adalet, 29 Eylül 2002, Say› 28)

Yeni aç›klad›¤› “güvenlik strate--

jisi”nde bol bol “diyalogdan söz

eden Obama, asl›nda Bush’un bu

sald›rgan emperyalist politikas›n›n

daha da gelifltirerek devam ettiriyor. 

Katil ‹srail Avrupa’da
Protesto Edildi 

‹srail'in yard›m gemilerine sal-

d›rarak katliam yapmas›na karfl›

düzenlenen gösterilere Belçika'da

ve Hollanda'da Halk Cepheliler de

kat›ld›lar. Belçika'da insani yard›m

gemilerinde iki Belçika vatandafl›-

n›n olmas› ve bu duruma Belçika

D›fl ‹flleri Bakanl›¤›’n›n duyars›z

kalmas› nedeniyle, bakanl›¤›n›n

önünde bafllayan gösteri daha sonra

‹srail konsoloslu¤u'nun önünde de-

vam etti. Yaklafl›k 700 kiflinin kat›l-

d›¤› eylemde Halk Cepheliler Fran-

s›zca "Gazze Yaflayacak Filistin

Kazanacak HALK CEPHES‹",

Frans›zca ve Türkçe "Katil ABD,

Katil ‹srail, Terörist ‹srail, Terörist

ABD" dövizleri ve k›z›l bayrakla-

r›yla kat›ld›lar. Yaklafl›k 4 saat sü-

ren eylemler ‹srail Konsoloslu¤u’-

nun önünde son buldu.

FFrraannssaa’da 31 May›s günü, Blo-

is Halk Cepheliler katliam› protesto

etmek amac›yla toplan›p bildiri da-

¤›tt›lar.

"‹srail'i boykot edelim" ça¤r›s›

da bulunan bildirilerden 500 tane

da¤›t›ld›. Yap›lan protestoya 24 kifli

kat›ld›, "Eflitli¤in Dostlar›" adl›

Frans›z dernek üyeleri de destekte

bulundular. 

‹ngiltere'nin baflkenti Londra'da,

‹srail'in yard›m filolar›na sald›r›s›

yürüyüfl ile protesto edildi. 31 Ma-

y›s günü Palestinian Solidarity

Campaign (Filistinle Dayan›flma

Kampanyas›), Stop the War Coaliti-

on (Savafl› Durdur Koalisyonu),

British Muslim Initiative (Britanya

Müslüman ‹nsiyatifi), Friends of Al

Aqsa (Al Aqsa Dostlar›) taraf›ndan

yap›lan ça¤r› üzerine sabah saatle-

rinde Whitehall üzerindeki baflba-

kanl›k önünde toplanan kitlenin sa-

y›s› yaklafl›k yedi bin kifliydi. Kitle

hükümetin ‹srail'deki elçiyi geri ça-

¤›rmas›n› ve ‹ngiltere'deki ‹srail el-

çili¤inin kapat›lmas›n› istedi.

K›zg›n ve öfkeli olan kitle ‹srail

elçili¤ine yürüdü. Burada barikat

kuran polislerle itiflme yafland›.

‹srail elçi¤i önünde 3 saat süren

eylemde ‹srail bayra¤› yak›ld›

1 Haziran günü Avusturya Viya-

na'daki ‹srail Büyükelçili¤i'nin

önünde eylem yap›ld›. Türkiyeli ve

Arap ‹slami gruplar›n›n yo¤un

oldu¤u eyleme yaklafl›k 500 kifli

kat›ld›. Halk Cepheliler, üzerinde

Almanca "Katil ‹srail Filistin'den

Elini Çek" yaz›l› pankart ve k›z›l

bayraklarla eylemde yerini ald›lar.

EEnn BBüüyyüükk HHaallkk KKoorroossuunnaa SSiizz DDee KKaatt››ll››nn!!
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‹‹ssrraaiill devletinin ortaya ç›k›fl›n-

dan bugüne arkas›nda hep emper-

yalistler oldu. ‹‹ssrraaiill,, Ortado¤u’da

AAmmeerriikkaa’n›n jandarmas›yd›. FFiilliiss--

ttiinn’’i iflgal eden, Arap halklar›na

y›llarca sald›ran ‹srail, Ortado¤u’da

emperyalistlerin ç›karlar›n› korudu.

‹‹ssrraaiill’in pervas›zl›¤›n›n nedeni

AAmmeerriikkaa emperyalizminin her ko-

flulda deste¤idir. ‹srail’in kanl› kat-

liam tarihinin arkas›nda AAmmeerriikkaa

emperyalizminin ve AAvvrruuppaa em-

peryalistlerinin deste¤i vard›r..

Nerede ilerici bir yönetim, nere-

de ilerici bir hareket varsa orada

sald›r› ve provokasyon için ‹srail

vard›r. Bugünde emperyalizmin ç›-

karlar› için ‹ran’a kuflatma ve tehdit

uygulayan ‹sraildir.

‹srail siyonizminin y›llard›r Fi-

listin ve Lübnan halklar›na, Orta-

do¤u’daki ilerici ülkelere ve hare-

ketlere karfl› sürdürdü¤ü katletme

politakalar›nda destekçileri AAmmeerrii--

kkaa ve AAvvrruuppaa eemmppeerryyaalliissttlleerriiddiirr.

Nitekim emperyalistler, ‹srail’in

baflta Filistin halk›na karfl› sürdür-

dü¤ü sald›r› ve katletme politikala-

r›n› “‹ssrraaiill’’iinn kkeennddiinnii ssaavvuunnmmaa

hhaakkkk›› vvaarrdd››rr”diyerek meflrulaflt›r-

m›fl ve desteklemifllerdir.

AAmmeerriikkaa ve AAvvrruuppaa emperya-

listleri; ‹srail’in uygulad›¤› devlet te-

rörünün ad›n›, ““‹‹ssrraaiill’’iinn kkeennddiinnii ssaa--

vvuunnmmaa hhaakkkk››”” olarak görmüfllerdir.

Nitekim Gazze’ye yard›m götü-

ren gemilere sald›r›p katliam yapan

‹srail, emperyalistler taraf›ndan yi-

ne korunmufltur. 

Emperyalizmin gayri-meflru ço-

cu¤u ‹srail’in bir devlet olarak orta-

ya ç›kmas›nda da emperyalistlerin

deste¤i vard›r.

KKaattlleeddeerreekk,, kkaann ddöökkeerreekk,,

iiflflggaall eeddeerreekk ddeevvlleett oolldduullaarr

1. Dünya Savafl›’nda Osmanl›

imparatorlu¤u savafltan yenik ç›k-

m›fl, ve bunun bedeleni de elindeki

topraklar› kaybederek ödemifltir.

Böylece Ortado¤u ‹ngiliz ve Fran-

s›z emperyalistleri taraf›ndan pay-

lafl›lm›flt›r.

Filistin topraklar›nda Osman-

l›’n›n sömürü ve asimilasyon politi-

kalar›n›n yerini 1917 Aral›k’›nda

‹ngiliz emperyalizminin bask› ve

zoru al›r.

‹ngiliz iflgal birlikleriyle birlikte

Yahudiler de Filistin’e girerler. Ya-

hudiler Filistin’e yerleflerek, buray›

ele geçirmek için türlü planlar yap-

maya bafllarlar. Bu konudaki en bü-

yük desteçileri yine emperyalistler

olacakt›r.

11889977 y›l›nda ‹‹ssvviiççrree'nin Bassel

kentinde toplanan ilk Siyonist Kon-

gre'de “Siyonizmin hedefi kanunla

korunan bir Yahudi devletini Filis-

tin topraklar›nda kurmak" olarak

belirlenir.

Yahudiler Filistin’de bir ‹srail

devleti kurmak için önce Osmanl›

nezdinde giriflimlerde bulunur ama

sonuç alamazlar. Bu kez ‹ngilte-

re’ye baflvururlar.

‹ngiliz emperyalizmi Yahudilere

böyle bir destek için kollar› hemen

s›var. Emperyalist ‹ngiltere Filis-

tin’i Ortado¤u’da bir askeri üs ola-

rak kullanmaya çal›flt›¤› için ‹srail

devletinin kurulmas›na yard›m eder.

Kendi denetiminde iflbirlikçi bir ‹s-

rail devletini kullanmas›n›n Ortado-

¤u’da say›s›z yarar› olacakt›r.

Ortado¤u hem stratejik bir böl-

ge olmas› hem zengin petrol yatak-

lar› yan›yla emperyalistlerin ifltah›-

n› kabartmaktayd›. ‹ngiliz emper-

yalizmi ç›karlar› için ‹srail devleti-

nin kurulmas›n› desteklemifl, Yahu-

dilerin Filistin’e yerleflmesi konu-

sunda yard›mc› olmufltur.

‹srail devletinin kurulmas› için

‹ngilizlerin deste¤ine ABD ve

Frans›z emperyalistleri de destek

verecektir.

EEmmeerryyaalliizzmmiinn ddeessttee¤¤ii iillee

ddeevvlleett oolldduullaarr

Emperyalistlerin deste¤i ile Fi-

listin’e Yahudi göçü bafllam›flt›r.

Yahudi göçü k›sa sürede süreklile-

flir. Filistin’e Yahudi göçü Filistin

ve Arap halk› da rahats›z etmeye

bafllam›flt›r.

1920 y›l›n›n Mart ay›nda Müs-

lüman halk Kudüs’te dini amaçl›

bir tören düzenler. Törende siyoniz-

mi lanetleyen, ba¤›ms›zl›k için slo-

ganlar at›l›r.

‹ngiliz iflgal güçleri, Yahudiler

ile birlikte halka sald›r›r. Filistin

halk› sald›r› üzerine ayaklanarak,

bu sald›r›ya karfl› koyar.. Sokak ça-

t›flmalar› bir süre devam eder. 

‹flgalci güçler sonunda ayaklan-

may› bast›rarak, ayaklanman›n ön-

derlerinin de oldu¤u 25 Filistinliyi

idam ettiler.

Önderleri idam edilen Filistinli-

ler, bir süre sonra Yahudilerin sis-

temli sald›r›lar› karfl›s›nda gerile-

meye, topraklar›n› terketmeye bafl-

larlar. Yahudiler bir yandan sald›r›

ve katliamlarla, bir yandan para ile

Filistin topraklar›n› sat›n alarak, Fi-

listin topraklar›n› ellerine geçirirler.

Filistin halk›na zorla dayat›lan

göçler ve katliamlar ile birçok yer

Yahudilerin eline geçer. Tüm bunlar

yaflan›rken Filistinliler de toparlan-

maya bu sald›r›lara koymaya çal›fl›r. 

O zamanda karfl›lar›na ‹ngiliz

emperyalistleri ve siyonistler ç›kar.

Emperyalistlerin deste¤i ile ‹srail

devleti kurulma aflamas›na gelir.

2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›

sonras›nda Ortado¤u’yu da deneti-

mine alan Amerikan emperyalistle-

ri Siyonistlere hemen her konuda

tam destek verdi.

1947 y›l›nda Birleflmifl Millet-

ler'de Filistin topraklar› üzerinde

iki ayr› devlet kurulmas› karar›

al›nd›. Böylece emperyalistlerin

deste¤i ve onay› ile 1144 MMaayy››ss 11994488

tarihinde ‹‹ssrraaiill devleti kuruldu.

‹srail devleti oonn yy››llllaarrdd››rr em-

peryalizmin vurucu gücü böyle ol-

du.

Emperyalizmin
Gayri-meflru çocu¤u: ‹srail
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1,5 y›l süren Engin Çeber’in ifl-

kencede katledilmesi davas›, 14 cel-

sede karara ba¤land›. 

Davan›n san›klar› aras›nda daha

bafl›ndan itibaren Adalet Bakanl›-

¤›’ndan bafllayarak as›l sorumlular

yoktu. Bu nedenle karar ne olursa

olsun, iflkencenin tüm sorumlular›-

n›n cezaland›r›lmayaca¤› belliydi. 

Davan›n her duruflmas›, bir mü-

cadele halinde geçti. ‹flkencecileri

korumak isteyenlerle adalet isteyen-

lerin mücadelesiydi bu. 

Geçen  1,5 y›l›n ard›ndan 31

May›s günü Engin Çeber’in iflken-

cecilerinin yarg›land›¤› davan›n

karar mahkemesi bafllad›.

Bak›rköy Adliyesi 14. A¤›r Ceza

Mahkemesi’nde dava görülürken

bütün duruflmalarda oldu¤u gibi

yine Halk Cepheliler adalet talebiy-

le adliye önündeki yerlerini ald›lar. 

“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Kat-

ledenler Cezaland›r›ls›n, Adalet ‹s-

tiyoruz” yazan pankart açan ve En-

gin’in Ferhat’›n resmini tafl›d›¤› dö-

vizleri tafl›yan Halk Cepheliler; “‹fl-

kence Yapmak fierefsizliktir, Özür

De¤il Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›-

n›n yan›s›ra Filistin halk›na yard›m

götüren gemilere yönelik ‹srail vah-

fletini protesto etmek için; “Filistin

Halk› Yaln›z De¤ildir” sloganlar›n›

att›lar. Eylemde Sibel K›rlang›ç bir

aç›klama yaparak Engin’in iflkence-

de katledilmesi ve o zamandan bu

yana adelet istedikleri süreci hat›r-

latt›. 

K›rlang›ç “‹flkence yapanlar da,

yapt›ranlar da koruyup kollanacak-

lar›n›n bilincindeler” dedi ve mah-

kemeden ç›kacak karar›n adalet

beklentilerini karfl›lamayaca¤›n› be-

lirtti.

Eylemin ard›ndan Halk Cepheli-

ler türküleri, marfllar›, halaylar› ve

fliirleriyle duruflman›n bitmesini

beklediler. 

‹flkencecilerin avukatlar›n›n sa-

vunma yapt›¤› duruflma; avukatlar›n

süre talebi üzerine 1 Haziran günü-

ne ertelendi. 

Mahkeme ç›k›fl›nda Ça¤dafl Hu-

kukçular Derne¤i ad›na bir aç›kla-

ma yapan Av. Taylan Tanay davan›n

sonuna gelindi¤ini belirtti. 

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’ee ‹‹flflkkeennccee

DDaavvaass››nnddaa KKaarraarr

1 Haziran günü sabah saatlerin-

de bafllayacak olan duruflma için

Halk Cepheliler yine pankartlar›,

Engin Çeber Davas›’nda ‹flkencecilere Müebbet!

Bu cezalar, iflte bu 
sahiplenmenin sonucudur

Bu Dava Henüz Bitmemifltir! 
Çünkü: 1) ‹flkencenin sorumlular› yarg›lanmad›

2) Her Yolla ‹flkencecileri Bu Cezalardan Da  
Kurtarmaya Çal›flacaklar! 

Adalet ‹çin Mücadele Devam Edecek!

EEmmppeerryyaalliizzmmee KKaarrflfl›› BBiirrlleeflfleelliimm SSaavvaaflflaall››mm
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sloganlar› ve Engin’in resmi olan

maket ve dövizlerle adliye önünde

davan›n sonuçlanmas›n› beklediler. 

Bekleme s›ras›nda ne oldu¤unu

merak ederek sormaya gelenlere

Engin’in iflkenceyle katledildi¤i ve

iflkencecilerin yarg›land›¤› anlat›ld›. 

Duruflmada önce iflkencilerin

avukatlar›ndan birinin yetiflemeyip

duruflman›n bekletilmesini talep etti-

¤i için 2 saat ara verildi. Daha sonra

karar›n aç›klamas› için ara verildi. 

Aralarla birlikte sekiz buçuk sa-

at süren duruflman›n ard›ndan En-

gin’in ailesi, beraber tutukland›¤›

arkadafllar› ve avukatlar; “‹nsanl›k

Onuru ‹flkenceyi Yenecek, Engin

Çeber Ölümsüzdür” sloganlar›yla

adliyeden d›flar› ç›kt›. Adliye önün-

de bekleyen Halk Cepheliler de ge-

lenleri “‹flkence Yapmak fierefsiz-

liktir” sloganlar›yla karfl›lad›. 

Ard›ndan ÇHD ‹stanbul fiubesi

Baflkan› Avukat Taylan Tanay bir

aç›klama yaparak iflkence davas›n›n

sonuca ba¤land›¤›n› söyledi. 

Tanay aç›klamas›nda Engin Çe-

ber’e iflkence yapmaktan üç baflgar-

diyan (Selahattin Apayd›n, Nihat

K›z›lkaya, Sami Ergazi) ve bir  2.

müdür (Fuat Karaosmano¤lu) hak-

k›nda müebbet hapis cezas› verildi-

¤ini, iki baflgardiyan Yavuz Uzun ve

Murat Çise’ye hapis cezas› verildi-

¤ini ancak yatt›klar› süre göz önün-

de bulundurularak tahliye

karar› verildi¤ini söyle-

di. Bu dava kapsam›nda

yarg›lanan 13 polisten

3’ü hakk›nda kolluk

aflamas›nda iflken-

ce yapmaktan

ceza verilerek

bunun mahke-

me kay›tlar›na

geçti¤ini belirten

Tanay; polis me-

murlar› Mehmet

Pek ve Abdülmut-

talip Bozyel için

üçer kez 2 y›l 6 ay

hapis cezas›, Aliye

Uçak için 2 y›l 6

ay hapis cezas› ve-

rildi¤ini söyledi.

Bir iflkence

olay›nda ilk

kez “özür”

d i l e n m i fl t i

Engin Çe-

ber’in katle-

dilmesinde...

Ve bugün ge-

linen nokta-

da da bir ifl-

kence davas›nda, ilk kez böyle a¤›r

cezalar ç›k›yor. 

2 Haziran tarihli Hürriyet buna

iflaret ediyordu: ““‹‹flflkkeennccee ddaavvaass››nnaa

cceezzaa yyaa¤¤dd››””

Vatan gazetesi ise, ““‹‹flflkkeenncceeddeenn

ööllüümm cceezzaass››zz kkaallmmaadd››””,, Sabah ise,

“‹flkenceye tarihi ceza” bafll›¤›n›

atm›fllard›.   

Bu bafll›klar, acele at›lm›fl bafl-

l›klard›r. Türkiye gerçe¤ini tan›ma-

yan bafll›klard›r. Ve bir di¤er ihti-

mal, “demokratikleflme” demagoji-

lerini fazla ciddiye alan kafalar›n

ürünüdür.  

Ruflen Çak›r, 2 Haziran’da NTV

ekran›nda yapt›¤› yorumda flöyle

diyordu:  

“Bu tür fleylere –iflkenceye– me-

yilli olan insanlarda, art›k nas›l ol-

sa bize bir fley olmaz duygusu ol-

mayacak... herkese çok iyi bir ders

olacak.”

Bu yorum da, Türkiye gerçe¤in-

den habersiz olman›n ya da bildi¤i

gerçe¤i bilmezden gelmenin çarp›c›

bir ifadesidir. 

‹ki aç›dan yanl›fl var bu sözler-

de: Birincisi, sanki iflkence, gardi-

yanlar›n, polislerin, jandarmalar›n

“bu tür fleylere meyilli olmas›”ndan

kaynaklan›yormufl gibi bir düflünce

var ki, pespaye burjuva politikac›-

lar› ve sosyologlar› bile bunu bu ka-

dar pervas›z savunamazlar. 

Oligarflinin vermek zorunda kal-

d›¤› bu cezalardan hareketle, art›k

herkesin korkaca¤›n› öngörmek de

temelsizdir. Binlerce iflkence, infaz

davas›ndan birinde bir ceza ç›kt› or-

taya; ya ötekiler? Onlar›n iflkence-

cilere nas›l cesaret verdi¤ini gör-

mezden geliyor bu sözün sahipleri. 

Bu sonuç kolay al›nmad› elbet-

te. 1,5 y›l boyunca Bak›rköy Adalet

Saray› önündeydik. Belki yukar›da-

ki bafll›klar› atanlar bilmezden geli-

yor, aammaa hheerr hhaaffttaa,, ‹stanbul’un

yoksul semtlerinde Engin’i katle-

denlerin, Ferhat’› vuranlar›n ceza-

land›r›lmas› için, bb››kkmmaaddaann,, uussaann--

mmaaddaann eylemdeydi. 

Ört bas edeceklerdi her zamanki

gibi. Ettirmedik. 

Davada her türlü hileye baflvur-

dular, izin vermedik. 

Birtan Alt›nbafl Davas›nda da,

kaç y›l boyunca o mahkemenin

önünde nöbet tuttuk biz. 

Gazi Davas›’n› kaç y›l boyunca,

kar k›fl demeden izledik.

Gerçek sorumlular yarg›lanma-

d›, ama iflkencede ölümleri, katli-

amlar› örtbas da edemediler. 

Birkaç iflkenceciye, katile ceza

vermek zorunda kald›lar. 

Ama hemen bu cezalar sonras›n-

da da oligarflik düzen yine onlar›

kurtarmak için oollaa¤¤aannüüssttüü bbiirr ssee--

ffeerrbbeerrlliikk içine girdi. Yine öyle ola-

cakt›r.  

Herkes bilmeli ki; bu dava he-

nüz bitmemifltir. ‹flkencecilere bu

cezalar› çektirmemek için yasal ve

yasad›fl› her yolu, yöntemi deneye-

ceklerdir. Önceki tecrübelerimiz-

den biliyoruz bunu. 

Yasalarda yap›lan düzenlemele-

rin hiçbir hükmü yoktur. 

Televizyon ekranlar›nda yap›lan

yorumlarda medyan›n sahip ç›kma-

s›n›n da bu cezada önemli etkisi ol-

du¤u belirtiliyordu. Burjuva medya

e¤er bu cezan›n verilmesinde “bi-

zim de pay›m›z var” diyorsa, her

aflamas›n› yazmaya, takip etmeye

devam etmelidir. Çünkü biliyoruz

ki, burjuva medyan›n yazmas›n›n

nedeni de yine Halk Cephesi’nin bu

davay› sahiplenmesi ve mücadele-

sidir. 

Bu mücadele sona ermedi!

Herkes yaflayarak görecek ki, ifl-

kencecileri kurtarmak isteyecekler!

Buna izin vermeyelim!

Türkiye gerçe¤ini tan›mayanlara!

Katliam›n sorumlusu emperyalizmdir!18
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Baz› iflkencecilerin cezaland›-

r›lmas›nda eksikliklerin oldu¤u-

nu söyleyen Tanay; “Kamera ka-

y›tlar›yla iflkence yap›ld›¤› belli

oldu¤u halde jandarmalar hak-

k›nda beraat verildi. Abdülkadir

Öztekin adl› astsubay baflçavufl

hakk›nda yaralamadan 5 ay hapis

cezas› verildi. Nevzat Kay›m,

Mehmet Polat, Erdo¤an Coflarde-

reli, Nuri Atalay, Yusuf Gay›r,

Cuma Kaçar, Turan Günayd›n ve

Nuri Atalay isimli gardiyanlar hak-

k›nda 5’er ay hapis cezas› verildi ve

bu cezalar ertelendi. Ertelemelere iti-

raz, beraat kararlar›na temyiz hakk›-

m›z› kullanaca¤›z” dedi.

Dava kapsam›nda sahte belge

haz›rlamaktan yarg›lanan bir dokto-

run (Yemliha Söylemez) da 3 y›l 9

ay hapis cezas› ald›¤›n› söyleyen

Tanay, son olarak; “Bu kararlarla

Muhsin Bodur Karakolu ve Metris

Hapishanesi’nde iflkence yap›ld›¤›

belgelenmifltir. Baki Erdo¤an ve

Birtan Altunbafl gibi örneklerde yar-

g›n›n iflkencenin aklay›c›s› oldu¤u-

nu gördük. Umar›z Türkiye yarg›s›-

n›n bu kaderi de de¤iflir” dedi.

Tanay’›n ard›ndan Engin Çe-

ber’in babas› Ali Tekin bir aç›klama

yapt›. Cezalar›n yetersiz olsa da ifl-

kenceye ceza verilmesi aç›s›ndan

olumlu oldu¤unu söyleyen Tekin;

“Mahkemelerin kör olmamas› gerek-

li. ‹nsanlar›n coplanarak, iflkenceler-

le gözalt›na al›nd›¤›n› televizyonlar-

dan hepimiz görüyoruz” dedi ve

cezalar› yetersiz buldu¤unu belirtti.

11)) Dava soruflturma aflamas›nda

iken MMeettrriiss HHaappiisshhaanneessii’’ndeki

kamera sistemine elle müdahale

edildi¤i, kimi kay›tlar›n silindi¤i

kalanlar›n ise son anda kurtar›ld›¤›

aç›¤a ç›km›flt›.

‹flkence kay›tlar› silinerek, ifl-

kencecilerin ceza almas› engellen-

meye çal›fl›ld›.

22)) 2222 TTeemmmmuuzz 22000099’daki du-

ruflmada da ise MMuuhhssiinn BBoodduurr PPoo--

lliiss MMeerrkkeezzii’ne ait görüntü kay›tla-

r›n›n orijinal haliyle de¤il, silinerek

gönderildi¤i görüldü.

Burada yap›lm›fl olan iflkence-

nin kan›tlar› silinerek, iflkenceyi ve

suçlular› gizlemeye çal›flt›lar.

33)) 22 Temmuz 2009 tarihindeki

duruflmada tan›klar dinlenmifl ve

Engin Çeber’in iflkence ile kat-

ledilmesine dair tan›klar›n so-

mut anlat›mlar› olmufltu. 

Yine o duruflmada teflhisler ya-

p›lm›flt›. Bu duruflman›n üzerinden

bir süre geçtikten sonra, ses kay›t-

lar› ““bbiilliinnmmeeyyeenn bbiirr nneeddeennllee””

kaybolmufltu.

Duruflmada ses kay›tlar›nda tek-

nik aksakl›k olmad›¤› belliydi.

Mahkemede dinlenen tan›klar›n ses

kay›tlar› da nas›l oldu¤u belirsiz bir

flekilde “silinmiflti”

Silinen mahkeme kay›tlar›nda

tan›klar›n, hapishane idaresi tara-

f›ndan Engin’e nas›l iflkence yapt›-

¤›na, hapishane müdürü Fuat Kara-

osmano¤lu’nun “kurallara uyma-

yanlar bundan sonra böyle ceza-

land›r›l›r” dedi¤ine dair ifadeleri

vard›. Aç›kça davaya müdahalede

bulunup, delilleri karart›p,

tan›klara gözda¤› verip, ka-

tilleri korumak istemifllerdi. 

44)) Yine iflkence emrini ve-

ren hhaappiisshhaannee iikkiinnccii mmüüddüürrüünnüü

kurtarmak için MMeettrriiss iiddaarreessii sah-

te belge bile düzenledi. 

5) BBiirriinnccii ve iikkiinnccii mmüüddüürrllee--

rriinn de aralar›nda bulundu¤u 3300’’a

yak›n personel, aç›¤a al›nmak yeri-

ne Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan bafl-

ka hapishanelere atand›lar.

Böylelikle, iflkencecilerin görev

yerleri de¤ifltirilerek, yarg›lamay›

sürüncemede b›rakacak bir ad›m

at›lm›fl oldu. Da¤›t›m› yap›lan per-

sonelin gönderildikleri yerler de

gizli tutuluyordu.

Bu yöntemle davan›n uzat›lmas›

ve zaman afl›m›na girerek, düflmesi

amaçlan›yordu. ‹fade vermesi gere-

ken personel, ifade vermeyerek,

mahkeme ise bulup getirmeyerek da-

vay› uzatmaktayd›. 

Dava bboyunca, iiflkencecileri 

korumak iiçin hher yola bbaflvuruldu

Bir tan›k daha
Yoldan arabas›y-

la geçen bir taksi floförü önce Halk Cepheliler’i korna ve zafer iflaretiyle

selamlad›. Ard›ndan  yine gelen taksi floförü Muammer Salha,  Engin kat-

ledildi¤i s›rada Metris’te oldu¤unu ve Engin’e yap›lan iflkencenin sesleri-

ni duydu¤unu söyledi. Konuflmak istedi¤ini söyleyen Salha son günde ya-

p›lan iflkenceden bahsederek “Gece 3’e kadar inim inim inlettiler çocu¤u.

Enginler gelmeden öncede adli tutuklular› dövüyorlard›. Kamera sistemi

oldu¤u için kameran›n olmad›¤› yerlerde falakaya yat›r›yorlard›. 8-10 kifli

bir anda çullan›yordu. Engin’in olay› olduktan sonra çok farkl› oldu. Gar-

diyanlar bir anda yumuflad›. Önceden ziyarete ç›karken bile asker gibi uy-

gun ad›mda yürütüyorlard›. Hatta bir gardiyanla tart›flt›ktan sonra bana

‘Siz Engin Çeber’e dua edin’ dedi” diyerek Metris’te yaflad›klar›n› anlatt›.

EEmmppeerryyaalliizzmmee KKaarrflfl›› BBiirrlleeflfleelliimm SSaavvaaflflaall››mm
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25 y›ld›r ba¤›ms›zl›k, demokrasi

ve sosyalizm kavgas› içerisindeler.

Halk›n sorunlar›n›, ac›lar›n›, özlem-

lerini yapt›klar› müzi¤e tafl›y›p, mü-

zikleriyle sadece sorunlar› de¤il çö-

zümleri de gösteriyorlar.

Bu yüzden 25 y›ld›r iktidarlar›n

sald›r›lar›n›n hedefi oldular. Gözal-

t›lar, iflkenceler, tutuklamalar hiçbir

zaman eksik olmad›. 

Grup Yorum bütün bu sald›r›lara

ra¤men 25 y›ld›r tutuklu ve sürgün-

deki elemanlar›yla dimdik ayakta.

Befliktafl ‹nönü Stadyumu’nda 12

Haziran’da yapacaklar› 25. y›l kon-

serinin haz›rl›klar›n› yap›yorlar.

‹stanbul ve Anadolu’nun birçok

flehrinde de bu konserin çal›flmalar›-

n›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosya-

lizm mücadelesideki kavga arka-

dafllar› Halk Cepheliler sürdüyor. 

‹‹ssttaannbbuull’da; OOkkmmeeyyddaann›› so-

kaklar›nda 30 May›s günü 50 kifliy-

le bildiri da¤›t›m› yap›ld›. 

SSuullttaannbbeeyyllii ‹lçesi’nde konserin

afiflleri yap›ld›. 

BBaa¤¤cc››llaarr'da 24 May›s günü Ki-

razl›, Güneflli ve Barboros Geliflim

Hastanesi’nin önüne konser afiflleri

yap›ld›. Kirazl›'da pankart as›ld›.

25 May›s günü ise Atefltu¤la'da

afifl ve pankart as›ld›.

KKüüççüükkaarrmmuuttlluu’da; Armutlu pa-

zar›nda ve evler kap› kap› dolafl›la-

rak 3 bin el ilan› da¤›t›ld›. Konsere

ça¤r› yapan 7 adet pankart merkezi

yerlere as›ld›. Haftan›n iki günü Ar-

mutlu Meydanda stand aç›larak el

ilan› da¤›t›ld›, konsere ça¤r› yap›ld›.  

KKaarrttaall Meydan’da çay bahçele-

rinin yan›na aç›lan standda gün bo-

yu el ilan› da¤›t›m› yap›larak tüm

Kartal halk›na konsere kat›l›m ça¤-

r›s› yap›l›yor. Kartal Merkez, Kar-

l›ktepe, Esentepe, Rahmanlar ayr›ca

Tuzla'n›n belli bafll› mahallelerine

de yap›lan yüzlerce afifl ve as›lan

pankartlarla tüm halka konsere kat›-

l›m ça¤r›s› yap›ld›. Stant 12 Hazi-

ran’a kadar aç›k kalacak.

27 May›s günü MMeecciiddiiyyeekkööyy

Metrobüs önünde masa aç›l›p,

“Türküler Susmaz Halaylar Sürer”

önlükleri giyilerek el ilanlar› da¤›-

t›ld›. 

fiiflli – Taksim güzergah›nda dört

yere Grup Yorum'un konser pan-

kartlar› as›ld›.

GGüüllssuuyyuu’da yaklafl›k 500 afiflin

as›l›p, binlerce el ilan› da¤›t›ld›.

Fatma Han›m pazar girifline aç›lan

standla tüm halk›m›z konsere davet

edildi. 

Maltepe Beflçeflmeler’de stand

aç›ld›. 4 adet pankart›n aç›ld›¤› ma-

hallede önlüklerle el ilanlar› da¤›t›l-

d›. 

1 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii'nde, Mand›-

ra bölgesi denilen yere ve çevresine

onlarca afifl as›ld›. 

25 May›s günü KKaadd››kkööyy'ün R›h-

t›m Caddesi çevresi, Moda, Bahari-

ye Caddesi çevresinin büyük bölü-

müne 100'ü aflk›n afifl as›ld›. Ayr›ca

R›ht›m Caddesi'nde otobüs ve mini-

büs duraklar›n›n karfl› korkuluklar›-

na 2 adet pankart as›ld›.

Devrimci ‹flçi Hareketi, 23 Ma-

y›s günü BBeeflfliikkttaaflfl'ta Grup Yo-

rum'un konser tan›t›m bildirilerini

da¤›tt›. 1.5 saat süren da¤›t›mda

1500 bildiri da¤›t›ld›.

30 May›s günü BBaahhççeelliieevvlleerr Za-

fer Mahallesi Pazar Pazar› Cadde-

si’nde masa aç›ld›. 4 saat aç›k kalan

masada 2500 bildiri da¤›t›ld›.

KK››rrkkllaarreellii BBaabbaaeesskkii’de 4

Haziran günü belediyenin yan›na

aç›lan masada 200 tan›t›m broflürü

halka ulaflt›r›ld›.

30 May›s günü ‹‹zzmmiirr Basma-

ne’de Grup Yorum konseri afifllerini

asan 3 Halk Cepheli polis taraf›n-

dan yerlerde sürüklenerek gözalt›na

al›nd›lar. Gözalt›na al›nan ‹smail

Hakverdi, Ahmet Alp Özel ve Ferit

Mutlu’ya götürüldükleri Basmane

Polis Karakolu’nda kifli bafl›na 525

Lira para cezas› kesildi.

Ayn› gün fiirinyer Tansafl ve

Sevgi yolunda el ilan› da¤›t›ld›.

KKooccaaeellii’’ddee 29 May›s günü

Kocaeli Gençlik Derne¤i üyeleri ‹n-

san Haklar› Park›’nda masa aç›p

Grup Yorum flark›lar› çald›lar. Ma-

sada yüzlerce el ilan› da¤›t›ld›. 

AAnnttaallyyaa’da K›fllahan Meyda-

n›’nda haftan›n 4 günü masa aç›-

l›yor. 26 May›s günü emekçilerin ifl

b›rakma eyleminin bitimine do¤ru

Antalya'dan Konsere düzenlenen

gezi program›n›n da anlat›ld›¤› ça¤-

r› ilanlar› da¤›t›ld›.

1 ve 2 Haziran günlerinde MMaa-

llaattyyaa'da Emeksiz ve Yeflilyurt cad-

delerinde  çok say›da afifl as›ld› ve

el ilan› da¤›t›ld›.

BBuurrssaa'da üzerinde Grup Yo-

rum'un amblemi ve konser bilgileri-

nin yer ald›¤› önlüklerle yap›lan ça-

l›flmalarda, çok say›da el ilan› da¤›-

t›ld› ve afifl as›ld›. 26 May›s günü,

Ortaba¤lar ile Kestel bölgeleri ve

Ankara yolu üzerinde, 28 May›s gü-

nü ise yine Ankara Yolu üzeri ve

Y›ld›r›m ile Panay›r bölgelerinde

çok say›da afifl as›ld›. 30 May›s gü-

nü ise; Teleferik, Zümrütevler ve

Mesken bölgelerinde afifl yap›l›p,

Ortaba¤lar ve Teleferik'te el ilan›

da¤›t›ld›. 

MMeerrssiinn’de 29 May›s günü Has-

taneler Caddesi’nde masa aç›larak

"Türküler Susmaz Halaylar Sürer”

önlü¤ü giyilerek el ilanlar› da¤›t›ld›.

Halk Cepheliler Yorum’un 25. Y›l Konseri
Çal›flmalar›na Devam Ediyor
Halk Cepheliler Yorum’un 25. Y›l Konseri
Çal›flmalar›na Devam Ediyor
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1122 HHaazziirraann’’ddaa ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa

‹‹nnöönnüü SSttaaddyyuummuu’’nnddaayy››zz!!

Bir anne Grup Yorum ile ilgili

bir soruya; “GGrruupp YYoorruumm’’uu ddiinnllee--

yyiinnccee dduuyygguullaann››yyoorruumm.. KKeennddii ççoo--

ccuukkllaarr››mm›› GGrruupp YYoorruumm’’uunn ttüürrkküü--

lleerriiyyllee bbüüyyüüttttüümm..”” diyerek cevap

veriyordu.

Bir anne için GGrruupp YYoorruumm,, ken-

disine böylesine yak›n, yaflamlar›-

n›n bir parças›yd›. Çocuklar›n› tür-

küleriyle büyüttü¤ü GGrruupp YYoorruumm,

iflte böylesine evlerimizin, yaflam›-

m›z›n içinde “bbiizzddeenn bbiirrii”ydi.

Kuflkusuz bunlar› söyleyen anne

yaln›z de¤ildi. Böyle kimbilir kaç

anne GGrruupp YYoorruumm’un parçalar›n›

söyleyerek büyüttü çocuklar›n›.

YYoorruumm’un türküleri ile büyüyen

o çocuklar, flimdi YYoorruumm türküleri-

ni söylüyorlar. Onlar, anneleri, ba-

balar›, arkadafllar›yla 12 Haziran’da

‹‹nnöönnüü’de olacaklar!

Anneleri, babalar›, çocuklar›,

yafll›lar› ve gençleri, birlikte ‹nö-

nü’ye ça¤›r›yoruz!..

1122 HHaazziirraann’’ddaa ‹‹nnöönnüü’’ddeeyyiizz!!

Grup Yorum için bir emekçi flun-

lar› söylüyordu; “GGrruupp YYoorruumm ssaa--

ddeeccee mmüüzziikk ddee¤¤iill yyookkssuull aannaaddoolluu

hhaallkkllaarr››nn››nn uummuuttllaarr››nn››,, aacc››llaarr››nn››

sseevviinnççlleerriinnii aannllaattaann ddeevvrriimmccii ssaa--

nnaattçç››llaarr.. GGrruupp YYoorruumm ddeeyyiinnccee

kkaavvggaa öözzlleemm uummuutt vvee ggeelleecceekk ggüü--

zzeell ggüünnlleerr ggeelliiyyoorr aakkll››mmaa......””

Binlerce emekçi için Grup Yo-

rum, yoksul Anadolu haklar›n›n

umutlar›n›, ac›lar›n›, sevinçlerini

anlatmakt›. Onlar›n sevinçlerine,

ac›lar›na ortak olmakt›. 

Anadolu halklar›n›n bin y›ll›k ac›-

lar›n›, bin y›ll›k özlemlerini dile geti-

rip, gelecek güzel günleri anlatmakt›.

12 Haziran’da AAnnaaddoolluu’nun

dört bir yan›ndan; iflçisi, emekçisi,

köylüsü, ö¤rencisi, ›rgat›, çoban›,

ev kad›n›yla Anadolu’yu, ‹nönü’ye

ça¤›r›yoruz!

12 Haziran’da AAnnaaddoolluu’nun

dört bir yan›ndan; Türkü, Kürdü,

Arab›, Çerkezi, Boflnak›, Terekeme-

si, Laz›, Gürcüsü, Alevisi-Sünnisi

ile her milliyetten, her inançtan

insanlar›m›z› ‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!

Anadolu’nun yoksul halklar›n›,

kad›nlar›n›, erkeklerini, gençlerini,

yafll›lar›n› ‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!..

Halktan, emekten yana herkesi,

tüm ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-

yalizm savunucular›n›, yüre¤i kav-

gaya sevdal› olanlar›, umudu bilenle-

ri, gençleri ve yafll›lar›, kad›nlar› ve

erkekleri, her milliyetten, her renk-

ten ayn› türkülere gönül verenleri,

‹nönü’ye ça¤›r›yoruz... 

1122 HHaazziirraann’’ddaa ‹‹nnöönnüü’’ddeeyyiizz!!

16 yafl›nda, genç bir iflssiz,

GGrruupp YYoorruumm için flunlar› söylüyor-

du; “GGrruupp YYoorruumm’’uu ttaann››yyoorruumm,,

sseevveerreekk ddiinnlliiyyoorruumm.. HHaallkk››nn yyookk--

ssuull kkeessiimmiinnii ssaavvuunnuuyyoorr.. BBaasskk››llaarraa

kkaarrflfl›› hhaallaa ddiimmddiikk aayyaakkttaa,, kkoonnsseerr--

lleerriinnee ddeevvaamm eeddiiyyoorr..” 

Milyonlarca insan›n duygular›n›

dile getiriyor bu cümleler. 

Binlercemiz gibi!.. Tan›yorduk

onlar›... Tan›yoruz... Onlar›n flark›-

lar› ile öfkemizi dile getirdik. Onla-

r›n flark›lar› ile haks›zl›klara, zulme

karfl› ç›kt›k. 

Onlar›n flark›lar› ile grev halay-

lar›na durduk. Onlar›n flark›lar› ile

boykotlar yapt›k. Onlar›n flark›lar›

ile yürüdük.

Ve flimdi, binlercemiz, hepimiz

‹nönü’de olaca¤›z. Bir kez daha o

büyük devrim korosu ile flark›lar›-

m›z› söyleyecek, o flark›larla büyük

halaylar kuraca¤›z...

12 Haziran’da onlar› “tan›yan”

herkesi, kad›n,erkek, genç, yafll›

‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!..

Öfkemizi, ac›lar›m›z›, sevdalar›-

m›z›, umudumuzu GGrruupp YYoorruumm

flark›lar›yla birlikte dile getirmek

için 12 Haziran’da ‹nönü’de olal›m. 

Onlar bu kez bize oradan, ‹nö-

nü’den seslenecekler. Onlarla bir-

‹‹nnöönnüü’’ddeeyyiizz!! GGrruupp YYoorruummllaayy››zz!!
EEnn bbüüyyüükk ddeevvrriimmccii kkoorrooddaa 
KKaavvggaann››nn bbüüyyüükk hhaallaayy››nnddaayy››zz!!

Grevlerde onlar vard›!
...tutuklu ailelerinin sürdürdü-

¤ü açl›k grevine YYoorruummccuullaarr da

kat›l›yor. Üç günlük açl›k grevin-

den sonra YYoorruumm, grevdeki MM‹‹GG--

RROOSS iissççiilleerriinnee, Eminönü MM‹‹GG--

RROOSS'ta destek konseri veriyor.

Devrimci eylemlere kat›lan YYoo--

rruummccuullaarr, sanatç›n›n yerinin sa-

dece sahne olmad›¤›n› biliyorlar.

Yaflam›n, kavgan›n ve insan-

larin içinde olman›n gerekti¤ini

biliyorlar. Kürt halk›n›n
yan›ndayd›lar!

...gecede sahneye ç›kan YYoo--

rruumm, befl bin Kürt'ün HHaalleeppççee’de

katledilmesini protesto ediyor ve

Kürt halk›n›n ac›lar›n›  paylafl›-

yordu.

Katliam› protesto eden YYoo--

rruumm Kürtçe bir parça söylüyordu.

Kürtçe sözlü müzi¤e o güne de-

¤in  tedirgin yaklafl›yor di¤er sa-

natç›lar. Bunu, ‹‹ssttaannbbuull''da ilk

kez gerçeklestiren YYoorruumm, önce-

likle geceyi düzenleyenlerin en-

gellemeleriyle karfl›lafl›yor. Ar-

d›ndan da, Savc›l›k soruflturma

aç›yordu.

EEnn BBüüyyüükk HHaallkk KKoorroossuunnaa SSiizz DDee KKaatt››ll››nn!!
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likte olacak, Anadolu’yu kar›fl kar›fl

gezece¤iz...

1122 HHaazziirraann’’ddaa ‹‹nnöönnüü’’ddeeyyiizz!!

60 yafl›nda bir esnaf Grup Yo-

rum’a dair flunlar› söylüyordu;

“BBeennccee hhaallkk›› aayydd››nnllaattaann,, ddüüflflüünn--

ddüürreenn,, ttüürrkküülleerriiyyllee,, dduuyygguullaarr››yyllaa,,

ddaavvrraann››flfl vvee ddüüflflüünncceelleerriiyyllee hhaallkkllaa

bbüüttüünnlleeflflmmiiflfl,, hhaallkk››nn ssaannaattçç››llaarr››--

dd››rr.. KKiiflfliillii¤¤ii,, dduurruuflflllaarr››yyllaa hhaallkkllaarr››

kkaarrddeeflflllii¤¤ee,, öözzggüürrllüü¤¤ee sseevvkkeeddeenn

aayydd››nnllaarrdd››rr.. VVee bbuu aayydd››nn--ssaannaattçç››--

llaarr hhaallkk››mm››zz››nn 2255 yy››lldd››rr yyaann››nnddaa--

llaarr..”

Onlar her zaman halk›n sanatç›-

lar› oldular. Halk› “ayd›nlatan, dü-

flündüren, e¤iten ve halktan ö¤re-

nen” oldular. 

Nerede bir direnifl varsa onlar

türküleri, bafle¤emez flark›lar› ile

halk›n yan›ndayd›lar. Zulme karfl›

bafle¤emeyenlerin yan›nda oldular.

12 Haz›ran’de, zulme karfl› ba-

fle¤meyenler, haklar› için direnen-

ler, sömürünün olmad›¤› bir ülke

için mücadele edenler, ‹nönü’de

olacaklar.

Grup Yorum’un flark›lar› ile di-

renen gecekondu emekçilerini, iflten

at›lan emekçileri, iflsizleri, tüm hal-

k› ‹nönü’ye o büyük halaya ça¤›r›-

yoruz!..

‹nönü Stadyumu’nda 1122 HHaazzii--

rraann’da yaflanacak fley, sadece bir

konser de¤ildir. 

Türkiye’nin en büyük devrimci

korosu kurulacak ‹nönü’de. Binler-

ce insan, kad›n›, erke¤i, genci yafll›-

s›yla o gece binler olup, devrimin,

kavgan›n flark›lar›n› söyleyecek.

Ba¤›ms›zl›k fliarlar›n›, en kala-

bal›k vatanseverler korosu hayk›ra-

cak. ‹flçisi, köylüsü, emekçisi, gece-

kondulusu, ö¤rencisi, kamu emek-

çisi binler olup, “Amerika Defol!”

diyecek.

1122 HHaazziirraann’’ddaa ‹‹nnöönnüü’’ddeeyyiizz!!

Grup Yorum’un y›llarca flark›la-

r›n›, konserlerini, kasetlerini yasak-

lad›lar. Halkla ba¤›n› kesmek için

her tür bask› ve yasa¤› uygulamak-

tan kaç›nmad›lar.

Bir bak›ma Grup Yorum’un 25

y›ll›k tarihi bu bask›lara, yasaklara

karfl› bir mücadele tarihidir.

‹nönü’de onbinler olup, y›llard›r

Grup Yorum’a uygulad›klar› bask›-

n›n , yasaklar›n bir ifle yaramad›¤›n›

bir kez daha gösterece¤iz.

12 Haziran’da, bask›lar›n, ya-

saklar›n mücadelemizi engelleme-

di¤ini mücadeleleri ile gösteren,

7’den 70’e herkesi ‹nönü’ye ça¤›r›-

yoruz!..

‹nönü’de Grup Yorum ile birlik-

te bir kez daha flark›lar›m›z, halay-

lar›m›z ile halk›n mücadelesini hiç-

bir gücün engelleyemeyece¤ini gös-

terece¤iz.

Bu ayn› zamanda, halk›n kendi

sanatç›lar›n›, devrimci sanatç›lar›

sahiplendi¤i, bunu bir kez daha ilan

etti¤i bir konser olacak!

Onun için o gece ‹nönü’de ol-

mak, zorunluluktan öte bir gerekli-

liktir. O gece ‹nönü’de olmal›, halay-

lara, o büyük koroya güç vermeliyiz.

1122 HHaazziirraann’’ddaa ‹‹nnöönnüü’’ddeeyyiizz!!

‹nönü’deyiz!.. Çünkü, bizim

olan flark›lar›, kavgan›n flark›lar›n›

söyleyece¤iz. Maden kazas› deyip,

daha fazla kâr için halk› dipsiz ku-

yulara gömenleri ‹nönü’de “Maden-

ci” flark›s›n› söyleyerek, bir kez da-

ha lanetleyece¤iz.Mücadelemizin

hakl›l›¤›n› vurgulamak için, 1 Ma-

y›s 2010’da 300 bin emekçi olup

Taksim’e yürdü¤ümüz o büyük

kavga ad›na “Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z” marfl›n› söyleyece¤iz.

‹flte tüm bunlar için, Taksim’e

ç›kan emekçileri, binleri ‹nönü’ye

ça¤›r›yoruz!..

Biliyoruz ki, ‹nönü konseri sa-

dece bir konser de¤il, 25 y›ll›k mü-

cadele tarihimizin anlat›ld›¤›, bizim

anlat›ld›¤›m›z bir gece olacakt›r.

Bu tarihi yaflayan herkesi, bu ta-

rihe tan›k olan herkesi, bu tarihi ki-

taplardan okuyan herkesi 12 hazi-

ran’da ‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!..

1122 HHaazziirraann’’ddaa ‹‹nnöönnüü’’ddee

oollaaccaa¤¤››zz!!....

Grup Yorum, “bizimdir”, Grup

Yorum “halk›nd›r” diyen herkesi

‹nönü’ye ça¤›r›yoruz!.

Kuflatmalarda onlar›n
flark›lar› vard›

ÇÇaayyttaaflfl›› DDeerrssiimm'de küçük bir

mezrad›r. 66 AArraall››kk 9944'de de art›k

bafle¤mez Parti-Cephe direniflinin

ad› oldu. 

KKeemmaall AAsskkeerrii’nin komutas›n-

da  99 gerillan›n içinde bulunduk-

lar› köy evi askerlerce sar›lm›flt›.

Gerillalar bayraklar›n› cama as-

m›fl,   "teslim olun" ça¤r›lar›na

sloganlarla, marfllarla cevap veri-

yorlard›.

Kurflun ve bomba sesleri ara-

s›nda  gerillalar›n söyledikleri

marfllar yükseliyordu...

O kuflatma s›ras›nda gerillala-

r›n dilinde Grup Yorum’un marfl-

lar› vard›...

Yoksul halk›n yan›nda
DDYYPP--SSHHPP hükümetinin, önce

IIMMFF'ye sundu¤u,  sonra da, 5 Ni-

san 1994’te  uygulamaya koydu-

gu "5 Nisan Ekonomik Istikrar

Paketi"; bir karabasan gibi girdi

halk›n yaflam›na.

"Açl›¤a ve Zulme Karfl› Aya¤a

Kalk!" ad›yla, devrimcilerin

sürdürdü¤ü bu kampanyaya

GGrruupp YYoorruumm’da kat›ld› bu sü-

reçte.  Anadolu'da da birçok kon-

ser verdi YYoorruumm. Band›rma, Si-

vas, Mu¤la, Amasya-Gümüflhac›-

köy’de binlerce kifliye konserler

verdi YYoorruumm.

Kampanya boyunca halk›n

yan›nda oldu YYoorruumm......

1122 HHaazziirraann’’ddaa ‹‹nnöönnüü’’ddee GGrruupp YYoorruummllaayy››zz!!22
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"Devaml› yasaklar, tutuklama-

lar, iflkenceler yaflayan bir müzik

grubu düflünün! ‹nsan, onlarla ilgi-

li haberleri okuyunca flaflk›na dö-

nerdi. Bir ''flflaarrkk››'' nas›l oluyor da

potansiyel bir tehlike ya da suç un-

suru olabilirdi? ‹lginç olan yafla-

nan tüm bask›lara ra¤men, grubun

geçen uzun y›llara ra¤men ›srarla

da¤›lmamas›, direnmesiydi. ‹fl bu-

nunla da kalm›yor, bask›lara nispet

yaparcas›na, devaml› flark›lar yaz›-

yorlar, albümler haz›rl›yorlard›."

Orhan Kahyao¤lu Grup Yorum’un

tarihini yazd›¤› “S›yr›l›p Gelen” ki-

tab›nda flaflk›nl›¤›n› böyle ifade

ediyor. 

Dizimizin geçen haftaki bölü-

münde, “Tarihe mühür vurulur mu”

diyerek Yorum’un susturulmas›

için yap›lan bask›lar› anlatm›flt›k. 

25 y›ll›k tarih sonunda art›k oli-

garflinin de kabul etti¤i bir gerçek-

tir. Grup Yorum; bask›larla, sald›r›-

larla, yasaklarla SUSTURULA-

MAZ!

Çünkü Grup Yorum’un müzi¤i

ülkemiz ve halk gerçe¤ine dayana-

rak yaflam›n ve hayat›n içinde ya-

z›lmaktad›r. Ülkemiz tablosu ne ise

Yorum’un 25 y›ll›k tarihi, müzi¤iy-

le de, prati¤iyle de direnenlerin

cephesinden onu yans›t›r. 

Mesela Grup

Yorum

konserle-

ri hiçbir

zaman in-

sanlar

““hhooflfl vvaa--

kkiitt”” geçir-

sin diye ya-

p›lmam›flt›r.

Oligarfliye,

faflizme, em-

peryalizme karfl› süren ekonomik,

demokratik, politik mücadelenin

bir parças› olmufltur. Grup Yo-

rum’un kampanya konserleri bu-

nun en somut örne¤idir.

"Açl›¤a vve ZZulme KKarfl›

Aya¤a KKalk" kkonserleri

5 Nisan 1994’deki ekonomik

krizde oligarflinin krizinin faturas›n›

halk›n üzerine y›kmak için ald›¤› 5

Nisan kararlar›na karfl› Devrimci

Hareket "Açl›¤a ve Zulme Karfl›

Aya¤a Kalk" ça¤r›s›yla kampanya

bafllatt›. Grup Yorum bu süreçte,

Band›rma, Sivas, Mu¤la, Amasya-

Gümüflhac›köy, Adana-Yenice, Ga-

ziantep, ‹zmir, Denizli ve Antalya

olmak üzere Anadolu’nun birçok

ilinde verdi¤i konserlerle kampan-

yan›n taleplerini halka ulaflt›rd›. Bu

kampanya çerçevesinde düzenlene-

cek olan ‹stanbul ve Adana konser-

leri yasakland›. Denizli’de ise kon-

ser sonras› savc›l›¤›n açt›¤› dava ile

2002 y›l›na kadar bu flehirde Grup

Yorum’un konser vermesi yasaklan-

d›.

“Ortak DDüflman

Amerika’d›r” kkonserleri

Halk Cephesi 2008 y›l› Ocak

ay›nda dünya halklar›n›n düflman›

Amerika’ya karfl› ““OOrrttaakk DDüüflflmmaann

AAmmeerriikkaa’’dd››rr”” kampanyas›n› bafl-

latt›. 

Haziran ay›na kadar süren bu

kampanyan›n en önemli etkinlikle-

rinden birisi de ‹dil Kültür Merkezi

taraf›ndan ülke çap›nda düzenlenen

konserlerdi. ‹‹ssttaannbbuull,, ‹‹zzmmiirr,, AAnn--

ttaallyyaa,, AAnnkkaarraa,, BBuurrssaa,, SSaammssuunn,,

MMaallaattyyaa,, DDiiyyaarrbbaakk››rr,, ÇÇaannaakkkkaallee,,

vvee EEddiirrnnee’’de yap›lan bu konserlere

Grup Yorum’un yan›s›ra SSuuaavvii,, EErr--

ddaall BBaayyrraakkoo¤¤lluu,, TTiiyyaattrroo SSiimmuurrgg

ve ‹‹ddiill TTiiyyaattrroo AAttööllyyeessii’’nnddeenn olu-

flan 4455 kkiiflfliilliikk bir ekip kat›ld›. 

Bu konserler içinde yasaklanan

olmad› ancak, konser yap›lacak sa-

lon sahipleri tehdit edilerek yine

konserler engellenmeye çal›fl›ld›.

“Amerika DDefol BBu VVatan

Bizim”

Halk Cephesi’nin 2009 Ekim

ay›nda bafllayan ve 2010 Mart ay›na

kadar süren ““AAmmeerriikkaa DDeeffooll BBuu

VVaattaann BBiizziimm”” kampanyas›na,

GGrruupp YYoorruumm,, SSuuaavvii,, EErrddaall BBaayyrraa--

kkoo¤¤lluu,, TTiiyyaattrroo SSiimmuurrgg vvee ‹‹ddiill TTii--

yyaattrroo AAttööllyyeessii de ‹stanbul, Kars,

Samsun, Malatya, Antalya, ‹zmir,

Adana, Antakya’da birlikte düzen-

ledikleri konserlerle kat›ld›lar. 

‹stanbul’da 112 yy›l ssüren

yasak!

Grup Yorum, 25 y›ll›k tarihinde

yüzlerce konser yapt›¤› gibi, kon-

serlerinin yüzlercesi de yasakland›.

Baz› illerde bu yasak y›llarca sürdü.

‹stanbul da yasakl› illerden birisiy-

di. ‹stanbul Valili¤i tam 12 y›l bo-

yunca Yorum’a konser yapmay› ya-

saklad›. 

12 y›l sonra 9 Eylül 2001’de ye-

niden konser verecek olan Grup Yo-

rum üyeleri o günü flöyle anlat›yor-

lar: “Harbiye Cemil Topuzlu Aç›k

Hava Tiyatrosu, en kalabal›k akflam-

lar›ndan birini yafl›yor. Alt› bini afl-

k›n dinleyici, alk›fllarla Yorum'u ça-

¤›r›yor. Önce, orkestra yerini al›yor.

‹lk flark›n›n aç›l›fl›n› meyle yapacak

olan Ertan Tekin, Yorumcular'dan

gelecek iflareti bekliyor. Yorumcu-

lar, bir türlü o iflareti vermiyor.

Çünkü, heyecandan titriyorlar.  ‹l-

ginç olan; herkesin, birbirini heye-

canlanmamas› için uyarmas›... Ni-

hayet, bafllamak gerekti¤ine karar

veriyorlar, iflareti alan mey, giriyor;

a rd›ndan kemanlar... ard›ndan...

tüm Yorumcular tek tek ç›k›yorlar

Türküler susmad›
halaylar sürüyor4

Hiç Durmadan 
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sahneye. ... Bizi böylesine titreten,

bunca y›l›n özlemiydi."

Bu konserle birlikte Yorum’un

Harbiye Konserleri adeta 1 y›ll›k fa-

liyetlerinin müzik, tiyatro ve halk

oyunlar›yla sergilendi¤i bir gösteri-

ye dönüfltü. 

Grup Yorum’un gelenekselleflen

Harbiye Konserleri’nde, 17 A¤ustos

2003’de özel bir konu¤u vard›. Grup

Yorum o gün sahneye, 1966’da kuru-

lan fiili’li müzik grubu ‹nti-illimani ve

1968’lerden bu yana çizgisini koruyan

Mo¤ollar’la birlikte ç›kt›. Latin top-

raklar›n›n isyanc› gelene¤i ile isyanlar

topra¤› Anadolu’nun baflkald›r›s› tür-

külerde birleflti.

Harbiye’de bbir masal

gecesi

Grup Yorum, 2004 May›s’›nda

düzenledi¤i Harbiye konserinde ise

bir ilke daha imza att›. 

Masallar›n, destanlar›n kahraman-

lar›n› ve gerçek yaflam›n kahramanla-

r›n› müzikten fliire, tiyatrodan dansa

kadar sanat›n birçok dal›n› bir arada

kullanarak anlatt›¤› müzikal bir gös-

teri sergiledi. ‹lkça¤lardan bugüne in-

sanl›k tarihini ve mücadelesini, za-

limleri ve ezilenleri, yenilmez say›lan

imparatorluklar›, açl›klar›, savafllar›,

hastal›klar› anlatt›. 

Bu gece, oligarflinin 1 Nisan

komplosuyla devrimci harekete tüm

alanlarda sald›rd›¤› bir süreçten he-

men sonra yap›lm›flt›. 1 Nisan Komp-

losundan Grup Yorum da pay›na dü-

fleni ald›. ‹hsan Cibelik, Muharrem

Cengiz ve Ali Arac› tutukland›. An-

cak geceye gönderdikleri mesajla on-

lar da tecrit duvarlar›n› aflarak gece-

deki yerini ald›lar.

Geceye gönderdikleri mesajda

flöyle diyorlard› tutsak Yorum üyeleri:

“Masallar, gerçe¤i de¤ifltirme arzu-

sundan do¤arlar. Onlar› gerçe¤e dö-

nüfltürmek yaflam çizgimizin ta kendi-

sidir. (...) Bu masal hepimizin. Bu ma-

sal, ba¤›ms›z, demokratik, özgür bir

ülke ve insana yarafl›r bir dünya özle-

midir. Ödedi¤imiz bedeller bunun

için. Ayn› masal› gerçek k›lman›n sev-

dal›s› binlerce yürek, merhaba”

(Grup üyelerinden Muharrem Cengiz

halen Trabzon’da tutukludur.) 

Komplolara, sald›r›lara, tutukla-

malara ra¤men halk Grup Yorum’u

yaln›z b›rakmad›. Marfllar›n, türküle-

rin tek bir a¤›zdan söylendi¤i, omuz

omuza coflkulu halaylar›n çekildi¤i 5

bin kiflilik büyük bir koroyla Yorum,

ilklerden birini daha tarihine yazd›.

Bombalar alt›nda 668 ggün

2003'te bafllayan Amerikan iflgali-

ne karfl›, Irak halk›yla dayan›flmak

için BBaa¤¤ddaatt’’ttaayydd›› YYoorruumm..

““BBiizz vvaarr››zz”” hayk›r›fl›yla direnen

tüm halklar›n Amerikan imparatorlu-

¤una karfl› görkemli gücünü dile geti-

rirken, bu süreçte, Irak'a ""CCaannll›› KKaall--

kkaann"" olarak giden Yorum üyesi Cihan

Keflkek de, tam 68 gün boyunca Ba¤-

datl›lar’la beraber direnifl türküleri

söyledi. Direnifl türkülerini, direniflle-

rin içinde yer alarak söylemek, bir Yo-

rum gelene¤iydi. Irak’›n iflgalinin sür-

dü¤ü dönemde, BBiizz VVaarr››zz albümünü

ç›kard›. Biz Var›z isimli marfl› ve Ba¤-

dat fliirini direnenlere, Anadolu'nun

dört bir yan›nda iflgale karfl› cephe

oluflturan kitlelere duyurmaya çal›flt›. 

Cihan, Irak’›n iflgali tamamlanana

kadar Ba¤dat’dayd›. Bombard›man›n

ilk gecesi Cihan not defterine flunlar›

yazm›flt›;

“Adeta bü-

tün gökyüzü

a y d › n l a n d › .

A m e r i k a ,

bombalarla,

belli ki tüm

d ü n y a y a

mesaj veri-

yor. Alev

alev me-

s a j l a r .

Va h fl e t

v a h fl e t

m e s a j -

lar ya¤›yor gökyüzünden. Bombalar

çok a¤›r dövüyor her yan› ... Camlar

sars›l›yor. Sanki yerin yüre¤ine kur-

flun s›k›l›yor. Toprak ac›yla hayk›r›-

yor... Ve at›lan her bomba öfkeyi, kini,

ayn› zamanda umudu biriktiriyordu,

bir kere de Amerika'n›n üstünde pat-

lamak üzere... Halklar... Yaflamak zo-

rundalar, doymak zorundalar, adalete

kavuflmak zorundalar... Ve bunun için

direnmek zorundalar. Halklar bu ger-

çe¤i gördükçe, bu düflen bombalar›n

etkileri de silinip gidecek. Amerika

tüm dünyay› yok edemez ya, hepimizi

öldüremez ya!...” 

Yedi y›ll›k iflgal sürecinde Ameri-

ka Irak’ta bir milyonun üzerinde insa-

n› katletti ve halen katletmeye devam

ediyor. Ancak tüketemediler Irak hal-

k›n›... Irakl›lar direniyor. Bugün

Irak’ta iflgalcilerin beyninde patlayan

bombalar de¤il, halk›n öfkesidir. Yo-

rum, bu öfkeye tan›k oldu, o öfkeyi

duydu benli¤inde ve emperyalizme

karfl› duydu¤u bu öfkeyi türkülere,

marfllara yans›tt›.

Halk›n, kkavgan›n ssesi

Grup YYorum

Dizimizin son bölümünde Grup

Yorum’un müzi¤ine de k›saca de¤in-

mek istiyoruz. Yorum’un müzi¤i için

çok fley söylendi. “Özgün müzik”,

“ça¤dafl halk müzi¤i”, “Anadolu

pop”, Akdeniz ve Latin müziklerin-

den esinlenen yeni flark› ak›m› denil-

di müzi¤i için. Tüm bu de¤erlendir-

meleri nas›l bir anda bir yana atmak

do¤ru de¤ilse, hiçbiri de tek bafl›na

Yorum’u anlatmaz. Bu nedenle Yo-

rum daha önce kulland›¤› ““ççaa¤¤ddaaflfl

hhaallkk mmüüzzii¤¤ii””ni kullanm›yor art›k.

Yorum müzi¤i hiçbir kal›ba soku-

lamaz. Halka coflku, moral verecek,

kavgaya davet olacak, ac›s›n› notalar-

da ve sözlerde duymas›n›

sa¤layacak, isyan›n› ezgile-

rin hayk›r›fl›yla ifade ede-

cek, hangi müzikte, ak›mda

ne kadar olumlu yan varsa

al›r. Halk müzi¤inin Anadolu

halk›n›n ac›lar›n› ve kavgalar›-

n›, da¤lara tutkun isyanlar›n›

anlatan ezgileri süzülüp gelir,

dünya halklar›n›n devrimci kav-

galar›ndan. Halklara ait güzel

olan, kavgaya dair ne varsa Yo-
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rum’un müzi¤inde bütünleflir. Bir

isim vermek gerekirse ona; ddeevvrriimmiinn

mmüüzzii¤¤iiddiirr. Yorum, devrimci müzi¤in

bugünkü Türkiye’de öncüsü ve temel

yap›tafl›d›r. Sürekli yenilenmesi, ge-

liflmesi, güçlenip ve kitleler içinde

daha fazla yer etmesi de bundand›r. 

Grup YYorum ssadece

müzi¤in dde¤il, ““yeni”yi

ü retmenin ookuludur

Yorum’un tart›fl›lan en önemli

özelliklerinden birisi de, bunca bask›-

ya, yasa¤a ve birçok eleman›n›n bili-

nen nedenlerle grubun d›fl›na düflmesi-

ne  ra¤men, hala yürüyüflünü kararl›-

l›kla nas›l sürdürdü¤üdür.

Bu sorunun ilk cevab› elbette öörr--

ggüüttllüü ssaannaattçç››ll››kk anlay›fl›d›r, halkla

içiçe olmas›, oradan beslenmesi, ko-

lektif bir çal›flmay› hayata geçiriyor

olufludur. Buna ba¤l› olarak ikinci bir

cevap ise, Grup Yorum’un kolektif ça-

l›flma anlay›fl›n›n ayn› zamanda bir

okul olmas› ifllevini de beraberinde

getirmesidir. “Okul” olma ifllevi bu-

gün kurumsallaflm›fl, Yorum’un çizgi-

sini bütünleyen bir tarza dönüflmüfltür.

Elemanlar›n› kendisi yetifltiriyor.

Grubun tecrübelileri, yenilere tüm bi-

rikimlerini aktararak onlar› gelifltiri-

yor. Kolektivizm, yeni eski tüm grup

üyelerini sar›p sarmal›yor, herkes bir

alanda yetifliyor, yetkinlefliyor. Bu e¤i-

tim anlay›fl› yaln›zca grup içiyle de s›-

n›rl› de¤il. Grup Yorum’dan etkilene-

rek Anadolu'nun çeflitli illerinde kuru-

lan amatör müzik gruplar›yla da iliflki

kuran Yorum, çok daha genifl bir co¤-

rafyada okul ifllevini sürdürüyor.

Grupta birikimlerini, tecrübelerini

yeni gelenlerle paylaflmak, onlar› hem

teknik, hem politik bir çal›flma progra-

m›na tabi tutmak, kolektif çal›flma içi-

ne dahil ederek üretimin içine katmak

Yorum'un tarz›d›r. Bir ço¤u enstrü-

manlar›, enstrümanlar›n uyumunu,

beste yapmay›, flark› düzenlemeyi, söz

yazmay› hep bu süreçlerden geçerek,

prati¤in içinde yaflayarak ö¤reniyorlar. 

Ö¤retmenli¤ini Grup Yorum ele-

manlar›n›n yapt›¤› GGrruupp YYoorruumm KKoo--

rroossuu, bu konuda önemli bir örnektir.

Her sene kay›tlar› yenilenen koro

Grup Yorum'u dinleyen, müzikle ilgi-

lenen gençlerden olufluyor. Koro ders-

leri içinde, müzik e¤itiminin yan›s›ra

Grup Yorum'un müzi¤e bak›fl›na kadar

birçok ders iflleniyor. Grup Yorum ko-

rosu da, y›llard›r Yorum'u besliyor. ‹fl-

te bunun için her fleye ra¤men Grup

Yorum tüketilemiyor. Bunun için tür-

küler susturulam›yor. Halaylar Sürü-

yor.

--BBiittttii-- 

SSeemmiihh KKoorrkkmmaazz:: (Tekstil iflçisi - 20)

Grup Yorum özgürlüklerin grubu,

yoldafllara, kardefllerimize destek olan bir

grup. Yörelerimizi de¤ifltirmeden halk›n

türkülerini söylüyor.

YYaassiinn ÖÖzzddeemmiirr:: (Tekstil

iflçisi -18) 

Yaflamdaki mücadeleyi yazd›¤›

flark›larla anlatan müzik grubu.

Mücadeleyi en do¤ru flekilde anlat›yor.

EEsseenn PPooyyrraazz: (Tekstil iflçisi-iflsiz - 30) 

Grup Yorum benim için kendimi ifade ediyor.

Sonuçta ezilen, sömürülen halk›n içinde. Onu

dinledi¤im zaman içim k›p›r k›p›r oluyor.

ZZeekkii AAllaaccaa:: (Esnaf - 37)

Yorum devrimci, vatansever bir grup.

Herkesin sevdi¤i bir grup. Ben sabah, akflam

dinlerim. Halk›n, yoksulun dilinden anlayan

bir grup. Gelece¤e tafl›nan bir meflaledir.

‹‹bbrraahhiimm ÇÇ››nnaarr:: (Serbest meslek - 31)

Protest müzi¤in Türkiye’deki ilk grup-

lar›ndan biri. Y›llard›r kadrosu de¤iflse de

müzik tarz›ndan ödün vermeyen ve

müzi¤inden ziyade yapm›fl oldu¤u eylemler-

le, iflgallerle halk›n tan›d›¤› bir gruptur.

Sisteme boyun e¤miyor ve sistemin önünde

her zaman asil bir durufl

sergiliyorlar.

EErrkkaann

KKooççaakk::

(Tekstilci - 28)

Grup Yorum

halk› temsil edi-

yor. Halktan biri-

si, halk›n sesi.

CCiihhaann AAkkddaa¤¤:: (26) 

Emek-sermaye çeliflkisinde flark›lar›yla,

marfllar›yla bizi bu kavgaya Yorum sürükle-

di. 25 y›ll›k tarihinde hiçbir zaman devrimci

duruflunu bir kenara koymad›. Para kazan-

may› hiçbir zaman hesaba katmam›flt›r. ‹flin

maddi boyutunu hiç düflünmedi.

EEssrraa GGüüllkkaannaatt:: (Ö¤renci - 19) 

Ben Yorum’un flark›lar›yla büyüdüm. Onlar› çok

seviyorum. Sonuçta bizleri savunuyorlar, destekliyorlar.

Yorum gibi bir grup bulunmaz.

GGüülltteenn YY››lldd››zz:: (29)

Yorum biz, biz Yorum’uz. Yorum’u dinledi¤im

zaman sanki bir yak›n›m›, bizden birini dinliyorum.

Bizim içimizdeki sorunlar› melodilere vuruyor. En

mant›kl› söz: Yorum Bizim Sesimiz. Yorum bir okuldur. 

FF››rraatt HHaalliiss:: (Serbest - 22) 

Hayat›, insanl›¤› güzel yorumlayan bir grup.

Yaflad›¤›m›z olaylar› flark›lar›yla gündeme getiriyor.

HHaallkk ıınnHHaallkk ıınn
AAyyddıınnllaarr ıınnAAyyddıınnllaarr ıınn

ggöözzüüyyllee  ggöözzüüyyllee  
GGrruupp YYoorruumm

“Yorum Bizim Sesimiz”
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YYaasseemmiinn

GGöökkssuu iillee

GGrruupp YYoo--

rruumm’’uunn 2255..

YY››ll›› üüzzeerriinnee

ggöörrüüflflttüükk..

YYüürrüüyyüüflfl:: Grup Yorum deyince akl›-

n›za ne geliyor? Grup Yorumla ilgi-

li düflüncenizi sormak istiyoruz

YYaasseemmiinn GGöökkssuu:: Do¤rusu Grup

Yorum'la ilgili duygu ve düflüncele-

rimde tarafs›z olmaya çal›flaca¤›m.

Kendilerinin son 13 y›l›n›n tan›-

¤› olarak elbette onlarla duygusal

bir ba¤›m var. Zaman zaman kollek-

tif konserlerde, yurt içi ve yurt d›-

fl›nda çeflitli turnelerde, eylemlerde

ve Feda Albümü'nde iki flark› ile, bir

yol arkadafll›¤›n› sürdürerek, hep

birlikte uzun bir süreci geride b›rak-

t›k. Politik olarak her zaman uyufl-

masak da, birbirimizle ilgili elefltiri-

lerimizi çok medenice paylaflt›k ve

hep yanyana durabilmeyi de baflar-

d›k. Benim için çok k›ymetliler.

YYüürrüüyyüüflfl:: Grup Yorumun sanatç›lar

üzerinde nas›l bir etkisi var?

GGöökkssuu:: Herkesin ad›na genelleme-

ler yapmak do¤ru olmaz. Ama flunu

söyleyebilirim ki, ço¤unlukla say-

g›n bir intiba b›rakm›fllard›r. Benim

gibi zaman zaman söylem ve ey-

lemlerde onlardan farkl› düflünen

arkadafllar›m›n, Grup Yorum söz

konusu oldu¤unda, gg››yyaabbeenn yyaa ddaa

ffiizziikksseell olarak onlardan taraf olma,

oonnllaarr››nn yyaann››nnddaa olma hallerine çok

rastlam›fl›md›r. Bir kere sözleri biz-

ler için kesinlikle güvenilirdir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Grup Yorum' un karfl›lafl-

t›¤› bask›lar› nas›l de¤erlendiriyor-

sunuz?

GGöökkssuu:: Grup Yorum y›llarca çile

çekti. Bir çok sanatç› için daha ko-

lay olan fleyler onlar için hep daha

zor oldu. Elbette ki, flark›lar›n, kon-

serlerin, albümlerin yasaklanmas›,

müzisyenlerin nezarethanelerde,

hapishanelerde zulüm görmesi, bu

ülkede yaflayan herkes, hepimiz için

utanç verici. Sistemin temel yap›

tafllar›na yönelen her türlü tehdit, o

sistem taraf›ndan en ac›mas›z, en

gaddar yöntemlerle bast›r›lmaya ça-

l›fl›l›r. Grup yorum da binlerce kifli

üzerindeki etkisi, gücü nedeniyle,

devlet taraf›ndan hep tehdit olarak

alg›land›. Büyük bedeller ödedi.

Ama flunu da söylemezsem olmaz.

Grup Yorumun sorunu sadece dev-

letle olmad›. Onlar› konserlere, fes-

tivallere ça¤›ran, kurumlar, kifliler

de çok sömürdüler. Ayn› konsere,

festivale giden baflka sanatç›lara

uçak biletleri al›n›rken, onlar oto-

büslerle getirilmifllerdir. Birçok sa-

natç› otel odas›nda yat›r›l›rken, on-

lara okul derslikleri, kötü misafirha-

neler reva görülmüfltür. (...) Genel-

de demokrat kesim bizlere, bizim

k›z, bizim o¤lan muamelesi yapar.

Hep ve en çok ihmal etti¤i ama en

çok destek ve dayan›flma bekledi¤i

de bizler oluruz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Grup Yorum 25. y›l›n›

kutluyor. 25 yafl›nda olan Grup Yo-

rum için ne söylemek istersiniz?

GGöökkssuu:: Birebir tan›flt›¤›m›z gün-

den bu yana, be-

nim onlara iliflkin

elefltirilerimin ba-

fl›nda, özellikle

sahnedeki sert ve

keskin durufllar› gelmifltir. Devrimci

olman›n nefleli, duygusal, hareketli

olmay› engellemedi¤ini, aksine

duygular›n› göstermenin insanlarla

yak›nlaflmakta çok önemli bir faktör

oldu¤unu savunmuflumdur hep.

Marfllar›n militarist bir müzikal for-

mat oldu¤unu, repertuarlar›na daha

fazla türkü katmalar› gerekti¤ini,

sahnedeki performanslar›n› biraz

daha estetik ögelerle, örne¤in biraz

dansla zenginlefltirmelerinin yararl›

olaca¤›n›, sahne üzerinde haz›rolda

durman›n fazlaca bir anlam› olma-

d›¤›n› söylemifl durmuflumdur. Hiç

unutmam, ‹nti ‹limani ilk geldi¤in-

de, grup elemanlar›yla birlikte ku-

listen onlar› seyrediyorduk ve onla-

r›n sürekli dans ederek, çok hareket-

li ve enerjik flark›lar›yla tüm aç›k

havay› coflturmalar› hepimizi etkile-

miflti. Çocuklara (Grup Yoruma)

dönüp, "baksan›za flunlara, onlar

sizden daha m› az devrimci" demifl-

tim. fiimdilerde onlarda böyle de¤i-

fliklikler görüyorum ve çok mutlu

oluyorum. Ama flark›lar›nda kullan-

d›klar› ve bana göre bazan fazla

ulusalc› olan ögeleri, daha tarafs›z

ve daha enternasyonalist bir bak›fl

aç›s›yla de¤erlendirmeleri gere¤ini

zaruri gördü¤ümü söylemeden ede-

meyece¤im...

YYüürrüüyyüüflfl:: Grup Yorum için bunlar›n

d›fl›nda eklemek istedi¤iniz bir fley

var m›?

GGöökkssuu:: Onlar benim ailem, kardefl-

lerim... Her biri çok de¤erli, çok

k›ymetli. Hiç düflünmeden arkam›

dönebilece¤im dostlar›m. Gerçek-

ten dürüst, ahlâkl›, güvenilir, az bu-

lunur insanlar. Gerçek birer yurtse-

ver, cesur devrimciler. Onlar› sah-

nede her seyretti¤imde, fazlas›yla

heyecanlan›yor ve çok duygulan›-

yorum. Onlar› seviyorum... bunun

bir önemi var m› bilmiyorum ama

ömrüm oldukça yanlar›nda olaca-

¤›m.

““SSöözzlleerrii bbiizzlleerr iiççiinn 
kkeessiinnlliikkllee ggüüvveenniilliirrddiirr””

Onlar benim ailem,
kardefllerim... Hiç

düflünmeden arkam›
dönebilece¤im dostlar›m.
Gerçekten dürüst, ahlâkl›,

güvenilir, az bulunur
insanlar. Gerçek birer

yurtsever, cesur devrimciler. 

HHaallkk ıınnHHaallkk ıınn
AAyyddıınnllaarr ıınnAAyyddıınnllaarr ıınn

ggöözzüüyyllee  ggöözzüüyyllee  
GGrruupp YYoorruumm
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KKeemmaall KK››ll››ççddaarroo¤¤lluu’’nun CHP

Genel Baflkan› olmas› ile birlikte,

sanki çok fley de¤iflecek, CHP “yeni”

bir parti olacakm›fl gibi umut besle-

yenler oldu.

Oysa ne KKeemmaall KK››ll››ççddaarroo¤¤lluu

“yeni” birfleyler söylemiflti, ne de

CCHHPP eski politikalar›n› terketti¤ine

dair bir aç›klama yapm›flt›. Ortada

“yeni” diyebilece¤imiz tek cümle

yoktur.

K›sacas› düzenin solunda “yeni”

say›labilecek bir geliflme, “de¤iflim”

yoktur. Hele “umut”lanmak için hiç-

bir neden yoktur. Çünkü, CCHHPP’’de

de¤iflen birfley yoktur.

Kald› ki, KKeemmaall KK››ll››ççddaarroo¤¤--

lluu’’ndan bir “lider” yaratmak isteyen-

ler, CCHHPP’yi düzenin solunda bir

“umut” olarak haz›rlayanlar iflbirlik-

çi tekelci sermayenin bir kesimiydi.

Ancak tüm bu gerçeklere karfl›n,

TTKKPP’den, gazeteci yazar EEccee TTee--

mmeellkkuurraann’a, gazeteci DDoo¤¤aann TT››--

ll››çç’’tan kimi ayd›nlara kadar, bir çok

kesim CCHHPP’yi tekrar bir umut olarak

görmeye bafllad›.

“ ‘Gandi Kemal’ ismiyle yarat›-

lan sinerji, bir yandan AKP’den

umut kesmifl ama CHP’de arad›¤› s›-

cakl›¤› bulamayan yoksullar›n do¤al

deste¤ini sa¤larken, öte yandan

CHP örgütlerine afl›lad›¤› umutla ta-

banda daha dinamik ve güçlü bir

kampanya yürütülmesine hizmet

edecek.”(L.Do¤an T›l›ç, Birgün, 20

May›s 2010)

Bu sat›rlar› yazan gazeteci Do¤an

T›l›ç, sosyalist oldu¤unu söyleyerek

yazmaktad›r bu sat›rlar›. Öncelikle

CHP gibi bir düzen partisinin Genel

Baflkan›’n›n kim olaca¤›, bir “sosya-

list” in sorunu de¤ildir.. Onun için

ortada “sevinilecek” ya da “keyf” al›-

nacak bir durum yoktur.

Yine bir sosyalist olarak, CHP’nin

“örgütlenmesi” için temennilerde bu-

lunmak, ne zamandan beri sosyalist-

lerin ifli olmufltur? Tersine sosyalist-

ler, düzenin solunun halk kitlelerini

aldatmas›n›n önüne geçmeye çal›fl›r-

lar. Bunun için düzenin solunun halk

düflman› politikalar›n› teflhir eder, hal-

k› uyar›rlar. Aksi halde y›llar önce

Ecevit’in milyonlarca insan› aldatma-

s› örne¤i tekrar yaflanacakt›r.

KK››ll››ççddaarroo¤¤lluu’nun seçilmesine

de, kimin seçtirdi¤ine de, CCHHPP’ye

de s›n›fsal bakmal›y›z. S›n›fsal bak-

t›¤›m›zda demokrasi mücadelesinde

düzenden, düzenin solundan, düze-

nin kurumlar›ndan, CHP’den bekle-

yece¤imiz hiçbir fley yoktur. 

Demokrasi mücadelesi; CCHHPP ve

KKeemmaall KK››ll››ççddaarroo¤¤lluu ile sürdürüle-

mez. Demokrasi mücadelesini, iflbir-

likçi tekellerin bir kesiminin destek-

ledi¤i KK››ll››ççddaarroo¤¤lluu ile de¤il müca-

dele ile  kazanaca¤›z.

Düzenden, CHP’den Bekleyece¤imiz
Bir fiey Yoktur

Oligarflinin bir kesimi, Kemal

K›l›çdaro¤lu’ndan bir “lider” yarat-

maya çal›fl›yor. Burjuva siyasetinde

alternatifsiz kalan AKP’ye karfl›

halka, “umut” olarak sunuluyor. Ci-

lalan›yor, parlat›l›yor. Bir “Gandi

Kemal” oluyor, bir “Karao¤lan.” 

K›l›çdaro¤lu nas›l bir politikac›

olaca¤›n›, halka ne kadar umut olup

olamayaca¤›n› kurultay salonunda

gösterdi. K›l›çdaro¤lu, EEcceevviitt’’ee

benzetilmekten “oonnuurr dduuyyaarr››mm””

diyor. Hareketleriyle, tav›rlar›yla,

söylemleriyle ona özeniyor.

KKiimmddiirr EEcceevviitt??

Ecevit, Amerikan iflbirlikçisi eli

kanl› katildir. Efendilerine yaran-

mak için 1999’da Amerika’ya gi-

derken Ulucanlar Hapishanesi’nde

dört duvar aras›ndaki 10 devrimci

tutsa¤›n vahflice katledilmesi emrini

veren baflbakand›r. Devrimcileri

katlederken Amerikan Baflkan›’n›n

karfl›s›nda elpençe duran uflakt›r. 

Sadece Ulucanlar Hapishane-

si’nde de de¤il, F tipi tecrit politika-

s›n› gündeme getiren, bunun için

19-22 Aral›k 2000’de 20 hapishane-

ye operasyon yapt›rarak 28 tutsa¤›

katleden, F tipleri aç›ld›ktan sonra

122 kiflinin büyük ço¤unlu¤unun

katledilmesinden do¤rudan sorumlu

olan dönemin baflbakan›d›r. 

Oligarfli ‘70’li y›llarda Ecevit’i de

umut diye sundu halka. Devrimci mü-

cadelenin geliflti¤i bu süreçte halk›n

yan›ndaym›fl gibi görünerek, halkç›

sloganlar atarak halka en büyük zul-

mü yapanlardan birisidir. Geliflen

devrimci mücadeleyi düzene çekme-

ye çal›flt›. Halk› kand›rd›. Ecevit, hiç

bir zaman halk›n yan›nda olmad›. ‹k-

tidarda oldu¤u her dönem halk›n,

devrimcilerin kan›n› ak›tm›flt›r.

19 Aral›k katliam›ndan sonra

“art›k IMF politikalar›n› hayata ge-

çirebiliriz” diyen, K›l›çdaro¤lu’nun

örnek ald›¤›, benzetilmekten “onur”

duydu¤u Ecevit’tir. Onlarca dev-

rimcinin katledilmesinden sorumlu

eli kanl› bir katildir. Halkç› de¤il

halk düflman›d›r.

Yar›n iktidara geldi¤inde

K›l›çdaro¤lu’nun da halk için ne ya-

p›p yapmayaca¤› kendine örnek al-

d›¤› kifliden bellidir. 

K›l›çdaro¤lu’nun ‘onur’ duydu¤u
lider, onursuz, katliamc› Ecevit’tir
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27 May›s 1960 hareketinin 50.

y›l dönümünde “SSiivviill DDaayyaann››flflmmaa

PPllaattffoorrmmuu” ve ““DDaarrbbeeyyee KKaarrflfl››7700

MMiillyyoonn AAdd››mm KKooaalliissyyoonnuu”” taraf›n-

dan “demokrasiyi savunmak” ad›na

bir yürüyüfl düzenlendi.

2277 MMaayy››ss günü ‹‹ssttaannbbuull’da Tü-

nel-Taksim aras›nda yap›lan yürü-

yüflle “Darbeciler yarg›lans›n” slo-

gan› at›l›rken, son derece ilginç bir

de pankart tafl›n›yordu. 

“BBiirr ddaahhaa aassllaa!!” slogan›n›n ya-

z›l› oldu¤u pankartta; bir Amerikan

iflbirlikçisi olan eski baflbakanlar-

dan AAddnnaann MMeennddeerreess,, devrimci

önderlerden DDeenniizz GGeezzmmiiflfl ve 12

Eylül faflist cuntas› döneminde

idam edilen EErrddaall EErreenn’in resimle-

ri yan yana koyulmufltu.

Bu pankart, yürüyüflü düzenle-

yenlerin mant›¤›n›n, nas›l bir anla-

y›fla ve ahlaka sahip olduklar›n›n ip

uçlar›n› da vermektedir.

Bir iflbirlikçi olan MMeennddeerreess ile

emperyalizme karfl› mücadele eden

DDeenniizz GGeezzmmiiflfl, anti-faflist olan ve

idealleri için idam sehpas›na ç›kan

EErrddaall EErreenn’i ayn› pankartta bir ara-

ya getirmek, DDeenniizzlleerr’in, EErrddaall--

llaarr’›n temsil etti¤i de¤erlere sald›r›-

d›r öncelikle.

DDeemmookkrraassii mmüüccaaddeelleessii vvee ssooll

1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaass››, ülkemi-

zi bir uçtan bir uca aç›k bir hapisha-

ne haline getirirken, idamlar, iflken-

celer ve sald›r›lar ile devrimcileri ve

halk› teslim almaya çal›flt›. 

Fiziki sald›r›lar›n›, ideolojik sal-

d›r›lar ile bütünlefltirerek, devrimci

harekete ideolojik bir yenilgi yaflat-

maya çal›flt›. Örgüt düflüncesine, s›-

n›f mücadelesine, iktidar› hedef

alan devrimci perspektife sald›rd›

öncelikle. 

Bu sald›r›lar solda de¤iflik bi-

çimlerde etkili oldu. En temel etki,

iktidar perspektifli mücadele anla-

y›fl›ndan uzaklaflmak oldu. Buna

paralel olarak da söylemler de¤iflti,

ittifaklar de¤iflti. Bu de¤iflim, de-

mokrasi mücadelesini ve anlay›fl›n›

da etkiledi. 

Marksist-Leninistler olarak y›l-

lard›r söyleyegeldi¤imiz bir gerçek

vard›: Bizim gibi ülkelerde demok-

rasi, bir devrim sorunudur. Faflizmin

y›k›lmas›, bir devrim sorunudur. 

Ama soldaki savrulma sonras›n-

da bu gerçek reddedildi. Devrimi

d›fllayan bir demokrasi mücadelesi

anlay›fl› geliflti. Asl›nda bu burjuva

demokrasisi mücadelesiydi. Bu fle-

killenifl içinde demokrasi mücadele-

si de s›n›fsall›¤›ndan kopar›larak ele

al›nmaya baflland›.

Demokrasiden ne anlafl›ld›¤› de-

¤iflince, mücadelenin hedefleri ve

ittifaklar politikas› da buna ba¤l›

olarak de¤ifltirildi. Reformizm, de-

mokrasi mücadelesinde kendisine

halk güçlerinden, devrimcilerden

de¤il, düzen içi güçlerden ittifaklar

aramaya bafllad›. Demirel’in ilerici-

li¤i, TÜS‹AD’›n ilericili¤i keflfedil-

di. Sonra demokrasi için bbaaflfl iittttiiffaakk

Avrupa Birli¤i oldu. AB’ye evet

çizgisi, Avrupa emperyalizmini de-

mokrasi mücadelesinde ittifak ola-

rak görmenin sonucuydu. 

Reformizmin demokrasi müca-

delesindeki son ittifak› ise, AKP ik-

tidar› oldu. Önce ““AABB ssüürreecciinnii ssüürr--

ddüürrddüü¤¤üü ssüürreeccee AAKKPP ddeesstteekklleenn--

mmeelliiddiirr”” denil-

di. Sonra AKP’nin oligarfli içi çat›fl-

mada kendini güçlendirmek için

bafllatt›¤› “Ergenekon operasyonla-

r›!” demokrasi mücadelesi olarak

görülmeye baflland› ve buna yedek-

lenildi. 

Genç Sivillerle, Darbeye Karfl›

70 Milyon Ad›mlarla ittifaklar,

AKP’nin halk› aldatmaya yönelik

“aç›l›mlar›na”, demokrasi ad›na

destek vermeler, iflte bu savruluflun

sonuçlar› olarak ortaya ç›km›flt›r. 

Bu do¤rultuda kurulan birlikler

ve yap›lan eylemlerde yeralan re-

formist sol ve ayd›nlar, “demokrasi-

yi gelifltirme” ad›na girdikleri bu

yolda, oligarfli içi iktidar mücadele-

sinde kkuullllaann››llaann ggüüççlleerr haline gel-

mifllerdir. 

2277 MMaayy››ss’›n y›ldönümünde, pro-

testo gösterileri yapanlar bundan

önce de benzer eylemler yapm›fllar-

d›. Örne¤in, 2211 HHaazziirraann 22000088’de;

“Darbeye Karfl› 70 Milyon Ad›m”

ad›yla ‹‹ssttaannbbuull BBeeyyoo¤¤lluu’nda dü-

zenledikleri yürüyüfle kat›lanlar›n

baz›lar› flunlard›: Genç Siviller, Kü-

resel Eylem Grubu, Mazlum-Der,

DTP, Irkç›l›¤a ve Milliyetçili¤e Dur

De Giriflimi, DS‹P, Türkiye Gönüllü

Teflebbüsler Vakf›, SDP, Sosyalist

Parti Giriflimi, Siyasal Ufuk Hare-

keti, Bar›fl Meclisi, Lambda, Su Ha-

reketi Üyeleri, Türkiye Bar›fl Mecli-

si, EHP... 

Aralar›nda az›msanmayacak sa-

y›da sol grup, AKP’yle saf tutan is-

lamc› gruplar ve AKP çizgisindeki

di¤er düzen örgütlenmeleriyle bir

araya gelerek, “darbeye karfl›” ey-

lem örgütlüyordu.

Soldan AKP çizgisindeki islam-

c› gruplara kadar uzanan bu yelpaze

nas›l bir araya gelmiflti? Ortak nok-

talar› ne olabilirdi?

Elbette anti-emperyalist ve anti-

faflist ilkeler temelinde, sald›r›lara,

faflist bask›lara, gerici dayatmalara

Demokrasi mücadelesi kimlerle, nas›l verilir?

Solun ittifaklar› içinde kimler olmal›d›r?

Demokrasiden ne anlafl›ld›¤›
de¤iflince, mücadelenin hedefleri ve

ittifaklar politikas› da buna ba¤l›
olarak de¤ifltirildi. Reformizm,

demokrasi mücadelesinde kendisi-
ne halk güçlerinden, devrimcilerden
de¤il, düzen içi güçlerden ittifaklar
aramaya bafllad›. Demirel’in ilerici-
li¤i, TÜS‹AD’›n ilericili¤i keflfedildi.
Sonra demokrasi için bafl ittifak
Avrupa Birli¤i oldu. AB’ye evet
çizgisi, Avrupa emperyalizmini

demokrasi mücadelesinde ittifak
olarak  görmenin sonucuydu. 
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karfl› islamc›larla da birliktelikler

yap›labilir. 

Nitekim Irak’›n  Amerikan em-

peryalistleri taraf›ndan iflgalinden

önce “Irak’ta Savafla Hay›r Koordi-

nasyonu” içinde islamc›lar da vard›.

Bu birlik ile emperyalizme karfl› çe-

flitli eylemler örgütlendi. Ayn› za-

manda bu birlik ile emperyalizme

karfl› genifl bir kesimin seferber edi-

lebilece¤i de görüldü.

Ancak 2211 HHaazziirraann’da ve 2277

MMaayy››ss’’ta bir araya gelenler, getiri-

lenler, demokrasi mücadelesini ge-

lifltirmek için bir araya gelmediler.

2211 HHaazziirraann’da yürüyüflün orga-

nizatörü olan ““GGeennçç SSiivviilllleerr””,

“GGeennçç SSiivviilllleerr RRaahhaattss››zz” slogan›n›

çok seviyorlar. Ama bu grubun, ül-

kemizin emperyalizme ba¤›ml› ol-

mas›ndan, halka karfl› sürdürülen

faflist sald›r›lardan, hapishanelerde

tecrit alt›nda tutsaklar›n tutulmas›n-

dan “rahats›z” olduklar› bugüne ka-

dar görülmedi pek...

Bu grubun tüm eylemleri, genel-

kurmaya karfl› ve AKP çizgisindedir.

‹ktidar kavgas›n›n bir taraf›nda yer

alan bu kesim ayn› zamanda AKP’nin

“haz›r k›talar›” durumundad›r.

Peki yukar›da adlar› s›ralanan

sol gruplar, “Genç Siviller!”le ne

ad›na, nas›l bir araya geliyor?

AKP’nin halka, devrimcilere karfl›

uygulad›¤› faflist terörü, Kürt halk›-

na ve yurtsever güçlerine karfl› uy-

gulad›¤› katliamlar› bir kez olsun

elefltirmeyen islamc› kesimlerle ne

ad›na bir araya geliniyor?

Bu durum elbette demokrasi mü-

cadelesi ile aç›klanamaz. BBiirriinncciissii;

AKP paralelindeki islamc› güçlerle

ve salt “darbe karfl›t›” sloganlarla

demokrasi mücadelesi verilemez.

‹‹kkiinncciissii;; Oligarfli içi iktidar çat›fl-

mas›nda taraf olarak ilerici ad›mlar

at›lamaz, demokrasi mücadelesi

sürdürülemez. Olsa olsa ancak kul-

lan›lan bir güç haline gelinir. ÜÜççüünn--

ccüüssüü; AAddnnaann MMeennddeerreess ile DDeenniizz

GGeezzmmiiflfl’’i,, 27 May›s hareketi ile 12

Eylül faflist cuntas›n› ayn› kefeye

koyarak sürdürülecek mücadele da-

ha bafltan çarp›t›lm›fl, yanl›fl zemine

oturtulmufl ve yanl›fl güzergahta gi-

den bir mücadeledir.

KKiimmiinnllee iittttiiffaakk yyaappmmaall››yy››zz??

Sol, tarih sahnesine ç›kt›¤› gün-

den bafllayarak, hep milyonlar›n

önünü ileriye do¤ru açan, daha ileri-

yi temsil eden, tarihsel bir ayr›m›n

ifadesi olarak, sömürüye karfl› tarih-

sel bir tav›r al›fl›n ad›d›r.

Nitekim sol, bulundu¤u her ül-

kede, her zaman adaletsizli¤e, eflit-

sizli¤e, emperyalizme ve faflizme

karfl› mücadelenin ad›, bayra¤› ol-

mufltur.

O nedenle sol, ancak, s›n›flar

mücadelesinde kendi kimli¤iyle,

de¤erleriyle varoldu¤u sürece bir

alternatif olabilir. Sol ba¤›ms›zl›¤›-

n› yitirdi¤inde, kendi program›n› ve

taleplerini bir kenara b›rakt›¤›nda

ise bir güç olmaktan ç›kar.

‹flte o nedenle AKP paralelindeki

islamc› güçlerle, iktidar çat›flmas›n-

da taraf olanlarla kurulan bu ittifak,

demokrasi mücadelesini gelifltirmez,

haklar ve özgürlükleri gelifltirmez.

Demokrasi mücadelesinde dev-

rimcilerden uzak duran reformiz-

min, iktidar çizgisindeki güçlerle it-

tifak yapmas›, ‹CAZETÇ‹L‹⁄‹N‹N

aç›k bir tezahürüdür. Ama buradaki

çarp›kl›k fludur; 

Emperyalizmle birlikte emper-

yalizme karfl› ba¤›ms›zl›k mücade-

lesi verilmesi ne kadar imkans›zsa,

faflizmle birlikte faflizme karfl› mü-

cadele verilmesi ne kadar imkans›z-

sa, AKP’yle ve AKP yandafl› kesim-

lerle birlikte demokrasi mücadelesi

vermek de oo kkaaddaarr iimmkkaannss››zzdd››rr!!

Adnan
Menderes’in
yeri Denizler’in
yan› de¤il,
tarihin
çöplü¤üdür...

Halk düflman› AAddnnaann MMeennddee--

rreess’le DDeenniizz GGeezzmmiiflfl’i yanyana

getiren o anlay›fl; ilerici, demokrat

bir anlay›fl olamaz...

AAddnnaann MMeennddeerreess tarihe bir

Amerikan iflbirlikçisi, bir halk düfl-

man› olarak geçmifltir. Ülkemizin

kap›lar›n› Amerikan emperyaliz-

mine açan bir iflbirlikçidir.

Ülkemize CIA’y› ve ajanlar›n›

sokan, kontrgerilla örgütlenmesi-

nin ilk ad›m› olan ÖÖzzeell HHaarrpp DDaa--

iirreessii’’nniinn oluflturulmas› için her tür

olana¤› sunan toprak a¤as› bir halk

düflman›d›r.

‹ktidarda oldu¤u y›llarda yeni

zenginler yaratan, yoksul halk› da-

ha çok ezen bir karfl›-devrimcidir.

Amerika’ya öylesine hayrand›r ki,

Türkiye’yi ““kküüççüükk AAmmeerriikkaa”

yapmakla övünmüfltür.

Kendisine ilericiyim, demokra-

t›m, devrimciyim diyen bir grubun

nedeni ne olursa olsun bir halk

düflman› olan Adnan Menderes’i

savunmak durumunda kalmas› ac›-

d›r.

DDeenniizz GGeezzmmiiflfl, emperyalizme

ve faflizme karfl› mücadele eden bir

kurtulufl savaflç›s›d›r. Bütün ömrü-

nü hiç tereddütsüz halklar›n kurtu-

luflu için feda etmifltir.

Dara¤ac›na yürüdü¤ü o son an-

larda bile son sözleri Türkiye halk-

lar›n›n kurtulufluna dair olmufltur.

Emperyalizmin kuklas› bir ifl-

birlikçi ile bir halk savaflç›s›n›, bir

mücadele önderini yanyana getir-

mek tek kelimeyle devrim müca-

delesine ve flehitlere ihanet ve asla

affedilemeyecek bir sayg›s›zl›kt›r. 

OOnnllaarr››nn aann››ss››nn›› vvee mmüüccaaddeellee--

ssiinnii hhiiçç kkiimmssee kkiirrlleetteemmeezz!!....
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Samsun polisi, 2255 MMaayy››ss sabah›

saat 07:00 civar›nda, ““bbüüyyüükk bbiirr

ooppeerraassyyoonn” (!) bafllatt›. Onlarca po-

lis ellerinde uzun namlulu silahlar›

ile bir eflkiya gibi evleri basarak, ev-

de bulunanlar› zorla yere yat›r›p, el-

lerini arkadan kelepçeledi.

24 saat boyunca takip etti¤i KKaa--

rraaddeenniizz ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii üye-

leri ÇÇii¤¤ddeemm fifieennyyii¤¤iitt ve HHüüsseeyyiinn

AAkkttaaflfl’’›› “ar›yordu”...

Bu operasyon Samsun polisinin

devrimcilere yönelik ilk sald›r›s› de-

¤ildi. Samsun polisi neredeyse son

bir y›ld›r KKaarraaddeenniizz ÖÖzzggüürrllüükklleerr

DDeerrnnee¤¤ii ve üyelerine karfl› sürekli

sald›r› halinde. 99 NNiissaann günü KKaarraa--

ddeenniizz ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii,,

AKP’nin polisi taraf›ndan bas›lm›fl,

dernekte bulunan OOrrhhaann CCiibbeelliikk ve

ÇÇii¤¤ddeemm fifieennyyii¤¤iitt ve yine emniyete

ça¤r›lan KKaarraaddeenniizz ÖÖzzggüürrllüükklleerr

DDeerrnnee¤¤ii Baflkan› GGaammzzee CCiibbeelliikk

MMuuccuukk da gözalt›na al›nm›fllard›. 

AKP’nin polisi 1122 MMaayy››ss

22000099’da KKaarraaddeenniizz ÖÖzzggüürrllüükklleerr

DDeerrnnee¤¤ii ve evlere bask›nlar düzen-

leyerek 8 kifliyi gözalt›na ald›. Polis

talimatlar›yla hareket eden mahke-

me, gözalt›na al›nanlardan 5 kifliyi

tutuklayarak, polisin komplosunu

tamamlad›. O zaman tutuklanan

GGüünnaayy ÖÖzzaarrssllaann,, HHaayyrriiyyee GGüünn--

ddüüzz,, AAllii KKeemmaall AAflfl››kk,, ‹‹hhssaann ÖÖzzddiill,,

MMuuhhaammmmeedd AAyyvvaazz B‹R YILDIR

HALA TUTUKLULAR. 

Amaç komplolar ve sald›r›lar ile

devrimcileri tutuklatarak, devrimci

mücadeleyi geriletmekti.

Amaç SSaammssuunn’da devrimcilere

çal›flma yapt›rmamakt›. Amaç, tu-

tuklamalarla, bask›larla, sald›r›larla

devrimcileri KKaarraaddeenniizz’de müca-

dele edemez duruma düflürmekti.

OOlliiggaarrflflii KKaarraaddeenniizz’’ii bbiirr

kkoonnttrrggeerriillllaa üüssssüü oollaarraakk

kkuullllaannmmaakk iissttiiyyoorr

Samsun’da sald›r›lar, oligarflinin

Karadeniz’de devrimcilere yönelik

sald›r›lar›n›n bir parças›d›r. 

Oligarflinin Karadeniz strateji-

sinde devrimcilere yer yoktur. Bu

strateji, devrimcilerin komplolarla,

tutuklamalar ile susturulmas›, y›ld›-

r›lmas›, demokratik kitle örgütleri-

nin kendi binalar›na hapsedilmesi,

meydan›n gericilere, tarikatlara, si-

vil faflistlere b›rak›lmas› üzerine ku-

rulmufltur.

Bu stratejide, ilericilere, devrim-

ci ve demokratlara yasal, demokra-

tik haklar›n› kullanma hakk› bile ta-

n›nmayacakt›r; nitekim, s›radan ba-

s›n aç›klamalar›, bölgede defalarca

ya polisin ya linç güruhunun sald›r›-

lar›yla engellenmifltir. Demokratik

kitle örgütleri kuflat›l›p, bask› ve te-

rör alt›nda tutulmufltur. 

Trabzon’da TAYAD’l›lara yöne-

lik gerçeklefltirilen linç sald›r›lar›,

oligarflinin bu politikas›n›n bir ifa-

desiydi. Orada da sald›r›n›n amac›

ayn›yd›. Devrimcileri linç sald›r›la-

r› ile susturmak, halka gözda¤› ve-

rerek, devrimcilerin halk deste¤ini

zaafa u¤ratmakt›. 

Oligarflinin devrimci mücadele-

yi gayri-meflru hale getirmek, kitle-

lerden tecrit etmek istemesi elbette

sadece Karadeniz’e özgü de¤ildir.

Ancak bölgede flovenizmin oldukça

güçlü olmas›, bunun karfl›s›nda hal-

k›n mücadelesinin ise zay›f olmas›

sonucunda, oligarfli devrimci faali-

yetleri engelleme politikas› aç›s›n-

dan Karadeniz’i bir “pilot” bölge

gibi görmüfltür. Linç sald›r›lar›n›n

ilk olarak ve en uç boyutta burada

gündeme getirilmifl olmas› da bu-

nun ifadesidir. 

Karadeniz oligarfli aç›s›ndan hep

önemli olmufltur. O nedenle Kara-

deniz’e hep de¤me iflkenceciler,

kontrgerilla flefleri gönderilmifl, ki-

lit görevler onlara verilmifltir. Bu

kontrgerillac›lar›n da ilk ifli halk›

devrimcilere karfl› k›flk›rtmak ve bu

temelde örgütlemek olmufltur.

Özellikle Karadeniz’in gerilla

savafl› vermeye uygun bir co¤rafya-

ya sahip olmas›, mücadeleye kat›la-

cak halk›n varl›¤› Karadeniz’in öne-

mini art›rm›flt›r.

Oligarfli bu nedenle Karadeniz’e

yönelik özel politikalar da gelifltir-

di. Polis ve J‹TEM bu bölgelerde

adeta at oynatt›. Halk› ajanlaflt›r-

mak, bölgedeki muhbir a¤›n› genifl-

letmek için her tür yöntemi kullan-

d›lar. Mafyac› çetelerin önü aç›ld›,

tarikatlara örgütlenme zemini yara-

t›ld›. Bu arada fuhufl, futbol gibi

halk› yozlaflt›rmaya ve uyuflturmaya

yönelik tüm araçlar da yayg›n bi-

çimde kullan›ld› Karadeniz’de.

Gençli¤i adeta statlara kapatt›lar.

Tokat gibi yerlerde Sünni inan›fltaki

halk› yedekleyip, Alevi inançta olan

halk› bask› alt›nda tuttular.

DDeevvrriimmcciilleerrii hhiiççbbiirr ggüüçç

KKaarraaddeenniizz’’ddeenn ““ssöökküüpp

aattaammaazz””

Karadeniz’de yüzlerce fuhufl ve

uyuflturucu bata¤› dururken, fuhufl

aleni bir biçimde en merkezi yerler-

de yap›l›rken polisin k›l› k›p›rdama-

maktad›r. Ama fuhufla, yozlaflmaya

ses ç›karmayanlar, bütün mesaileri-

ni, halka ve devrimcilere karfl› ger-

çeklefltirdikleri operasyonlara ay›r-

maktad›rlar. Sald›r›yorlar, çünkü biz

yar›n› ve gelece¤i temsil ediyoruz.

Korumaya çal›flt›klar› bu çürümüfl

düzeni, yoz kültürü, biz devrimciler

ortadan kald›raca¤›z. 

Karadeniz, kontrgerillan›n, O-

gün Samastlar’›n, Yasin Hayaller’in

örgütlendi¤i, fuhufl ve yozlaflma ile

kuflat›l›p, çürütülen bir yer olsun is-

tiyorlar. Ne yaparlarsa yaps›nlar,

Karadeniz’de var olmaya, Karade-

niz halk›n› örgütlemeye devam ede-

ce¤iz.

Bunun için bugüne kadar büyük

bedeller ödedik. Gerekirse yine

ödeyece¤iz, ama Karadeniz’de dev-

rim hep var olacak!

Karadeniz’den devrimcileri söküp atamayacaks›n›z!

Oligarflinin Karadeniz
stratejisinde devrimcilere yer

yoktur. Bu strateji, devrimcilerin
komplolarla, tutuklamalar ile

susturulmas›, y›ld›r›lmas›,
demokratik kitle örgütlerinin kendi
binalar›na hapsedilmesi, meydan›n

gericilere, tarikatlara, sivil
faflistlere b›rak›lmas› üzerine

kurulmufltur.
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Samsun polisinin Kara-

deniz Özgürlükler Derne¤i

üyelerine yönelik bask›lar›

devam ediyor.

Samsun polisi ve Ankara

özel yetkili savc›lar›ndan

Hakan YÜKSEL’in çabalar›

ile yeni bir komplo daha ör-

gütlendi.

25 May›s Sal› sabah›

Samsun’da Çi¤dem fienyi-

¤it, Hüseyin Aktafl ve Berat

Emin ad›nda bir lise ö¤ren-

cisinin evini basan Samsun

polisi arama ad›na terör es-

tirdi. 

26 May›s’ta Ankara’da

Savc›’ya ç›kar›lan  3 kifliden

Çi¤dem fienyi¤it “Amerika

defol bu vatan bizim” afiflle-

rini ast›¤›, “‹ncirlik Üssünün

kapat›lmas›” için imza top-

lad›¤› gerekçesiyle  tu-

tukland›.

Çi¤dem fienyi¤it’in

tutuklanmas›n› protesto

eden Karadeniz  Öz-

gürlükler Derne¤i, 31

May›s günü bir aç›kla-

ma yapt›.

Aç›klamada;  tutuk-

lanan dernek  üyeleri

Çi¤dem fiENY‹⁄‹T’in

serbest b›rak›lmas›n›,

y›ld›rma politikalar›ndan

vazgeçilmesini isteyerek,

“Çünkü biz sloganlar›m›z›

hayk›rmaya devam ediyo-

ruz” diye belirtildi.

Adaletin çarklar›n›n bafl›nda
flantajc› polis varsa...

AAddaalleett!!  
Emin Arslan bir polis flefiydi.

Emniyet Genel Müdür Yard›mc›s›

iken, “son y›llar›n en büyük uyufltu-

rucu operasyonu” yaygaras›yla tu-

tuklanm›flt›. 

Mafyaya, uyuflturucuya, fuhufla,

yolsuzluklara bulaflmam›fl polis flefi

mi vard› ki? E¤er bir polis flefi bu

gerekçelerle tutuklan›yorsa, flu ke-

sindi ki, orada kendi aralar›nda bir

çat›flma, bir paylaflma veya kadro-

laflma kavgas› vard›r. 

Emin Arslan, 28 May›s’ta yap›-

lan duruflmada tahliye edildi. 

Arslan, tahliye edilir edilmez

verdi¤i demeçte, “ben Hrant Dink

meselesini çözecektim, onun için tu-

tuklad›lar” dedi... 

Hepsi birbirinin aç›¤›n› biliyor,

hepsi birbirinin kontrgerillac›l›k ifl-

lerini biliyor, flimdi birbirlerine flflaann--

ttaajj yap›yorlar.. 

Böyle birine ne söylenebilir?

NNee bbiilliiyyoorrssaann aaçç››kkllaa!!

BBiilliiyyoorrssaann ddaa aaçç››kkllaamm››yyoorrssaann,,

sseenn ddee HHrraanntt DDiinnkk’’ee tteettii¤¤ii ss››kkaannllaarr

kkaaddaarr aallççaakkss››nn.. 

Bunun ötesinde sergiledikleri

tablo ilginçtir. 

Ellerindeki bilgileri, “yasal” ola-

rak de¤erlendirmesi gereken polis

yetkililerinin bunu flantaj amaçl›

kulland›¤› bir ülkede, o polis, adale-

ti yerine getirecek kurumlardan biri

olabilir mi?

Sistemin mekanizmas›nda adale-

tin bafllama noktas›, polistir. Delille-

ri ilk o toplar, ilk sorgular› o yapar.

Ülkemizdeki adalet sistem öne göre

asl›nda, belirleyici olan da polistir.

Çünkü savc›lar ve yarg›çlar›n ayr›

bir soruflturma, delil toplama meka-

nizmalar› yoktur. Tüm o ayr›nt›l›,

bürokratik dava süreçlerine ra¤men

iflin özü fludur: Savc› iddianamesini

polisin kendisine verdi¤i bilgiler ve

kan›tlar çerçevesinde haz›rlar, yarg›

da karar›n› bunlara göre verir. 

‹flte bu mekanizma içinde polisin

bu kadar belirleyici bir yer tuttu¤u

da gözönüne al›nd›¤›nda, polisin

elindeki bilgileri, belgeleri, adaletin

hizmetinde de¤il de, oligarfli içi it

dalafl›n›n hizmetinde

kullanmas›n›n, bir-

birlerine karfl› flan-

taj malzemesi yap-

mas›n›n vehameti

daha aç›k görülür. 

Bafll›kta sordu-

¤umuz soruya döner-

sek: Adaletin çarklar›n›n

bafl›nda böyle bir polis varsa, o çark-

lardan nas›l adalet ç›kacak? O çark-

lar, olsa olsa, hukuku ve adaleti yok

etmek için döner. 

Düflünün, Susurluk ba¤lant›l›

tüm kirli, kanl› ifller öyle de¤il miy-

di? Hemen tüm polis fleflerinin elin-

de birbirlerinin kontra faaliyetlerine

dair bilgiler var ve kimse bunlar› ya-

sal yerlere bildirmiyor; herkes kont-

rgerilla faaliyetlerini sürdürüyor...

Durum hala öyledir. 

AAddaalleett oonnllaarr››nn uummuurruunnddaa ddee--

¤¤iillddiirr!! ‹‹flflkkeenncceeccii,, iinnffaazzcc›› flfleefflleerree

ssoonn ddiiyyeeccee¤¤iimmiizz flfluudduurr bbuu nnookkttaa--

ddaa:: YYiiyyiinn bbiirrbbiirriinniizzii,, llaakkiinn,, HHrraanntt

DDiinnkk’’ii aarraann››zzddaakkii iitt ddaallaaflfl››nnaa aalleett

eettmmeeyyiinn!!

Tutuklatmakla Bizi Bitiremezsiniz!
Çi¤dem fienyi¤it Serbest B›rak›ls›n!

Adana’da
Kay›plar
‹çin Eylem

Dünya Kay›p-

lar Haftas› nedeni

ile 31 May›s günü

demokratik kitle

örgütleri  Adana’-

da bir eylem yap-

t›lar. 

‹nönü Park›’n-

da yap›lan eyleme

HHaallkk CCeepphheessii de

destek verdi. 84

kiflinin kat›ld›¤›

eylemde; “Kay›p-

lar Bulunsun He-

sap Sorulsun!”

pankart› aç›ld›.

EEnn BBüüyyüükk HHaallkk KKoorroossuunnaa SSiizz DDee KKaatt››ll››nn!!
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Sevgili arkadafllar merhaba!

Bu haftaki dersimizin konusu

““DDüüzzeenn PPaarrttiilleerriinniinn TTaabbaann››nnaa

NNaass››ll BBaakkmmaall››yy››zz??”” Asl›nda hep,

karfl›m›zda, gündemimizde olan bir

konu bu. Çünkü devrimci çal›flma

yürüttü¤ümüz her alanda, a¤›rl›kl›

olarak karfl›m›zda düzen partilerine

oy vermifl kitleler vard›r. Onlara na-

s›l yaklaflaca¤›m›z kitle çal›fl-

mas›n›n en önemli yanlar›n-

dan biridir. ‹flte bu nedenle,

““DDüüzzeenn PPaarrttiilleerriinniinn KKiittllee--

ssii”” bafll›¤› alt›nda düzen par-

tilerinin tabanlar›n›n niteli¤i

ve düzen partilerinin taban›-

na nas›l yaklaflaca¤›m›z soru-

sunu ele alaca¤›z. 

Day›’n›n bir sözünü akta-

ral›m dersimizin bafl›nda:

“‹ster iktidarda olsun isterse muha-

lefette devrimciler halktan, kitleler-

den koptu¤unda bir çocuk kadar

güçsüzdürler.”

Yani, kitleleri örgütlemek, dev-

rimci mücadelenin ve çal›flman›n

temelidir. Bir kere bunu hepimiz

beynimize kaz›mal›y›z.  

–  –  HHaallkk nniiyyee ddüüzzeenn

ppaarrttiilleerriinnee ooyy vveerriiyyoorr??

Kitleler, önlerinde maddi bir gü-

ce ulaflm›fl devrimci bir alternatif

bulamad›klar› ve düzen partilerinin

ve parlamentonun niteli¤ini tam

olarak göremedikleri koflullarda,

ehven-i fler mant›¤›yla hareket ede-

rek, oylar›n› kendisi için önemli

olan ekonomik, ulusal, kültürel ko-

nularda bir fley yapaca¤›n› bekledi-

¤i partilere vermeye devam edecek-

tir.

Halk›n hiç küçümsenmeyecek

kesiminde düzen partilerine iliflkin

“bunlar›n hepsi ayn›”, “bunlar›n

hepsi yiyici” gibi söylemler duyabi-

liriz. Ancak yine de bugün mevcut

durumda, halk›n

düzen partilerinin

gerçek yüzlerini

tam olarak gör-

düklerini, parla-

menter çözümleri

reddedecek düzey-

de bilinçlenmifl ve

politikleflmifl olduklar›n› söylemek

mümkün de¤ildir. Bu, varolan

memnuniyetsizli¤i abartmak olur.

Halk kitlelerinin bilinç düzeyi par-

lamentoyu ve düzen partilerini afl-

m›fl ve art›k parlamentonun geçer-

sizli¤ine inan›yorsa, o durumda s›-

n›f mücadelesinin flekillenifli bir çok

aç›dan farkl› olacakt›r. Seçim tav-

r›ndan, askeri mücadelenin niteli¤i-

ne, propaganda ve ajitasyonun fle-

killenifline kadar  devrimci politika

ve taktikler ona göre flekillenir. 

Ama bugün mevcut durum ne-

dir? Mevcut durum, kitlelerin hala

flu veya bu düzeyde  düzen partileri-

ne yöneldikleri, onlardan beklenti-

lerinin çeflitli biçimlerde ve düzey-

lerde sürdü¤üdür. 

Sorunun öncelikle flu yan›n› gör-

meliyiz. Halk›n düzen partilerine

üye olmas›, oy vermesi, kiflisel ve

toplumsal sorunlar›, talepleri nede-

niyledir. Kimisi, yaflad›¤› ekonomik

sorunlara k›smi de olsa bir çözüm

bekler, kimisi haklar ve özgürlükler

temelinde beklentileri olur veya çok

daha somut ve kiflisel olarak, bir

partiye girerek daha kolay ifl sahibi

olma hesab› yapar. Geçim derdi, el-

bette kitleler için hayatidir ve çeflit-

li konulardaki politik tav›r ve ter-

cihlerini de bu belirler.  

Dolay›s›yla talepleri, sorunlar›

devrimci bir parti taraf›ndan kucak-

lanamad›¤› sürece kitleler flu ya da

bu ölçüde, gönüllü ya da gönülsüz

düzen partilerinden tümüyle kop-

mayacaklard›r. 

–  –  DDüüzzeenn ppaarrttiilleerriinniinn ttaabbaann››

ddoosstt mmuu ddüüflflmmaann mm››??

CHP taban›na nas›l bakmal›y›z?

MHP, AKP, SP, DP gibi faflist, is-

lamc›, gerici partilerin taban›na na-

s›l bakmal›y›z?

Devrimin dostlar›, düflmanlar›

kimdir sorusunu sordu¤umuzda,

düzen partilerine oy veren halk ke-

simlerini “düflman” kategorisine

koymay›z. Daha önceki bir yaz›-

m›zda belirtilen flu formülü

tekrar edebiliriz: ““HHaallkk,, ddeevv--

rriimmiinn ggüüccüüddüürr.. BBeellllii kkeessiimmllee--

rriinn ddüüflflmmaann ssaaffllaarr››nnddaa yyeerraall››--

flfl›› ggeeççiicciiddiirr..””

En temelde böyle bakmal›-

y›z. Geçicilik ne kadar geçici-

dir? Bu da bize ba¤l›. Halk›n

önemli bir bölümü, üye olma

veya oy verme biçiminde, dü-

zen partilerine kat›lm›fl, ye-

deklenmifl, onlara tabi olmufl du-

rumdad›r. Ancak bunlar› düflman›-

m›z sayamay›z. 

Keza, üye olman›n, oy vermenin

ötesinde, düzen partilerinde delege

olan, ilçe, bucak, semt örgütlenme-

lerinde yönetici olan halktan insan-

lar da vard›r. Bunlar› da düflmanlar›-

m›z sayamay›z.

Oligarfliyle do¤rudan ç›kar or-

takl›¤› içinde olan parti üst yöne-

timleri d›fl›nda bulunan kesimler

kestirmeden "düflman" kategorisin-

de de¤erlendirilemeyecek, ulafl›l-

mas› ve kazan›lmas› gereken kesim-

lerdir. 

Öncelikle flu gerçe¤i görmek du-

rumunday›z: Kitlenin önemli bir

kesimi flu veya bu düzen partisine

oy veriyordur. Hayat›n›n belli bir

döneminde vermifltir veya vermeyi

düflünüyordur. Onlar›n k›smen de

olsa bir fleyler yapabilece¤i, baz› so-

runlar› çözebilece¤i kan›s›ndad›r.

E¤er bunlar› d›flta b›rak›rsak, kim

kalacak örgütleyece¤imiz? Bu ko-

nuda dd››flflllaayy››cc›› her tutum, asl›nda bi-

DEVR‹M ‹‹çinDEVR‹M ‹‹çin

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL

Ders:Düzen
Partileri ve Kitleler

Düzen partileri
halk için geçici
bir u¤rakt›r!
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zim iddias›zl›¤›m›z olur.

Tam tersine, biz 71 mil-

yon halk›m›z› örgütleme

iddias›nda olmal›y›z. On-

lar› örgütleme iddias›nda

olmal›y›z. 

Tüm düzen partileri-

nin tabanlar›na bu iddiay-

la yaklaflmal›y›z. Bunu

böylece belirttikten son-

ra, flimdi partilerin tabanlar›n› ayr›

ayr› ele alabiliriz. 

CHP gibi düzenin “sol” olarak

lanse etti¤i ve kendine bu temelde

bir söylem ve taban oluflturan parti-

lerin tabanlar› elbette devrimci mü-

cadele ve örgütlenme aç›s›ndan di-

¤erlerinden belli bir fark içerir. 

Bu partilerin belli yönetici ke-

simleri d›fl›ndaki taban›, devrimci-

lerin ve devrimin potansiyelidir. Bu

kesim, bir çok yerde, devrimin daha

kolay kazanabilece¤i kesimlerdir. 

Düzen soluna yak›n duran kitle-

lerin önemli bir bölümü, “düzene

elefltirileri olan” kesimlerdir. Siya-

sal bask›lar›n hedefi olan özellikle

iflçiler, ayd›nlar, aleviler, düzen so-

luna yönelmifllerdir. Dolay›s›yla bu

partilerin kitlesi içinde kayda de¤er

bir “anti-faflist” yan vard›r, belli öl-

çülerde ba¤›ms›zl›kç› bir yan vard›r.

Bu anlamda elbette bunlar kitleleri

örgütlemekte de¤erlendirmemiz ge-

reken yanlard›r. 

Bu CHP, SHP, DSP gibi “düzen

solu” olarak adland›r›lan partilerin

tabanlar› için de, AKP, DP, SP gibi

partilerin, hatta MHP gibi faflist par-

tilerin tabanlar› için de geçerlidir.

MHP gibi, do¤rudan karfl›-devrimci

örgütlenmelerde bile, halka, devri-

me karfl› özel bir faaliyetleri, müca-

delenin önüne engel durumlar› yok-

sa, düflman olarak görmemeliyiz. 

Düzen partilerinin etkisi alt›n-

daki bu kitleler bizim örgütleyebile-

ce¤imiz kitlelerdir. 

Bak›n mesela; sadece düzen solu

de¤il, tüm partiler, gerçekte kitlele-

rin taleplerine seslenirken, sol slo-

ganlar kullan›yorlar. 

Saadet Partisi’nde, AKP’de bu

çok somuttur. Ama bu onlarla da s›-

n›rl› de¤ildir. DYP, ANAP gibi düze-

nin kendi ölçüleri içinde de ““ssaa¤¤””

olarak tan›mlanan partiler bile, kitle-

lerin oylar›n› alabilmek için demok-

rasi, özgürlük vaatlerinde bulunmak-

ta, konuflan Türkiye, fleffaf karakol

gibi, özgürlükler gelecek gibi, slo-

ganlar› öne ç›karmaktad›rlar. 

Düflünün, düzen partileri bizim

söylemlerimizle seslenerek örgütlü-

yorlar kitleleri. Demek ki o kitleler,

yukar›daki sloganlar›n as›l sahipleri

taraf›ndan do¤all›kla örgütlenebilir-

ler. 

–  –  DDüüzzeenn ppaarrttiilleerrii kkiittlleelleerrii

nnee kkaaddaarr aallddaattaabbiilliirr??

Asl›nda görünürdeki tabloya ba-

karak bu soruya “ony›llard›r aldat›-

yorlar” diye cevap verilebilir, ama

gerçek tam da öyle de¤ildir. Kitleler,

belli partilere yöneliyorlar, ancak bir

süre sonra onun kendi sorunlar›n›

göremedi¤ini görüp, baflka aray›fllara

giriyorlar. Devrimci bir alternatif ol-

mad›¤› için de yine baflka bir düzen

partisine yöneliyorlar. Bir partinin

bir seçimde yüzde 21 al›p, bir sonra-

kinde yüzde 2’ye düflmesi gibi ör-

nekler, iflte bu nedenle ortaya ç›k›-

yor. ANAP’›n, DSP’nin, MHP’nin,

RP’nin (SP’nin) oylar›ndaki büyük

alçal›fl ve düflüflleri düflünün. 

Ülkemizde sorunlar öylesine

köklü, çeliflkiler öylesine derin ve

buna paralel olarak da kitlelerin e-

konomik-demokratik talepleri öyle-

sine acil ve hayatidir ki, bu çeliflki-

ler, kitleler, bugün üyesi olduklar›

veya oy verdikleri partilerle, bir an-

da karfl› karfl›ya gelebilmektedirler.

Oy verdikleri umut ba¤lad›klar›

parti, onlar› aç, iflsiz b›rakmakta, oy

verdikleri parti onlar› coplamakta,

oy verdikleri parti onlar› afla¤›la-

maktad›r... Bu yaln›z

AKP için geçerli de¤il-

dir. 

Bugün ““eelliimm kk››rr››ll--

ssaayydd›› ddaa AAKKPP’’yyee ooyy vveerr--

mmeesseeyyddiimm”” diyenler ka-

dar, dün de ayn› fleyi

DSP için, MHP için di-

yenler vard›, öncesinde

DYP için, ANAP için

söylendi ayn› fleyler... 

Devrimci mücadele içinde yer

alan ve kitleleri devrim için örgütle-

meyi hedefleyen bir devrimci, özel-

likle de flunu hep gözönünde bulun-

durmal›: Dün düzen partilerine oy

veren kesimler, kendi somut talep-

leri çerçevesinde pekala o partinin

iktidar›na karfl› direnifller, eylemler

içine girebilmektedirler. 

Seka direnifli, Aydos gibi gece-

kondu semtlerindeki y›k›mlara kar-

fl› direnifller, f›nd›k üreticilerinin ey-

lemleri, Tekel iflçilerinin direniflleri,

bunlar hep, iktidardaki partiye oy

veren insanlar›n da o iktidara karfl›

mücadeleye girdi¤i direnifllerdir...

Düzen partilerine oy vermifl kitlele-

rin mücadele aç›s›ndan ““kkaayybbeeddiill--

mmiiflfl kkiittlleelleerr”” olmad›¤›n› çok çarp›-

c› gösteren örneklerdir bunlar. 

Düzen partileriyle kitleler  ara-

s›ndaki ba¤lar, esas olarak son dere-

ce güçsüz, dönemsel, belli ç›karlara

ve beklentilere ba¤l› ince ba¤lard›r

ve bu anlamda da her an kopabile-

cek ba¤lard›r. 

Day› Kongre Raporu’nda kitlele-

rin bu durumunu flöyle de¤erlendir-

miflti: “Kime hizmet etti¤inin, kim

için çal›flt›¤›n›n gerçek anlamda bi-

lincinde olmayan genifl halk y›¤›nla-

r›, emperyalist iflbirlikçilerin dema-

gojik vaatlerine kanarak, istikrar ve

ekonomik refah aray›fl› içinde, bu

burjuva partilerinin peflinden sürük-

lenmektedirler. Bu sürüklenmeye

ra¤men, yo¤un sömürünün getirdi¤i

yoksulluk ve bask› politikalar›yla pe-

flinden gitti¤i partinin kurtuluflunu

sa¤layaca¤›na inanmamaktad›r. ”

(Kongre Raporu, s.128)

Gerçekten, eski dönemler -1980

öncesi- hat›rland›¤›nda, düzen par-

tilerinin taraftarlar›n›n kendi parti-

Düzen soluna yak›n duran kitlelerin önemli
bir bölümü, “düzene elefltirileri olan”

kesimlerdir. Siyasal bask›lar›n hedefi olan
özellikle iflçiler, ayd›nlar, aleviler,

düzen soluna yönelmifllerdir. Dolay›s›yla bu
partilerin kitlesi içinde kayda de¤er bir
“anti-faflist” yan vard›r, belli ölçülerde

ba¤›ms›zl›kç› bir yan vard›r. Bu anlamda elbette
bunlar kitleleri örgütlemekte de¤erlendirmemiz

gereken yanlard›r. 
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lerine daha ba¤l› oldu¤u, her parti-

nin daha militan bir taban›, kadrosu

oldu¤u görülür. Bugünse böyle

“inançl›” bir tabanlar› yoktur deni-

lebilir. hemen hemen kalmam›flt›r. 

Durum buyken, düzen partilerinin

kitlelerine “karfl›-devrimci” gözüyle

bakmak, "düflman" görmek, onlar› o

düzen partilerine ve düzene yak›nlafl-

t›rmaktan baflka bir ifle yaramaz. Ter-

sine olarak bu noktada, on-

lar›n düzen partileriyle olan

zay›f ince ba¤lar›n› iyice

zay›flat›p kopartmay› he-

deflemeliyiz. 

–  –  DDüüzzeenn

ppaarrttiilleerriinnddeenn kkooppaann

kkiittlleelleerree uullaaflflmmaall››yy››zz

Nesnel gerçeklik flu-

dur:

Genifl halk kitleleri,

hiçbir demagojinin örte-

meyece¤i, hiçbir düzen

partisinin çözemeyece¤i

büyük bir yoksulluk, hiç-

birinin yokedemeyece¤i

ac›lar, öfkeler ve hoflnut-

suzluklar içindedir.

Bu nedenle de düzen partileri,

üyeleri yapt›klar› veya oylar›n› al-

d›klar› kitleleri, sonuna kadar kendi

partilerinde tutam›yor, kitlelerin

baflka düzen partilerine yönelmesini

veya düzen partilerinden tümden

kopmas›n› engelleyemiyorlar. 

Seçimlere kat›lmama oranlar›

da, kitlelerin düzen partilerine yak-

lafl›m› aç›s›ndan önemli gösterge-

lerdir. Kat›lmama oran›n›n yüksek-

li¤i, mutlak olmamakla birlikte, kit-

lelerin düzen partilerinin hiçbirin-

den umudu kalmad›¤›n›n ifadesidir. 

Ülkemizdeki seçimlerde ciddi

bir kat›lmama oran› vard›r. Bu oran

yüzde 20-25’lerden yüzde 35-40’la-

ra kadar ç›kabilmektedir. 

Biz bu durumu nas›l de¤erlendi-

rece¤iz? Oportünizm gibi, bundan

kitlelerin düzenden umudunu tama-

men kesti¤i sonucunu ç›karamay›z,

veya bu durumun devrimcilerin

“boykot” ça¤r›s›n›n sonucu oldu¤u

da ileri sürülemez. Ama söz konusu

olgu kendi ölçüleri içinde önemlidir. 

Seçime kat›lmayanlar›n bir k›s-

m› apolitikleflmenin, duyars›zlafl-

man›n sonucu kat›lmam›flt›r. Bir

k›sm› da düzenden ve düzen partile-

rinden bir beklentisi kalmayan ke-

simlerdir. Bunlar bizim için önemli-

dir. Bunun oran›n› rakamsal olarak

tespit edemeyiz, ama biz kitle çal›fl-

mam›zda, progapandam›zda düzen

partilerinden umudunu kesen kitle-

lere seslendi¤imizde, zaten onlara

ulaflmak için ad›m atm›fl oluruz. 

Bu olgu, kitle çal›flmas› aç›s›n-

dan önemli bir durumdur. Bir semt-

te, seçimlere en yüksek kat›lmama

oran›n›n hangi mahallede, hangi so-

kakta oldu¤unu bilmek, öncelikleri-

mizi belirlemek aç›s›ndan önemli

bir bilgidir. Veya bir grup insan› ör-

gütlemeye çal›fl›rken, onlar›n son

seçimlerdeki tavr›n› bilmek, (kat›l-

m›fl m›, kat›lmam›fl m›, kimseye oy

vermediyse niye vermemifl, verdiy-

se hangi duygularla hareket et-

mifl...) bizim o insanlara yönelik

hangi zeminde yaklaflaca¤›m›z›

do¤ru bir biçimde tespit edebilme-

miz aç›s›ndan önemlidir. 

–  –  DDüüzzeenn ppaarrttiilleerriinnee kkaarrflfl››

yyeerreell mmüüccaaddeellee nneelleerrii

iiççeerrmmeellii??

En baflta flunu belirtelim: Tüm

birim ve alanlarda, (iflçi, memur,

gençlik gibi çal›flma alanlar› özelin-

de veya semtler, flehirler özelinde)

düzen partilerinin ne yap›p ettikleri

yak›ndan takip edilmelidir.  

Büyük flehirler d›fl›nda, tüm fle-

hirlerde o flehirlerin milletvekilleri-

nin ne yapt›¤›, yapmad›¤›, ne söyle-

di¤i yak›ndan izlenmeli ve o alan-

daki çal›flmalarda teflhir malzemesi

olarak de¤erlendirilmelidir. 

Ayr›ca, o flehirde düzen partileri-

nin hangi örgütlenme yön-

temlerini izledikleri, hangi

kesimlere yönelik çal›flma

yapt›klar›, devrimcilere kar-

fl› özel bir söylem gelifltirip

gelifltirmedikleri yak›ndan

izlenmelidir. 

fiehirlerde, büyükflehirle-

re ba¤l› ilçelerde düzen parti-

lerinin yöneticileri, “merkezi

olarak” yap›lan soygunlar›,

yolsuzluklar›, bask›lar› elefl-

tirip sureti haktan görünerek,

kendilerinin “farkl›” oldu¤u

imaj›n› verirler sürekli. Bu

tür demagojileri de yerle bir

etmeliyiz. 

Diyelim ki Edirne’de linç

sald›r›s› oldu. Edirne milletvekilleri

ne diyordu mesela sald›r›ya iliflkin?

Edirne’deki düzen partilerinin tavr›

neydi? Edirne flehri özelinde yap›lan

bir kitle çal›flmas›nda, bunlar ele al›n-

mal› ve teflhir malzemesi yap›labil-

melidir. Ayn› fley, Anadolu’nun birçok

flehri için geçerlidir. Veya diyelim ki

Gazi semtinde halka karfl› bir polis te-

rörü var? Gaziosmanpafla CHP ne di-

yor bu teröre? AKP ne diyor? Bunlar,

pekala orada, bu partilerin etkisi alt›n-

daki kitlelere yönelik teflhir faaliyetle-

rinin konusu olabilmeli.   

Yereldeki düzen partilerinin yö-

neticilerinin, kadrolar›n›n yolsuz-

luklar›, h›rs›zl›klar›, ahlaks›zl›klar›,

sömürücülükleri, polis iflbirlikçilik-

leri, herfley bu teflhirin konusu ola-

bilmeli... Bu malzeme, bölgesel ga-

zete ve televizyonlarda, bolca yer

almaktad›r. Bujuva partilerin  kendi

içlerindeki iktidar dalafl›nda birbir-

lerinin bir çok pisli¤ini dökebilmek-

tedirler. Bulundu¤umuz alanda kit-

leleri düzen partilerinden koparma-

y› hedefliyorsak, bunlar› de¤erlen-

Ülkemizde sorunlar öylesine köklü,
çeliflkiler öylesine derin ve buna paralel

olarak da kitlelerin ekonomik-demokratik
talepleri öylesine acil ve hayatidir ki, bu

çeliflkiler, kitleler, bugün üyesi olduklar› veya
oy verdikleri partilerle, bir anda karfl› karfl›ya

gelebilmektedirler. Oy verdikleri umut
ba¤lad›klar› parti, onlar› aç, iflsiz b›rakmakta,

oy verdikleri parti onlar› coplamakta, oy
verdikleri parti onlar› afla¤›lamaktad›r...

Bu yaln›z AKP için
geçerli de¤ildir. 
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dirmeliyiz elbette. 

fiimdi baz› arkadafllar›m›z flöyle

de düflünebilir; “o kadar örgütsüz

insan var, düzen partilerinin d›fl›nda

o kadar insan var, onlar› örgütlesek

yeter”. Elbette onlar› da örgütleye-

ce¤iz. Ama bunlar birbirinin alter-

natifi de¤ildir. Düzen partilerine

karfl› ideolojik mücadele, mücade-

lemizin her zaman içermesi gereken

bir yand›r. Bazen bizim en yak›n›-

m›zdakilerin, hatta örgütlü iliflkile-

rimiz içindeki insanlar›n mesela

CHP etkisinde oldu¤una tan›k ola-

biliyoruz, veya yine yak›n›m›zdaki

bir insan›n AKP’nin yapt›klar› ko-

nusunda çevrenin etkisi alt›nda ka-

labildi¤ini görüyoruz. O halde bu

yan›yla da düzen partilerine karfl›

ideolojik mücadelemiz süreklilik

arzetmelidir. Ama di¤er yan›yla da,

yani düzen partilerinin etkisi alt›n-

daki milyonlar› oradan kopar›p dev-

rim saflar›na çekme iddiam›z› hep

sürdürmeliyiz. 

–  –  KKiittlleelleerr kkaarrflfl››ss››nnddaa kkiimm

ddaahhaa ggüüççllüü?? BBuurrjjuuvvaazzii mmii,,

bbiizz mmii??

Halk› örgütleme düflüncesi ve

gelene¤i, solda belli ölçülerde za-

y›flad›¤› için, kitleler bir bak›ma

düzen partilerine terkedilmifltir.  

Oysa, kitleleri örgütleme faali-

yetinin kendisi, düzenle, karfl›-dev-

rimle sürdürdü¤ümüz savafltan bafl-

ka bir fley de¤ildir. Biz çal›flma yap-

t›¤›m›z yerde, düzen partisinin etki-

si alt›nda kitleler olmas›n› kabul et-

memeli, hazmetmemeliyiz asla. 

Nas›l olur da biz örgütleyemeyiz

de onlar örgütleyebilir?

fiimdi bakal›m: Burjuva politika-

c›lar, özünde sömürüyü savunurlar.

Emperyalizme uflakl›¤› savunlar.

Bunu gizlemek için de sürekli yalana

baflvururlar. Dini, ulusal duygular›

istismar ederler. Demagoji yaparlar.

Bol bol vaatlerde bulunurlar. 

Fakat sonuçta yalanlar› aç›¤a ç›-

kar. Söylediklerinin tersine bir çok

fley olur. Bu nedenle de istisnalar d›-

fl›nda, burjuva politikac›, seçilmesi-

nin üzerinden belli bir süre geçtik-

ten sonra, arac›s›z, güvenliksiz, ko-

rumas›z, halk›n karfl›s›na ç›kmaz

genellikle. Özel düzenlenmifl, ayar-

lanm›fl toplant›larla kendini halk

içinde gibi gösterir ama do¤rudan

halkla yüzyüze gelmemeye de özen

gösterir. ‹lk seçildi¤inde seçim böl-

gelerine daha s›k giden milletvekil-

lerinin bölgelerine gitme s›kl›¤› za-

man geçtikçe azal›r. Kitlelerden

kaçmaya bafllarlar. 

Düzen partilerinin yerel yöneti-

cileri, her gün daha fazla yalan söy-

lemek zorundad›rlar halk karfl›s›n-

da. Oysa biz, sadece ve sadece ger-

çeklerle gidece¤iz kitlelerin karfl›s›-

na. Onlar›n yalanlarla örgütlendi¤i

yerde, biz gerçekle örgütlenece¤iz.

O halde, “flunlar CHP’li, bunlar

AKP’li” deyip onlar› örgütleyebile-

ce¤imiz konusunda umutsuz, gü-

vensiz olmak, yanl›flt›r. 

‹kincisi; düzen partilerinin ve

devrimcilerin kitleleri örgütlemesin-

de AMAÇ VE MUHTEVA bak›m›n-

dan TEMEL bir farkl›l›k vard›r. On-

lar kitleleri sadece “oy” için örgütler-

ler. Kitlelere verdikleri “de¤er” de as-

l›nda o kadard›r. Onlar›n gözünde

“bir oyluk” de¤eri vard›r halk›n. 

Peki biz ne için örgütlüyoruz?

‹flte temel fark burada ç›k›yor. 

Biz kitleleri, s›radan bir oy için

de¤il, bize s›radan biçimlerde des-

tek versinler diye de¤il, devrim için

örgütlüyoruz. Kendileri, KEND‹

‹KT‹DARLARINI kurabilsinler di-

ye örgütlüyoruz. Bu yaklafl›m, kitle-

lere tarih içinde verilen en yüksek

de¤erdir.  

Bu fark› anlatmak bile ço¤u kez,

kitlelere düzen partileriyle bizim

fark›m›z› göstermeye yeter. Düzen

partileri, kitleleri oy verecek ve

onun d›fl›nda da yönetilecek, güdü-

lecek bir kesim olarak görüyor. Bu

yüzden de seçimler d›fl›nda, kitlele-

re ne sözünü soruyor, ne kararlar›na

onu ortak ediyor. Oysa biz, b›rak›n

halk›n ne dedi¤ine kulak vermeyi,

yöneten bizzat halk olsun diyoruz. 

Devrimciler için halk, devrimin

destek gücü de¤il, asli unsurudur.

Bu anlamdad›r ki, halk› sadece

“dergi alan, arada bir eyleme kat›-

lan, kimi olanaklar›n› açan, maddi

yard›mda bulunan, gecelere, piknik-

lere kat›lan s›radan destekçiler ola-

rak” gören anlay›fl devrimci de¤il-

dir. Bu düzenin bak›fl aç›s›d›r. Bu,

devrimi d›fllayan legal particili¤in,

reformizmin halka bak›fl aç›s›d›r. 

Yak›n zamandaki bir dersimizde

flöyle demifltik hat›rlarsan›z: 

““HHeerr kkaapp››yy›› ççaallaabbiilliirr,, 7711 mmiillyyoo--

nnuu öörrggüüttlleeyyeebbiilliirriizz..””

‹flte bu iddiayla bakmal›y›z. Dü-

zen partilerinin örgütleyebildi¤i in-

sanlar› biz de örgütleyebiliriz. 

fiunu unutmayal›m; düzen parti-

leri, ekonomik imkanlar›na, bas›n

yay›n ve di¤er iletiflim imkanlar›na

ra¤men, halk›n deste¤ini almak

için, örgütlenmeler kuruyor, yeni

yöntemler gelifltiriyor, do¤ru yanl›fl

yeni araçlar buluyor, durmadan ça-

l›fl›yorlar. 

Düzen partilerinin her hafta

TBMM gruplar›nda yap›lan konufl-

malara bak›n; her biri kendi cephe-

lerinden kitleleri etkilemeye yöne-

lik, her birinde halk›n mücadelesini,

direnifllerini mahkum eden ideolo-

jik sald›r›lar içeren, üzerinde düflü-

nülmüfl çal›fl›lm›fl konuflmalard›r.

Düzenin kitleleri etkilemeyi, örgüt-

lemeyi böyle ciddiye ald›¤› yerde,

biz de bu görevi en az onlar kadar

ciddiye almak, üzerinde yo¤unlafl-

mak ve iddial› olmak zorunday›z. 

Day›’n›n bir sözüyle bafllam›flt›k

çal›flmam›za. Mao’nun bir sözüyle

de noktay› koyal›m. “Y›k›lmaz olan

nedir?” diye sorup flöyle cevapl›yor

Mao: ““GGeerrççeekktteenn yy››kk››llmmaazz oollaann kkaa--

llee nneeddiirr.. KKiittlleelleerrddiirr,, ddeevvrriimmii ggeerr--

ççeekktteenn vvee iiççtteennlliikkllee ddeesstteekklleeyyeenn vvee

mmiillyyoonnllaarrccaa hhaallkktt››rr..”” 

O milyonlarca halk›n içinde, bu-

gün flu veya bu düzen partisine oy

veren, ama yar›n umudun bayra¤›

alt›nda emperyalizme ve oligarfliye

karfl› mücadele edecek olan kesim-

ler de var. 

Sevgili arkadafllar, bu haftaki

dersimizi burada sonland›r›yoruz.

Haftaya tekrar buluflmak üzere flim-

dilik hoflçakal›n. 
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Avrupa’n›n “refah” toplumu

yoksullafl›yor. Tekellerin son krizi

de bahane edilerek al›nan “ekono-

mik tedbir kararlar›” bu yoksullafl-

may› daha da büyütüyor. Avru-

pa’daki bütün emperyalist ülkelerde

durum ayn›.

‹ngiltere, Almanya, ‹spanya,

Portekiz, Fransa, ‹talya, ‹rlanda, Yu-

nanistan gibi AB ülkelerinde tekel-

lerin iste¤i do¤rultusunda e¤itim,

sa¤l›k ve bar›nma gibi hizmetlerde

bütçeden ayr›lan pay önemli oranda

düflürülecek. ‹flçilerin, memurlar›n,

emeklilerin maafllar› kimi ülkelerde

dondurulurken kiminde de yüzde

befli bulan oranlarda düflürülecek.

Halk›n tüketti¤i tüm ürünlerde kat-

ma de¤er vergileri art›r›lacak. Ço-

cuk yard›mlar› baz› ülkelerde düflü-

rülürken baz›s›nda tamamen kald›-

r›l›yor. Almanya’da emeklilik yafl›

65’den 67’ye ç›kart›lacak. Bunlar

gibi emekçi halk› yoksullaflt›ran,

kazan›lm›fl haklar›n› yok eden bir

dizi kararlar al›nd›. 

Avrupa emperyalist ülkeleri

dünyada refah›n simgesi olarak ka-

bul edilen ülkelerdir. Yaklafl›k bir

as›rd›r böyle kabul edilir. Dünya

halklar›, kitleler, refah›n ““ddeemmookk--

rraassii”” sayesinde sa¤land›¤›na inan-

d›r›lm›flt›r. Burjuva demokrasisiyle

refah aras›nda gerçek olmayan bir

ba¤lant› kurulmufltur; oysa gerçek

böyle de¤ildir.

Refah›n kkayna¤›,

Avrupa’n›n eemperyalist

niteli¤idir

Do¤rudur; Avrupa ülkelerinde

yaflayan toplumun “refah” düzeyi

Asya, Afrika, Latin Amerika gibi

bölgelerde yaflayan ülke halklar›n›n

refah düzeyinden daha yüksektir.

Ancak bunun nedeni “her derde de-

va” olarak gösterilen burjuva de-

mokrasisi de¤ildir. 

Avrupa devletleri iillkk eemmppeerryyaa--

lliisstt ülkelerdir. Zenginliklerinin te-

meli kapitalist ssöömmüürrggeecciillii¤¤ee ve sö-

mürüye dayan›r. Bu zenginli¤i bbii--

rriinncciissii,, kendi ülke halklar›n›n eme-

¤ini sömürerek elde etmifllerdir.

‹‹kkiinncciissii,, Asya’dan, Amerika k›tas›-

na, Afrika’dan Avustralya’ya kadar

dünyan›n dört bir yan›nda ayak bas-

t›klar› her yerin yeralt› ve yerüstü

kaynaklar›n› sömürerek elde etmifl-

lerdir. Sahip olduklar› zenginlikleri-

ni bu sömürüye ve sömürgecili¤e

borçludurlar. 

Cezayirli devrimci Fanon, Avru-

pa emperyalistlerinin bu zenginli¤i

nas›l elde etti¤ini flöyle anlat›yor:

““BBuu AAvvrruuppaa,, zzeennggiinnllii¤¤ii,, kköölleelliikk

üüzzeerriinnee kkuurruulldduu¤¤uu,, kköölleelleerriinn kkaa--

nn››yyllaa bbeesslleennddii¤¤ii vvee ddoo¤¤rruuddaann ddoo¤¤--

rruuyyaa aazzggeelliiflflmmiiflfl ddüünnyyaann››nn ttoopprraa--

¤¤››nnddaann vvee ttoopprraa¤¤››nn››nn aalltt››nnddaann ggeell--

ddii¤¤ii iiççiinn ggeerrççeekktteenn rreezziill bbiirr kk››ttaadd››rr..

AAvvrruuppaa''nn››nn rreeffaahh›› vvee iilleerrlleemmeessii..

ZZeenncciilleerriinn,, AArraappllaarr››nn,, HHiinnttlliilleerriinn

vvee ssaarr›› ››rrkkllaarr››nn tteerrlleerrii vvee cceesseettlleerrii

üüzzeerriinnee bbaass››llaarraakk iinnflflaa eeddiillmmiiflflttiirr..””

(Frantz Fanon, aktaran Mumia Ebu

Cemal, Biz Özgürlük ‹stiyoruz, syf. 5)

Avrupa’da kkendili¤inden

verilen bbir refah, hhak vve

özgürlük yyoktur
Avrupa’da sanayinin geliflmesiy-

le halk›n refah düzeyinin artmas›

ayn› do¤rultuda olmam›flt›r. Tam

tersine burjuvalar büyüdükçe halk

yoksullaflm›flt›r. Kapitalizmin kural›

da budur zaten: Birilerinin zengin

olmas› di¤er milyonlar›n yoksullafl-

mas›na ba¤l›d›r. Avrupa’da kapita-

lizmin geliflmesiyle birlikte iflçi s›-

n›f› da geliflmifltir. Emekçilerin az-

g›nca sömürüsü iflçi s›n›f›n›n örgüt-

lenmesini ve mücadelesini getirmifl-

tir. Bu yan›yla Avrupa iflçi s›n›f› yüz

y›l› aflk›n bir örgütlenme ve müca-

dele birikimine sahiptir. Avrupa’da

toplumun refah›n›n ve sosyal hakla-

r›n geliflmifl olmas›n›n bir di¤er

yan›nda da iflçi s›n›f›n›n bu mücade-

lesi vard›r. Bundan da önemlisi so-

mut devrim korkusu vard›r. 

Avrupa emperyalist devletleri,

Rusya’da, Do¤u Avrupa’da, Çin’de

sosyalist devrimlerin gerçekleflme-

sinin yaratt›¤› korkuyla kendi ülke-

lerindeki iflçi s›n›f›n›n mücadelesi-

nin devrime yönelmesini engelle-

mek için sömürüden elde ettikleri

karlar›n bir k›sm›n› toplumun refah

düzeyini yükseltmek için kullan-

mak zorunda kalm›flt›r. Avrupa top-

lumundaki refah›n bir di¤er nedeni

budur.

Özetlersek, bbiirriinncciissii Avrupa

devletlerinin emperyalist niteli¤in-

den dolay› kendi ülke halk›na “sus

pay›” verebilecek durumda olmas›.

‹‹kkiinncciissii;; Avrupa iflçi s›n›f›n›n örgüt-

lü mücadelesi, üüççüünnccüüssüü;; sosya-

lizm korkusu sonucunda, ortaya

emperyalistlerin o çok övündükleri

refah tablosu ç›km›flt›r. 

Ama art›k o refah düflüyor. Bu-

rada soru fludur; Avrupa sömürgeci-

likten vazgeçti de halka “sus pay›”

veremez duruma m› geldi? E¤er

böyle de¤ilse, bbuu üüllkkeelleerr eemmppeerryyaa--

lliisstt oollmmaayyaa ddeevvaamm eettttiikklleerrii hhaallddee

ttoopplluummuunn rreeffaahh sseevviiyyeessii nneeddeenn

ddüüflflmmeekktteeddiirr??

Emperyalizm

de¤iflmemifltir, ssömürü

dizginsizleflmifltir
Avrupa emperyalizmi de¤iflme-

mifltir. Yine eski sömürgeci emper-

yalist Avrupa’d›r. Yine dünya halk-

lar›n› azg›nca sömürmektedir. 

De¤iflen halklar›n durumudur.

Halklar›n örgütlü gücü, mücadelesi

zay›flam›flt›r. 1990’lar›n bafl›nda

Sovyetler Birli¤i baflta olmak üzere

Do¤u Avrupa’da halk iktidarlar›n›n

y›k›lmas›yla birlikte dünya halklar›

emperyalizm karfl›s›nda güçsüzlefl-

ti. Emperyalistler dünya halklar›

Halklar için kendili¤inden 
refah ve özgürlük yoktur
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karfl›s›nda kesin zaferini ilan ederek

sömürüyü dizginsizlefltirdi. Sosya-

list sistemin y›k›lmas›yla birlikte

emperyalist sömürünün önündeki

engeller de büyük ölçüde kalkm›fl

oldu. 

Bu süreçte halklar›n emperyaliz-

me karfl› mücadelesi en geri nokta-

ya düfltü. Dünyan›n bir çok ülkesin-

de ulusal kurtulufl savafl› veren, sos-

yalizm mücadelesi veren hareketler,

emperyalizmle uzlaflma noktas›na

girdi. 

‘90’l› y›llardan bu güne emper-

yalistler, dünyan›n dört bir yan›nda

adeta at koflturdular. ““KKüürreesseelllleeflfl--

mmee””,, ““gglloobbaalllleeflflmmee”” diyerek dün-

yay› yeniden flekillendirmeye kalk-

t›lar. Sömürünün dizginsizleflti¤i bu

düzenin ad›na ““YYeennii DDüünnyyaa DDüüzzee--

nnii”” dediler. Bu düzende halklar›n

mücadele etmesine gerek yoktu.

Tüm dünya halklar› bu düzende re-

faha da, demokrasiye de kavuflacak-

lard›.

Ancak öyle olmad›. ‘90’l› y›llar-

dan 2000’lere gelindi¤inde “Yeni

Dünya Düzeni”nde dünya halklar›-

n›n gördü¤ü ne demokrasi, ne de re-

faht›. Açl›k, yoksulluk, sömürü ve

zulümden baflka bir fley de¤ildi. 

Bu süreç, Avrupa ülkelerinde de

farkl› geliflmedi. Sosyalizmin bask›-

s›ndan kurtulan emperyalistler sos-

yal refah›, demokratik haklar› art›k

fazladan görmeye bafllad›. ‘90’lar›n

bafl›ndan itibaren emekçilerin bü-

yük mücadelelerle kazand›¤› haklar

bir bir gasp edildi. Bunun için önce

emekçilerin örgütlülüklerini zay›f-

latt›. Sendikalar› etkisizlefltirdi. Bu-

nu baflard›¤› oranda da hak gasplar›-

na gitti. 

Bugün için emekçilerin sahip ol-

du¤u haklara, refah düzeyine bakt›-

¤›m›zda ‘90’l› y›llarla k›yaslanma-

yacak kadar geriye gitmifltir. Birçok

Avrupa ülkesinde çal›flma süreleri

uzat›lm›fl, emeklilik yafl› kimi ülke-

lerde 67’ye kadar ç›kart›lm›fl, sos-

yal haklar budanm›flt›r. Bunlar›n ya-

n›s›ra maafllardan çeflitli vergiler ad›

alt›nda kesintiler art›r›lm›flt›r. 

Sadece son bir kaç y›l içinde

“kriz” bahane edilerek emekçilerin

ony›llar› bulan mücadelelerinin so-

nucunda kazand›klar› haklar› gasp

edilmifltir. 

Emperyalizmin

pervas›zl›¤›, eemekçilerin

örgütsüzlü¤ündendir
Avrupa emperyalist devletlerinin

ald›¤› “ekonomik tedbir kararla-

r›”n›n bahsedildi¤i gibi “kriz”le bir

ilgisi yoktur. Kald› ki, kriz, tekelle-

rin krizidir. Krizin sorumlusu emek-

çiler de¤ildir. Fakat tekeller krizi

bahane ederek bbiirriinncciissii;; çok daha

pervas›zlaflarak emekçilerin kaza-

n›lm›fl haklar›n› bir ç›rp›da gasp et-

mek istiyor. ‹‹kkiinncciissii;; kendi krizleri-

ni emekçilerin s›rt›na yükleyerek at-

latmak istiyor. Sonuçta, kriz dö-

nemlerinde de tekellerin karlar›

azalm›yor art›yor. Ancak emekçi-

lerin yoksullaflmas› katmerleflirken

kazan›lm›fl haklar› da gasp ediliyor. 

Bunun nedeni emekçilerin ör-

gütsüzlü¤üdür. Sald›r›lar karfl›s›nda

emekçilerin tekellerin krizini daha

da derinlefltirecek tarzda güçlü, so-

nuç al›c› eylemler yapamamas›d›r.

Elbette bunun nedeni de emekçile-

rin örgütsüzlü¤üdür. Güçlü örgütlü-

lüklere sahip olmamas›d›r. 

Kimi akl›evveller ise kriz döne-

minde burjuvaziye ““aakk››ll”” veriyor.

Çözüm önerilerinde bulunuyor.

Burjuvazi ne yapaca¤›n› bilmedi-

¤inden yapm›yor bunlar›. ““EEkkoonnoo--

mmiikk tteeddbbiirr”” halk› soygun kararlar›-

d›r. “Kriz” bunun için en elveriflli

ortamd›r. 

Tekeller yüzy›l›n deneyimine sa-

hiptir. Halklar›n en fazla nas›l sö-

mürülece¤ini bilir. 

Bugün Avrupa emparyalist ülke-

lerinde iflsizlik h›zla büyümektedir.

Bunun nedeni de yine emperyaliz-

min temel niteli¤idir. 

Emperyalist ttekeller için

temel oolan KKAR’d›r
Tekeller daha çok kar elde etmek

için Avrupa’daki fabrikalar›n› iflçili-

¤in en ucuz oldu¤u Do¤u Avrupa,

Çin, Hindistan ve Türkiye gibi

emek gücünün ucuz oldu¤u ülkele-

lere kayd›rm›flt›r. Bunun sonucu

olarak Avrupa ülkelerindeki iflsizlik

h›zla büyümüfltür. Emperyalist te-

keller büyüyen iflsizli¤i ucuz ifl gü-

cü yaratmak için kullanmaktad›r. 

Yine büyüyen iflsizli¤in sorum-

lusu olarak göçmen iflçiler gösteri-

lerek ülke halk›n›n sisteme olan öf-

kesi göçmenlere yöneltilmektedir. 

Halktan, emekten yana olan hiç

kimsenin, devrimcilerin görevi te-

kellere ak›l vermek, onlar›n krizden

kurtulmalar› için öneride bulunmak

olamaz. Emekten, halktan yana

olanlar›n görevi tekellerin krizini

daha da derinlefltirmek için emekçi-

leri örgütlemek ve mücadele etmek

olmal›d›r.

Emperyalistler yeni-sömürgele-

ri Yunanistan’› önce borç bata¤›n›n

içine çektiler. Borç krizi getirdi.

Krizi çözmek için tekrar borç ver-

diler ve borçlar›n ödenebilmesi için

de, Yunanistan hükümetine halk›

açl›k ve sefalete götürecek ekono-

mik kararlar› almay› dayatt›lar. 

Bu kararlarla emekçilerin kaza-

n›lm›fl haklar› gasp edildi, ücretler

düflürüldü. Çal›flma saatleri art›r›l-

d›. Halk tasarruf ad›na açl›¤a mah-

kum edilirken, tekeller Yunanis-

tan’›n askeri harcamalara milyar-

larca Euro ay›rmas›na karfl› ç›km›-

yor. Yunanistan’a verilen krediler

tart›fl›l›rken, Fransa ve Alman-

ya’n›n Yunanistan’a f›rkateyn, heli-

kopter, savafl uça¤› ve denizalt› sat-

mak için birbirleriyle k›yas›ya re-

kabet ettikleri aç›¤a ç›kt›. 

Aç›¤a ç›kan bilgilere göre

““FFrraannssaa vvee AAllmmaannyyaa lliiddeerrlleerrii yyaarr--

dd››mm kkoonnuussuunnddaa aannllaaflflmmaaddaann öönnccee

YYuunnaanniissttaann’’››nn kkeennddii üüllkkeelleerriinnddeenn

ssiillaahh aall››mm›› iiççiinn ggöörrüüflflmmeelleerrii ssüürr--

ddüürrmmee kkaarraarr›› aallmmaayyaa zzoorrllaadd››..”” 

Yunanistan’a verilen krediler “kriz”den ç›kmak
için miydi, silah sat›n almak için mi?
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Devrimcilik; kahramanl›klar, di-

renifl destanlar› yaratarak egemenle-

rin korkulu rüyas› olmakt›r. 

Devrimcilik; devrim ve sosyalizm

bayra¤›n› yükseklerde dalgaland›rarak,

savaflarak emperyalizm ve iflbirlikçile-

rine karfl› zaferler kazanmakt›r.

Genç veya yafll›, belki çocuk ol-

makt›r. 

Her yafltan vard›r içlerinde. 

Kad›n, erkek birliktedirler. 

Alevi, Sünni her mezhepten ve

dinden, Türk, Kürt, Laz, Çerkez,

Arap... her ulustan halkt›lar. 

Devrimcidirler. 

Savafl›rken veya flehit oldukla-

r›nda 16’s›nda, 20'sinde, 30'unda,

40'›ndad›rlar.

Cephe içerisinde;

her yafltan, her ulustan

bir arada, büyük bir aile-

nin içerisindedirler. 

Bir ömür boyu sürer

kavgalar›. 

Bir ömür boyu dev-

rimci kalmakt›r devrim-

cilik. 

Devrimcilik, flehit

düflenler mutlu ve huzur-

lu olarak topra¤a düfler-

ken bu büyük aile içinde

olanlar ve her gün cephe

saflar›na kat›lanlarla ya-

flamak ve yaflatmak için

kavgaya devam etmektir.

Onlar; halk›n kurtuluflu ve özgür-

lü¤ü u¤runa yürütülen savaflta, des-

tanlar yaz›larak, kahramanl›klar yara-

t›larak oluflturulan tarihin içindedirler. 

Devrimcilik; anlaml› bir hayat›n,

güzelliklerin içinde olmakt›r. 

Devrimcilerin kavgalar›, yaflam-

lar›, dünyan›n en güzel, en onurlu, en

namuslu güzellikleriyle doludur. 

Devrimcilik; halk›n çekti¤i ac›la-

r›, yaflad›¤› sefaleti, gördü¤ü zulmü

her zaman yüreklerinde ve beyinle-

rinde hissetmektir.

Devrimcilik; hissettiklerinin

gere¤ini yapmakt›r. 

Bunu yapmak mücadelenin

ihtiyac›n› karfl›lamakt›r.

Bunun için emek harcayarak,

ifllerine yo¤unlaflmakt›r.

Zaferler kazanmakt›r devrimcilik.

Devrimcilik; bilinç olarak, inanç

olarak kendilerini ve örgütlerini bü-

yüterek, halk› örgütlemek, savaflmak

ve savaflt›rmakt›r.  

Faflizme ve kapitalizme karfl›

sürdürdü¤ümüz bu savafl, tüm halk

güçlerinin birli¤iyle, mücadelesiyle

zafere ulaflacak. Devrimcilik, savafl

kesintisiz sürdürmektir.  

Savafl›m›z; faflizme karfl› demok-

rasi, emperyalizme karfl› sosyalizm

içindir. Topra¤› iflleyen, fabrikada üre-

ten ve eme¤iyle, al›n teriyle yaflayanlar

üretmedi¤inde, burjuvazi için hiçbir

fleyin anlam› yoktur. Onlar sömürüleri-

ni ancak emekçilerin, halk›n yaratt›¤›

de¤erlerle kazanabilirler. 

Her türlü de¤eri üreten emekçi-

ler, aya¤a kalkt›¤›nda, isyan bayra¤›-

n› kald›rd›¤›nda faflist devlet ve tüm

kapitalistler, tanklar›yla, panzerleriy-

le, polis ve jandarmas›yla, tüm güç-

leriyle halk›n karfl›s›na ç›karlar.

Ancak bu mücadeleyi durdura-

mazlar. 

Her aya¤a kalk›fl, her isyan, ye-

ni büyük mücadelelerin önünü açar.

Devlet bugüne kadar halk›n mü-

cadelesini, devrim mücadelesini kan-

la bo¤arak, halk› bölerek, güçten dü-

flürerek ve birbirine karfl› k›flk›rtarak

yok etmek istedi. 

Ancak bu mücadeleyi durduramad›. 

Tekrar tekrar halk›n mücadelesi

bu topraklarda güçlenerek boy verdi. 

Halk›n ve devrimcilerin mücadele-

si emek, onur ve namus mücadelesidir. 

Bu mücadele faflist devlete ve ka-

pitalizme karfl›d›r. 

‹flçilerin, köylülerin, esnaf›n, ö¤-

rencilerin, tüm halk güçlerinin saf›

devlet karfl›s›nda olmak ve ona karfl›

mücadele etmektir. 

Emperyalizme ve faflizme karfl›

mücadele; devlete, sömürü ve zulme

karfl› mücadele etmektir. 

Savafl›m›z, sömürüye karfl› sos-

yalizm kavgas›d›r. 

Eme¤iyle insanca yaflamak, onu-

runa ve namusuna sahip ç›kmak, sö-

mürüye izin vermemek ve kapitalizme

karfl› mücadele etmektir. 

Bu mücadele; her

gün iflinden, ekme¤inden

olan, açl›kla bo¤uflan, se-

falet içinde yaflayan hal-

k›n, açl›¤› yaratan sömü-

rücülere karfl› yürüttü¤ü

mücadeledir.

Sömürüyü, sefaleti,

açl›¤› yaratan kapitaliz-

min yok edilmesi, sosya-

lizmin kurulmas›yla sö-

mürü ortadan kalkacakt›r. 

Savafl›m›z, emperya-

lizme karfl› ba¤›ms›zl›k

savafl›d›r. 

Ülkemiz, ekonomi-

sinden politikas›na, kül-

türüne kadar her fleyiyle IMF ve NA-

TO gibi emperyalist kurum ve kuru-

lufllar›yla emperyalizme ba¤›ml› bir

ülkedir. 

Vatan›m›z›n özgürlü¤ü için mü-

cadele, emperyalizmin ülkemizdeki

varl›¤›na son vermek ekonomik, si-

yasi, askeri, kültürel olarak kurulan

aç›k-gizli tüm iliflkileri bitirmektir.

Bu mücadele, emperyalizme karfl›

devrimcilerin, vatanseverlerin, hal-

k›n ba¤›ms›zl›k mücadelesidir. Sava-

fl›m›z adalet, özgürlük ve demokrasi

savafl›d›r.

HALKIN VE DEVR‹MC‹LER‹N
MÜCADELES‹ EMEK, ONUR VE

NAMUS MÜCADELES‹D‹R. 
DEVR‹MC‹L‹K YAPMAK

BÜYÜK B‹R ONUR VE BÜYÜK
B‹R HAYATTIR. 

ÖğretmenimizÖğretmenimiz
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Ülkemizde her fleyiyle tam bir

hukuksuzluk ve adaletsizlik vard›r.

Kay›plar, katliamlar, infazlar, iflken-

celer devletin politikas›d›r. 

Sokakta, mahallede, okulda, ifl-

yerinde, fabrikada, k›rda ve flehirde

katliamlar, infazlar yap›lmakta, ifl-

kence sürmektedir. 

Ülkemiz hiçbir demokratik hak-

k›n, en temel özgürlüklerin bile olma-

d›¤› faflist bir iktidarla yönetiliyor. 

Halk›n hiçbir kesiminin düflün-

dü¤ünü söyleme, hak arama, örgüt-

lenme özgürlü¤ü yoktur. 

Her fleyi belirleyen emperyalist-

ler ve iflbirlikçi tekellerdir. 

Demokratik haklar ve özgürlük-

ler için mücadele eden herkesin kar-

fl›s›na faflist devletin anayasas›, ya-

salar›, polis copu, iflkenceler ve ha-

pishaneleri ç›kar. 

Halk›n hak ve özgürlük taleple-

ri için mücadelesi, özgürlük ve ada-

let için mücadele, sömürücülerin ve

zalimlerin faflist devletine karfl› mü-

cadeledir. Bu mücadele halk›n de-

mokrasi için mücadelesi, halk de-

mokrasisi için mücadeledir. ‹nsanca,

onuruyla ve namusuyla yaflamak,

ba¤›ms›zl›k ve özgürlük, sömürüye

karfl› savaflmakt›r. 

Özgür, onurlu ve namuslu ya-

flam ancak ba¤›ms›z, özgür ve sö-

mürünün olmad›¤› bir ülke için veri-

len bir mücadeleyle mümkündür. 

Bu kavgada dost olanlar, saf tu-

tanlar halk ve devrimcilerdir. 

Düflman ise bir avuç sömürücü

asalak, zorbad›r. Halk›n kurtuluflu, fa-

flist devletin y›k›larak halk›n iktidar›-

n›n kurulmas›ndad›r. Sürdürdü¤ümüz

savafl, insanca ve onurlu yaflam›n, ba-

¤›ms›zl›¤›n ve özgürlü¤ün savafl›d›r.

Halk iktidar›n› kurmak için yürüttü¤ü-

müz savaflla, faflist devlet y›k›lacak,

halk iktidar› kurulacakt›r. 

Savafl›m›z tüm uluslardan, her

milliyetten, her din, mezhep ve

inançtan halk›m›z›n kurtuluflu, ada-

let, eflitlik, onurlu yaflam savafl›d›r. 

Ülkemizde devrim, emperyaliz-

min ve oligarflinin zorba yönetimi,

faflist iktidar›n›n y›k›lmas›yla, hal-

k›n silahl› savafl›yla gerçekleflecek-

tir. "Halk›n silahl› savafl›, Devrimci

Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi'nin

öncülü¤ünde flehirde ve k›rda silahl›

propagandan›n, gerilla savafl›n›n ge-

lifltirilmesi, yayg›nlafl›p güçlenerek

gerilla ordusuna varmas›yla, artan

halk hareketleri ve yöresel ayaklan-

malarla birlikte, halk ordusunun

oluflmas› ve en nihayet topyekûn

ayaklanmayla, oligarflik devleti y›-

karak Devrimci Halk ‹ktidar›’n› ku-

rar." (Kongre Belgeleri II, Kararlar

Syf: 147) Halk savafl›n›n ilk evresi,

silahl› propaganda temelinde flekil-

lenen öncü gerilla savafl›d›r. Halk

savafl›, ülkemizde Politikleflmifl As-

keri Savafl Stratejisi’yle yürütülür.

fiehirde ve k›rda gerilla savafl› temel

olurken ekonomik ve demokratik

mücadele, ideolojik mücadele sür-

dürülür. Silahl› mücadele d›fl›ndaki

tüm mücadele biçimleri temel savafl

biçimine ba¤l› olarak, onu güçlendi-

rici flekilde yürütülür. Ülkemizde

anti-emperyalist, anti-oligarflik dev-

rimle sömürü düzenine son verile-

cek, demokratik özgürlükleri sa¤la-

yacak olan halk›n kendi iktidar› ku-

rulacakt›r. Ülkemiz ba¤›ms›z, de-

mokratik bir ülke olacakt›r. 

Özgür vatan›m›zda üretenler

eme¤inin karfl›l›¤›n› al›rken, düflün-

ce suç olmayacak, e¤itim halk için

ve bilimsel bir e¤itim olacakt›r. 

Her halk ve ulus kardeflçe ve

birlikte yaflarken; dilini, kültürünü

özgürce kullanabilecek ve Kürt hal-

k› kendi kaderini tayin edecek. 

‹nançlar bask› alt›nda olmayacak. 

Emperyalizmle her türlü siyasi,

ekonomik, askeri ba¤›ml›l›k iliflkile-

rine son verilirken, yeralt› ve yerüs-

tü kaynaklar›m›z emperyalistlere

peflkefl çekilmeyecek. 

IMF'nin, Dünya Bankas›'n›n bo-

yunduru¤u olmayacak ba¤›ms›z, de-

mokratik ve sömürünün olmad›¤›

ülkemizde zulüm ve soygun düzeni

yerle bir edildikten sonra, adalet ve

eflitlik hüküm sürecek, halk›m›z›n

onurlu bir yaflam› olacakt›r. 

Ülkemizde halk›n iktidar› ku-

rulduktan sonra, kavgam›z orada

kalmayacak. Sosyalist üretim yap›-

l›rken, enternasyonalist görevlerimi-

zi yerine getirerek tüm dünya sömü-

rüsüz ve özgür oluncaya kadar sava-

fl›m›z devam edecektir. 

‹flte böyle bir ülkede devrimci-

lik yapmak, devrim yapmak büyük

bir onur, büyük bir hayatt›r. 

ÖRGÜTÜN GGÜCÜ 

Tek insan nedir ki? 

Sadece bir damla... 

Uçsuz bucaks›z gökyüzünün

Bofllu¤una savrulmufl

Sarhofl bafl›bofl 

Bir ya¤mur damlac›¤›...

Tek insan neye yarar? 

Azg›nca u¤uldayan 

f›rt›nalar alt›nda

Kuflat›nca onu 

o kudurgan sanc›lar 

Dayan›nca ba¤r›na

kanl› elleri yeryüzünün

Tek insan ne yapabilir 

Sinip gizlenmekten baflka? 

Yaflayan en yüce güç 

En afl›lmaz barikat 

Halk›n örgütüdür... 

T›pk› bir okyanus gibi kurumaya 

Örs gibi, çekiç gibi 

fiekil veren demire; 

Kabaran dalgalarla karfl›layan 

U¤uldayan rüzgâr› 

halk›n örgütüdür... 

Gücü güce ulafl›r 

yükselir, derinleflir 

Ar›n›r, dayan›klan›r 

Denizde bir damla olunca insan ...

Al savur benim de yüre¤imi 

Ufkuna kat, atefllendir,

flekil ver bak›fllar›ma, 

Beni yalç›n güzellikler kufland›r 

Sars›lmaz yi¤itlerle donat 

Sevgini yenilmez, 

sevincini ulafl›lmaz k›l düflmana 

Öfkeni bile, gürlefltir, 

Bilgimi rüzgâr›mla ayd›nlat, 

Örgütüm al beni 

Halk›mla yeniden yarat 

(Nihat Behram, Yal›n Yürek) 
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DDeevv--GGeennççlliilleerr ‹‹SSTTAANNBBUULL’’ddaann

AANNKKAARRAA’’yyaa ppaarraass››zz ee¤¤iittiimm iiççiinn

yyüürrüüddüü......

DDeevv--GGeennçç’’iinn 4400.. YY››ll››nnaa yyaarraaflfl››rr

bbiirr yyüürrüüyyüüflfl oolldduu

‹‹flflttee yyüüzzlleerrccee kkiilloommeettrreelliikk yyooll--

llaarrddaa bbiirr kkeezz ddaahhaa ggöösstteerrddiikk;;

TTÜÜRRKK‹‹YYEE HHAALLKKLLAARRIINNIINN BB‹‹RR

DDEEVV--GGEENNÇÇ’’‹‹ VVAARR!!

-- DDeevv--GGeennççlliilleerr ‹‹ssttaannbbuull--KKaarr--

ttaall’’ddaann;; Gebze’ye, Yalova’ya,

Gemlik’e, Bursa’ya, ‹negöl’e, Bo--

züyük’e, Eskiflehir’e, yürüyerek

AANNKKAARRAA’’ya vard›lar.

Tam 1133 ggüünn boyunca, kilometre--

lerce yol yürüyerek AANNKKAARRAA’ya

vard›lar

Ya¤mur demeden, açl›k deme--

den, uykusuzluk demeden, ayaklar›--

n›n a¤r›lar›na ald›r›fl etmeden, AANN--

KKAARRAA’ya vard›lar

Dev-Gençliler geçtikleri, u¤ra--

d›klar› her yerde “nniiyyee yyüürrüüddüükkllee--

rriinnii”” vvee hhaakk aallmmaa mücadelesini an--

latt›lar.

Geçtikleri her yerde “nneeddeenn ppaa--

rraass››zz ee¤¤iittiimm”” istediklerini anlatt›lar

Yürüyüfl kolunda, molalarda, ko--

naklarken, aç›klama yaparken halk

hep yanlar›ndayd›.

Yürüyüfl boyunca, hakl› bir tale--

bi savunman›n  nas›l destek buldu--

¤unu gördüler.

Tüm zorluklar› inaçla, kararl›l›k--

la aflt›lar, AANNKKAARRAA’ya vard›lar.

Dev-Genç ruhu ile yürüdüler.

AANNKKAARRAA’da direnifl, AANNKKAA--

RRAA’da kavga vard›.

Yürütmeyiz diyenlere, barikat

kurup engel olanlara cevap direniflti

Gaz bombalar›, joplarla 4 kez

sald›rd›lar. Her seferinde gençlik

daha güçlü cevap verdi.

Yürüyecek, imzalar› kendileri

teslim edecekti.

Direndiler, kazand›lar...

Direndiler, yürüdüler...

‹mzalar› yürüyerek, sloganlar›

alk›fllar›, z›lg›tlar› ile teslim ettiler.

Günler süren yürüyüflü Meclis

önünde direniflle taçland›rd›lar.

1100.. GGüünn 

Sabah›n erken saatlerinde gece

konaklan›lan Kaymaz Mevkii’nden

07.00’da yürüyüfle baflland›. Bu

mevkiden itibaren Ankara’ya top--

lam 3 günlük mesafe kald›.

10. günde ‹skenderun’dan iki ki--

flinin  kat›lmas›yla yürüyüfl kolu 42

kifliye ulaflt›.

Sivrihisar girifline kadar toplam

23 km yürünerek saat 14.10’da ye--

mek molas› verildi 10. gün toplam

37 km yüründü.

Dev-Gençliler yol boyunca hal--

k›n ilgisiyle karfl›laflt›. Mola verilen

yerlerde, yürürken yol yap›m çal›fl--

mas› yapan iflçiler ile sohbet edile--

rek yürüyüflün amac› anlat›ld›. Bir--

çok kifli arabalar›ndan alk›fllayarak

el sallayarak destek verdi. 

Paras›z e¤itim için ad›m ad›m An--

kara yürüyüflü en bafl›ndan beri fiziki

anlamda bir sald›r›ya u¤ramasa da po--

lis ve jandarma geçilen her ilde psiko--

lojik anlamda rahats›z etmeye, kor--

kutmaya çal›flt›lar. Sivil polisler ka--

mera çekimi yaparak, jandarma ise il

ve ilçe d›fllar›nda kendi denetiminde

oldu¤u yerlerde yol boyunca takip

ederek, sözde güvenlik alarak rahats›z

etmeye çal›flt›. Yürüyüfl devam eder--

ken saat 19.30’da jandarma araç kon--

trol noktas›ndan geçerken Dev-

Gençliler’e kimlik kontrolü yap›lmak

istendi. Arama karar›n› inceleyen

Dev-Gençliler karar›n güzergah üze--

rindeki flüpheli araçlar ve araçlar içe--

risindeki flah›slar için ç›kar›lm›fl oldu--

¤unu belirttiler. Bu keyfi uygulama--

n›n ard›ndan yola devam edildi. 

1111.. GGüünn

Dev-Gençliler saat 7.00’da Po--

latl›’ya 50 km, Ankara’ya 125 km

kala yola koyuldular.

Dev-Gençliler Ankara il s›n›r›n›

alk›fllarla z›lg›tlarla karfl›lad›. Yol

boyunca köylülerden ve kamyon flo--

förlerinden destek gören Dev-

Gençliler yürüyüfl zaman›n› yolda

tesis olmad›¤›ndan bugün biraz da--

ha uzun tutmak zorunda kald›lar.

Sekiz saat yürünerek 14.55’te bir

Dev-Gençliler Paras›z E¤itim
Talepleriyle Ankara’dayd›lar!

““DDeevv--GGeennçç''iinn 4400.. yy››ll››nnaa

yyaarraaflfl››rr oollmmaass››nn›› iissttiiyyoorrdduukk,,

ççookk iiyyii oolldduu.. SSeevviinnççlliiyyiizz.. HHaa--

lleenn yy››ll››nn yyaarr››ss››nnddaayy››zz vvee bbiizz

ddoolluu ddoolluu ggeeççiirriiyyoorruuzz 4400.. yy››--

ll››mm››zz››.. ÇÇookk öö¤¤rreettiiccii oolldduu yyüü--

rrüüyyüüflfl.. HHaakkkk››yyllaa yyaarr››nn ddaa

mmeecclliissee yyüürrüüyyüüpp iimmzzaallaarr››mm››--

zz›› vveerreelliimm ddiiyyoorruuzz.. EE¤¤eerr

öönnüümmüüzzee ppoolliiss çç››kkaarr vvee yyüü--

rrüüttmmeezzssee yyüüzzlleerrccee kkiilloommeettrree

yyüürrüüddüükk 5500 mmeettrree yyüürrüüttmmeezz--

sseenniizz oollmmaazz ddiiyyeeccee¤¤iizz””
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benzin istasyonunda mola vererek

yemek yediler. Bu s›rada pancar tar--

las›ndaki iflçilerin ça¤›rmas›yla yan--

lar›na giden Dev-Gençliler  sorunla--

r›n› da dinledi. Onlarda t›pk› di--

¤erleri gibi kendi s›k›nt›lar›n› an--

latt›lar ve bizim için de yürüyün

derken “umar›m sizin istedi¤iniz

olur da sesiniz duyulur” dediler.

Saat 20.00’da Ankara Polat--

l›’ya girildi. Burada bir benzin is--

tasyonunun sahipleriyle konuflula--

rak kal›nmas› için uygun bir yer

ayarland›. 

1122.. GGüünn

Dev-Gençliler sabah saat

7.45'te yola koyuldular. Ankara'ya

ad›m ad›m yaklaflt›¤› bu günlerde

hem ANKARA'YA yaklaflman›n

verdi¤i mutluluk hem de bu zorlu

yürüyüflü baflar› ile devam ettir--

menin gururu ile bafllad›lar ad›m--

lar› atmaya.

Sabah›n ilk saatlerinde yollara

düflen elbette iflçilerdi. Yolda “Para--

s›z E¤itim” talepli önlükleriyle yü--

rüyen Dev-Gençliler’i servislerin--

den görüp onlar› yolda karfl›lad›lar.

Yol üzerinde kurulmufl olan bir bil--

ye fabrikas›n›n önünden geçerken

fabrikan›n iflçileri, güvenlik görevli--

leri Dev-Gençliler’e “bir çay›m›z›

için dinlenin, biraz ayaklar›n›z› y›--

kay›n” diyerek gençleri içeri ald›lar.

Bir taraftan sular›n› ve çaylar›n› içer--

lerken bir taraftan da sohbet ettiler.

Firman›n doktoru da ayaklar› yaral›

olan ve rahats›z olan Dev-Gençliler’e

yard›mc› oldu. ‹flçilerden birkaç› “siz

bizim çocuklar›m›z için yürüyorsu--

nuz iyi yap›yorsunuz direnmeden bir

fley olmuyor, inflallah baflar›l› olursu--

nuz bizim için de yürüyorsunuz” de--

diler. Saat 10.30'da yürüyüfl tekrar

bafllarken herkes tekrar iyi dileklerini

ve baflar›l› olmalar› için destekledik--

lerini dile getirdiler.

Ö¤len saat 15.00'da durularak

Temelli ç›k›fl›ndaki bir parkta ye--

mek yenirken pikni¤e gelen aileler--

le konuflulup imza topland›. Yap›lan

konuflmalarda aileler “biz karne pa--

ras›n› vermezsek çocuklar›m›za

karnelerini vermiyorlar. Bu hükü--

met bizi bu hale getirdi ben de ço--

cuk okutuyorum siz flimdi bizim ço--

cuklar›m›z için de yürüyorsunuz”

derken “kendinize dikkat edin size

gaz atmas›nlar aman hasta olmay›n”

diye de dileklerini ilettiler. 

1133.. GGüünn 

Paras›z e¤itim için ad›m ad›m

Ankara yürüyüflünün 13. gününde

Ankara’ya Abdi ‹pekçi Park›’na va--

r›ld›. Bir önceki gece konaklan›lan

yerden Ankara’ya 35 km’lik mesa--

feyi aflarak saat 17.30’da Abdi ‹pek--

çi Park›’na girifl yap›ld›.

Bir önceki gecenin ayaz› sabah›n

›fl›klar›na yerini b›rak›rken fabrikan›n

bekçisi Dev-Gençliler için atefl yak--

m›flt›. Yap›lan kahvalt› sonras› çeki--

len halayla, Ankara’ya 35 km kala

yola koyuldular. Yürüyüfl kolu Anka--

ra’ya az kalmas›n›n ve bu zorlu yol--

culu¤u bitirmenin verdi¤i coflkuyu

slogan ve marfllar›nda duyuruyordu.

Yürüyüfl kolunu 10.30’da Ümit--

köy’de Ankara Gençlik Derne--

¤i’nden ö¤renciler karfl›lad›. Yürü--

yüfl Ankara Gençlik Derne¤i üyesi

ö¤rencilerin kat›l›m›yla devam etti.

Verilen aran›n ard›ndan yürüyüfle

baflland›¤› s›rada iki genç ilk önce

ne oldu¤unu sorup daha sonra elle--

rinde var olan bir koli simidi b›rak--

t›lar. 

MMuurraatt EEflfliiyyookk ((ooppeerr aattöörr))

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: E¤itimin

paral› olmas›yla ilgili neler düflünü--

yorsunuz?

MMuurraatt EEflfliiyyookk:: Paras›z e¤itime

destek veriyorum. Paral› e¤itim tüm

halk›n zarar›nad›r. Özelliklede oku--

yan insan›n zarar›nad›r. Ondan kay--

nakl› destekliyoruz yürüyüflünüzü.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Çocukla--

r›n›z var m›? Onlar› okutmakta zor--

luk çekiyor musunuz?

MMuurraatt EEflfliiyyookk:: Evet üç çocu¤um

var. Biri ortaokul üçe gidiyor, biri il--

kokul befle gidiyor, di¤eri befl yafl›n--

da. Para yetifltiremiyoruz... Bütçemi--

zin dörtte ikisinden fazlas›n› onlara

ay›r›yoruz evinde içinde bu yüzden

problemler ç›k›yor.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Son olarak

söylemek istedi¤iniz bir fley var m›?

MMuurraatt EEflfliiyyookk:: Ben size sonuna

kadar destek veriyorum. Paral› e¤iti--

me hay›r. Herkesin okuma hakk› var--

d›r.

*

SSeerrkkaann KKaarr aabbuulluutt ((ooppeerr aattöörr))

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: E¤itimin

paral› olmas›yla ilgili ne düflünüyor--

sun?

SSeerrkkaann KKaarr aabbuulluutt:: Hakk› ola--

n›n okuyabilmesi için paras›z olmas›

gerekiyor. Zaten paras› olan okuyor.

Onlar da zaten yurt d›fl›nda okuyor

fakir olan okuyam›yor. Paral› e¤itim

en büyük adaletsizliklerden biri.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Yapt›¤›--

m›z yürüyüflle ilgili düflünceleriniz

neler?

SSeerrkkaann KKaarr aabbuulluutt:: Herkesin ra--

hat bir flekilde okumas› gerekiyor.

Bu konuda birilerinin önayak olmas›

gerekiyor. Belki de birileri sesinizi

duyacak inflallah sesiniz duyulur.

Emekleriniz bofla gitmez. Bu iflin

Tayyip’i Baykal’› yok baflkalar› olsa

da ayn› olacak.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu:: Son ola--

rak düflünceleriniz nelerdir?

SSeerrkkaann KKaarr aabbuulluutt:: Destekliyo--

rum, yolunuz aç›k olsun. Bir gün ka--

zanaca¤›z. 

““BBiirrççookk kkeessiimm bbaass››nn vveerr--

mmeezzssee bbiirrflfleeyy oollmmaazz flfleekklliinnddee

yyaakkllaaflfl››yyoorr aammaa iiflflttee bbiizz yyaa--

flflaarraayyaakk ddaa ggöörrddüükk vvee ggööss--

tteerrddiikk kkii oolluuyyoorr.. ‹‹nnssaannllaarraa

uullaaflfltt››kk,, oonnllaarraa kkeennddiimmiizzii

aannllaatttt››kk.. BBaaflflkkaa yyoolluu yyookk iiflflttee

tteekk tteekk ggiiddiipp aannllaattaaccaa¤¤››zz

kkeennddiimmiizzii hhaallkkaa,, ddiiyyoorr.. VVee

kkeennddiinnii hhaallkkaa aannllaatttt››¤¤››nnddaa,,

oo sseennii aannll››yyoorr,, oonnaa uullaaflflaabbii--

lliiyyoorrssuunn.. BBuu yyüürrüüyyüüflfl hheeppii--

mmiizz iiççiinn ççookk öö¤¤rreettiiccii oolldduu,,

ççookk ddeerrsslleerr aalldd››kk kkeennddiimmiizzee..

BBaazzeenn 1133 ggüünnddee bbuu kkaaddaarr

ççookk flfleeyyii yyaaflflaamm››flfl oollmmaakk ssaann--

kkii mmüümmkküünn ddee¤¤iillmmiiflfl ggiibbii

ggeelliiyyoorr aammaa bbiizz yyaaflflaadd››kk..””

EEnn BBüüyyüükk HHaallkk KKoorroossuunnaa SSiizz DDee KKaatt››ll››nn!!
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Yürüyüfl kolu Ankara’n›n da ka--

t›l›m› ile 53 kifliye ulaflt›. 16.00’da

ODTÜ yak›nlar›nda bir köprü alt›n--

da yemeklerini yiyerek Maltepe gü--

zergâh›ndan S›hhiye’ye geçtiler bu--

rada iki ö¤renci yürüyüfl koluna ve

sloganlara efllik etti.

Abdi ‹pekçi Park›’nda ‘Paras›z

E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z’ masas›

günlerdir aç›l›yor ve paras›z e¤itim

kampanyas› günlerdir halka anlat›l›--

yordu. Günlerdir masa aç›lan ve de--

falarca direnifllere flahit olan park

saat 17.30’da Dev-Gençliler’in

“Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n Dev-

Gençliler” sloganlar›yla yank›land›. 

Parkta Dev-Gençliler’i TAYAD-

’l› Aileler, KESK, SES’ten destek

olmaya gelenler karfl›lad›lar. Park›n

ortas›ndaki ele as›lan Dev-Genç

bayraklar› metrelerce öteden park›n

sahiplerini bekliyordu.

Sloganlar, marfllar ve türkülerle

birlikte girilen parkta saat 18.00’a ka--

dar beklenerek bir bas›n aç›klamas›

yap›ld›. Aç›klamay› okuyan fiahin

‹m¤a “Bu gün ülkemizde hemen her--

kesin en yak›c› sorunlar›ndan biri

olan paral› e¤itimin bu ülkenin halk›--

na uygulanan en büyük adaletsizlik--

lerden biri oldu¤unu dile getirmek

için yürüdük” diyerek, 31 May›s’ta

meclise yürüyeceklerini bildirdi.

AAdd››mm AAdd››mm YYüürr üüyyeennlleerr AAnnkkaarr aa

SSookkaakkllaarr››nnddaa

Ankara’ya, yapt›klar› program--

dan bir gün önce gelerek 13 günde

varan Dev-Gençliler 30 May›s günü

Sakarya Caddesi’nde, Yüksel Cad--

desi’nde, Güvenpark, YKM ve K›--

z›lay Caddesi civar›ndaki duraklar--

da imza toplad›lar.

Sakarya Caddesi’nde ilk imzalar

ö¤rencilerden geldi. Daha sonra es--

naf ve memurlardan halk›n her kesi--

minden imza atmaya gelenler oldu. 

Eyleme ça¤r›lar yap›l›rken en

mahzun haliyle bir boyac› çocuk önce

dinleyip, sonra okuyup imzas›n› at›p

meslek yerine ayakab› boyac›s› yazd›.

Bir di¤er yandan üniversiteye haz›rla--

nan bir ö¤renci geliyor. “Geçen y›l

üniversiteyi kazand›m ama paras›z--

l›ktan kay›t yapt›ramad›m. Amcam

Tekel iflçisi, babam da iflten at›ld›.

Ben de imza toplayabilir miyim” de--

yip o da bafllad› imza toplamaya. Sa--

karya Caddesi’nde toplam 1056 imza

topland›.

Yüksel’de 985, Güvenpark,

YKM önü ve K›z›lay Caddesi civa--

r›nda ise 1140 tane imza topland›. 

Gençlik Federasyonu Ad›m

Ad›m Ankara Yürüyüflü’nün final

eylemi olarak toplanan imzalar›

meclise götürmek için 31 May›s gü--

nü saat 12.30’da Sakarya Cadde--

si’nde topland›.  

Sakarya Caddesi’nde bas›n aç›k--

lamas› yap›ld›¤› s›rada polis gelerek

bu yürüyüflün belirlenen güzergâh--

tan yap›lamayaca¤›n›, izin verme--

yeceklerini söyledi. ‹srail’in sald›r›--

s›n› bahane eden polis, Ankara’da

gergin bir hava oldu¤unu, bundan

kaynakl› “halk›n farkl› tepkiler” ve--

rebilece¤ini, güvenlik aç›s›ndan so--

run yaflanabilece¤ini, kendilerinin

bu konuda yeterli olamayabilece¤i--

ni söyledi. 

Polisle yap›lan tart›flmalarda

Dev-Gençliler halk›n kendili¤inden

devrimcilere bir tepki göstermeye--

ce¤ini, linç sald›r›lar›n›n halk›n ya--

lanlarla k›flk›rt›lmas› sonucu yaflan--

d›¤›n› söylediler ve belirttikleri gü--

zergâhtan yürüyeceklerini aç›klad›--

lar.

Saat 13.00’da Sakarya Cadde--

sinde yap›lan bas›n aç›lamas›ndan

sonra meclise do¤ru yürüyüfle geçil--

di. Sakarya Caddesi’nden sonra

Yüksel Caddesi’ne girildi¤inde yo--

lun sonunda alt geçit önünde polis

barikat›yla karfl›lafl›ld›. Yürüyüflü

hiç durdurmadan direk barikat›n üs--

tüne do¤ru yürüyen Dev-Gençlile--

r’e polis coplarla sald›rarak, yo¤un

bir flekilde biber gaz› s›kt›. Bu mü--

dahalenin ard›ndan polisin hesapla--

r›na göre da¤›lmas› gereken Dev-

Gençliler tekrar toparlanarak ikinci

kez barikat› zorlamak için haz›rlan--

maya bafllad›lar. Gazdan etkilenen--

lere ilk müdahaleler yap›l›rken Yük--

sel Caddesi’nde bulunan halka poli--

sin neden müdahale etti¤ini, bu ka--

dar meflru bir talebi dile getirmek

için neden meclise yürümelerine

izin verilmedi¤ini anlatt›lar. Polisin

en baflta yapt›¤› “Halk›n farkl› tep--

kileri olabilir, Güvenlik aç›s›ndan

problem olabilir ” demagojisinin

nas›l bir yalan oldu¤u “iflte halk bu--

rada biz devrimciler buraday›z, düfl--

man ise tam karfl›m›zda duruyor”

denilerek halk›n kampanyaya olan

deste¤i ve polisin bu keyfi uygula--

mas› anlat›ld›. 

Yaral›lar›n tedavileri, gazdan et--

kilenenlerin müdahalesinin yap›l--

mas› için yaklafl›k iki saat beklen--

dikten sonra tekrar toparlan›larak

paras›z e¤itim talebinin hakl›, meflru

ve tüm halk›n talebi oldu¤u söyle--

nerek toplan›lan imzalar›n ne olursa

olsun meclise götürülece¤i anlat›ld›.

Polis barikat› bir kez daha afl›lmaya

çal›fl›ld›. ‹kinci kez sald›ran polis yi--

ne ayn› flekilde gaz kullanarak, cop--

larla Dev-Gençliler’i durdurmaya

çal›flt›. Bu sald›r›da 4 Dev-Gençli

ald›klar› cop darbeleri ve yo¤un bir

flekilde kullan›lan biber gaz› nedeni

ile yaralanarak hastaneye kald›r›ld›.

Hastaneye kald›r›lan gençlerden bir

tanesi beyin travmas› geçirirken bir

de¤irinin ise cop darbelerinden kay--

nakl› sa¤ el parmaklar›nda çatlaklar

olufltu. 

Müdahaleler s›ras›nda Yüksel

Caddesi’nde bulunan insanlar alk›fl--

layarak eyleme destek verdiler. 13

gün boyunca oldu¤u gibi bugün de

“helal olsun iyi direndiler”, “hakl›--

s›n›z çocuklar arkan›zday›z” diyen--

ler, orada durup ne olaca¤›n› bekle--

yenler polisin “halk farkl› tepkiler

gösterebilir” söylemini adeta bofla

ç›kar›yordu.

‹kinci sald›r›n›n ard›ndan Dev-

Meclis Yürüyüflüne Polis Sald›r›s›
Ve Gençli¤in Cevab›: D‹REN‹fi!
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Gençliler tekrar toparlanarak polis

barikat›na yüklendiler. Yaflanan tam

bir irade savafl›yd›. Yürüyece¤iz de--

nilmiflti bir kere ve verilen sözü tut--

man›n, söyledi¤ini yapman›n so--

rumlulu¤uyla yüklendi Dev-Gençli--

ler.  Polis yine azg›nca sald›rarak

cop ve biber gaz› ile gençli¤i da¤›t--

maya çal›flt› ama yine baflaramad›.  

Yap›lan üçüncü müdahale s›ra--

s›nda iki Dev-Gençli polisin orta--

s›nda kald›. Polis aralar›nda kalan

gençlere adeta azg›nca sald›r›yordu.

Arkadafllar›n›n polisin ortas›nda

kald›¤›n› gören Dev-Gençliler arka--

dafllar›n› almak için polis barikat›na

do¤ru ilerlediler. Burada da yo¤un

bir flekilde biber gaz›na ve copla

sald›r›ya maruz kalan gençlik arka--

dafllar›n› almadan bir yere k›p›rda--

mayacaklar›n› söylediler. Bunun

üzerine polis “tamam iki kifli gelsin

alacaks›n›z arkadafllar›n›z›” diyerek

yolu açt› ve Dev-Gençliler arkadafl--

lar›n› polisin elinden çekip ald›lar. 

Üçüncü sald›r›n›n ard›ndan Dev-

Gençliler saat 17.00 civar›nda otur--

ma eylemi bafllatt›lar. Polis barikat›

kalkana kadar orada oturacaklar›n›

ve eninde sonunda meclise yürüye--

ceklerini belirttiler.  Direniflten etki--

lenen 4 kifli, Dev-Gençliler’’le bir--

likte oturarak eyleme destek verdi.  

DDeevv--GGeennççlliilleerr SSaabb››rrllaa,, ‹‹nnaannççllaa

YYüürr üüddüü

Dev-Gençliler bütün bir gece

Yüksel Caddesi’nde karfl›lar›nda

polis barikat› meclise yürüme karar--

l›l›¤›yla beklediler.

Ayn› gün sald›r› oldu¤u s›rada

bir heyet meclise gönderilerek mil--

letvekilleriyle görüflülmeye çal›fl›l--

d›. fiu an “paras›z e¤itim” istedikle--

ri için arkadafllar›n›n polisin sald›r›--

s›na u¤rad›¤›n› milletvekillerine

iletmek isteyen Dev-Gençliler’e

milletvekillerinin verdi¤i cevaplar

oldukça ilginçti. BDP milletvekili

Ak›n Birdal; “Bu gün Türkiye de--

mokratik mücadele vermenin ne ka--

dar zor oldu¤unu siz de biliyorsu--

nuz. Bunu bilerek gelmiflsinizdir.

Benim flu anda size yapabilece¤im

herhangi bir fley yok. Ama meclise

soru önergesi verebilirim, insan

haklar› mahkemesine baflvurabiliriz

bu konuda, ‹çiflleri Bakanl›¤›’na bir

dilekçe yazabiliriz” diyerek “daha

fazla bir fley yapamay›z” dedi. 

Ayn› flekilde Urfa milletvekili ‹b--

rahim Binici’ye de ‹stanbul’dan An--

kara’ya yürünüldü¤ü ancak bas›n

aç›klamas› yap›p meclise do¤ru yü--

rümek istendi¤inde, polisin sald›rd›--

¤› anlat›ld›. O da bu ülkede demokra--

tik haklar›n ask›ya al›nd›¤›n› söyle--

yerek, nas›l yard›mc› olabilece¤i so--

ruldu¤unda ise; efl baflkanlar üzerin--

den bakanlara ulaflmaya çal›flaca¤›n›

ama onlar›nda kendisine geri dönme--

lerinin güç oldu¤unu belirtti. “Gelip

alanda arkadafllar›m›za destek olur

musunuz?” Diye sordu¤unda ise,

böyle bir yetkisinin olmad›¤›n›, par--

tisiyle konuflmadan böyle bir fley ya--

pamayaca¤›n› söyledi. 

fi›rnak milletvekili Sevahir Ba--

y›nd›r ise kendilerinin de barikatlar›

afl›p Lice’ye giremediklerini söyle--

di. “Yapabilirseniz gelirsiniz” diyen

bay›nd›r “sadece imzalar› verir, ya--

r›n toplant›da görüflülür baflka bir

fley yapamay›z. Bizim orada olma--

m›z sald›r›y› engellemez. Bizimde

yapabileceklerimiz s›n›rl›” diyerek,

alana görevlendirme olmazsa hiç bir

milletvekili oraya gidemez planl›

olmadan bu yap›l›rsa aram›zda so--

run ç›kar dedi. 

Gece boyunca Dev-Gençliler’in

yan›na halktan insanlar gelerek des--

teklerini sundular. Dev-Gençliler’in

yan›ndan geçip evine gittikten sonra

rahat edemeyip bende orada onlarla

birlikte olmal›y›m diyen bir üniver--

site ö¤rencisi geri gelerek önlük gi--

yip sabaha kadar Dev-Gençliler’le

birlikte bekledi. Ayn› flekilde kâ¤›t

iflçisi olduklar›n› söyleyen 30 kiflilik

bir grup genç gece boyunca etrafta

olacaklar›n›, sald›r› olursa etrafta

olacaklar›n› söylediler. Sald›r› za--

man›nda yüksel caddesi esnaf› “biz

ne yapabiliriz” deyip limon verdiler.

Ertesi sabah saat 09.00 s›ralar›n--

da Ankara il emniyet müdürü gelip

yürüyüfl güzergah›n› sordu. Prog--

ramlar›n› önceki gün zaten anlatt›k--

lar›n› belirten Dev-Gençliler’in di--

renifli ve kararl› duruflu karfl›s›nda

yolu açmak zorunda kalan polis,

acizli¤inin bir göstergesi olarak yü--

rüyüfle kat›lacak kitle say›s› üzerin--

den pazarl›k yapmaya çal›flt›. 

Kazan›lan zaferin ard›ndan Dev-

Gençliler’in bir k›sm› halaylar›n›

kurdular. Bir kez daha görüldü ki

kararl› net bir durufl sergilendi¤inde

hiçbir zaman kaybedilmiyordu. 

Bu karal› ad›mlar 9.30 sular›nda

Yüksel caddesinden Güvenpark’a

sert bir flekilde ilerliyordu.  Ferhat

ve Berna’n›n sesi oldular. Bir gün

önce yaralanan travma geçiren arka--

dafllar›n›n sesiyle, parmaklar› çatla--

yan arkadafllar›n›n sesiyle, bunca

sald›r›ya karfl›l›k y›llardan beri veri--

len ve vermeye de devam edilecek

olan “paras›z e¤itim” mücadele--

sinde u¤ran›lan her bask› ve zora

karfl› att›lar sloganlar›n›.

Meclis önüne gelindi¤inde önce

bas›n aç›klamas› yap›ld›. fiafak Yay--

la’n›n okudu¤u bas›n aç›klamas›nda

“500 km ad›m ad›m yürüdü¤ümüz

yolun bitmesine 50 metre kala dur--

durulduk. Polisin azg›nca sald›r›s›--

na u¤rad›k defalarca. Bu sald›r›lar›n

sonucunda 4 arkadafl›m›z yaralana--

rak hastaneye kald›r›ld›. Tüm bunla--

ra ra¤men kararl›l›¤›m›zla ve mefl--

rulu¤umuzla dikildik düflman›n kar--

fl›na. Ve iflte k›r›lmayan irademizle

ve en hakl› taleplerimizle aylard›r

toplad›¤›m›z imzalar›m›zla burada--

y›z”  dedi. 

Ard›ndan imzalarla heyet mecli--

se gönderildi. Dev-Gençliler heye--

tin gelmesini halaylar çekerek,

marfllarla, sloganlarla bekledi.  

Heyet döndükten sonra heyet

ad›na Harika K›z›lkaya önceki gün

milletvekilleri ile yap›lan görüflme--

leri aktard›. ‹mzalar› da teslim ettik--

lerini anlatan K›z›lkaya, Dev-Genç--

liler olarak paras›z e¤itim talebinin

takipçisi olacaklar›n› duyurdu. 

Heyetin aç›klamas›n›n ard›ndan

eylem sonland›r›ld›. Dev-Gençliler

yine slogan ve marfllarla geri

döndüler.

Saat 13.00’da ‹stanbul’dan ve

di¤er illerden gelen Dev-Gençliler

illerine do¤ru yola koyuldular.
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““SSoorruunnuunn aarrkkaa ppllaann››”, “Yaflananlar› okuma”,

“GGüünnddeemmiinn RRöönnttggeenniinnii ççeekkmmee””, “Reenkarnasyon

beklentisi “ , “oottooppssii yyaapptt››¤¤››mm››zzddaa””,, “piyasa tap›nma-

c›l›¤›”, “YYaazz mmoodduunnddaayy››mm””,, “ö¤retilmifl çaresizlik”,

“yyöönnlleennddiirriillmmiiflfl aallgg››””......

Yukar›daki kelime ve kavramlar eminiz ki, bir ço-

¤umuza yabanc› ve anlafl›lmaz gelecektir. Ama bilin ki

ayn› tür örneklerden daha çok var. 

Buraya örnek olarak sadece bir k›sm›n› ald›¤›m›z

kelime ve kavramlar, bir tt››pp ddeerrggiissiinnddee ya da bir eekkoo--

nnoommii ttaarrtt››flflmmaass››nnddaa kullan›lm›fl de¤ildir. Belki komik

gelecek ama “oottooppssii yyaappmmaakk”” kavram› bir siyasal tes-

pit için kullan›lm›flt›r. “ö¤retilmifl çaresizlik”, ““yyöönnlleenn--

ddiirriillmmiiflfl aallgg››”” bir sosyoloji belgesinde de¤il, bir bir siy-

asi hareketin bildirisinden al›nm›flt›r. 

Bu tür kelimelerin bir ço¤u, öylesine özensiz, yer-

siz, anlams›z kullan›lmaktad›r. Kimi özentilerin, kimi

ideolojik savrulmalar›n sonucunda kullanmaktad›r. 

Hergün böyle onlarca kelime, kavram karfl›m›za ç›-

kar›l›yor.. Gün geçtikçe de bu tür kelime ve kavramla-

r›n daha çok istilas›na u¤ruyoruz.

Gazetelerde, televizyonlarda

anlamad›¤›m›z, anlam veremedi-

¤imiz bu kelime ve kavramlar ile

kuflat›l›yoruz. Bunlar› kullanma-

m›z› istiyorlar, bunlar› konuflma-

m›z› istiyorlar. Bu, burjuvazinin

üürrüünnlleerriinnii vvee ddüüflflüünncceelleerriinnii pazarlad›¤› reklam dilidir. 

Burjuvazinin sosyoloji, psikoloji kavramlar›n›, s›n›f

mücadelesinin kavramlar›n›n yerine koymam›z› istiy-

orlar. Bunlarla düflünmemizi istiyorlar. Herbirinin so-

runlu oldu¤u kelime ve kavramlar›n ç›k›fl noktas› elbet-

te, mücadelenin neresinde olundu¤u ile ilgilidir. Uy-

durma, anlams›z ama bir o kadar da mücadele dilinden

uzak olan bir dildir konuflulan... 

Bu dil, halk›n dili de¤ildir. Bu dil mücadelenin dili

de¤ildir. Bu dil, özenli de¤ildir. Bu dil bilimsel de¤il-

dir. Bu dil özentidir, uydurmad›r! 

O nedenle günlük konuflmada kulland›¤›m›z kelime

ve kavramlara özen göstermek zorunday›z. Bizim kendi-

mizi anlatmak gibi, anlafl›lmak gibi bir sorunumuz var. 

Bizim dilimiz böyle olamaz. Anlafl›lmaz, uydurma,

anlams›z ve mücadele dilinden uzak olan bu kelime ve

kavramlar› kullanmamal›y›z.

Bizim dilimiz sade ve anlafl›l›r olmak zorundad›r.

Düflüncelerimizi anlat›rken elbette anlafl›l›r olmak du-

rumundad›r kulland›¤›m›z kelime ve kavramlar. Hiç

kimseye özenmeden, etkilenmeden konuflaca¤›z...

Savaşan
Kelimeler 

Hangi kelimeleri nas›l kullan›yoruz?

Yunus Emre Mahallesi’nde bulu--

nan çeflitli kereler okul idaresinin

yolsuzluk ve usulsüzlükleriyle gün--

deme gelen Mehmetçik ‹lkö¤retim

Okulu'nda son birkaç haftad›r çete--

lerle ad›n› duyuruyor. D›flar›dan ge--

len ve okul içerisinde küçük çocuk--

lardan haraç isteyen, k›z çocuklar›na

yönelik tehdit ve tacizlerde bulunan

serseriler son olarak 27 May›s tari--

hinde okulun bofl bir s›n›f›nda 3 k›z

ö¤renciye yönelik tacizleri sonras›

ö¤renci velileri taraf›ndan dövülerek

okuldan at›lm›fllard›. Tüm bu olan

bitenler karfl›s›nda sessizli¤ini koru--

yan okul idaresi, taciz sald›r›s› sonra--

s› da; "okulumuzun ad› kötüye ç›kar"

anlay›fl›yla olay› örtbas etmek istedi.

Okul idaresinin bu vurdum duymaz

tavr› karfl›s›nda tepki gösteren ö¤ren--

ci velileri 28 May›s günü okulun ö¤--

len ç›k›fl›nda bir eylemle yaflananlar›

halka duyurdular.

Ö¤renci velileri ad›na ilk söz

alan Okul Aile Birli¤i Baflkan› Ay--

han Keskin; "Okulumuzda hem e¤i--

tim aç›s›ndan hem de e¤itim görme--

leri için okula gönderdi¤imiz ço--

cuklar›m›z›n can güvenli¤i aç›s›n--

dan ciddi anlamda sorunlar yaflan›--

yor. Biz bu sorunlar›m›z› okul ida--

resiyle paylaflt›k. ‹lgilenilmedi. Mil--

li E¤itim'e gönderdi¤imiz flikayetle--

re de kay›ts›z kal›nd›." dedi. Serseri

güruhunun Mehmetçik'te bu ilk ola--

y›n›n da olmad›¤›n› ifade eden Kes--

kin, ‹lçe Emniyet Müdürü'nün "ne

yapal›m biz ilgilenemiyoruz” yö--

nündeki sözlerinin ne anlama geldi--

¤ini sordu.

Taciz olay› sonras› tepkilerini

ifade eden ö¤renci velileri, güya ka--

y›t paras› toplaman›n yasak oldu¤u--

nu ama okul da görevli hizmetlinin

paras›n›n bile kendilerinden ç›kar›l--

d›¤›n› söylediler. ‹dareden hiç kim--

senin kendileriyle ilgilenmemesine

öfkelenen veliler bir süre "Müdür

D›flar›" diye slogan att›lar. Okul

müdürünü istifa etmeye ça¤›ran ve--

liler; "sorunlar›m›z çözülene kadar

elimizden ne geliyorsa yapaca¤›z.

Milli E¤itim bu okula tek bir çivi

çakm›fl de¤il. Ya gelsinler sorunlar›--

m›z› çözsünler ya da Mehmetçik'ten

ellerini çeksinler" dediler.

Eyleme yaklafl›k 150 ö¤renci ve--

lisi kat›l›rken okullar›m›zda yaflanan--

lar karfl›s›nda; "Ne yapal›m biz bura--

da bunlarla ilgilenemiyoruz" diyen

polisin akrep denilen araçlarla oku--

lun içinde beklemesi dikkat çekti. 

Okulumuzda Çete ‹stemiyoruz

Paras›z E¤itim ‹çin
Adana’da Çal›flmalar
Sürüyor

Adana’da Çukurova Üniversi--

tesi’nde “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz,

Alaca¤›z!” talebiyle ad›m ad›m

Ankara yürüyüflünün afiflleri ya--

p›ld›. Ayr›ca 28 May›s günü

Doç. Dr. Feyyaz Etiz Lisesi’nde

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca--

¤›z! Harçlar ve Katk› Paylar› Kal--

d›r›ls›n” kufllamalar› yap›ld›.
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GGaazzzzee’ ye ulaflmak isteyen yar-

d›m konvoyuna ‹‹ssrraaiill alçakça sal-

d›rd›. ‹‹ssrraaiill bir kez daha tüm dün-

yan›n gözleri önünde katliamc›l›kta

s›n›r tan›mad›¤›n› gösterdi. 

Sald›r›n›n hedefi sadece gemi-

lerde bulunan yard›m konvoyu çal›-

flanlar› de¤il tüm dünya halklar›d›r.

Bu sald›r› tüm dünya halklar›na

gözda¤› vermek için gerçekleflti-

rilmifltir. GGaazzzzee aç›klar›nda vu-

rulan gemide as›l olarak vurulan

tüm dünya halklar›n›n vicdan›-

d›r. Bu katliam› lanetliyoruz.

Sald›r›dan sadece siyonist ‹srail

de¤il onun her zaman arkas›nda

olan AAmmeerriikkaann eemmppeerryyaalliizzmmii

de sorumludur. ‹srail, Amerika’

n›n Ortado¤u’daki vurucu gücü,

jandarmas›d›r.

GGaazzzzee’de ‹srail sald›r›rken AAnn--

kkaarraa’da ise AKP‘nin polisi sald›r›-

yordu. Paras›z e¤itim istemek için

Meclise yürümek isteyen GGeennççlliikk

FFeeddeerraassyyoonnuu üyeleri AKP iktidar›-

n›n polisi taraf›ndan Ankara Yüksel

Caddesi’nde tam 44 kez sald›r›ya u¤-

rad›lar. 

Tekrar tekrar coplarla, gazlarla

sald›ran AAKKPP’nin polisi GGeennççlliikk

FFeeddeerraassyyoonnuu üyesi ö¤rencilerin ya-

ralanmas›na neden oldu. 

‹‹ssrraaiill’in bombal›, a¤›r makinal›

silahlarla sald›r›s›na maruz kalanla-

r›n ellerinde

sadece yard›m

m a l z e m e s i

vard›. Kendilerini savunmak için el-

lerinde baflka bir silahlar› yoktu.

Ankara’daki Gençlik Federasyo-

nu üyelerinin elinde ise aylard›r

yurt çap›nda e¤itimin paras›z olma-

s› için toplad›klar› imzalar vard›. 

‹srail sald›r›ya gerekçe olarak;

“kendileri ilaçlar› götüremezler, bi-

ze versinler” diyor. AKP’nin polisi

ise toplad›¤›m›z imzalar için, “Mec-

lise kendiniz götüremezsiniz” diye-

rek sald›r›yor. 

Gençlik Federasyonu üyeleri bu

imzalar› Meclise götürmek için tam

1133 GGÜÜNNDDÜÜRR yollardayd›. ‹stan-

bul’dan Ankara’ya ad›m ad›m yürü-

düler. Evet o mesafeyi sadece yürü-

yerek katettiler. Çünkü paras›z e¤i-

tim istemek en do¤al hakk›yd› ö¤-

rencilerin. Bu hakk›n meflrulu¤unu

herkese anlatmak istiyorlard›. 

‹srail’in alçakça sald›r›s› karfl›-

s›nda mazlum pozlar›nda aç›klama-

lar yapan AKP’nin zalimlikte, katli-

amc›l›kta ‹srail’den fark› yoktur.

AAnnkkaarraa’’ddaa ppaarraass››zz ee¤¤iittiimm iiççiinn

ttooppllaadd››kkllaarr›› ddiilleekkççeelleerrii MMeecclliissee

vveerrmmeekk iisstteeyyeenn ggeennççllii¤¤ee ssaalldd››rraa--

rraakk bbuunnuu bbiirr kkeezz ddaahhaa ggöösstteerrmmiiflfl--

ttiirr.. Sald›r›n›n amac› gençli¤e ve

halka gözda¤›d›r. AKP’ nin mant›¤›

‹srail’le ayn›d›r. 

Ortado¤u’da ‹srail ile Türkiye,

Amerika’n›n jandarmas› görevini

üstlenmifltir. Türkiye, ‹srail’in

bölgedeki en büyük destekçisi ko-

numundad›r. Türkiye’nin ‹srail ile

yapt›¤› onlarca askeri, siyasi, eko-

nomik anlaflma vard›r. Filistin hal-

k›n› bombalayan ‹srail uçaklar›

Türkiye’de e¤itim almaktad›r. 

‹srail ile tüm bu iflbirli¤i de-

vam ederken, AKP’nin ‹srail’e

karfl› yapt›¤› ç›k›fllar hariçten ga-

zel okumaktan baflka bir fley de¤il-

dir. Türkiye ve Ortado¤u halklar›n›

aldatma amaçl›d›r yap›lanlar.

AKP iktidar›, ‹srail ile olan tüm

anlaflmalar› derhal feshetmelidir.

Bunu yapmad›kça ne söylenirse

söylensin, ‹srail’in yapt›¤› sald›r›-

lardan AKP iktidar› da sorumlu ol-

maya devam edecektir.

Filistin’ de yard›m konvoyuna

sald›ran ‹srail’ e, Ankara’ da paras›z

e¤itim isteyen gençli¤e sald›ran

AKP iktidar›na ve tüm bunlar›n as›l

sorumlusu olan Amerikan emperya-

lizmine hep birlikte karfl› ç›kal›m. 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

F‹L‹ST‹N’ DE ‹SRA‹L,
ANKARA’DA  AKP

SALDIRIYOR!

Marmara
Üniversitesi’nde sivil
faflist,  polis sald›r›s›

Marmara Üniversitesi ‹letiflim

Fakültesi’nde 1 Haziran günü sivil

faflistler, devrimci, ilerici  ö¤renci-

lere sald›rd›. 

Sivil faflistlerin sald›r›s›n›  k›sa

bir süre sonra çevik kuvvet polisleri

tamamlad›. Polisin devrimci, ilerici

ö¤rencilere sald›r›s›  sonucu  2 ö¤-

renci yaralan›rken, polis 3 ö¤renciyi

de gözalt›na ald›.

Sald›ran sivil faflistler ise polis

gözetiminde fakülteyi terkettiler.

fienli¤e Polis Sald›r›s›
Dersim’de Tunceli Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu bahçesinde

27-29 May›s tarihleri aras›nda 1.

Bahar fienlikleri düzenlendi. Üç

gün süren flenli¤in son gününde po-

lis bir önceki gün olan kavgay› ba-

hane ederek ö¤rencilere sald›rd›.

Önce sivil polisler sald›rarak ö¤-

rencilerin kafas›na silah dayad›.

Ard›ndan Özel Harekat Timleri

okula girdi. Sald›r›ya karfl› koyan

ö¤renciler taraf›ndan polisler bahçe

d›fl›na at›ld›. Ö¤renciler polisler

hakk›nda tutanak tutulmas› için ö¤-

renciler oturma eylemi bafllatt›. Ey-

leme Halk Cephesi, çeflitli demok-

ratik kitle örgütleri ve sendikalar

da destek verdiler. Ö¤rencilerin bu

talebine karfl›l›k hiçbir aç›klama

yapmadan üniversiteden ayr›lmak

isteyen rektör protesto edildi.  Daha

sonra üniversite görevlilerinin ay-

r›lmas›n›n ard›ndan flenlik devam

etti.  

fienlik boyunca Gençlik Fede-

rasyonu flenlik alan›nda masa aç›p

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-

¤›z” kampanyas› çerçevesinde im-

zalar toplad›. Ayr›ca aç›lan masada

25. y›l›n› kutlamaya haz›rlanan

Grup Yorum'un ‹nönü Stadyumu

konserinin afifllemeleri yap›ld›. 
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3 Haziran Tekel iflçilerinin eylem günüy-
dü. Ancak 3 Haziran’da hiçbir fley olmad›!
Oysa Mart ay›nda çad›rlar söküldü¤üne,
Türk-‹fl yetkilileri direniflin bitmedi¤ini, ara verildi-
¤ini ifade etmifllerdi. Ve buna göre sorunun çözül-
memesi halinde a¤ustos ay›na kadar uzanan yeni
bir eylem program› belirlenmiflti.

O günlerde Tek G›da-‹fl Genel Baflkan› Mustafa
Türkel flunlar› ifade ediyordu: 

“Da¤› tafl› Ankara'ya yürütürüz. A¤ustos ay›n›n
ortalar›nda Türkiye görmedi¤i bir eylemle daha kar-
fl› karfl›ya kal›r. Bu sorunu hükümetin bir an önce
çözmesi gerekiyor. Aksi takdirde Tekel iflçisi, Tek
G›da-‹fl Sendikas› önderli¤inde yeni bir mücadele
bafllatacak ki, Türkiye o 78 günden daha ötesini gö-
recek. Bu anlamda yasal düzenlemelerin yap›larak
iflçilerin önünün aç›lmas›n› arzu ediyoruz.”

1 Nisan günü 1000 iflçiyle Ankara’da olacaklar›-
n› söyleyen Türkel, sorunun çözülmemesi halinde 2
May›s’ta Ankara'ya gelip iki bin kifli ile iki gün kal-
ma, 3 Haziran’da üç gün, 4 Temmuz’da dört gün sü-
reyle Ankara'da olup eylem yapacaklar›n› bildiri-
yordu. Türkel daha da iddial› ve kararl› "taleplerimiz
kabul edilmezse A¤ustos'da dönmemek üzere An-
kara'ya geliriz" diyordu aç›klamas›nda.

Türkel’in aç›klamas›nda konfederasyonlar›n 26
May›s’ta genel bir eylem karar› ald›¤› da ifade edili-
yordu.

Peki ne oldu? Bu eylem kararlar› nas›l hayata ge-
çirildi?

3 Haziran’›n unutulaca¤› sendikac›lar›n aç›klama
ve yaklafl›mlar›nda çok net ortadayd›.

Son derece hakl›, meflru zeminde geliflen ve k›sa
sürede tüm halk›nda deste¤ini alan Tekel direnifli ta-
lepleri ve muhtevas›yla daralt›larak, emekçilerin bir-
leflik mücadelesinin önü kesiliyordu. Adeta direniflin
büyümesinden korkuluyordu. Direniflin doruk nok-
tas›nda, bir anlamda dönemeç noktas›nda direnifl
daha bir üst aflamaya tafl›nacakken sendikac›lar
Dan›fltay karar›na sar›larak direnifle ara verdirdiler.
Düzen sendikac›lar› Dan›fltay karar›n› “zafer” olarak
niteliyorlard›. Kuflkusuz iflçilerin, emekçilerin müca-
delesi yasal s›n›rlar› zorlam›fl ve bir anlamda Dan›fl-
tay’a bu karar› ald›rm›flt› ancak bu bir zafer de¤ildi.
Bu direniflin yükseltilmesinde bir basamak olabilir-
di. Ancak düzen sendikac›lar› bu geliflmeyi direnifli
büyütecek bir basamak de¤il, direnifli söndürecek
bir araç olarak kulland›lar. Çad›rlar söküldü, iflçiler
da¤›t›ld›.

1 Nisan’da 1000 kifliyle yeniden gelece¤iz dedi-

ler. Gösterilen bu karars›zl›kla, AKP’ye direnifli bitir-
mesi için cesaret veriliyordu, verildi de. 1 Nisan’da
Ankara’da biraraya gelen iflçiler kendi sendikalar›-
n›n önünde toplanamad›lar. Gerileyifl devam ede-
cekti ve etti de.

1 Nisan’da polis terörü karfl›s›nda hakl›l›klar›n›,
meflruluklar›n› savunamayan, 1 saat dahi kararlar›-
n› uygulayamayan düzen sendikac›lar› hiçbir fley ol-
mam›fl gibi 2 May›s’ta 2 gün Ankara’da olaca¤›z di-
yorlard›. AKP polisinin bask› ve terörüne karfl› “ya-
salara sayg›l› bir flekilde eylemler yapt›klar›n›, bir
tek çiçe¤in dal›n› koparmad›klar›n›” vurgulayan
Türkel, ''Ola¤anüstü bask›lara karfl›l›k vermedik.
Tekel iflçisi asla fliddete meyil etmez, boyun e¤mez''
diye konufluyordu o gün. 

Bu kafa elbette kazanamazd›. Bu kafa kendi al-
d›¤› geri ve s›n›rl›l›klarla dolu kararlar›n›n ard›nda da
duramazd›. Karfl›laflt›klar› terör karfl›s›nda 2 May›s
karar›n› iptal ettiler. Ard›ndan 26 May›s genel eyle-
mini i¤difl edip içini boflaltt›lar. 26 May›s eylemi tam
bir ibretlikti. Ve unutulan, dahas› unutturulan 3 Ha-
ziran karar›. 

Tekel direnifli için çok söylendi. Do¤rudur, dire-
nifl bir okuldu. Direnifl büyük bir potansiyeli, dina-
mizmi aç›¤a ç›kard›. “Uyuyan dev, iflçi s›n›f› uyand›,
aya¤a kalkt›” denildi...

Direnifl flu yan›yla da ö¤reticiydi ki, bir dina-
mizm, bir güç nas›l yok edilir, eritilir... düzen sendi-
kac›l›¤› nas›ld›r... iflçilerin, emekçilerin kendi örgüt-
lenmelerini sa¤lamalar› neden zorunludur... müca-
delenin neden devrimcilerin öncülü¤ünde geliflmesi
gereklili¤i... devrimci iflçi ve memurlar›n düzen sen-
dikac›l›¤›n›, bürokrat sendikac›l›¤› aflmak için neden
kendi ba¤›ms›z politikalar›n› gelifltirmek zorunda ol-
du¤unu... Ö¤renecek ve ö¤retece¤iz.

Devrimci ‹flçi
Hareketi Unutturulan 3 Haziran

ve Bize Düflen
Sorumluluk

BR‹T‹SH AMER‹CAN TOBACCO
(BAT) ‹fiÇ‹ ÇIKARACAK 

‹zmir’in Tire ilçesinde bulunan BAT fabrikas›n›n

kapat›lmas› karar›n›n ard›ndan, burada çal›flan iflçile-

rin Samsun’daki fabrikada iflbafl› yapacak olmas› ne-

deniyle Samsun’daki fabrikadan 140 iflçi at›lacak.

Tire’den gelen iflçilere, Samsun’da çal›flmalar› için

kifli bafl›na 35 bin TL. para verildi.
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Tekel iflçilerine destek amac›yla

Türkiye’nin birçok yerinde ifl b›rak-

ma eylemleri ve yürüyüfller yap›ld›.

‹‹zzmmiirr’de Fuar Basmahane Kap›-

s›’nda toplanan emekçiler, Konak

Meydan›’ndaki ‹zmir Büyük fiehir

Belediyesi binas›na do¤ru yürüyüfle

geçtiler. Yürüyüfl boyunca “Emek-

çiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, 4-C

Köleliktir ‹stemiyoruz” sloganlar›n›

att›lar. Tekel iflçilerinin iflgal ettikle-

ri Türk-‹fl binas›ndan alana geldik-

leri eyleme Halk Cephesi“Emekçi-

yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” pankar-

t›yla kat›ld›. 

AAnnttaallyyaa'da emekçiler ve dev-

rimci demokrat ifl b›rakarak alanlara

ç›kt›. 500 kiflinin kat›ld›¤› eylemde

TRT Cadde-

si’nden Defter-

darl›k önüne ka-

dar yüründü. Ey-

lemde emekçile-

rin 4-C, 4-B, 50-

D uygulamalar›

ile kölelik düze-

nine mahkum

edildi¤i söylendi.

AAddaannaa’da de-

mokratik kitle örgütleri, oda ve

sendikalar Tekel iflçilerine des-

tek yürüyüflü yapt›lar. Halk Cep-

heliler’inde kat›ld›¤› yürüyüfl

Adana Büyükflehir Belediyesi

önünden ve hastaneler kavfla¤›ndan

olmak üzere 2 koldan yap›ld›. U¤ur

Mumcu Meydan›’nda kadar yap›lan

yürüyüflte; “Yaflas›n Örgütlü Müca-

delemiz” sloganlar› eflli¤inde alana

yüründü. Alana gelindi¤inde yap›-

lan aç›klaman›n ard›ndan eylem so-

na erdi. 

AAddaannaa’n›n Turfanbeyli ilçesin-

de de Tekel iflçilerine destek için ey-

lem yap›ld›. Turfanbeyli E¤itim-

Sen fiubesi ve Devrimci Memur

Hareketi taraf›ndan yap›lan eylem-

de; “Emperyalistler ve iflbirlikçileri-

nin emekçilere yönelik sald›r›lar›-

n›n bugünkü ad› güvencesiz çal›fl-

mad›r” denildi. 

K›rklareli’nin Babaeski ‹lçe-

si’nde belediye binas› önünde ey-

lem yap›ld›. 50 kiflinin kat›ld›¤› ey-

lemde Trakya Kültür Merkezi’de

yerini ald›. Eylemde; “Katil ABD

‹flbirlikçi AKP, Emekçiyiz Hakl›y›z

Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

KKooccaaeellii'de emekçiler Merkez

Bankas› önünde toplan›p AKP bina-

s›n›n önüne yürüyüfl yapt›lar. Ko-

caeli Halk Cephesi ve Devrimci ‹fl-

çi Hareketi’nin de kat›ld›¤› eylem-

de; “Direne Direne Kazanaca¤›z, ‹fl-

çiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slo-

ganlar› at›ld›.

MMaallaattyyaa’da kamu emekçileri ve

iflçiler, AKP Malatya il binas› önün-

den eski belediye alan›na yürüdüler.

“Direne Direne Kazanaca¤›z, Yafla-

s›n Örgütlü Mücadelemiz” slogan-

lar› at›lan eylemde Tekel iflçileri

“Tekel fiehidi Hamdullah Uysal

Ölümsüzdür” pankart›n›n arkas›nda

yürüdüler. Eylemde Tekel iflçileri

ad›na Emin Akbafl bir aç›klama

yapt›. Akbafl son 5 ayda yaflanan

maden kazalar›nda 70 iflçinin haya-

t›n› kaybetti¤ini belirtti. Bu duru-

mun kendi bafl›na grev sebebi oldu-

¤unu belirten Akbafl; “1 saatlik ifl

b›rakma karar› hayat›n› kaybeden

iflçi arkadafllar›m›z›n kemiklerini

s›zlatm›flt›r” dedi.

BBuu ssöözzlleerr,, BBaakkaann››nn ‘‘ggaaff››’’

ddee¤¤iill,, eemmeekkççiiyyee bbaakk››flfl››dd››rr

“Güzel öldüler, o konuda ben ac›

çekmediklerini ve fizik olarak da

güzel öldüklerini rahat söyleyebili-

rim.” 

Zonguldak’ta katlettikleri 30

maden iflçisinin ard›ndan bunlar›

söylüyordu Çal›flma Bakan› Ömer

Dinçer. 

Kimileri bakan›n a¤z›ndan ç›kan

bu sözleri duyunca çok flafl›rd›. Ki-

mileri bu sözlerin söylenmesini bir

gaf, bir sorumsuzluk olarak niteledi. 

Oysa bakan›n bu sözlerine flafl›r-

mamak gerekiyor. Ortada bir gaf

yoktur. Gaf de¤il, emekçiye, halka

bak›fl aç›s›d›r bu. 

AKP iktidar›n›n emekçiye düfl-

manl›¤›n›n, emekçiyi de¤ersiz bir

nesne olarak görmesinin bir sonu-

cudur söylenen bu sözler. 

‹flçileri yaflatmayan, yaflamlar›n›

yaflan›l›r k›lmayan, sa¤l›klar›nda

onlar› açl›¤a mahkum eden bir ikti-

dar›n bakan›, 30 iflçinin ölümünün

ard›ndan da do¤al(!) olarak bunlar›

söylüyor. 

Böyle bir söylem katliam› hem

üstlenmeyen, hem bu ölümleri nor-

mal sayan bir anlay›fl›n sonucudur.

Katledenler katliam›n alt›nda ezile-

ceklerine yüzsüzce üüssttee ç›k›p, kat-

liam› kabul edilebilir hale getirme-

ye kalk›fl›yor. 

Nitekim, 30 maden iflçisini kat-

lettiklerine dair bugüne kadar bir

sorumluluk üstlenmediler. Bu konu-

da kendilerine, yanl›fllar›na, sorum-

luluklar›na dair tek bir aç›klamalar›

yoktur. 

Kald› ki, kuyulara gömdükleri

madencilerin ölülerine bile sayg›s›z-

l›k yapt›lar. 6 madencinin ölüsünü

kar›flt›rd›lar. Madencilerin ailelerine

yeni ac›lar yaflatanlar yine onlard›. 

Bunca fleyden sonra ““ggüüzzeell ööll--

ddüülleer” demek, “öölleebbiilliirrlleerr,, nnaass››ll ooll--

ssaa eemmeekkççii ççookk” demektir! Bu düze-

nin sahipleri kanl› dolarlar›n› ma-

denlere gömdükleri madenciler sa-

yesinde kazan›yorlar... Kendileri

“güzel yafl›yor”lar; emekçilere de

“güzel ölmek” kal›yor. 

Bakan, madende katledilen
30 emekçi için konufltu:

“Güzel öldüler”

Tekel ‹flçileri ‹çin
Eylemler Yap›ld›
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� D‹SK’ten ‹srail
Konsoloslu¤u
Önünde Eylem

Devrimci ‹flçi Sendikalar›

Konfederasyonu (D‹SK) üyeleri,

1 Haziran Sal› günü, ‹srail’in Fi-

listin yard›m konvoyuna sald›r›s›-

n› protesto etti.

1. Levent Metro ç›k›fl›nda top-

lanan D‹SK üyeleri “Filistin Hal-

k› Yaln›z De¤ildir, Katil ‹srail Or-

tado¤u’dan Defol” sloganlar›yla

‹srail Konsoloslu¤u’na do¤ru yü-

rüyüfle geçti.

Konsolosluk önünde bas›na

bir aç›klama yap›ld›ktan sonra

ABD ve ‹srail bayraklar› yak›ld›.

� “Yunanistan’›
izleyelim! Genel grev!”

Portekiz’in baflkenti Lizbon’da 30

May›s’ta hükümetin ‘tasarruf önlem-

leri” olarak adland›rd›¤› hak gasp› po-

litikas›n› protesto için onbinlerce

emekçi eylem yapt›. Eylemde “Yuna-

nistan’› izleyelim! Genel grev!” yaz›l›

bir pankart tafl›nd›. 

� Fransa’da Emeklilik
Yafl›n›n Art›r›lmas›na
Karfl› Genel Grev

Frans›z Çal›flma Bakanl›¤›n›n iflçi-

lerin emeklilik yafl›yla ilgili haz›rlad›-

¤› “reform”la 1 Ocak 2011’den itiba-

ren geçerli olmak üzere kademeli ola-

rak 62 ve 63’e ç›kart›lacak. Çal›flma

süresi ise 2012 y›l›na kadar 37,5 y›la,

2016  y›l›ndan itibaren de 41 y›la ç›-

kart›lmas› isteniyor. 

Fransa’daki sendikalar ise emekli-

lik yafl›n›n 60’da kalmas› için 24 saat-

lik 27 May›s ‘da 24 saatlik genel grev

ça¤r›s› yapt›lar. Sendikalar›n ça¤r›s›

üzerine tüm ifl kollar›nda 1 milyonun

üzerinde iflçi genel greve kat›larak so-

kaklara ç›kt›. 

� Mercimek Belediyesi
‹flçileri ‹fl B›rakt›

Adana Ceyhan’a ba¤l› Mercimek

Belediyesi iflçileri, 14 ayd›r maafl ala-

mad›klar› gerekçesiyle ifl b›rakt›lar.

Genel ‹fl Sendikas›’yla belediye

aras›nda görüflmeler yap›l›yor.

Malatya’daki Tekel iflçileriyle 26

May›s eylemi ve bundan sonraki

süreçle ilgili yapt›¤›m›z röportaj:

BBAAYYRRAAMM 

KKOOÇÇ

� Eylemi nas›l de-

¤erlendiriyorsunuz?

BBaayyrraamm KKooçç:: Kat›-

l›m çok azd›. Anka-

ra’daki sendika bize

26 May›s’ta ülkede

hayat› durduraca¤›z diye kand›rd›.

Bizi kaderimize terk ettiler.

� 3 Haziran’da Ankara’da olacak-

s›n›z nas›l bir eylem tarz› bekliyor-

sunuz?

BBaayyrraamm KKooçç:: Tek G›da ‹fl olarak

Ankara’ya gidece¤iz. 26 May›s’›n

de¤erlendirmesini yap›p ailece An-

kara’ya gitmeyi düflünüyoruz. Ora-

da e¤er çad›r kurabilirsek iflçiler

olarak da¤›lmay›z. 

� Türk-‹fl’in grevden çekilmesin

nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

BBaayyrraamm KKooçç:: Ben bir ifli olarak 20

y›ld›r sendikaya aidat veriyorum.

Art›k bu sendika bizim için bir an-

lam ifade etmiyor.

� Tekel ‹flçileri baflar›ya nas›l ula-

fl›r?

BBaayyrraamm KKooçç:: Örgütlü mücadele

edersek 4-C’ ye karfl› kitlelere halka

ulafl›rsak baflar›ya ulafl›r›z

HHAASSAANN

YYIILLMMAAZZ

� Eylemi

nas›l de¤erlen-

diriyorsunuz?

HHaassaann YY››ll--

mmaazz:: Hala in-

sanlar›m›z›n

baz› fleylerin

fark›na varmad›¤›n› gördük. Bugün

iflçilerin s›¤›na¤› olarak görülen

sendikalar›n iflçi s›n›f›n› inkâr etme-

sini en belirgin olarak bu grev gös-

termifltir.

� Türk-‹fl’in greve kat›lmamas›n›

nas›l de¤erlendiriyorsunuz.?

HHaassaann YY››llmmaazz:: Türk ‹fl bugün iflçi

s›n›f›n›n sendikas› olmad›¤›n› biri-

lerinin uflakl›¤›n› yapt›¤›n›, s›n›f›

temsil etmedi¤ini kendi kararlar›yla

göstermifltir. Zaten 12 Eylül’den

sonra darbecileri ilk kutlayan bir

sendikan›n iflçiye karfl› sorumlulu-

¤unu yerine getirmesi beklenemez.

� ‹flçiler bu süreçte ne yapmal›?

HHaassaann YY››llmmaazz:: Bundan sonra iflçi-

ler kendi göbe¤ini kendi kesmeli.

15 Aral›k’taki Ankara direniflimiz-

den daha güçlü ses ç›kartmal›y›z.

MMUURRAATT

TTEEYYMMUURR

� Eylemi

nas›l de¤er-

lendiriyorsu-

nuz?

MMuurraatt TTeeyy--

mmuurr:: Eylem

çok pasifti.

Sendikalar bizi yar› yolda b›rakt›.

Türk–‹fl resmen eylemi k›rd›.

� Bundan sonraki süreçte nas›l bir

yol izleyeceksiniz?

MMuurraatt TTeeyymmuurr:: Sendikay› devre d›-

fl› b›rak›p iflçi arkadafllar›m›zla ör-

gütlenip kendi hakk›m›z› arayaca¤›z. 

� 3 Haziran’da nas›l bir eylem

bekliyorsunuz?

MMuurraatt TTeeyymmuurr:: Orada kal›p sesi-

mizi duyurmak istiyoruz. E¤er An-

kara’da kal›rsak bir sonuç al›r›z.

� Son olarak söylemek istedi¤iniz

bir fley var m›?

MMuurraatt TTeeyymmuurr:: Temennim iflçi ar-

kadafllar›m›n bu hak arama mücade-

lesinde kararl› olmalar›. Sonuçta bu

bir hak arama mücadelesi. Bu sü-

reçte bütün iflçiler birlik olup daha

da güçlü ses ç›kartmal›y›z. Halk›-

m›z bize destek olsun. Bu mücadele

sadece Tekel iflçisinin mücadelesi

de¤il.

“15 Aral›k’taki Ankara direniflimizden daha
güçlü ses ç›kartmal›y›z.”
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Yürüyüfl dergisi halka ulaflt›r›l-

maya devam ediyor. ‹zmir, Elaz›¤

ve Malatya’da yoksul halk›n yafla-

d›¤› mahallelerde kap› kap› dolafl›-

larak gerçekler halka anlat›ld›. 

‹‹zzmmiirr’de 29 May›s günü befl

dergi okuru Çi¤li-Güzeltepe’de, 30

May›s günü ise üç dergi okuru Me-

nemen-Koyundere’de dergiyi halka

anlatt›lar. Güzeltepe’de 68, Koyun-

dere’de ise 28 dergi halka ulaflt›r›ld›.

EEllaazz››¤¤’da 27 May›s günü Ho-

zat Garaj›, Hastaneler Caddesi,

Fevzi Çakmak Mahallesi ve Esen-

tepe’de dergi okurlar› gerçekleri

Elaz›¤ halk›na tafl›d›. Yürüyüfl

okurlar›na Hozat Garaj›’nda keyfi

kimlik kontrolü yap›ld›. Fevzi Çak-

mak Polis Karakolu’nun önünden

geçerken yine polis devreye girerek

“Bu mahallede sesli anons yapa-

mazs›n›z, ekip ça¤›r›n” gibi tehdit-

lerde bulunmas› Fevzi Çakmak hal-

k›n›n sahiplenmesi ile bofla ç›kt›. 3

saat süren sat›flta 50 dergi okurlar›-

na ulaflt›r›ld›.

MMaallaattyyaa’da 2 Haziran günü

Paflaköflkü Mahallesi’nde yap›lan

dergi sat›fl›nda halk ile yap›lan soh-

betlerde; düzen solu ile hiç bir yere

var›lamayaca¤›, düzen solunun em-

peryalizm ve oligarfli için her za-

man bir ihtiyaç oldu¤u anlat›ld›. 2

saat yap›lan tan›t›mda 27 dergi hal-

ka ulaflt›r›ld›.

‹flkence Davas›na
Ça¤r›

Halk Cepheliler taraf›ndan En-

gin Çeber’in iflkencecilerinin yar-

g›land›¤› davaya kat›larak adalet

istenmesi için ‹stanbul Sar›gazi ve

1 May›s Mahalleleri’nde ça¤r›lar

yap›ld›. 

Sar›gazi’de ça¤r› için yap›lan

ozalitlere polis engel olmaya çal›fl-

sa da baflar›l› olamad›. Bunun üze-

rine polis iki zab›ta bularak ozalit-

leri y›rtt›rd›. Halk Cepheliler y›rt›-

lan ozalitlerin yerine yenilerini ya-

p›flt›rd›lar.

1 May›s Mahallesi’nde de durufl-

maya ça¤r› amaçl› ozalitler as›ld›.

Pir Sultan’a Sayg›
Festivali Yap›ld›

‹stanbul’da 28-29-30 May›s

tarihlerinde Pir Sultan Abdal Kültür

Derne¤i Kartal flubesi taraf›ndan Pir

Sultan’a Sayg› Festivali düzenlen-

di.  Festival kapsam›nda paneller,

fliir dinletileri, söylefliler, konserler

ve semah gösterileri gerçeklefltiril-

di. Son gününde festivale 10 bin

kifli kat›ld›. Bir cemevine ihtiyaç

duyuldu¤u belirtilen festivalde

PSAKD yöneticileri ve Alevi halk

elbirli¤i ile kendilerine tahsis edile-

cek bir arsa gösterilene kadar kala-

caklar› bir cemevi infla ettiler. Kar-

tal Belediyesi’nin kendilerine tahsis

edece¤i bir yer gösterdikleri takdir-

de bulunduklar› yeri terk edecekle-

rini dile getiren dernek yöneticileri

cemevi taleplerinde kararl› oldukla-

r›n› dile getirdiler.

Okmeydan›’da
1 May›s Sergisi

‹stanbul, Okmeydan› Sibel Yalç›n

Park›nda '77'den 2010'a 1 May›s fo-

to¤raflar›ndan oluflan "Siz Vermedi-

niz Biz Kazand›k" isimli foto¤raf

sergisi aç›ld›. 29-31 May›s tarihleri

aras›nda aç›k kalan sergide; '77'de

yap›lan kitle katliamdan, Mehmet

Akif Dalc›lar'a, 30 bin kiflinin yürü-

dü¤ü Ça¤layan'dan Kad›köy'e ve üç

y›ld›r Taksim için çat›fl›lan sokaklar-

dan bugüne kareler yer ald›. Sergide

1 May›s alan›n›n nas›l kazan›ld›¤›

foto¤raf›n diliyle anlat›ld›.

Unutmayaca¤›z!
Faflist katil Haluk

K›rc›’n›n tahliye edil-

mesinin ard›ndan

Ça¤dafl Hukukçular

Derne¤i ‹stanbul fiu-

besi Baflkan› Av. Tay-

lan Tanay taraf›ndan

28 May›s günü yaz›l›

bir aç›klama yap›ld›.

“Yarg›n›n flevkatli kollar›ndan bir

halk düflman› geçti” denilerek

bafllanan aç›klamada; Haluk

K›rc›’n›n da, katletti¤i devrimcileri-

de unutulmayaca¤› vurguland›. 

Aç›klamada; “Ald›¤› cezan›n in-

faz› bir türlü do¤ru hesaplanmayarak

defalarca yanl›fl tahliye edilen, ka-

çakken valilerin nikah flahitli¤i yap-

t›¤›, yakaland›¤› gün polisin elinden

tekrar kaçan, y›llarca bulunmamas›-

na karfl›n flartl› sal›verme yasalar› ç›-

kar›laca¤› zaman bulunan Haluk

K›rc›’n›n ortak oldu¤u katliamlar ve

iflletilen süreç; Türkiye’de hem

kontrgerilla hem de yarg› gerçe¤ini

tüm aç›kl›¤›yla ortaya sermektedir”

denildi. 

Gerçeklerin Sesi Halka Ulaflt›r›l›yor
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TAYAD’l› Aileler hapishanelerde

tecritin son bulmas› ve sohbet hakk›-

n›n uygulanmas› için yeni bir kam-

panya bafllatt›lar. Hapishanelerde

tecrit sürdükçe mücadelelerinin sü-

rece¤ini belirten TAYAD’l› Aile-

ler’in kampanya çal›flmalar› sürüyor.

TAYAD’l› AAileler Tecriti

Anlat›yor

TAYAD’l› Aileler tecriti anlat-

maya devam ediyorlar. 29 May›s

günü ‹‹ssttaannbbuull BBaakk››rrkkööyy Özgürlük

Meydan›’nda biraraya gelen aileler

burada bir eylem yapt›lar. “Tecrite

Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n”

sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde TA-

YAD ad›na Fahrettin Keskin bir

aç›klama yapt›.

Tecrit devam ettikçe mücadele-

lerinin devam edece¤ini ve tecriti

herkese anlatacaklar›n› söyleyen

keskin, bu kampanya do¤rultusunda

Uflak’ta tutsak olan Filiz Gencer’in

tablolar›n›n sergisini açacaklar›n›

da duyurdu.

Eylemin ard›ndan; “Adalet Ba-

kan› yalan söylüyor. Hapishaneler-

de sohbet hakk› uygulanm›yor. Biz-

ler tecrit kalkana kadar mücadele-

mize devam edece¤iz” diyerek tec-

riti anlatan broflürlür halka da¤›t›ld›.

Mecidiyeköy’de BBildiri

Da¤›t›m›

28 May›s günü Mecidiyeköy

Metrobüs Dura¤›’nda “Tecrit ve ‹fl-

kenceye Son Sohbet Hakk› Uygu-

lans›n” önlükleri giyerek  bildiri da-

¤›tt›lar. 850 bildiriyi halka ulaflt›ran

TAYAD’l›lar bir yandan da 31 Ma-

y›s’ta Bak›rköy Adliyesi’nde görü-

lecek olan Engin Çeber’in mahke-

mesine ça¤r› yapt›lar.

Sanatç›lar Tecrite KKarfl›

Tecrit iflkencesine karfl› seslerini

yükselten Tecrite Karfl› Sanatç›lar

da 4 Haziran’da ‹stanbul Barosu’n-

da bir bas›n toplant›s› yaparak

Tecrite karfl› mücadelenin yeniden

yükseltilmesi gerekti¤ine de¤indi-

ler. Tiyatrocu Mehmet Esato¤lu,

müzisyen Ercan Ayd›n, flair Ruhan

Mavruk, TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z

ve TAYAD Baflkan› Av. Behiç Aflc›

kat›ld›.

Bas›n toplant›s›n› yöneten Av.

Behiç Aflc›, ‹srail’in Gazze’ye

yard›m götüren gemilere sald›r›-

s›n›n insanl›k d›fl› oldu¤unu ve

k›nad›¤›n›  dile getirirken 19-22

Aral›k’ta iktidar›n uygulad›¤›

vahfletin ayn› mant›ktan geliflti¤ini

ifade etti. Daha sonra söz alan

TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z tecriti

tekrar gündeme tafl›yabilmenin

mücedelenin ivmesini art›rmakla

mümkün olabilece¤ini vurgularken

fiair Ruhan Mavruk tecritin insan›

yok etmeye yönelik oldu¤unu dile

getirdi. Hasta tutsaklar›n yaflad›¤›

sorunlara da de¤inen Mavruk F

Tiplerinde türkü söylemenin, fliir

okuman›n da yasak oldu¤unu, bun-

lar›n ise tecritin yans›mas›

oldu¤unu dile getirdi. Sanatç› Ercan

Ayd›n ise sohbet hakk›n›n

kazan›lm›fl bir hak oldu¤unu ancak

buna ra¤men uygulanmamas›n›n

anlafl›lmazl›¤›n› ifade etti ve herke-

sin kendi çevresinde tecriti anlat-

mas› gerekti¤ini ve kamuoyu

yarat›lmas›nda etkin olmas›n› istedi

ve “‹lgili ilgisiz herkese tecriti

anlatmam›z laz›m. ancak böyle

kazanabiliriz” diye konufltu.

Tiyatrocu Mehmet Esato¤lu ise bir

konunun hükümetin gündemine gir-

mesi için ölümle sonuçlanmas›

gerekti¤i gerçe¤inin dikkat

çekti¤ini dile getirerek “inatç›

olmak gerekiyor. çünkü hakikaten

onlar tutsaklar› yok etmek, onlar›

moralmen çökertmeye yönelik bir

eylemde. ne yap›lacaksa ciddi pro-

gram ç›kararak önümüzdeki 22

OCak’a kadar ciddi bir program

ortaya koymak gerekiyor” dedi. 

Av. Aflc› 10 y›l önce tecritin

sonuçlar›n› ortaya koyan raporlar

vard›. 10 sonra hasta tutsaklar var,

ölümler var. Güler Zere tecritin

sonucudur” diyerek Eylül ay›nda

TAYAD’l›lar›n, Ankara’ya yürüne-

ce¤ini ilan etti. 

“8 metrekarede ne kadar yaflars›n?”

TAYAD’l› Aileler
Tecriti Anlat›yor

10 y›ld›r tecrit zulmü
sürüyor. 10 y›ld›r halen
hücrelerde tek bafl›na
tutulan evlatlar›m›z var.
10 y›ld›r copland›k, tekme-
lendik, ölüm oruçlar›nda
gün gün eriyerek yaflam›n›
kaybeden analar›m›z oldu.
Bizler TAYAD’l› Aileler olarak
y›llard›r Tecrite son verilme-
sini ve sohbet hakk›n›n
uygulanmas›n› istiyoruz.
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Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›l-

mas› için yap›lan eylemler sürüyor.

‹stanbul’da, Ankara’da ve Adana’da

yap›lan eylemlerle hasta tutsaklara

özgürlük isteniyor. 

‹‹ssttaannbbuull:: ““DDeevvrriimmccii

TTuuttssaakkllaarr OOnnuurruummuuzzdduurr””

Her cuma yap›lan “hasta tutsak-

lar serbest b›rak›ls›n” yürüyüflü 4

Haziran günü de yap›ld›.  ‹stanbul

Taksim Tramvay Dura¤›’nda “Has-

ta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” ya-

z›l› Türkçe ve ‹ngilizce pankartlar›

aç›larak Galatasaray Lisesi önüne

yürüyüfl yapan devrimci demokrat

yap›lar “Katil ‹srail ‹flbirlikçi AKP,

Direnen Filistin Halk› Yaln›z De¤il-

dir, Devrimci Tutsaklar Onurumuz-

dur, Hasta Tutsaklar Serbest B›ra-

k›ls›n” sloganlar› att›.

Mephisto Kitapevi’nin önünde

yap›lan oturma eyleminde “Çavbel-

la Marfl›” söylendi ve buna çevre-

den geçen halkta destek vererek be-

raber söyleyip, beraber alk›flland›. 

Ruhan Mavruk taraf›ndan yap›lan

aç›klamada tecrit ve katliam›n Siyo-

nist ‹srail’in ve iflbirlikçi AKP’nin di-

¤er ad› oldu¤u dile getirildi. 

““AAddllii TT››pp KKuurr uummuu

LLaa¤¤vveeddiillmmeellii””

‹stanbul Yenibosna Adli T›p Ku-

rumu önünde  hasata tutsakla için

eylem yap›ld›.

3 Haziran günü yap›lan eylemde

“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-

s›n” pankart› aç›larak “Tecrite Ha-

y›r, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-

s›n Katil Devlet Hesap Verecek, Ab-

dullah Akçay Serbest B›rak›ls›n”

sloganlar› at›ld›.

Eylemde aç›klamay› okuyan Se-

miha Köz, Adli T›p’›n siyasi iktida-

r›n katliamlar›na ortak olu¤unu be-

lirterek AKP, Adli T›p Kurumu yar-

d›m›yla Güler Zere’yi kanser hasta-

l›¤›dan hayat›n› keybedece¤iden

emin oldu¤u bir noktada serbest b›-

rakt›¤›n› söyledi.

Semiha Köz daha sonra Güler

Zere’nin tahliye aflamas›ndaki süreci

anlatarak bürokrasinin nas›lda h›zla

iflledi¤ini ve bu süreci “iradi bir ter-

cih’ olarak de¤erlendirerek karar›n

ölüm ramak kala verildi¤ini söyledi. 

Köz, son olarak hapishanelerde

7 insan ‘‹ntihar’ etti diye öldürülü-

dü¤ünü söyleyerek bu insanlar› as›l

öldürenin tecrit politikas› oldu¤unu

bu ve bu yüzden de hasta tutsaklar›n

serbest b›rak›lmas›n› istediklerini

belirtti. 

Eylem sloganlarla sona erdi.

AAddaannaa:: 29 May›s’ta ‹nönü  Par-

k›’nda devrimci-demokrat kurum-

lar›n yapt›¤› eylemde “Hasta Tut-

saklar Serbest B›rak›ls›n Tecrite

Son!”pankart› aç›ld›. Temsili olarak

kefen giyilen eylemde  Güler Zere,

Erol Zavar, Taylan Cintay ve di¤er

hasta tutsaklar›n dövizleri tafl›nd›. 

Eylemde hasta tutsaklar için ve-

rilen mücadelenin sonuna kadar

sürdürülece¤i belirtilerek herkesin

bu mücadeleye kat›lmas› gerekti¤i

vurguland›. 

AAnnkkaarraa:: Hasta tutsaklar›n tedavi-

lerinin sa¤lanmas› ve bunun için

serbest b›rak›lmalar› talebiyle yak-

lafl›k bir y›ld›r süren eylemlerin bir

yenisi 5 Haziran günü Yüksel Cad-

desi’nde yap›ld›. ‹nsan Haklar› An›-

t› önünde biraraya gelen demok-ra-

tik kitle örgütleri “Hasta Tutsaklar

Serbest B›rak›ls›n” yazan pankart›

açt›lar. Eylemde okunan aç›klama-

da tecrit politikalar›yla y›llard›r sür-

dürülen sessiz imha uygulamalar›na

karfl› durmaya ça¤r›ld›. Eyleme 50

kifli kat›ld›. 

“SON 10 YILIN HAP‹SHANE TABLOSU 
300’ÜN ÜZER‹NDE ÖLÜMDÜR”
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Türkiye'den Gazze'ye insani yar-

d›m götürmek için yola ç›kan gemi-

lere ‹srail’in yapt›¤› sald›r› eylem-

lerle protesto edildi. ‹stanbul’da ve

Anadolu’nun birçok ilinde yap›lan

eylemlerde ‹srail lanetlendi. 

Ba¤c›lar’da FFilistin ‹‹çin

Meflaleli YYürüyüfl YYap›ld›

‹stanbul’da 1 Haziran günü Ba¤--

c›lar Yeni Mahalle’de Filistin halk›

için meflaleli yürüyüfl yap›ld›. 6. So--

kak’tan bafllayan yürüyüflte meflale--

lerin yan›s›ra k›rm›z› flamalar ve

Filistin bayraklar› tafl›nd›. Eylem s›--

ras›nda  mahalle halk› evlerinden

ç›k›p korteje kat›ld›lar.  Tavukçu--

köprü Caddesi’nden Ahmet Kabak--

l› Caddesi’ne sloganlar, alk›fllar ve

›sl›klarla gelindi.

Evlerinin balkonlar›ndan alk›fl-

layan mahalle halk› sloganlara efllik

etti. Yoldan geçen arabalar korna

çalarak zafer iflareti yaparak yürü-

yüfle destek oldular.

Barbaros F›r›n›’n›n önünde  ba-

s›n aç›klamas› yap›ld›. Halk Cephe-

si ad›na bir aç›klama yapan Cansu

Öztürk “Filistin’e giden yard›m ge-

milerine sald›ran askerler  Türki-

ye’de e¤itiliyor.  AKP bu katliam›n

orta¤›d›r. Tayyip   yüzsüzce  k›n›-

yor, ay›pl›yor. Hem iflbirlikçi hem

yalanc›. Türkiye oligarflisi ve AKP,

‹srail ile anlaflmalara devam etti¤i

için, ‹srail askerlerinin Konya Ova-

s›’nda e¤itim görmesi için askeri üs

verdi¤i için en az ‹srail kadar so-

rumludur” dedi. Bas›n aç›klamas›n-

dan sonra ‹srail bayra¤› yak›ld›. Ey-

lemde; “Katil ‹srail  ‹flbirlikçi AKP,

Katil ‹srail  Filistinden Defol,

Filistin Halk› Yanl›z De¤ildir” slo-

ganlar› at›ld›. Yürüyüfle yaklafl›k

100 kifli kat›ld›.

Okmeydan›’da ‹‹srail’in

Sald›r›lar› PProtesto EEdildi

‹srail’in yapt›¤› katliam Okmey-

dan›’da da 1 Haziran günü  yap›lan

bir yürüyüflle protesto edildi.

Dikilitafl Park›’nda bir araya ge-

len Halk Cepheliler “Kahrolsun

Emperyalizm ve Siyonizm” pankar-

t› açt›lar. K›z›l bayraklar›n tafl›nd›¤›

eylemde Piyalepafla Mahallesi ve

Mahmut fievket Pafla Mahallesi’nde

marfllarla sloganlarla yüründü. Ana-

dolu Kahvesi’nde bir aç›klama ya-

pan Ceyhun Bay ‹srail'in katliam›na

sessiz kalman›n katliam› onaylamak

oldu¤unu söyledi ve “Sessiz kalma-

mak için insan›m diyen herkesi bu

katliam›n karfl›s›nda Filistin halk›-

n›n yan›nda olmaya ça¤›r›yoruz”

dedi. 

Aç›klaman›n ard›ndan sa¤l›k

oca¤› önüne kadar marfllarla yü-

rünen eyleme 100 kifli kat›ld›.

1 MMay›s’ta kkatliam

p rotesto eedildi
‹srail’in yapt›¤› katliam 1 May›s

Mahallesi’nde yap›lan yürüyüflle de

protesto edildi. 1 Haziran günü

yap›lan meflaleli yürüyüflle Filistin

halk›n›n yaln›z olmad›¤› birkez

daha hayk›r›ld›. Karakol Dura-

¤›’nda bafllayan yürüyüfl merkez

dura¤›nda son buldu.

Bak›rköy: ‹srail’in Gazze’ye yar-

d›m için giden filoya sald›rarak yapt›-

¤› katliam ‹stanbul Bak›rköy Cumhu-

riyet Meydan›’nda yap›lan  eylemle

protesto edildi. 2 Haziran günü

yap›lan eylemde Halk Cepheliler

“Kahrolsun Siyonizm ve Emperya-

lizm, ‹srail ‹le Bütün ‹liflkiler Kesil-

sin” yazan pankart açt›lar. Halk Cep-

hesi ad›na Mehmet Güvel eylemde

bir aç›klama yaparak; sald›r›n›n hede-

finin sadece gemilerde bulunan yar-

d›m konvoyu çal›flanlar› de¤il tüm

dünya halklar› oldu¤unu söyledi. 

Malatya: Malatya'da Halk Cep-

hesi’nin de aralar›nda bulundu¤u de-

mokratik kitle örgütleri ‹srail’i pro-

testo ettiler. Nasuhi Çarfl›s›’nda top-

lanan kitle PTT’ye kadar yürüdü.

Eylemde Filistin bayraklar› tafl›nd›.

‹zmir: 31 May›s günü sendikalar,

demokratik kitle örgütleri ve

devrimci-demokratlar Sümerbank

önünde toplanarak ‹srail’in yapt›¤›

katliam› protesto ettiler. Burada

yap›lan k›sa bir konuflman›n

ard›ndan sloganlarla Cumhuriyet

Meydan›'na kadar yüründü. 

Halk Cepheliler’in de kat›ld›¤›

eyleme bini aflk›n insan kat›ld›. 

Ankara: Demokratik kitle örgüt-

leri 1 Haziran günü ‹srail Büyükelçi-

li¤i'nin bulundu¤u Gaziosmanpafla

semtinde bir eylem yapt›lar.

KESK fiubeler Platformu'nun

ça¤r›s› ile U¤ur Mumcu Caddesi giri-

flinde toplanan yaklafl›k 300 kifli bura-

da "Katil ‹srail Ülkemizden, Ortado-

¤u'dan, Filistin'den Defol" yazan pan-

kart› açt›lar. ‹srail Büyükelçili¤i'ne ç›-

k›lan ara soka¤a kadar yürünen eyle-

min ard›ndan ‹srail Büyükelçili¤i’ne

siyah çelenk b›rak›ld›.  

Antalya: ‹srail'in yapt›¤› katliam,

Antalya'da demokratik kitle örgütleri

taraf›ndan 31 May›s günü  protesto

edildi. K›fllahan'›n giriflinde bafllayan

eylemde K›fllahan Meydan›’na kadar

sloganlarla yüründü.

Meydana gelindi¤inde E¤itim-

Sen baflkan› Nurettin Sönmez ya-

pt›¤› aç›klamayla katliama karfl› du-

yulan öfkeyi dile getirdi. 

Katil ‹srail Protesto Edildi
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20 Ayd›r Tecritteler
A l m a n y a ' n › n

Köln flehrinde 46.

haftada da Özgürlük

Komitesi çal›flanlar›

bir araya gelerek ar--

kadafllar›n›n serbest

b›rak›lmas›n› istedi.

29 May›s günü,

her Cumartesi oldu--

¤u gibi Nurhan Er--

dem, Ahmet ‹stanbullu ve Cengiz Oban'›n foto¤raflar›n›n bu--

lundu¤u, "Nurhan Cengiz ve Ahmet'e Özgürlük" yazan pan--

kart› açarak iki saat boyunca arkadafllar›n›n maruz kald›¤› hu--

kuksuzlu¤u anlatt›lar. Eylemin 46. haftas›nda Dom Meyda--

n›’nda arkadafllar›n›n neden tutukland›¤›n› anlatt›.

Nurhan, Ahmet ve Cengiz ›rkç›l›¤a, faflizme karfl› oldukla--

r› için, göçmenlerin haklar›n› savunduklar›, onlar›n yan›nda

olduklar› için ve Türkiye'deki faflist düzene karfl› mücadele et--

tikleri için tutukland›lar. Yaklafl›k 20 ayd›r tecrit alt›nda tutu--

luyorlar.

Eylem, “Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Devrimci Tut--

saklar Onurumuzdur” sloganlar›n›n ard›ndan sona erdi.

Çocuklara Film Atölyesi
‹ngiltere’nin baflkenti Londra’da 7-11 yafllar›

aras›ndaki Türkçe konuflan çocuklar Kids in Mo--

tion adl› proje dahilinde yap›mc›/yönetmen Berna

Yeflilyurt'un yönetiminde film yap›m› ö¤renecek

ve 9 günlük film atölyesi süresinde bir k›sa film

çekecekler. 

“Hikaye anlatmaya bafllaman›n ilk ihtiyac› te--

mad›r. Çal›flmaya kat›lan herkesin ortak duygusu--

nu yakalad›¤›m›z bir noktada önce içimizden bir

duygu cümlesi ç›kart›yoruz. Bu cümleyi pusula

gibi kullan›p çal›flman›n bütün aflamalar›nda ha--

t›rlatarak hikayenin ekseninde kalmalar›n› sa¤l›--

yorum” diyen Yeflilyurt yap›m aflamas›nda hika--

yeyi eldeki malzemelerle kurduklar›n› söylüyor.

Yeflilyurt bu sayede çal›flman›n bütün fiziksel

koflullar›n› yarat›c›l›¤›m›z›n motivasyonu olarak

iflin içine katt›¤›m›z› belirterek; eldeki malzeme--

nin yarat›c›l›kla flekillenmesinin yarat›c›l›¤›n s›--

n›rs›zl›¤›n› hat›rlat›p kendine güveni art›rd›¤›n›

vurguluyor.

29 May›s Cumartesi – 6 Haziran Pazar tarihle--

ri aras›nda yap›lacak olan kurs ücretsiz.

Kurs mekan›: Anadolu Halk Kültür Merkezi,

89/91 Stoke Newington Rd, N16 8AA

Avrupa’da

Halk›z biz. Binlerce y›ll›k tari-

hin birikimiyle beslenen özellikleri-

miz var. 

Bu özelliklerimiz bizim her da-

im zulmedenler, sömürenler karfl›-

s›nda dik durmam›z›, birlikte büyük

bir güç olmam›z› sa¤lar. 

‹nceden inceye, yaflam›n onlarca

ayr›nt›s›nda elbette yaflam›n her

an›nda beynimize ifllenen çeflitli

düflmanl›klar, önyarg›lar, kendimiz-

den olan› d›fllayan anlay›fllar, k›yas-

lamalar, tahammülsüzlükler as›l

olarak bizi -halk olarak birlikteli¤i-

mizi- güçsüz düflüren nedenlerden

biridir.

Avrupa, kapitalizmin bencil ve

bireyci yaflam  kültürünün en bariz

yafland›¤› yerdir. 

Elbette Avrupa'daki için önce

kendisinin, anne-babas›n›n kopup

geldi¤i, köklerinin oldu¤u toprak-

larda yaflananlar önemsizleflmeye

bafllar. Sonra yaflad›¤› ülkedeki so-

runlar onun gözünde önemini kay-

beter. Derken okulunda, iflyerinde

olanlar ve giderek evdeki geliflme-

ler, ailesi önemsizleflir...ve nihaye-

tinde duyars›zlafl›lan, ilgisizleflilen

insan›n kkeennddii yyaaflflaamm››dd››rr.. ‹flte bu-

nun fark›na varabilmek de öyle ko-

lay de¤ildir. 

Paras›z e¤itim istedikleri için te-

rörist ilan edilip tutuklanan Türki-

yeli gençleri sahiplenmek için yap›-

lan ça¤r›, öylesine kulaklar›m›zdan

bir v›z›lt› gibi geçebilir bunun için. 

Ya da 1 May›s'a kat›l›m ça¤r›la-

r›, Avrupa'n›n sömürü, yoksullaflma,

adaletsizlik sorunlar› yokmufl gibi

bize "anlams›z" gelebilir.. 

Belki de ""IIrrkkçç››ll››¤¤aa vvee AAyyrr››mmcc››

YYaassaallaarraa KKaarrflfl›› AAnnaaddoolluu FFeeddaarraass--

yyoonnuu''nnddaa BBiirrlleeflfleelliimm"" afifllerine

bakt›¤›n›zda “baflkalar›n› ça¤›r›-

yordur” diye düflünürsünüz... 

Evinize, iflyerinize, okulunu-

za yani kap›n›za kadar getirilmifl

bir bildiriyi, bir kitab›, bir broflü-

rü sizi ilgilendirmedi¤i(!) için,

ya da zaten okumaya zaman›n›z

olmad›¤› için geri çevirebilirsi-

niz... 

Çocu¤unuzun Avrupa'da ya-

flananlara tav›r almas›na, Avru-

pa'daki ›rkç›l›¤a, asimilasyona karfl›

mücadele etmesine, yaflam›n›, gele-

ce¤ini riske ediyor gerekçesiyle

karfl› durabilirsiniz.

Her bir olay› tek tek ele al›p dü-

flündü¤ünüzde hepsinin sizin yaflam›-

n›z›n tam oda¤›ndaki sorunlar oldu-

¤unu görebilirsiniz. Bunu gördü¤ü-

nüzde yap›lmas› gereken bellidir za-

ten. 

Gelece¤i halk
olma bilincimizle

yaratabiliriz

AVRUPA’dakiB‹Z

EEnn BBüüyyüükk HHaallkk KKoorroossuunnaa SSiizz DDee KKaatt››ll››nn!!
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1958 do¤umlu. Malatya’da
anti-faflist mücadelenin “yü-
künü” tafl›yan devrimciler-
den biriydi. Çal›flkanl›¤›, ör-
gütleyici niteli¤iyle öne ç›kt›.

Çeflitli sorumluluklar ald›.
Malatya’da 15 Haziran
1980’de polis taraf›ndan

gözalt›na al›nd› ve iflkencede katledildi. 

MMeehhmmeett AAllii KKAARRAASSOOYY

14 Haziran 2003’de Tokat Refladiye ilçesi
Küngür (Yuvac›k) köyü k›rsal›nda ç›kan çat›fl-
mada flehit düfltüler. 
‹pek YÜCEL, 1965 Tokat Almus Çamdal› kö-
yü do¤umlu. 1990'da Küçükarmutlu'ya geldi.
Burada devrimci mücadeleye kat›ld›. Armutlu
komitesinde yerald›. 1994'te gerillaya kat›ld›.
fiehit düfltü¤ü tarihe kadar da¤larda mücadele-
sini sürdürdü.
Metin KESK‹N, 1969 ‹stanbul Okmeydan›
do¤umlu. Bir emekçi olarak büyüdü. 1998’de
örgütlü olarak mücadeleye bafllad›. K›sa bir sü-
re tutsakl›k yaflad›. Tutsakl›¤› sonras› 1998
sonlar›nda gerillaya kat›ld›. Ölümsüzleflti¤i tari-
he kadar umudun ad›n› da¤larda tafl›maya de-
vam etti. 

‹‹ppeekk YYÜÜCCEELL MMeettiinn KKEESSKK‹‹NN

1956 Dersim Kocakoç na-
hiyesinin ‹bifl mezras› do-
¤umlu. Çal›flmak için geldi-
¤i ‹stanbul’da adli bir olay
nedeniyle 1974-1983

y›llar› aras›nda hapiste
yatt›. 1987’de Devrimci
hareketle ba¤ kurdu.

1989’da Zeytinburnu Halkevi yönetim kuru-
lunda yer ald›. 1996 ölüm orucu döneminde
Ümraniye’de tutsakt›. F Tipi hapishanelerin
gündeme getirilmesi ile bafllat›lan ölüm orucu
eyleminde, Ümraniye Hapishanesi, Birinci Ölüm
Orucu Ekibi direniflçilerindendi. 45 y›l›n bilgisi,
bilgeli¤i, tecrübesiyle direniflçiler içinde bir koca
ç›nar gibiydi. Onda fedakarl›¤›n s›n›r› yoktu.
16 Haziran 2001’de flehit düfltü. 

VVeellii GGÜÜNNEEfifi

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?

“Bozuk düzende sa¤lam çark

olmaz” demifl Pir Sultan. Yüz y›l-

lar öncesinden egemenlerin düze-

nini  tarif ederken sanki bugünü

anlatm›fl. 

Düzenin neresine baksan›z bo-

zuk. Neresinden tutsan›z bir çürü-

me. “Adaletsizlik düzeni” derse-

niz, oligarflik düzeni tarif etmifl

olursunuz. “H›rs›zl›k düzeni” der-

seniz oligarflik düzeni tarif etmifl

olursunuz. “Namussuzluk, ahlak-

s›zl›k düzeni” derseniz yine ayn›

kap›ya ç›kar. 

Bu say›m›zda, köflemizde iflle-

yece¤imiz “rüflvet” de iflte bu dü-

zenin bir parças›.  

Birincisi, “rüflvet” olay› aahhllaa--

kkii ddee¤¤iillddiirr.. Fakat bir ülkenin bafl-

bakan› ““bbeenniimm mmeemmuurruumm iiflfliinnii

bbiilliirr”” diyerek memurlara eme¤i-

nin karfl›l›¤›n› vermek yerine ah-

laks›zl›¤a, h›rs›zl›¤a itiyorsa, o

düzende çürümeden baflka ne ola-

bilir? Bu sözün sahibi Turgut

Özal döneminden bugüne rüflvet

al›p-vermek adeta toplumda mefl-

rulaflm›flt›r. Rüflvet almayan, “eli-

ne geçen f›rsat›” de¤erlendirme-

yen birine, en az›ndan toplumun

belli kesimlerinde “enayi” gözüy-

le bak›l›yor. Düzen öyle bir hal al-

m›fl ki, çarklar›n› da, difllilerini de

çürütmüfl. ‹nsanlar rüflvet verme-

den bir iflini göremez hale gelmifl. 

Rüflvetçilik, klasik anlamda

rüflvet verme-rüflvet alma biçimi-

ni de afl›p kendi kültürünü(!) ya-

ratm›fl. Rüflvet vermenin ad› ““hhee--

ddiiyyee”” olmufl, ““yyaarrdd››mm”” olmufl,

““bbaa¤¤››flfl”” olmufl... 

Mesela okul kay›t dönemleri-

nde her okulun “tarifesi” vard›r.

‹stenilen miktarda “ba¤›fl” yapar-

san›z ya da ““aaddaamm››nn››”” bulursan›z

istedi¤iniz okula çocu¤unuzu ka-

y›t yapt›rabilirsiniz. Fakat “tari-

fe”ye uymazsan›z hiçbir yasal en-

gel olmasa da çocu¤unuzu istedi-

¤iniz okula kay›t yapt›ramazs›n›z.

Bu ister bir hastanede muayene ifli

olsun, isterse bir tapu dairesinde,

vergi dairesinde, belediyede, ya da

devletin baflka bir kurumunda her

hangi bir ifl olsun karfl›laflt›¤›n›z

fley benzer fleylerdir. Çeflitli adlar

alt›nda rüflvet çark› döner. Trafik

polisleri bu konuda çarp›c› örnek-

tir. Hiç çekinmeden “sakal paras›”

deyip, “çorba paras›” deyip ister-

ler rüflveti. 

Sonuç olarak düzen rüflvet dü-

zeni. Bu düzen döndü¤ü sürece,

düzeni döndüren çarklar›n da, difl-

lilerinde bu çürümenin d›fl›nda

kalmas› mümkün de¤ildir. 

Fakat bizler nas›l bakmal›y›z?

“Düzen bu” deyip bu düzenin

çarklar›n› döndüren difllileri ol-

may› kabul mu edece¤iz? 

Bu çürümeyi kan›ksayacak

m›fl›z? 

Bugün esas olarak sorun bu-

dur? Düzendeki tüm çürümüfllü-

¤ün d›fl›nda da kalsak bu çürüme-

nin kan›ksanmas› var. Mesala ça-

l›flt›¤›m›z bir ifl yerinde “flu adam

rüflvetçinin tekidir” denir, fakat o

kifliyle iliflkiler sürdürülür. Bu ah-

laks›zl›¤a karfl› bir tav›r al›nmaz.

Ya da mahallemizde bir flah›s için

“namussuzun tekidir” denir, fakat

o kiflinin “namussuzlu¤uyla” ma-

hallemizde varl›¤› kabul edilir. 

Birincisi, bunlar›n sebebi, dü-

zenin bozuklu¤udur. Evet, bu dü-

zen rüflvet düzenidir. Bu düzende

yaflayanlar da bir biçimiyle rüflvet

düzeninin ma¤durlar›d›r. Ancak

bu düzeni bu biçimiyle kabul et-

mek, yan›bafl›m›zda olanlar› d›fl›-

m›zda görüp kan›ksamak, bizim

suçumuzdur. 

Bizler, rüflvet düzeninin ne

çarklar›, ne difllileri olmay› kabul

etmemeliyiz. Bulundu¤umuz her

yerde rüflvet düzeninin dönmesini

engellemek için ççaarrkkllaarraa ççoommaakk

ssookkmmaall››yy››zz.. Unutmayal›m; çark

düzen için dönüyor, fakat

ma¤durlar› bizim halk›m›zd›r. 

Rüflvet düzeni!..
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