
600 kilometrelik yürüyüflün gösterdi¤i:
TÜRK‹YE HALKLARININ B‹R DEV-GENÇ’‹ VAR!

Tüm Emperyalistler ve 
Tüm ‹flbirlikçi ‹ktidarlar,
Halk Düflman›d›r:
BUNUN ‹ST‹SNASI YOKTUR!

‹srail Siyonizmini Lanetleyip 
Türkiye Faflizmini Görmezden Gelmek, 

‹kiyüzlülüktür

‹flte Oligarflinin ‘Hukuk’ Devleti! 
Devlet Baflkan› Katliamc›larla 

Pazarl›k Yap›yor!
Pazarl›¤› yapan Kenan Evren... Pazarl›k yapt›¤› Abdullah
Çatl›... Pazarl›kla idamdan kurtar›lan katil Haluk K›rc›

AKP Evren’i Gözalt›na Alacak m›?

Önce evdeki befl kifliyi öldürdüler... Sonra Faruk Erzan ve
Salih Gevence’yi Balmumcu’ya götürdüler. Haluk K›rc› ve

Kürflat Poyraz, Erzan'›n kafas›na üç, Gevence'nin
kafas›na da üç kurflun s›k›p oraya att›lar...
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1188 HHaazziirraann--2244 HHaazziirraann

“Pay›m›za, emperyalizm ça¤›nda  ba¤›ms›zl›k demokrasi

ve     sosyalizm mücadelesinde, emperyalizme karfl› mü-

cadele etmek düfltü. Kabûlümüzdür.”                     

Bekir Baturu- Hüseyin Çukurluöz

Yeri gelir
Her fleye de¤di denir
Her fleye...
Ve yeri gelince
Ancak böyle diyebilenlerin yüzünde
Dolafl›r sancak sancak tebessümler
Halk iflte böyle güler
Ve 1 May›s
O büyük sevdam›z›n mufltusudur
Kan›m›z
Dalga dalga yerini bulmufltur
Bir gidenler pir gelip 
Taksim'i k›rm›z›ya kesmifltir
Her fleye de¤mifltir
Ve halk 

Memed Memed vazgeçmedi¤i
Meydan savafl›n› kazanm›flt›r
Savura savura karanl›¤›
Yürüdükçe bu yoldan
Ço¤alta ço¤alta ad›mlar›n› 
Yürüdükçe umutla
Kuflanacakt›r
Yar›n› da bir gün mutlaka...

Ümit ‹lter

U¤ur, Tülay ve
Semiran!..

“OOkkuullddaann ssoonnrraa ddaa UU¤¤uurr ((TTüürrkk--

mmeenn)) iillee bbiirrlliikkttee oorraaddaa ççaall››flflmmaa yyaa--

pp››yyoorrdduukk.. GGeecceeyyii ddee mmaahhaalllleeddeekkii

iinnssaannllaarr››mm››zz››nn eevviinnddee ggeeççiirriiyyoorr--

dduumm.. VVee ddeevvrriimmcciilliikk yyaapptt››¤¤››mm›› hhiiss--

sseeddiiyyoorrdduumm.. BBuu ddöönneemm hhaayyaatt››mm››nn

hhiiççbbiirr ddöönneemmiinnddee dduuyymmaadd››¤¤››mm bbiirr

hhuuzzuurr iiççeerriissiinnddeeyyddiimm.. BBuu bbaannaa bbüü--

yyüükk bbiirr hhaazz vveerriiyyoorrdduu......””

SSeemmiirraann PPoollaatt, bu sat›rlar› yaz-

d›¤›nda Mersin’de üniversite ö¤ren-

cisidir. Bir yandan okulundaki mü-

cadeleyi sürdürürken, bir yandan da

UU¤¤uurr TTüürrkkmmeenn ile birlikte mahal-

lelerde örgütlenme yapmaktad›r.

Mersin’de mücadele ederken ya-

n›bafl›nda UU¤¤uurr TTüürrkkmmeenn vard›r.

‹‹ ss kk ee nn dd ee rr uu nn ’da

ise SSeemmiirraann PPoo--

llaatt’›n mücadele

yoldafl› TTüüllaayy KKoorrkkmmaazz’d›r. UU¤¤uurr

TTüürrkkmmeenn’’in,, TTüüllaayy KKoorrkkmmaazz’’›n,,

SSeemmiirraann PPoollaatt’’›n yollar› mücadele-

de kesiflir. Tarihi yazan olurlar.

SSeemmiirraann PPoollaatt,, mücadeleyi on-

larla birlikte yürütür. Onlardan ö¤-

renir, onlar›n ö¤rettikleri ile yoluna

devam eder. 

SSeemmiirraann PPoollaatt yaflam›n›n dev-

rimcilik ile anlam buldu¤unu anla-

t›r. Bofl zamanlar›nda de¤il, giderek

her saatini mücadeleyi gelifltirmek

için kullan›r. Sürekli koflturur...

Ve bundan da yak›nmaz. Tersine,

halktan ö¤rendikçe, mücadeleye da-

ha çok sar›l›r. 

Vefal›d›r SSeemmiirraann PPoollaatt.... Bir-

likte mücadele etti¤i yoldafllar›

UU¤¤uurr TTüürrkkmmeenn ve TTüüllaayy KKoorrkk--

mmaazz Büyük Direnifl içinde, ölüm

orucunda flehit düflerler.

SSeemmiirraann PPoollaatt, devrimcili¤ini

onlar için de büyütür. Onlar›n bay-

ra¤›n› devralm›flt›r. UU¤¤uurr TTüürrkk--

mmeenn’in, TTüüllaayy KKoorrkkmmaazz’›n ve 111122

direnifl flehidinin hesab›n› sormak

için haz›rl›k yaparken flehit düfler!..

Mücadele, vefa ve ba¤l›l›kt›r da

ayn› zamanda. fiehitlere ba¤l›l›k,

flehitlere vefa ve onlar›n yerini dol-

durmakt›r...

SSeemmiirraann PPoollaatt bunlar› baflar›r...

An›lar› Miras›m›z

1959 Malatya do¤umlu. ‹stanbul Teknik Üniversite-
si’ndeki mücadelede ve Dev-Genç örgütlenmesinde
yer ald›. Adana  ve Adana çevresindeki  mücadeleye
önderlik etti. Adana’da sol gruplar aras›nda ç›kan
bir sorunu çözmek isterken, kendine “devrimciyim”
diyen biri taraf›ndan 19 Haziran 1979’da öldürül-
dü. Devrimci yaflam›nda mütevazili¤i, halka ve
kavgaya inanc›, kararl›l›¤›yla örnek oldu.MMeehhmmeett BBÜÜÇÇKKÜÜNN

1977 Dersim do¤umlu. 15 yafl›ndayken gerillaya
kat›ld›. 1996’da ‹stanbul flehir birliklerinde yerald›.
22 Haziran 1996’da DYP ‹stanbul Ka¤›thane ilçe
binas›na düzenlenen bask›n eyleminden sonra ç›kan
çat›flmada, kendini feda ederek di¤er yoldafllar›n›n
geri çekilmesini sa¤lad› ve çat›flarak flehit düfltü. fie-
hit düfltü¤ünde 19 yafl›nda komutan yard›mc›s›yd›. AAddaalleett YYIILLDDIIRRIIMM

1961 do¤umlu. Devrimci hareketin kararl› mili-
tanlar›ndand›. ‹stanbul Kocamustafapafla MHP bi-
nas›n›n yak›lmas› eylemi s›ras›nda a¤›r yaraland›.
Kald›r›ld›¤› hastanede kurtar›lamad›, 20 Haziran
1979’da flehit düfltü. 

KKeennaann AAYYDDEEMM‹‹RR

Kenan Aydemir’in cenaze  töreni s›ras›nda,
jandarman›n cenazeye kat›lanlara açt›¤›
atefl sonucu 21 Haziran 1979’da flehit düfltü.

‹‹llhhaammii ÇÇAAVVUUfifiOO⁄⁄LLUU

1962 Çorum Sungurlu ‹lçesi Çukurlu Köyü do¤um-
lu. 1980 Nisan’›nda tutukland›. 12 Eylül zulmünün
en yo¤un oldu¤u bir dönemde Mamak Hapishane-
si’nde 41 günlük açl›k grevi yapt›. 1991 y›l›nda
tahliye oldu. 1995 Mart’›nda tekrar tutukland›.
1996’da Birinci Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›. 19
Aral›k katliam›nda Çank›r› Hapishanesi’ndeydi.
Yaraland›, Sincan F Tipi’ne at›ld›. Beyin ameliyat›

geçirdi. 20 Ekim 2003'te 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›. 22 Hazi-
ran 2004’te bedenini tutuflturarak ölümsüzleflti

HHüüsseeyyiinn ÇÇUUKKUURRLLUUÖÖZZ

1968 Gaziantep do¤umlu. Devrimci hareketle '93
y›l›nda tan›flt›. '94 sonlar›nda Bat› Karadeniz'de
ö¤renci gençli¤in örgütlenmesinde yer ald›. '95
fiubat’›nda tutuklan›p 5 ay tutsak kald›. 97 Ka-
s›m’›nda tekrar tutukland›. 19 Aral›k katliam› son-
ras›nda Sincan F Tipi’ne konuldu. 10. Ölüm Oru-
cu Ekibi’nde yer ald›. Bedenini Hüseyin Çukurlu-
öz’le birlikte tutuflturarak 23 Haziran 2004’te
ölümsüzleflti.

BBeekkiirr BBaattuurruu



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
mez

20 Örgüt insan› olmak; örgütün

sahibi olmak demektir

21 Behiç Aflc› ile röportaj...

23 ‹flte sizin devletiniz!

25 Adalet: Hukuk ‘en üst’te

çi¤neniyorsa...

26 Bir Dev-Genç’imiz var...

31 Devrim ‹‹çin DDevrimci OOkul:

‹nsanilik...

35 Yeni 15-16 Haziranlar ...

37 Gençlik FFederasyonu’ndan:

Faflist politikan›n son keflfi

turnikeli geçifl sistemi

37 Sorunlar›m›z

Çözümlerimiz: Nöbetçi

yurtlar...

39 Gençlik haberleri...

40 Emek haberleri...

4 Emperyalizm ve ‹flbirlikçileri

Aras›nda Halklar›n Dostu

Yoktur...

6 Siyonizmin ‹srail’i Faflizmin

Türkiye’si...

9 ‹srail ve Türkiye...         

12 Kuflatma alt›ndaki Gazze’yle

her türlü dayan›flma

meflrudur...

14 Gülen, Gazze halk›n› de¤il,

Amerika ve ‹srail’i

savunuyor...

16 Katil ‹srail protesto

edildi...

18 Güvenlik Konseyi’nin ‹ran

Karar› Gayri-Meflrudur...

19 Emperyalizmle iflbirlikçilik

halklar› kurtulufla götüre-

41 Devrimci MMemur

Hareketi: 657 Say›l›

Kanunda De¤ifliklik...

42 “Bir çocu¤un ölümü tüm

insanl›¤›n ölümüdür”

43 Konser çal›flmalar› sürüyor...

44 Nas›l  BBir Yaflam:

Sadaka istemiyoruz...

45 Çünkü Faflizm Karfl›s›nda

Körsünüz

46 Tecrite Direnen Renkler...

48 Siz ‘beyaz adam’s›n›z!

49 Yürüyüflte TTek YYol:

“Annemiz, babam›z gibi

siyaset yapmayaca¤›z?”

50 Avrupa’da YYürüyüfl

52 Yeni DDe¤inmeler...

54 Yitirdiklerimiz...

Kültür Sanat
Yaflam›nda 

TAVIR 
Haziran say›s› 

ÇIKTI!

Mühendislik,
Mimarl›k

Planlamada 

+‹VME 
May›s-Haziran-
Temmuz say›s›

ÇIKTI!

Kahrolsun
‹srail...

TTaarriihh:: 9-25 Haziran 2010

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

KARfiI SANAT GALER‹S‹

Gazeteci Erol Dernek Sok. 

NNoo:: 11/4 Hanif Han / Beyo¤lu

‹‹lleettiiflfliimm:: 0-212 231 57 73

TAYAD’LI AA‹LELER

‹nönü’deyiz
Grup Yorumlay›z...

Ülkemizde Gençlik



‹
srail katliamc›l›¤› ve bu katliam-

c›l›¤›n ayd›nlardan ‹slamc›lar’a,

düzen partilerinden reformistlere

kadar çeflitli kesimlerde do¤urdu¤u

tart›flmalar, ülkemiz gerçe¤ine ilifl-

kin de son derece önemli sonuçlar

ortaya ç›kar›yor. ‹kinci olarak da bu

tart›flma, faflizme ve emperyalizme

karfl› tav›r aç›s›ndan önem tafl›yor. 

H
alklar›n dostlar› kimdir, düfl-

manlar› kimdir? Kimle, neye

göre ittifak yap›l›r veya neye göre

yap›lmaz? Bu sorulara do¤ru cevap-

lar vermek, s›n›flar mücadelesinde

do¤ru bir yerde olman›n asgari ge-

reklerindendir. Gerçekte, bugünün

dünyas›nda as›l saflaflma emperya-

lizm ve ezilen halklar saflaflmas›d›r.

Dolay›s›yla dostlar ve düflmanlar

da, ittifaklar meselesi de bu saflafl-

ma içinde  tan›mlan›r. Ancak ezilen

mazlum halklar cephesinde yeralan-

lar birbirlerinin dostu olabilirler, an-

cak onlar –ayn› ideolojik, politik tu-

tum içinde olmasalar bile– aralar›n-

da ittifaklar yapabilirler. Emperya-

lizm ve iflbirlikçileri ise, karfl› saft›r,

düflman cephesidir ve onlar aras›nda

halklar›n dostu olabilecek hiçbir güç

yoktur. ‹‹ssttiissnnaa oollaarraakk bbiillee yoktur. 

B
u netlikle bakmayanlar, emper-

yalistler ve iflbirlikçileri aras›n-

daki çeliflkileri yanl›fl de¤erlendire-

cek, bu çat›flmalar içinde yanl›fl itti-

faklar yapacak, çeflitli güçlerin nite-

li¤ini yanl›fl de¤erlendirecek ve bu

yanl›fllar da sonuç olarak düflman

cephesini güçlendirecektir.    

‹
srail vahfleti ve katliamc›l›¤› üze-

rine söylenen her sözün eksi¤i

vard›r, fazlas› yoktur. Ancak ekle-

mek durumunday›z ki, ‹srail’e söy-

lenen her sözün ayn›s› ve daha faz-

las›, Türkiye için de geçerlidir. On-

y›llard›r ülkemizi yöneten oligarflik

yönetimle, siyonist yönetim aras›n-

da, sistemin niteli¤i aç›s›ndan da,

zihniyet aç›s›ndan da, baflvurulan

yöntemler aç›s›ndan da hemen hiç-

bir fark yoktur. Çünkü her iki yöne-

timi, siyonist ‹srail yönetimini de,

Türkiye faflist yönetimini de yukar›-

dan afla¤›ya flekillendiren ve yönlen-

diren ABD ve CIA’d›r. ‹srail siyo-

nizmiyle, Türkiye faflizmi aras›nda-

ki bu benzerlik, özel bir tahlil gerek-

meksizin görünecek kadar aç›kt›r.

Ve iflte sorun da burada ç›kmaktad›r. 

Ö
zellikle bu ülkede flu veya bu

flekilde sömürü ve zulüm düze-

nine karfl› mücadele edenler aç›s›n-

dan ö¤retici bir tablo var karfl›m›z-

da. ‹srail siyonizminin katliam› kar-

fl›s›nda ddiirreennmmee hhaakkkk››nnddaann,, insan-

lar›n ve insanl›¤›n ddeemmookkrraattiikk

hhaakkllaarr››nnddaann söz edenlerin ezici ço-

¤unlu¤u, kendi ülkesinde bask› ve

zulüm alt›ndakilerin direnme hakk›-

n› hiçe sayanlard›. Ölüm orucunu

elefltiren, ölüm orucuna karfl› hapis-

lanelere yap›lan müdahaleyi meflru

görenlerin, memurlar›n eylemlerine

sald›r›y› “aralar›na provokatörler

s›zm›fl” gerekçesiyle meflru ve ma-

kul görenler, Kürt halk›n›n demok-

ratik eylemlerine sald›r›y› benzeri

gerekçelerle meflru görenlerin

önemli bir k›sm› flimdi, ‹srail am-

bargosuna karfl› ddiirreennmmeenniinn mmeeflfl--

rruulluu¤¤uunnddaann söz ediyor. 

T
ürkiye faflizmi direnme hakk›n›

yok ederken, bunu görmüyorlar-

d›. 

N
eden? Çünkü bu kesimler, me-

sela Ecevit yönetimiyle, fiaron

yönetiminin, Erdo¤an yönetimiyle

Peres yönetiminin özünde ayn› oldu-

¤unu ve olabilece¤ini görmek istemi-

yorlar genellikle. Yukar›da sözünü

etti¤imiz saflaflma bak›m›ndan te-

melde ayn› olan güçler aras›nda “zo-

raki, suni” ayr›l›klar ve farkl›l›klar

koymak, bu güçler hakk›nda yanl›fl

de¤erlendirmeleri de beraberinde ge-

tiriyor. Bu yanl›fll›k, iyi emperyalist,

kötü emperyalist, kötü faflizm, eh-

ven-i fler faflizm, iyi iflgal, kötü iflgal

gibi ayr›mlar›n da kayna¤›d›r. 

B
u tür ayr›mlar› yapanlar, siyo-

nizmin zulmünü görüp, “islam-

c› iktidarlar›n zulmünü görmezden

geliyorlar. Amerikan iflgalcili¤ini

elefltirip Avrupa’n›n iflgalcili¤ini

görmezden geliyorlar. Zalimler ara-

s›nda “ggüüvveerrcciinnlleerr” arayan, bir yer-

de emperyalizme karfl› direnifli

övüp, baflka bir yerde emperyalizm-

le iflbirli¤ini onaylayanlar, zulme

karfl› tutarl› bir mücadele sürdüre-

mezler. Bugün ‹‹ssllaammcc››llaarr’’ddaann

AABB’’cciilleerree,, ““uulluussaallcc››llaarr””ddaann rreeffoorr--

mmiissttlleerree,, KKüürrtt mmiilllliiyyeettççiilleerriinnee ka-

dar bir çok kesim, emperyalizm ve

faflizm karfl›s›nda ilkeli, kurall› ve

tutarl› bir tav›r alamamakta, bu da

dünya halklar›n›n mücadelesini zaa-

fa u¤ratmaktad›r. 

‹
yi emperyalist, kötü emperyalist,

iyi faflizm, kötü faflizm, iyi iflgal,

kötü iflgal, bütün bu çarp›k de¤er-

lendirmeler ve buna göre belirlen-

mifl politikalar, halklar cephesini

zay›flatan, ba¤›ms›zl›k, demokrasi

güçlerini iissttiikkrraarrss››zzllaaflfltt››rraann,, halk

saflar›ndaki ittifaklar› zorlaflt›ran

unsurlard›r. E¤er zulme karfl› dire-

nilecekse, tüm zalimlere karfl› dire-

nifl çizgisi savunulmal›d›r. E¤er

zulme karfl› direnilecekse, zulümle

do¤rudan veya dolayl› iflbirli¤i ya-

panlar da elefltirilmeli ve mahkum

edilmelidir. 

Y
eni fiafak yazar› Hakan Albay-

rak, Fethullah Gülen’in siyo-

nist katliamc›l›¤› adeta meflrulaflt›-

Taktik ad›na AKP’yle emperya-
listler ve siyonistler aras›ndaki

çeliflkileri abart›p, AKP iktidar›n›
“anti-emperyalist” bir güç ilan

etmek, AKP’yi bir “demokrasi gücü”
olarak görmek, Avrupa emperyaliz-

mini, hatta Amerikan emperyalizmini
“demokrasi ihraç eden” bir güç gibi
görmek, ulusal sorunu çözebilecek-
lerini beklemek, halklar›n hedefini,
bilincini bulan›klaflt›rmaktan baflka

sonuç vermemektedir.   

Emperyalizm ve ‹flbirlikçileri
Aras›nda Halklar›n Dostu Yoktur

4

Yürüyüfl

13 Haziran
2010

Say›: 220



ran aç›klamas›na dair flöyle yaz›yor: 

“Fethullah Gülen Hocaefendi-

nin Mavi Marmara ve ‹HH ile ilgili

beyan›n›n yol açt›¤› tart›flma hak-

k›nda uzun uzun yazacakt›m ama...

asl›nda gerek de yok. Söylemek iste-

di¤im flu: Malum çevrelerin Müslü-

manlar aras›nda fitne ç›karmak için

kulland›¤› bbuu aaçç››kkllaammaayy›› uunnuuttaall››mm

ggiittssiinn.. HHeerrkkeess bbaa¤¤rr››nnaa ttaaflfl bbaassss››nn

vvee kkoonnuu kkaappaannss››nn........ Daha çok yol

yürüyece¤iz beraber.” (9 Haziran

2010)

B
urada sergilenen anlay›fl, ‹s-

lamc›l›¤›n nas›l kâh emperya-

lizme karfl›, kâh emperyalizm cep-

hesinde oldu¤unu da aç›kl›yor. ‹s-

lamc›lar, Amerikan emperyalizmi-

nin hizmetinde, CIA operasyonla-

r›n›n bir parças› haline geldikleri

“yeflil kuflak” meselesini de ayn›

anlay›flla sorgulamad›lar, “ba¤›r-

lar›na tafl bas›p, konuyu kapatt›-

lar.” Ama ba¤›rlar›na bast›klar›

tafl, kanl› bir taflt›; halklar›n kan›yla

bulanm›fl bir taflt›. Onlar›n “konu

kapans›n” demesiyle konular ka-

panm›yor, ‹slamc› güçlerin anti-ko-

münizm ad›na döktükleri kan, kuru-

muyor. Radikal söyleme sahip bir

‹slamc›n›n kaleminden ç›kan bu sa-

t›rlar, ‹slamc›l›¤›n en radikal kesim-

lerinin bile, Amerikan iflbirlikçili-

¤iyle yanyana olmakta bir mahsur

görmediklerini gösteriyor. Çünkü

onlar hala Amerikanc›lar aras›nda

“iyi Amerikanc›lar kötü Amerikan-

c›lar”, veya “Hristiyan Amerikanc›-

lar, Müslüman Amerikanc›lar” ayr›-

m› yap›yorlar ve bu nedenle de zul-

me karfl› istikrarl›, tutarl› bir müca-

dele içinde olam›yorlar.   

S
orun elbette sistem içi veya d›fl›

düflünmekle ilgilidir. SSiisstteemm iiççii

ddüüflflüünnccee,, hheerr yyeerrddee aayynn›› iillkkeessiizzllii--

¤¤ii,, ffaayyddaacc››ll››¤¤››,, iiddeeoolloojjiissiizzllii¤¤ii üürree--

ttiirr.. Nitekim bu, solda da ayn›d›r.

Solda da Avrupa Birli¤i savunuculu-

¤u, solun belli kesimleri taraf›ndan

ayn› anlay›flla “normal” karfl›lan-

m›fl, sol bunun elefltirisini yapma-

m›flt›r. Ayn› Fethullah Gülen gibi,

solun belli kesimleri Amerika’yla

iflbirli¤ini savunmufllar, solun ken-

dine Marksist-Leninist diyen baz›

kesimleri bile, bunun üzerine tek

kelime yazmam›fllard›r. Faydac›l›k,

ayn› faydac›l›kt›r. Sol ad›na savu-

nulmas› mümkün olmayan teori ve

politikalar, sol ad›na gündeme geti-

rilmifl ve siyasi arenada ideolojisiy-

le, iddias›yla de¤il baflkalar›na yas-

lanarak varolanlar, bunlar›n tek sat›r

elefltirisini yapamam›fllard›r. Onlar

da uunnuuttaall››mm,, kkoonnuu kkaappaannss››nn tavr›n›

benimsemifllerdir. 

B
iz her koflul alt›nda ilkeli olma-

y›, ideolojimize, inançlar›m›za

uygun davranmay› savunuyoruz. Bu

tutumumuzu kimileri politika bilme-

mekle, “reel politika”n›n gereklerine

gözlerini kapamakla, dogmatiklikle

veya benzeri s›fatlarla elefltirebilir-

ler. “RReeeell ppoolliittiikkaa” denilen fleyin

a¤ababas›, SBKP revizyonizmidir

ve bu politikan›n halklar›n mücade-

lesini güçlendirdi¤i görülmemifltir.

Reel politikada, Day›’n›n dedi¤i gibi

“‹deoloji, ilke de¤il, faydac›l›k ege-

mendir. Her fley kaba faydac›l›¤a

göre flekillenmifltir.” Bugün halkla-

r›n ihtiyac› olan faydac›l›k de¤il, il-

keli, tutarl› politikalard›r. 

P
olitika yapmak ve taktik ad›na,

dostu düflman› birbirine kar›flt›r-

mak, halklar›n gözünde bunlar›

mu¤laklaflt›rmak, onaylanamaz.

Emperyalistler aras›ndaki çeliflkile-

ri, emperyalistlerle iflbirlikçileri ara-

s›ndaki geçici çat›flmalar›, oligarfli

içindeki egemenlik kavgas›n› abar-

tarak, onlar üzerine politika yap-

mak, büyük yanl›fllar›n kayna¤›d›r.

Bu yanl›fllar, zaman›nda farkedilme-

di¤inde, yanl›fl›n sahiplerinin, yanl›fl

saflara savrulmas› veya o güçler ta-

raf›ndan kullan›lmas› kaç›n›lmazd›r. 

B
u çeliflkilere dayanarak politika

yapanlar, egemen s›n›flar›n itti-

fak halinde kendilerine yönelmesi

halinde de genellikle umutsuzlafl›r,

kendine güvensizleflir, kendini çare-

siz hissederek uzlaflma ve teslimiye-

te yönelirler.  

T
aktik ad›na AKP’yle emperya-

listler ve siyonistler aras›ndaki

çeliflkileri abart›p, AKP iktidar›n›

“anti-emperyalist” bir güç ilan et-

mek, AKP’yi bir “demokrasi gücü”

olarak görmek, Avrupa emperyaliz-

mini, hatta Amerikan emperyalizmi-

ni “demokrasi ihraç eden” bir güç

gibi görmek, ulusal sorunu çözebi-

leceklerini beklemek, halklar›n he-

defini, bilincini bulan›klaflt›rmaktan

baflka sonuç vermemektedir. 

H
alklar›n karfl› karfl›ya kald›¤›

her bask› ve zulümde ““uulluussllaa--

rraarraass›› ttoopplluumm mmüüddaahhaallee eettssiinn”” di-

ye ça¤r› yapanlar, ‹srail’in son katli-

am›yla ilgili ABD taraf›ndan yap›-

lan aç›klamalara baks›nlar. Ameri-

kan Baflkan yard›mc›s› Joe Biden,

son aç›klamas›nda da ‹srail’in ope-

rasyonunun meflru oldu¤unu, ‹sra-

il’in kendini savunma hakk› oldu¤u-

nu savunuyordu. “UUlluussllaarraarraass››

ttoopplluumm””,, eemmppeerryyaalliisstt ddüünnyyaaddaann

bbaaflflttaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iillddiirr..  

Y
aslanaca¤›m›z, bir birimizden

güç alaca¤›m›z güçler, halk saf-

lar›nda yer alanlard›r. Cepheliler,

kendilerini bulunduklar› her yerde,

emperyalizme, faflizme karfl› olan

herkesi, tutarl› bir çizgide anti-em-

peryalist anti-faflist mücadeleye yö-

neltmekle görevli saymal›d›rlar. Ki-

mi kesimlerin ulusal duygular› güç-

lü, emperyalizme öfkesi derindir,

kimi kesimlerin dini inanc› güçlü,

siyonizme karfl› güçlü bir tepkisi

vard›r. Kimi için demokrasi, kimi

için ba¤›ms›zl›k, kimi için adalet

daha öndedir. Tüm bu muhalefeti

birlefltirmeliyiz. Emperyalizme, fa-

flizme, zulme, siyonizme, adaletsiz-

li¤e, eflitsizli¤e, çevrenin talan›na,

do¤an›n tahrip edilmesine karfl› ç›-

kan herkese, tekrar tekrar anlatmal›-

y›z ki, bu mücadele ancak bütünlük-

lü bir anlay›flla, tüm zalimlere, tüm

sömürücülere karfl› devrimci bir an-

lay›flla sonuç al›c› hale gelebilir. 

Emperyalizme, faflizme,
zulme, siyonizme, adaletsizli-

¤e, eflitsizli¤e, çevrenin talan›na,
do¤an›n tahrip edilmesine karfl›

ç›kan herkese, tekrar tekrar
anlatmal›y›z ki, bu mücadele ancak

bütünlüklü bir anlay›flla, tüm
zalimlere, tüm sömürücülere karfl›
devrimci bir anlay›flla sonuç al›c›

hale gelebilir.
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SSiiyyoonniisstt ‹‹ssrraaiill...... KKaattlliiaammcc››

‹‹ssrraaiill...... BBeebbeekk kkaattiillii ‹‹ssrraaiill......

‹‹flflkkeenncceeccii ‹‹ssrraaiill...... YYaallaanncc›› ‹‹ssrraaiill......

TTeerröörriisstt ‹‹ssrraaiill......

“62 y›ld›r ‹srail’in bölgedeki en

iyi dostu” olanlar ‹srail’in bu nite-

liklerini keflfettiler. 

Kuflkusuz ‹srail için bu söylenen-

lerin hepsi do¤rudur. Devrimciler

ony›llard›r bu gerçekleri dile getiri-

yorlar. Bundan dolay› Filistin halk›-

n› dost, ‹srail’i düflman ilan etmifltir.

Ve yine bundan dolay›, Türkiye so-

lu, ony›llard›r Filistin halk›n›n ya-

n›nda ‹srail’e karfl› mücadele ediyor. 

Ancak bugün Siyonizmin ‹sra-

il’ini keflfedenler, dönüp faflizmin

Türkiyesi’ne bakmak zorundad›rlar. 

Faflizmin Türkiyesi’ni görmeyip

Gazze’den bahsedenler Türkiye

gerçe¤inden kaçan riyakarlard›r. 

Yak›n mmesafeden iinfaz!

Adli T›p Kurumu’nun raporuna

göre 19 yafl›ndaki Furkan’›n aln›na

yyaakk››nn mmeessaaffeeddeenn 4 kurflun s›k›la-

rak infaz edildi. 

Bu haber, baflta ‹slamc› bas›n ol-

mak üzere burjuva bas›n›n da büyük

ço¤unlu¤unda manflet yap›ld›. 

19 yafl›ndaki Furkan Do¤an’›n

dört kurflunla aln›ndan vurulmas›

‹srail’in binlerce katliam›ndan biri-

dir. Mavi Marmara gemisinde katle-

dilen di¤er 8 kiflinin katledilmesi de

Furkan’dan çok farkl› olmam›flt›r.

Katletmek için e¤itilmifl ‹srail as-

kerlerinden her türlü insanl›k d›fl›

yöntem beklenir.

Fakat islamc› ve burjuva medya-

n›n manfletlerine bak›nca ‹srail bu-

nu sanki ilk kez yap›yor ya da ülke-

mizde sanki bunlar hiç olmuyormufl

gibi bir izlenim edinirsiniz. 

Furkan’›n aln›na dört kurflun s›-

k›lmas› m› flaflk›nl›¤a düflürdü sizi?

Yoksa yak›n mesafeden atefl edil-

mesi mi, ya da 19 yafl›nda olmas›

m›? Hangisi?

Daha önce hiç duymad›n›z m› 19

yafl›nda birinin aln›na yak›n mesa-

feden 4 kurflun s›k›ld›¤›n›? ‹slamc›

gazetelerin, burjuva bas›n›n yazar-

lar›, hepsi de sanki infazlar› ilk kez

duyuyorlar!

Do¤rudur, ‹srail katildir. Filis-

tin’de onbinlerce insan› katletti ve

katletmeye devam ediyor.

Fakat dönün; ülkenize bak›n. Fa-

flizmin Türkiyesine bak›n: Sokakla-

r›nda, evlerinde, da¤lar›nda, flehir-

lerde, karakollar›nda, hapishanele-

rinde kaç insan nas›l katledildi?

‹nfazlar siyonizmin de, faflizmin

de temel politikas›d›r. Faflizmin

Türkiyesinde Furkan gibi 18-19 ya-

fl›nda nice gencimiz katledildi. 12

Temmuz, 16-17 Nisan operasyonla-

r›na bak›n. MOSSAD ajanlar›n›n

Filistinli devrimcileri katletmek için

düzenledi¤i operasyonlardan bir

fark› var m›? Katliam operasyonla-

r›ndan dönen faflizmin “Özel

Tim”lerinin ruh hallerine bak›n. ‹s-

rail’in katliamc› askerlerinden bir

farklar› var m›?

Furkan; yak›n mesafeden aln›na

4 kurflun s›k›larak katledilmifl. ‹sra-

il’in katliamc›l›¤›n› anlatmak için

koca koca puntolarla “4 Kurflun” di-

ye yaz›lm›fl. 

Faflizmin ülkemizde infaz etti¤i

devrimcilerin üzerinden ç›kan kur-

flunlar›n haddi hesab› yoktur. Bir tek

devrimcinin üzerinden, 10, 20, 30,

40, 50, 60 kurflun ç›kabilmifltir. Ve

onlar›n en az›ndan biri, Furkan’a s›-

k›ld›¤› gibi “yyaakk››nn mmeessaaffeeddeenn!!”dir. 

Filistin de¤il, ‹stanbul’da, An-

kara’da, ‹zmir’de, Diyarbak›r’da

gerçekleflti bu infazlar. 

Bak›n bakal›m Türkiye faflizmi-

nin tarihine: ‹srail siyonizminin na-

s›l vahfli ve terörist bir devlet oldu-

¤unu hakl› olarak söyleyenler; me-

sela ülkemizdeki infaz davalar›nda

KKAATTLLEEDD‹‹LLEENNLLEERR‹‹NN GG‹‹YYSS‹‹--

LLEERR‹‹NN‹‹NN NNEEDDEENN hiç bulunama-

d›¤›n› merak ettiler mi acaba?

Tüm katliamc›larda yöntemler

ayn›. ‹srail Mavi Marmara’da 9 ki-

fliyi katlettikten sonra gemideki ka-

mera görüntülerini silip kendi kur-

gulad›¤› görüntülerle dünya halkla-

r›n› kand›rmaya çal›flt›. Katliamla

ilgili delilleri yok etmeye çal›flt›. 

Ülkemizde faflizmin polisi de

ayn› yöntemi izliyor. Katliam delil-

lerini yok ediyor. Tüm infazlardan

sonra katlettikleri cesetlerin üzerin-

deki elbiseleri yok edilir mesela.

Çünkü, elbiseler, kaç metreden atefl

edildi¤ini kan›tlar. Ço¤u kez dev-

rimcilerin sa¤ ele geçirilip yak›n

mesafeden ateflle katledildi¤inin ka-

n›t›d›r elbiseler, o yüzden hep yoke-

dilir.. 

Yürüyüfl Dergisi satarken s›rt›n-

dan vurulup felç edilen Ferhat Ger-

çek’in gömle¤i de kay›p. Faflizmin

polisleri ellerini kollar›n› sallayarak

dolaflmaya devam ediyor. 

Ölüm mangalar›, burjuva med-

yada yalan haberler yay›nlat›r. ‹nfaz

halka yanl›fl, yalan bilgilerle aktar›-

- Ayn› gerekçelerle- Ayn› gerekçelerle
katlettiler...katlettiler...
- Ayn› yöntemlerle- Ayn› yöntemlerle
savundular... savundular... 
- Ayn› manevralarla- Ayn› manevralarla
meflrulaflt›rd›lar... meflrulaflt›rd›lar... 

- Bilikte öpüyorlar katil- Bilikte öpüyorlar katil --
lerin gözlerinden.. lerin gözlerinden.. 
- Ayn› yöntemlerle yarg›- Ayn› yöntemlerle yarg›--

da akl›yorlar katilleri.. da akl›yorlar katilleri.. 
- Ayn› zihniyetle sürdürüy- Ayn› zihniyetle sürdürüy--
orlar zulmü...  orlar zulmü...  

Zulümde Bir
ve Ayn›d›rlar

Yürüyüfl
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l›r. Cesetlerdeki kurflunlar ç›kart›l›p

kurflunlar›n hangi polisin silah›ndan

ç›kt›¤› gizlenir.

K›sacas›, ölüm mangalar› her

yerde böyle çal›fl›yorlar. “Yak›n me-

safeden” katletmek, onlar için “nor-

mal” bir uygulamad›r. Bu siyoniz-

min ‹srailinde de, faflizmin Türkiye-

sinde de böyledir. 

“Teslim oolun” çça¤r›lar›

‹srail Mavi Marmara gemisinde-

kilere sald›r›rken bir taraftan da

““tteesslliimm oolluunn”” diye ba¤›r›yordu.

Katlettikten sonra ““tteesslliimm ooll ççaa¤¤rr››--

mm››zzaa ssooppaallaarrllaa kkaarrflfl››ll››kk vveerrddiilleerr,,

kkeennddiimmiizzii ssaavvuunnmmaakk zzoorruunnddaa

kkaalldd››kk”” diyerek katliamlar›na mefl-

ruluk kazand›rmak istediler.

Faflizmin katliamlar›n› meflru-

laflt›rmaya al›flk›n kimi burjuva ya-

zarlar siyonizmin Marmara Gemi-

si’ndeki katliam›n› da aklamaya ça-

l›fl›yor. Bunlardan biri flöyle yazd›

mesela: “Mavi Marmara’ya söyle-

nen ‘‘YYaakkllaaflflmmaa yyookkssaa vvuurruurruumm’’

mesaj› aç›k... Mavi Marmara’da

Gazze’ye yard›m için toplananlar

ve bu ifli organize eden ‹HH bu uya-

r›lar› dinlemedi veya ciddiye alma-

d›.” 

Yani suçlu ‹srail’in uyar›lar›n›

dikkate almayan ‹HH oluyor.

“Uyar›” yapmak katliamc›lar›n

katliam›n› meflrulaflt›r›yor!!!

Bu anlay›fl ayn› mant›kla faflist

devletin katliamlar›n› da meflrulafl-

t›rmaya çal›flm›flt›r. 

Bak›n ülkemizdeki katliamlara:

Faflizmin katliamc›lar›n›n her infaz

öncesi ve sonras› söyledikleriyle si-

yonist ‹srail’in söyledikleri anlam

olarak kelimesi kelimesine ayn›. Si-

yonist ‹srail’in “teslim olun” ça¤r›-

s›yla, faflizmin “Teslim Olun” ça¤r›-

s› aras›nda ne fark var? Bugün ‹sra-

il’in katliamc›l›¤›n› keflfeden-

ler y›llarca alk›fl tuttular fa-

flizmin polislerine. Devrimci-

ler katledilirken gazeteleri-

nizde neler yazd›¤›n›za, neyi

savundu¤unuza bir bak›n. 

Bu ülkede bakanlar›n gö-

zetiminde kuflat›ld›klar› evde

devrimciler katledildi. Onlarca kur-

flun s›k›ld› her birinin bedenine. 

“Teslim olun” ça¤r›s› Gazze’ye

giden gemiye sald›r›p 9 kifliyi kat-

letmeyi meflrulaflt›r›r m›? 

Faflist devlet güvenli¤inden ken-

disinin sorumlu oldu¤u dört duvar

aras›ndaki tutsaklar› katletmek için

bile “Teslim Olun” ça¤r›s› yapt›. 

Furkan 119 yyafl›ndaki lliseli:

Ya dergi satarken s›rt›ndan vurulan

17 yafl›ndaki Ferhat Gerçekler, ‹rfan

A¤dafllar?.. 17 yafl›nda idam ettikle-

ri faflizmin... Arflivlerinizi aç›p ba-

k›n; neler söylediniz, neler yazd›n›z

12 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz için?

Kula¤›, burnu, cinsel organlar›

kesilip ölü bedenlere iflkence yap›-

lan ülkedir faflizmin Türkiyesi...

Katillerin ggözlerinden

öpmek kkatliamc›

devletlerin ggelene¤idir

Mavi Marmara’da 9 kifliyi katle-

den ‹‹ssrraaiill SSaavvuunnmmaa BBaakkaann›› EEhhuudd

BBaarraakk,, askerlere ‘‘YYaappmmaann››zz ggeerree--

kkeenn flfleeyyii yyaapptt››nn››zz’’ diyerek tebrik et-

ti. 

Hakl› olarak yine ‹srail’in bu tu-

tumu ‹slamc›lar, burjuva medya ta-

raf›ndan elefltirildi. 

Yine diyoruz ki, ‹srail’i elefltirir-

ken faflizmin Türkiyesini görmü-

yorsan›z; katliamlara karfl› ç›k›fl›n›z

samimi de¤ildir. Gerçekçi de¤ildir,

riyakarcad›r. 

Katliamc› devletler katillerini

her zaman ödüllendirmifltir. 

Bak›n faflizmin Türkiyesine;

devrimcilerin her infaz›ndan sonra

katiller amirleri taraf›ndan al›nlar›n-

dan öpülmüfltür. ‹nfazlar›n elefltiril-

mesi üzerine bu devletin baflbakan›

““PPoolliissiinn eelliinnii ssoo¤¤uuttmmaayy››nn”” diyerek

katliamlara ““ddeevvaamm”” demifltir.

Devrimcilerin her katlediliflinin

ard›ndan tetikçisinden en üst kade-

medeki amirlerine kadar üçer-befler

maafl ikramiyeden derece derece üst

kademelere terfi ettirilmesine kadar

mutlaka ödüllendirilmifllerdir. 

Bak›n Mehmet A¤ar’a, Necdet

Menzir’e, Ünal Erkan’a, Hayri Ko-

zakç›o¤lu’na, Kemal Yaz›c›o¤lu’na,

Orhan Taflanlar’a, Alaattin Yük-

sel’e, Muammer Güler’inden, Atilla

Ç›nar’›na... Daha onlarcas›, ne ka-

dar katliamc› emniyet müdürü, vali

varsa katlettikleri oranda terfi ettiri-

lerek ödüllendirilmifllerdir. Bu dev-

let, 19 Aral›k gibi en vahfli katlia-

m›n bafl sorumlular›ndan biri olan

Ali Suat Ertosun’a ““DDeevvlleett ÜÜssttüünn

HHiizzmmeett MMaaddaallyyaass››”” vermifltir. 

Bu ülkede ‹nsan Haklar›ndan

Sorumlu Devlet Bakan› MMeehhmmeett

KKaahhrraammaann ve ‹çiflleri Bakan› ‹‹ss--

mmeett SSeezzggiinn devrimcilerin katledil-

mesini izlemifllerdir. Küçükesat’da

Aslan Ar›, Nurhayat Beyhan, Eyüp-

han Polat ve Maltepe’de Vehbi Me-

lek ile Nurten Acar’›n katledildi¤i

çat›flmalar› bafl›ndan sonuna kadar

izlemifl ve sonra da katliam› yapan-

lara kkooll ssaaaattii hheeddiiyyee etmifllerdir.

12 Temmuz’da 10 devrimciyi

katleden katillere bizzat Mehmet

A¤ar  ““GGaazzaann››zz mmüübbaarreekk oollssuunn””

kutlamas›n› emniyetin telsizlerin-

den yapm›flt›.

17 Nisan’da 11 devrimciyi kat-

lettikten sonra havaya atefl ederek,

zzaaffeerr nnaarraallaarr›› aattaarraakk kutlam›fllar-

d›r katliamlar›n›. Ve ilginçtir, bütün

bu katliamlar için aç›lan davalar be-

raatla sonuçlanm›flt›r. 

‹‹ssrraaiill’’iinn kkaattlliiaamm ssoorruuflflttuurrmmaa--

ss››nnddaann ddaa bbiirr flfleeyy çç››kkmmaayyaaccaakktt››rr..

Siyonizmin dde, ffaflizmin

de, kkatliam ggerekçesi

ayn›: TTerör örgütleriyle

iliflkileri vvar

‹srail, katletti¤i 9 kiflinin ard›n-

dan “içlerinde töröristler vard›. Te-

rör örgütü Hamas’a destek veriyor-

lar, Hamas’la iliflkileri var” fleklinde

aç›klamalar yapt›. Katliam›n› mefl-
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rulaflt›rmaya çal›flt›. 

Bütün katliamc› devletlerin bi-

rinci demagoji malzemesi “Terör

örgütleriyle iliflkisi vard›”, “Terör

örgütlerine yatakl›k yap›yorlard›”

oluyor. “Terör” denildi mi her türlü

katliam› meflrulaflt›rm›fl oluyorlar! 

‹srail, y›llard›r çoluk, çocuk,

yafll› demeden binlerce Filistinliyi

katletti. Yapt›¤› terörizm olmuyor,

Filistin halk› vatan›n›n›, topraklar›-

n› savundu¤u için, direndi¤i için

“terörist” oluyor. Yine ayn› flekilde

Amerikan emperyalizmi tüm dünya

halklar›na terör estiriyor, sömürü-

yor, zulmediyor, katlediyor, “terö-

rist” olmuyor, halklar›n direnifli “te-

rörizm” oluyor. 

Ayn› flekilde ülkemize bak›n. Fa-

flizm halka karfl› her türlü terörü es-

tiriyor, halk›n en temel haklar›n›

gasp ediyor, halk›n en demokrtik ta-

leplerine vahflice sald›r›yor, gözalt›-

na al›yor, iflkence yap›yor, katledi-

yor, kaybediyor, infaz ediyor, terö-

rizm olmuyor, halk›n, devrimcilerin

mücadelesi “terörizm” oluyor. On-

dan sonra “terörist”e karfl› her türlü

sald›r› meflru(!)

Hay›r! Gerçek terörist ‹srail’dir.

Gerçek terörist Amerika ve dünya

halklar›n› sömüren, onlara zulme-

den emperyalistlerdir. 

Gerçek terörist, katleden, kaybe-

den, infaz eden, halk›m›z›n her tür-

lü hak alma mücadelesine sald›ran

faflist devlettir.

Siyonist ‹srail’in katliamlar›n›

görüp faflizmin terörüne sessiz ka-

lanlar: Faflizmin Türkiyesine bak›n.

Faflismin Türkiyesi’nin ‹srail’den

fark› nedir? 

Kaç devrimci-sosyalist gazeteci

katledildi “terör örgütüyle iliflkisi

var” denilerek? Kaç demokratik kit-

le örgütü ayn› gerekçeyle bas›ld›,

kapat›ld›? Bugün ‹srail’e terörist di-

yen islamc›lar ülkemizdeki hangi

infaza karfl› ç›kt›lar. AKP, iktidarda

oldu¤u 8 y›ldan beri 60 y›ll›k faflist

devletin katliamlar›n› ayn› flekilde

sürdürüyor. Hangisine karfl› ç›kt›-

n›z?

Son sekiz y›ld›r zulüm, bizzat is-

lamc› AKP ik-

tidar› taraf›n-

dan uygulan-

maktad›r. 

Ü l k e m i z -

deki ‹slamc›-

lar, Guantana-

mo’daki zu-

lümden bahsederken burunlar›n›n

dibindeki F Tiplerini ya onaylad›lar,

ya da görmezden geldiler. 122 ölü-

mü görmediler. Hapishanelerde tec-

rit iflkencesi bizzat AKP taraf›ndan

sürdürülüyor. Kaç devrimci AKP ta-

raf›ndan katledildi. Hapishanelerde

tecrit iflkencesi halen sürdürülüyor!

‹slamc›lar tecrit karfl›s›nda ne yapt›? 

‹srail, Gazze’de tecrit uyguluyor.

Tecrite karfl› ç›kan herkesi Hamasl›

olmakla suçluyor. Gazze’ye uygula-

nan tecrit zulümdür. Ya F Tiplerin-

deki tecrite ne diyorsunuz? Bugüne

kadar ne dediniz? Devrimciler ha-

pishanelerde tecrite karfl› ölümüne

direnirken, ‹srail Hamas’a ne diyor-

sa, devrimcilere de o söylendi. 

Gazze’ye yard›m götürenlere ‹s-

rail; “onlar›n amac› baflka, amaçlar›

yard›m etmek de¤il” diyor, sald›r›-

s›n› öyle meflrulaflt›rmaya çal›fl›yor-

du. 

Sekiz y›ld›r AKP de ayn› fleyi

söylüyor tecrite karfl› direnenlere:

“Onlar›n amac› baflka!” diyor. 

“Terör örgütü, kendi propagan-

das›n› yapmak için ölüm orucu ya-

p›yor, sadece bir örgüt var, ölüm

orucu yapan baflka örgüt yok” diye-

rek zulmünü uygulay›p, katliamlar›-

n› meflrulaflt›r›yordu. 

Bugün zzulmün aad›

AKP’dir

AKP, Gazze’deki zulümden bah-

sederken ülkemizde zulmeden, kat-

leden kendisidir.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an ‹sra-

il’e “bebek katili, öldürmeyi iyi bi-

lirsiniz” diyor. ‹flte sahtekarl›k, riya-

karl›k burda: Ayn› Erdo¤an ““kkaadd››nn

ddaa oollssaa,, ççooccuukkttaa oollssaa ggeerreekkeenn yyaapp››--

llaaccaakktt››rr”” diyerek “Edesler”in katli-

am emrini verendir. 

‹srail’in Mavi Marmara Gemi-

sindeki katliam›ndan sonra Baflba-

kan Erdo¤an Konya’da bir miting

konuflmas›nda “Filistinli çocuklar

ne yapt›? Tafl att›. ‹srail ne yapt›?

Tafl atan çocuklar›n üstüne fosfor

bombas› att›” diyor. 

Bu ülkede tafl att›¤› için kaç bin

çocuk hapishanelere dolduruldu?

Kaç bin çocuk iflkenceden geçirildi

ve her gün kaç çocuk iflkencelerden

geçiriliyor?

AKP, iktidar› ikiyüzlülükte, ya-

lanc›l›kta o kadar pervas›z ki, ‹sra-

il’in katliamlar›ndan bahsederek

kendi katliamlar›n›n üstünü örtüyor. 

Konya’daki mitingte bu konufl-

may› yaparken ayn› gün fi›rnak’ta

10 yafl›nda Diren ad›ndaki bir çocu-

¤u akrep denilen polis arac› ezdi. 

Filistin’de ambargoya, ‹srail zul-

müne karfl› ç›k›lmad›. Sadece Filis-

tin’de de de¤il, Irak’ta, Afganis-

tan’da, dünyan›n neresinde zulüm

varsa karfl› ç›k›lmal›. Ancak AKP,

zulümden bahsederken ülkemizde

zulmeden iktidard›r. Sadece ülke-

mizde de de¤il, ‹ktidarlar› boyunca

Irak’ta , Afganistan’da iflgalcilerin

orta¤›d›r. Irak’ta 1 milyonun üzerin-

de Irakl›’n›n, Afanistan’da onbin-

lerce Afganl›’n› katledilmesine, ‹n-

cirlik Üssü’nü kulland›rarak do¤ru-

dan destek vermifl ve bu destek sür-

mektedir. 

Baflbakan Erdo¤an ‹srail için,

“Bu kafayla en önemli dostlar›n› yi-

tirecekler” diyor. 

AKP, iktidar› aç›s›ndan, Fafliz-

min Türkiyesi aç›s›ndan tek gerçek

budur. 62 y›ld›r oligarflik devlet, ‹s-

rail’in bölgedeki “en önemli dostu-

dur. Bu dostluk ikisininde katliam-

c›l›klar›ndand›r. ‹srail sorgulan›rken

AKP iktidar›n›n bu dostlu¤u sorgu-

lanmal›d›r. 
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‹‹ssrraaiill ve TTüürrkkiiyyee... Birbirlerin-

den fiziki olarak uzakta olsalar da,

biribirine benzer özellikleri olan iki

devlettir. 

OOrrttaakk nniitteelliikklleerrii,, oorrttaakk öözzeell--

lliikklleerrii,, oorrttaakk çç››kkaarrllaarr›› olan bu iki

devlet birbirleriyle bir çok bak›m-

dan ayn›d›r. Onun içindir ki, bu iki

devletin aras›ndan “su s›zmaz”...

Ne ‹srail’in binlerce Filistinli’yi

katletmesi, ne 1967 savafl›nda Arap

topraklar›n› iflgal etmesi, ne de Lüb-

nan iflgali bu iliflkileri bozabilmifltir.

‹srail ve Türkiye aras›ndaki ilifl-

kiler, öylesine “kköökkllüü””dür ki, hiçbir

sorun, hiçbir çat›flma bu iliflkileri

zedeleyememifltir.

Yeni kurulan ‹srail devletini da-

ha hiçbir devlet tan›madan, Mende-

res hükümeti ‹srail ile gizli iliflkiler

yürütmekteydi. GGiizzllii kkaappaakkll›› ama

siyonist ‹srail devleti ile iliflkiler

hep devam ettirildi.

AKP iktidar› da iki yüzlü bir po-

litika sürdürmekte, sanki ‹srail ile

iliflkiler kopar›lacakm›fl, iliflkiler

“eskisi” gibi olmayacakm›fl gibi bir

hava yarat›lmaktad›r. Oysa yaflanan

onca tart›flmaya karfl›n ‹srail ile ilifl-

kiler yine sürecektir.

Bunu AKP’nin ‹srail’e ciddi bir

tav›r almamas›nda da görmek müm-

kündür. Baflbakan, halk›n karfl›s›nda

‹srail’e at›p tutmakta ama kapal› ka-

p›lar ard›nda ‹srail ile iliflkiler de-

vam ettirilmektedir.

Bu da gösteriyor ki, ortak özel-

likleri, ortak noktalar›, ortak ç›karla-

r› olan bu iki devlet, birbirine muh-

taçt›r. Bu iliflkileri ortak ç›karlar›

için de sürdürmek zorundad›rlar. 

‹‹ssrraaiill vvee TTüürrkkiiyyee’’nniinn

““ddeemmookkrraassiicciilliikk ooyyuunnuu””

‹ki devletin ortak noktalar›ndan

birisi her iki sistemin de,“ddeemmookk--

rraassiicciilliikk ooyyuunnuu” ile yönetilmeleri-

dir. ‹srail’de ““DDeemmookkrraassiicciilliikk ooyyuu--

nnuu” yla sürdürülen iiflflggaall ve Türki-

ye’de “ddeemmookkrraassiicciilliikk ooyyuunnuuyyllaa””

sürdürülen ffaaflfliizzmm gerçe¤i iki dev-

letin ortak noktas›d›r.

‹srail gibi bir polis devleti kendi-

sini “dünyan›n en geliflkin demokra-

sisi” olarak ilan etmifltir. Türkiye gi-

bi faflizmin sürekli oldu¤u bir ül-

kede ise iktidarlar hep “demokratik

bir hukuk devleti” olundu¤u propa-

gandas›n› yapm›fllard›r..

‹‹ssrraaiill;; iflgal, demokrasicilik

oyunu ve siyonizm demektir.

6622 y›ld›r Filistin’i iflgal alt›nda

tutan, Filistin halk›na karfl› 6622 y›ld›r

soyk›r›m uygulayan bir ülke de-

mokrat olamaz. 

Emperyalizmin Ortado¤u’daki

vurucu gücü olan, tüm Ortado¤u

halklar›n›n düflman› olan ‹srail’in

varl›k nedeni emperyalizmdir. 

‹srail, “en geliflkin demokrasi-

ye” sahip olan bir ülke de¤il, fa-

flizmle yönetilen bir ülkedir. Sadece

Filistin ve Arap halklar›na de¤il,

kendi ülkesinin halk›na da bask› ve

terör uygulayan bir ülkedir ‹srail.

Bir polis devletidir.

‹srail tarihi halklar›n kan›n›n dö-

küldü¤ü, yüzlerce katliamdan olu-

flan, sald›r›n›n, katliamlar›n, vahfle-

tin, faflizmin tarihidir...

“‹srail... bugün yyoollssuuzzlluukkttaann

iibbaarreett bir inflaat iskelesinin içinde,

bbaasskk›› vvee aaddaalleettssiizzlliikktteenn bbiirr tteemmeelliinn

üzerinde duruyor.”

‹srail’in bask› ve adaletsizlik

üzerine kurulu bir devlet oldu¤unu

22000033’’te yazd›¤› bir yaz›da söyleyen

AAvvrraahhaamm BBuurrgg, 1999’da ‹‹ssrraaiill

MMeecclliissii BBaaflflkkaannll››¤¤›› yapt›.

‹srail’i “Ortado¤u’daki tek de-

mokratik ülke” olarak görenlere

flunlar› söylüyordu: 

“Bir yandan Filistinli ço¤unlu¤u

‹srail çizmesi alt›nda bast›r›p di¤er

yandan Ortado¤u'daki tek demokra-

si oldu¤umuzu iddia edemeyiz.”

AAvvrraahhaamm BBuurrgg,, ‹srail’in de-

mokratik bir ülke olmad›¤›n› elbette

biliyor. Dünyada iflkenceyi bir poli-

tika olarak parlamentosunda resmi

olarak savunup, onaylayan eennddeerr

üüllkkeelleerrddeenn biridir ‹srail.

‹srail parlamentosu, 33 fifiuubbaatt

22000022’’ddee iiflflkkeennccee yapmay› onayla-

yan yasay› ezici ço¤unlukla kabul

etmifl bir ülkedir. Bir devlet politi-

kas› olarak, on y›llard›r sürdürdük-

leri iflkence 22000022’den itibaren aç›k-

tan ve resmi olarak savunulmaya

bafllanm›flt›r.

Kendisini “dünyan›n en geliflkin

demokrasisi” olarak gören ‹srail sa-

dece 22000011--22000066 y›llar› aras›nda, 5

y›lda; “44442200 Filistinli’yi öldürdü.

Bunlar›n 445500’si uluslararas› yasa-

larca da “suç” olan suikastlarla.

Öldürülen 4420 Filistinli’nin 228822’’si

kad›n, 885500’’si çocuk ve bebek ve

885500’si ise ö¤renciydi. Yine ayn› dö-

‹srail ve Türkiye; 
ortak nitelikleri, ortak özellikleri,
ortak ç›karlar›...

Siyonizm 

Ve Faflizm

Zulümde Bir
ve Ayn›d›rlar
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nemde; Filistinlilerin 7755 bbiinn evini,

335599 okulunu, 1177..883366 iflyerini, 2211 ca-

mi ve kilisesini, aralar›ndan itfaiye

ve ambulans›n bulundu¤u 88882299 ara-

c› bombalad› ve 220000 bbiinnden fazla

narenciye ve zeytin a¤ac›n› yakt›...”

(Yürüyüfl, 16 Temmuz 2006)

SSaaddeeccee 22000088 y›l› Aral›k ay›nda

GGaazzzzee’ye yönelik ‹srail sald›r›lar›n-

da; 11440000’ü aflk›n Filistinli’yi katlet-

tiler. Yine 22000088 y›l›nda 6600 bin evi ya

tümüyle y›kt› ya da kullan›lamaz

hale getirdi...

“Dünyan›n en geliflmifl demok-

rasisi” oldu¤u söylenen ‹srail, evle-

ri, okullar›, iflyerlerini, hastaneleri

y›k›yor, yollar› tahrip ediyor.

Zeytin a¤açlar›n›, narenciye

bahçelerini tahrip ediyor.. Halk› aç

b›rak›yor, yasaklarla halk› açl›¤a

mahkum ediyorlar. 

Yaral›lar› hastaneye götürmek

için gelen ambulanslar›, sa¤l›k gö-

revlilerini bombalay›p, katlediyor

‹srail siyonizmi.

Kad›n, çocuk, bebek, yafll› de-

meden öldürüyor, katlediyorlar. Fi-

listin halk›na karfl› kimyasal silah

kullan›yorlar.

Savafl uçaklar›, Gazze’nin üze-

rinden ses s›n›r›n› aflarak alçaktan

uçmaktad›r sürekli. ““GGaazzzzee’’ddee ggee--

cceelleerrii kkiimmsseenniinn uuyyuummaass››nn›› iisstteemmii--

yyoorruuzz”” demifltir ‹srail Baflbakan›. 

Filistin halk›n›n kültürünü, de-

¤erlerini yok ediyor, halk›n inançla-

r›n› yasakl›yorlar.. ‹srail Mescid-i

Aksa'y› y›kmak ve yerine Yahudi

Tap›na¤›'n› infla etmek için planlar›-

n› yapm›fl, haz›rl›klara bafllam›flt›r. 

‹srail, yeni iflgal ve yerleflim böl-

geleri kurarak, iflgal alt›ndaki top-

raklardaki Filistinlileri göçe zorla-

maktad›r.

TTüürrkkiiyyee vvee ‹‹ssrraaiill ffaaflfliizzmmii

hhaallkkllaarr››nn ddüüflflmmaann››dd››rr!!

‹srail, Filistin halk› ve Arap

halklar›na karfl› sald›r›lar›n› sürdü-

rürken, Türkiye de Ortado¤u’da

emperyalizmin vurucu gücü olarak

rol oynamaktad›r.

‹çeride ise Türkiye oligarflisi y›l-

lard›r, Kürt, Türk ve tüm halklara

karfl› bir sald›r› politikas› sürdür-

mektedir. Kürt halk› üzerinde y›llar-

d›r milli zulüm politikas› uygula-

makta, Kürt halk›n›n dilini, kültürü-

nü, bask› alt›nda tutmaktad›r.

Oligarfli, Kürt halk›na karfl› sür-

dürdü¤ü sald›r›lar sonucu, 5 bin kö-

yü yakm›fl, milyonlarca Kürt köylü-

sünü göçe zorlam›flt›r. 

Özellikle 11999900’l› y›llardan sonra

oligarfli geliflen devrimci mücadele-

yi engellemek için, kay›p, katletme,

kaç›rma ve katliam politikalar›n›

devreye sokmufltur. 

‹flkencede, sokaklarda, da¤larda

yüzlerce yurtsever, devrimci katle-

dilmifltir. Hapishanelerde tutsaklara

yönelik katletme politikalar›, 19-22

Aral›k katliam sald›r›s› ile yeni bir

boyut kazanm›flt›r. F Tipi Hapisha-

nelerin aç›lmas› ile tecrit politikas›

uygulanmaya bafllam›flt›r.

Türkiye faflizmi ve ‹srail faflizmi

halklar›n düflman›d›r.. 

Halklar, ›rkç›l›k ve flovenizm ile

zehirlenmekte, faflist terör ile sindi-

rilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bunun

halklar üzerinde farkl› etkileri ol-

maktad›r. “Militaristleflmifl bir top-

lum”a dönüfltürülen ‹srail toplumu-

nun önemli bir k›sm›, iflgal ve Filis-

tinlilere yönelik zulmü onaylayan

bir toplum haline getirilmifltir. K›s-

men halen bu politikalara direnen

bir kesimi de vard›r. 

‹srail’de yap›lan bir araflt›rmaya

göre, ‹srail halk›n›n %% 8822''si Hamas

liderlerinin öldürülmesinden yana.

Yine neredeyse ayn› oranda bir ke-

sim, flu anda süren vahflete onay ve-

riyor. 

“Ortado¤u’nun en demokratik

toplumu” olarak sunulan ‹srail’in

ruh halini yans›tan rakamlard›r bun-

lar. 

On y›llard›r ‹srail siyonizminin

izledi¤i politikalar, Filistin halk›na

yönelik katliamlar, iflgal, 62 y›ld›r

onlarca katliama imza at›lmas› ‹sra-

il’i çürütmüfltür.

Faflizm alt›nda inim inim inleti-

len Türkiye ve ‹srail halklar› büyük

bask›lar ile karfl›laflm›flt›r.

‹srail tüm askeri gücüne ra¤men

ççöökkmmeekkttee oollaann ve ççöökkmmeeyyee mmaahh--

kkuumm bir devlettir. 

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn iikkii jjaannddaarr--

mmaass››;; ‹‹ssrraaiill vvee TTüürrkkiiyyee

Ortado¤u emperyalistler aç›s›n-

dan her zaman önemli olmufltur.

‹kinci paylafl›m savafl›ndan sonra

Ortado¤u’da ‹ngiliz ve Frans›z em-

peryalizminin inisiyatifi k›r›lm›fl,

yerlerini ise Amerikan emperyaliz-

mi alm›flt›r.

Bölgenin stratejik bir geçifl böl-

gesi olmas›, petrol ve do¤al zengin-

likleri, Sosyalizmden etkilenen ile-

rici ülkelerin varl›¤›, Filistin halk›-

n›n ve Arap halklar›n›n özgürlük

mücadelesi bölgeyi daha da önemli

k›lm›flt›r o y›llarda.

Amerikan emperyalizmi bölge-

de varolmak için y›llarca faflist dar-

beler örgütlemifl, faflist iktidarlar›

iflbafl›na getirmifltir. 

Sosyalizmden etkilenen ilerici

ülkeleri etkisiz k›lmak için onlar›

kuflatm›fl, bölgede sürekli varl›¤›n›

sürdürmek için gerici Arap ülkeleri-

ne, petrol zengini fleyhlere yaslan-

m›flt›r.

Sadece bununla varl›¤›n› sürdü-

remez, mücadeleleri engelleyemez-

di Amerikan emperyalizmi. Bunun

için kendisine ba¤l›, jandarmas›

olacak güçlerde yaratm›flt›r.

Bunlardan birisi devrilinceye ka-

dar iktidarda kalan ‹ran fiah› R›za

Pehlevi’nin ülkesi ‹ran olmufltur.

‹ran’da 1979’daki politik devrim ile
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birlikte emperyalizmin önemli bir

maflas› ifllevsizleflmifltir.

Yine o y›llarda Sovyetler Birli-

¤i’nin Afganistan’a müdahalesi ile

Amerikan emperyalistleri de jan-

darmalar›n›n say›s›n› art›rm›fl, iflbir-

likçi iktidarlar ile bölgede ayakta

kalmaya çal›flm›flt›r.

‹‹ssrraaiill ve TTüürrkkiiyye’nin ortak nok-

talar›ndan birisi de, Amerikan em-

peryalizminin oluflturdu¤u birlikler

içinde birlikte yeralmalar›d›r. Em-

peryalizmin jandarmas› olmalar›d›r.

Amerika yeni durumda yeni

güçler dengesi oluflturarak, ‹‹ssrraaiill--

MM››ss››rr--TTüürrkkiiyyee’yi bir araya getire-

rek, ç›karlar›n› böyle koruyabilece-

¤ini düflündü. 

Emperyalist Amerika sadece ye-

rel ittifaklar oluflturmad›. Çevik

Kuvvet ad›yla bilinen “AAcciill MMüüddaa--

hhaallee GGüüccüü” emperyalist birliklerin

acil ve h›zl› müdahalesi, iflgali için

kuruldu. Amerika’n›n Teksas bölge-

sinden havalanacak uçaklar, dünya-

n›n herhangi bir köflesinde anti-em-

peryalist bir hareketin zaferini önle-

mek için gerekecek silahl› gücü ta-

fl›yacaklard›. Ortado¤u’da Türkiye,

‹srail ve M›s›r kilit rol oynuyordu

bu emperyalist planda...

Yine de ‹srail’in Filistin halk›na

yönelik sald›r›lar› ile ‹srail’in dünya

çap›nda teflhir olmas›, Arap ülkele-

rindeki hoflnutsuzlu¤un artmas›, ile-

rici yönetimleri olan SSuurriiyyee ve LLiibb--

yyaa’n›n birleflmesi ABD’yi zorlayan

geliflmeler oldu.

O döneme iliflkin olarak flunlar›

söylemifltik;

“... ‹srail-M›s›r Türkiye üçgeni

ile bir ‘pakt’ kurulmak istenmekte-

dir. Neden? Emperyalizmin ç›karla-

r›n› Ortado¤u’da korumak için!

Emperyalizm bu pakta Türkiye’yi

nas›l dahil edecek, bütün muhalefet

seslerini nas›l kesecektir?

“‹flte ordunun yönetimi bu yüz-

den de kaç›n›lmaz bir hale gelmifl

bulunmaktad›r.” (Devrimci Sol

Dergisi, say› 1, Nisan 1980)
Türkiye, ‹srail, M›s›r... aç›k ki,

emperyalizmin ç›karlar› için kulla-

n›lan ülkelerdir. Türkiye ve ‹srail

devletlerinin emperyalistler taraf›n-

dan y›llard›r kullan›lmalar› iki

devletin ortak noktalar› olmufltur.

Nitekim gerek ‹srail’in kuruldu-

¤u 1948’den bafllayarak, Türkiye

ise Menderes iktidar›ndan bafllaya-

rak, NATO’ya girilmesiyle h›zla-

nan bu süreç ile emperyalizmin bi-

rer maflas› olarak kullan›ld›lar.

“...Ortado¤u’da herhangi bir

rol oynamaktan kaç›nmam›z müm-

kün de¤ildir.” (T.Özal)

Cuntan›n sivil devam› olan hü-

kümetin Baflbakan› TTuurrgguutt ÖÖzzaall,

1166 OOccaakk 11998844 tarihinde ANKA

Ajans›na verdi¤i demecinde em-

peryalizmin verdi¤i her görevin

yap›laca¤›n› anlat›yordu.

‹‹ssrraaiill ve TTüürrkkiiyye bütün tarihleri

boyunca bu rolü oynamaya devam

ettiler. 

Yine bu dönemde emperyaliz-

min jandarmalar›ndan biri de ›rkç›

faflist GGüünneeyy AAffrriikkaa devletiydi. 33..55

milyon beyaz›n egemen oldu¤u ül-

kede 2200 milyon zenci halk bask› al-

t›nda tutuldu y›llarca. 

Irkç› GGüünneeyy AAffrriikkaa devletinin

ak›l hocalar› emperyalistlerdi. An-

cak Güney Afrika devletinin en çok

ilflikisi olan devletlerden biri de ‹s-

rail’di.

‹srail ve Türkiye bölgede gerici,

faflist ülkeler ile hep iliflki yürüttü-

ler. Emperyalizm, böyle birlikleri

de örgütleyerek, gericili¤i, faflist ik-

tidarlar›n ittifak›n› canl› tuttu hep.

Diyebiliriz ki, Ortado¤u’nun son

50 y›ll›k tarihinde Türkiye ve ‹sra-

il’in ayr› bir yeri vard›r.

EEmmppeerryyaalliisstt çç››kkaarrllaarr››

kkoorruummaakk iiççiinn bbüüyyüüttüülleenn

‹‹ssrraaiill  vvee TTüürrkkiiyyee OOrrdduullaarr››

TTüürrkkiiyyee ve ‹‹ssrraaiill, nüfuslar›na

oranla ordular›n›n büyüklü¤ü aç›-

s›ndan dünyada en ön s›ralarda gel-

mektedirler. ‹kisi de ABD’nin bölge

jandarmas›d›r. O nedenle tarihleri

boyunca en çok önem verilen güç

bu iki ülke aç›s›ndan ordular› ve or-

dular›n›n silahlanmas› olmufltur. Yi-

ne dikkat çekici bir yanda her iki

egemen s›n›flar›n›n ordular› ile

övünmeleridir.

Ayr›ca, Türkiye ve ‹srail ordula-

r› aras›nda y›llard›r sürdürülen ilifl-

kiler, tatbikatlar, bilgi al›flveriflleri,

kontrgerilla operasyonlar› ve bu iki

ordunun bölge ülkeleri aç›s›ndan

oluflturdu¤u tehdit dikkat çekici ol-

mufltur.

Oligarflinin on y›llard›r ülkemiz

nüfusuna oranla en büyük orduyu

beslemesi, bütçenin yaklafl›k

1/3’ünü silahlanmaya ay›rm›fl olma-

s›, kendi s›n›rlar›n› korumak için

de¤ildir.

Ordu bir yandan iç savafl ordusu

olarak halka karfl› savafl›rken bir

yandan da emperyalizmin vurucu

gücü olarak donat›lm›fl, silahland›-

r›lm›fl ve kullan›lmaktad›r..

Türkiye’nin M›s›r ve ‹srail’den

sonra dünyada ABD emperyaliz-

minden en çok askeri “yard›m” alan

üçüncü ülke olmas› bu nedenledir.

‹srail ise “bölgede varolma” ad›-

na tüm ‹srail halk›n› asker gibi e¤it-

mifl, asker gibi silahland›rm›flt›r.

ABD’nin teknoloji, silah olarak en

çok destekledi¤i ordular›n bafl›nda

gelen ‹srail ordusu “terörizm ile sa-

vafl” ad›na ilerici devletlere sald›r-

m›fl, kurtulufl hareketlerini sald›r›la-

r› ile bo¤maya çal›flm›flt›r..

‹srail’in Irak’taki atom santrali-

ne, Lübnan’a ve FKÖ kamplar›na,

Tunus’taki FKÖ karargahlar›na yö-

nelik sald›r›lar›; Suriye’ye yönelik

sald›r›lar›, sald›r›lar›n›n bir k›sm›n›-

n› oluflturmaktad›r.

Türkiye ve ‹srail ordular› ayn›

zamanda kendi ülkelerinde siyasal

yaflamda da etkin güçlerdir. 
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‹ s l a m c ›

kesim ‹sra-

il’in Gaz-

ze’ye uygula-

d›¤› ambargo-

yu delmek

için bir müca-

dele yürütü-

yor. Mücadele hakl› ve meflrudur.

Ancak bu kesimler mücadelelerinin

hakl›l›k ve meflrulu¤unu savunmak

konusunda ürkek, ikircikli ve çarp›k

bir yaklafl›m sergiliyorlar. 

Bu çarp›kl›k kendini daha çok,

GGaazzzzee''yyllee ddaayyaann››flflmmaayy››,, aammbbaarrggooyyaa

kkaarrflfl›› çç››kkmmaayy››,, ““iinnssaanniilliikk”” ya da

““vviiccddaann”” meselesine indirgemekte

gösteriyor. Filistin sorununu ifade

etmekte bu kavramlar yetersizdir.

Gazze’de  yaflananlar için de yeter-

sizdir. Filistin ve Gazze’deki am-

bargo sorununu “insanilik”, “vic-

dan” meselesine indirgemek, nesnel

olarak sorunun özünü gizlemeye

hizmet eder. 

Orada bir halk›n topraklar› elin-

den al›nm›fl, vatan› iflgal alt›ndad›r.

Orada, emperyalizmin Ortado¤u

politikalar›n›n sonucu olan bir ger-

çek vard›r. 

Bir halk; vatan› elinden al›nm›fl,

onbinlerce katledilmifl ve sürekli

çoluk, çocuk, yafll› demeden katle-

dilmeye devam ediyor. Milyonlar-

cas› ony›llard›r sürgünde yafl›yor.

Kimi iflgal alt›ndaki topraklarda tel

örgüyle çevrilmifl kamplarda, kimi

kuflat›lm›fl, etraf›na beton duvarlar

örülmüfl Gazze’de yafl›yor. Daha

do¤rusu Filistin halk› Gazze’de ya-

flam›yor, yaflam savafl› veriyor. ‹sra-

il’in kuflatmas› alt›nda, 1.5 milyon

nüfusuyla küçücük bir toprak parça-

s›na s›k›flt›r›lm›fl durumda direnme-

ye çal›fl›yor. 

Gazze’de halk›n g›daya ihtiyac›

var, ilaca ihtiyac› var, hastaneye,

okula, ifle ihtiyac› var. ‹srail bom-

bard›manlar›yla halk›n evleri bafl›na

y›k›l›yor, Gazze’nin çimentoya, ku-

ma, demire ihtiyac› var. 

‹srail y›llard›r Gazze’ye ambar-

go uyguluyor, 1.5 milyon Filistinli

Gazze’de hapis. K›sacas›, Gazze’de

halk›n yaflayabilmesi için herfleye

ihtiyac› var. 

Bunun için ‹srail’in ambargosu-

nu parçalamak, Filistin halk›na ihti-

yac› olan her türlü malzemeyi gö-

türmek hakl›d›r, meflrudur, dünya

halklar›n›n görevidir.

Meflruluklar›n› savunamayanlar,

kendilerini burjuvazinin s›n›rlar›na

hapsedenler hiçbir davan›n sonuna

kadar savunucusu olamazlar.

‹slamc› örgütler Filistin davas›n-

da genel olarak istikrars›z ve tutars›z

olmufllard›r. Ony›llarca Filistin’i

görmezlikten gelmifllerdir. Bugün

sahip ç›kt›klar› noktada ise, esas ola-

rak yine müslümanl›k temelinde, ‹s-

lamc›l›k temelinde sahip ç›k›yorlar. 

“Gazze’de ambargo kalks›n”

derken bunu aç›k bir anti-emperya-

list tav›r ve mücadele olarak ortaya

koyam›yor, bir anlamda “insanilik”,

“vicdanilik” kavramlar›n›n arkas›na

s›¤›n›yorlar. Burjuvazinin s›n›rlar›

içinde AAKKPP iikkttiiddaarr››nnaa yyaassllaannaa--

rraakk,, ondan güç alarak hareket edi-

yorlar. 

‹HH’n›n Gazze’ye ç›k›fl noktas›

ambargoyu k›rmakt›r. Nitelik olarak

siyasidir. Mesele Filistin halk›na flu

kadar ton g›da, flu kadar ton t›bbi ya

da inflaat malzemesi götürmek de-

¤il. ‹srail’in hiçbir hakl›l›¤›, hiçbir

meflrulu¤u olmayan ambargosunu

k›rmakt›r. Bunu bile aç›kça savuna-

mamaktad›r gidenler. 

Emperyalizm ve burjuvazinin

kuflatmas›nda, kendilerini savunma-

ya çal›flmaktad›rlar. 

Afrika’ya flu kadar, Haiti’ye bu

kadar “insani amaçla” yard›m götür-

dük diyerek ““HHaammaass””››nn ddeesstteekkççiissii

oollmmaadd››kkllaarr››nn››”” ispatlamaya çal›fl›-

yorlar. Tüm dünyada “insanl›k için”

hareket eden bir kurulufl olduklar›n›

söylüyorlar. Aç›kça flunu diyemiyor-

lar: ‹srail’in Filistin’i iflgaline karfl›-

y›z. Gazze’ye uygulanan ambargoya

karfl›y›z. Hamas’›n, bütün olarak Fi-

listin halk›n›n hakl› ve meflru direnifl-

lerini destekliyoruz.

Bu Hamas’› desteklemekse evet

Hamas’› destekliyoruz. Bu “terörist”

ilan etti¤iniz FHKC’yi desteklemek-

se, evet FHKC’yi destekliyoruz!

Meflruluk, kendini böyle savun-

mal›d›r.  

“Elli ülkeden uluslararas› kuru-

lufllar›n deste¤i vard›” deniliyor. 

“Gemide silah tafl›m›yorduk,

ilaç tafl›yorduk, g›da tafl›yorduk, ço-

cuklar için oyun park› götürüyor-

duk” diyerek Gazze’ye gidiflin an-

cak bu biçimde meflru olabilece¤i

tezine güç veriyorlar. Hay›r, Gaz-

ze’ye baflka fleyler –mesela silah–

götürmek de meflrudur. 

‹slamc›lar›n Filistin iflgali konu-

sunda düflünceleri çarp›kt›r; orada

emperyalizmin rolünü görmezler

genellikle. Emperyalizmin siyoniz-

mi de¤il, de, siyonizmin emperya-

lizmi yönetti¤i gibi çarp›k bir bak›fl

aç›s›na sahiptirler. Bu çarp›kl›k, on-

lar›n Filistin davas› için kime karfl›

nas›l mücadele edilece¤i konusunda

da yan›lg›lar içine düflmelerine ne-

den olmaktad›r. 

‹HH Baflkan› Bülent Y›ld›r›m

"Ayn› zulmü Müslümanlar Yahudi-

lere yapsa yine insani yard›m kon-

voyumuzu derhal yola ç›kart›r›z"

derken, soruna bu temeldeki çarp›k

bak›fllar›n› da ortaya koymufl olu-

yor. Filistin sorunu Yahudi-müslü-

man sorunu de¤ildir. Filistin soru-

nu, Yahudiler’in Müslümanlar’a

Kuflatma alt›ndaki Gazze’yle 
her türlü dayan›flma meflrudur

Siyonizm 

Ve Faflizm

Zulümde Bir
ve Ayn›d›rlar
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yapt›klar› bir zulüm de de-

¤ildir. 

‹slamc›lar Filistin soru-

nuna “Yahudiler’in Müslü-

manlar’a zulmü” olarak

bakt›klar› içindir ki, ony›l-

lard›r Filistin halk›n›n ulu-

sal kurtuluflçu ve sosyalist

bak›fl aç›s›yla yürüttü¤ü ulusal kurtu-

lufl savafl›n› görmezlikten gelmifller-

dir. Ne zamanki ‹slamc› bir örgüt

olan Hamas ön plana ç›kt›, ‹slamc›-

lar, ‹srail’in katliamlar›n› ve Filistin

davas›n› ancak o zaman görmeye

bafllad›lar. Bu durumda bile tutars›z-

d›rç ‹slamc›l›k. Hamas’›n hakim ol-

du¤u Gazze d›fl›ndaki Filistin halk›-

n›n yaflad›klar› da onlar› fazla ilgilen-

dirmemektedir. 

‹slamc›lara göre EMPERYA-

L‹ZM diye bir fley yok. Emperyaliz-

min Ortado¤u’daki politikalar› yok.

Amerika dahil herkes Yahudiler’in

müslümanlar› yok etmesi üzerine

flekillenmektedir. Bu yanl›fl tesbit-

ten dolay› da emperyalizmin Orta-

do¤u’daki politikalar›na karfl› tutar-

l› bir mücadeleleri yoktur. 

DDüüzzeenn ‹‹ssllaammcc››ll››¤¤››,, ““ddiinn

kkaarrddeeflfllleerriinnii”” ddee

ssaavvuunnaammaazz!!

Emperyalizmin ve iflbirlikçi ikti-

darlar›n icazeti içinde hareket et-

mek, ‹slamc›l›¤›n bugün en yayg›n

özelliklerinden biridir. Düzen is-

lamc›l›¤›, iflbirlikçi iktidarlarla

aç›ktan çat›flma koflullar›n›n ortaya

ç›kt›¤› noktada, müslümanlar› savu-

nabilecek bir cüret ve kararl›l›¤› da

gösteremez genellikle. Mesela

Irak’ta ve Afganistan’da hergün on-

larca Müslüman katlediliyor. ‹flga-

lin bafl›ndan bugüne 1 milyonun

üzerinde insan katledildi. 

Ancak ülkemizdeki ‹slamc›lar,

buna ra¤men Irak’ta ve Afganis-

tan’da iflgalin orta¤›, destekçisi olan

AKP iktidar›n› desteklemeye de-

vam ediyorlar. Irak’taki iflgalci

Amerikan ordusunun lojistik deste-

¤i ‹ncirlik Üssü’nden sa¤lan›yor. ‹s-

lamc›lar, AKP’in iflgal ortakl›¤›na

karfl› ne yapt›lar? Afganistan’da ne

yap›yorlar? 

Tayyip Erdo¤an, Amerikan em-

peryalizminin Büyük Ortado¤u Pro-

jesi BOP’un eflbaflkan›d›r. ‹slamc›

örgütler BOP’a karfl› ne yapt›lar?

AKP’nin iflbirli¤ine karfl› ne yapt›-

lar? Neden seslerini ç›kartm›yorlar?

Düzen ‹slamc›l›¤›n› besleyen “ye-

flil” holdingler, Irak ya¤mas›ndan

pay al›yorlar, AKP’nin Irak politi-

kas›na nas›l karfl› ç›kacaklar? Bu-

gün ‹srail’in Filistin politikas› BOP

projesinden ba¤›ms›z de¤ildir. Er-

do¤an “Van Minut” deyince destek

aç›klamas› yapan islamc› örgütler,

Arap Birli¤i zirvelerinde ABD da-

yatmalar›na boyun e¤ilmesini iste-

yen konuflmalar yap›ld›¤›nda orta-

larda gözükmüyorlar. 

Emperyalizm diyemiyorsan›z,

AKP’nin emperyalizmle iflbirli¤ini

onayl›yorsan›z, AKP’nin

Ortado¤u politikalar›n›n

paralelinde, s›rt›n› iktidara

dayayarak Filistin davas›na

hizmet edilemez. 

Tayyip Erdo¤an, evvelki

hafta Türkiye ‹hracatç›lar

Meclisi’nin (T‹M) Genel

Kurulu’ndaki konuflmas›nda flöyle

diyordu: “ ‹srail bu anlay›flla, kafa

yap›s›yla devam etmesi durumunda

bbööllggeeddeekkii eenn öönneemmllii ddoossttuunnuu kay-

betmek üzeredir. ‹srail yönetiminin

kendini çek etmesi... laz›m?”

‹flte gerçek budur. ‹srail’in ““bbööll--

ggeeddeekkii eenn öönneemmllii ddoossttuu”” AKP ikti-

dar›d›r. En az›ndan bu düne kadar

böyleydi. Peki düne kadar bu dost-

luk karfl›s›nda ne yapt› ‹slamc› hare-

ketler? ‹HH baflta olmak üzere ‹s-

lamc› örgütler Erdo¤an’›n bu “dost-

lu¤una” bugüne kadar ne dediler?

Bundan sonra ne -hiçbir maddi te-

meli olmayan bofl laflar› geçersek-

diyecekler?

Filstin halk›n›n mücadelesi hakl›

ve meflrudur. Siyonist ‹srail meflru

bir devlet de¤ildir. Filistin halk›na,

Gazze’ye uygulanan ambargo der-

hal kald›r›lmal›d›r. 

‹HH yetkilileri aç›klamalar›nda

›srarla “biz insani yard›m götürü-

yorduk, Gazze’ye silah götürmüyor-

duk” diyor. ‹flte bu bak›fl aç›s› ‹sra-

il’in kuflatmas›n› ve ambargosunu

bilerek veya bilmeyerek meflrulaflt›-

ran çarp›k bir anlay›flt›r. Hamas’›n

vatan› için silahl› mücadelesini, em-

peryalizmin her türlü ambargosuna,

kuflatmas›na karfl› feda eylemlerine

baflvurmas›n›, direnmesini gayri-

meflru ilan eden bir anlay›flt›r. 

‹srail zulüm yap›yorsa, -ki bütün

dünyan›n gözleri önünde pervas›zca

yap›yor- Filistin halk›n›n her biçim-

deki direnifli meflrudur. 

Evet biz devrimciler, Filistin’e

silah yard›m› yap›lmas›n› da savu-

nuyoruz. Filistin için katliamc› ‹sra-

il devletinden silahlarla hesap sorul-

mas›n› da... 

Siyonizme karfl› kurtulufl savafl›

veren Filistin halk› için en büyük

“insan› yard›m” belki de budur. 

Kimse bofluna umutlanmas›n!
Özgür-Der’in bir bildirisinde

flöyle deniyor:

“TC D›fliflleri Bakan›’na... göre

‹srail uluslararas› hukuka göre ddeevv--

lleett oollmmaa öözzeellllii¤¤iinnii yyiittiirrmmiiflflttiirr.. Zaten

5 Haziran 2010 günü Türkiye’nin

ABD Büyük Elçisi Nam›k Tan da, ‹s-

rail’le tüm iliflkilerin kesilebilece¤i-

ni ilan etmifltir. ”

Oysa;

Milli Savunma Bakan› Vecdi Gö-

nül, 7 Haziran’da gazetecilerin soru-

lar›n› cevaplarken, ‹srail’le anlaflma-

lar›n iptal edilmesi için kendilerine

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaannll››¤¤››’’nnddaann hheerrhhaannggii

bbiirr tteekklliiff ggeellmmeeddii¤¤iinnii aç›klam›flt›r. 

Davos’ta ‹srail’e karfl› “van mi-

nut” diye esip gürleyen Erdo¤an hü-

kümetinin, o andan sonra da ‹srail’le

ekonomik, askeri iflbirli¤inin ARTI-

RARAK sürdürdü¤ünü unutmay›n!

13 Haziran
2010
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‹‹ssrraaiill’i son katliam›nda kimler

destekledi?

Baflta AAmmeerriikkaann eemmppeerryyaalliissttllee--

rrii olmak üzere bir avuç emperyalist

ve iiflflbbiirrlliikkççiilleerrii!.. O iflbirlikçiler

içinde Amerika’y› kendisine mes-

ken tutmufl FFeetthhuullllaahh GGüülleenn de

vard›.

Emperyalistler ve iflbirlikçileri,

katliam› “‹‹ssrraaiill’’iinn ggüüvveennlliikk ssoorruu--

nnuu”” ile savundular. FFeetthhuullllaahh GGüü--

lleenn daha da ileri giderek, Gazze’ye

yard›m götürenlerin, ‹srail’den izin

almamalar›n› “faydal› sonuçlar do-

¤urmayacak flekilde oottoorriitteeyyee bbaaflfl

kkaalldd››rrmmaakk”” olarak tan›mlad›. 

Gülen, AAmmeerriikkaann tekellerinin

gazetelerinden Wall Street Jour-

nal’a verdi¤i demeçte, Gazze’ye

yard›m götürenleri “‹‹ssrraaiill’’ddeenn iizziinn

aallmmaaddaann” yola ç›kt›klar› için eleflti-

riyordu.

Gülen, gemiyi bas›p, katliam ya-

panlar› de¤il, sald›r›ya u¤rayanlar›,

katledilenleri elefltiriyordu. “Bu

aç›k bir katliamd›r” diyemiyen ifl-

birlikçi Gülen, bir derneklerinin

Gazze'ye yard›m götürece¤i zaman

onlara “‹srail'den izin almalar›”

gerekti¤ini söyledi¤ini belirtiyordu.

(Radikal, 4 Haziran 2010)

Katliam› k›nayamayan, karfl› ç›-

kamayan, açl›¤a ve ölüme mahkum

edilmifl Filistin halk›na bir avuç

yard›m için ‹srail’den izin istenme-

sini savunan bir iflbirlikçidir Gülen.

GGüülleenn,, bbiirr AAmmeerriikkaann

iiflflbbiirrlliikkççiissii vvee kkuukkllaass››dd››rr

Gülen, y›llard›r Amerika’da ya-

flamakta ve orada hhiimmaayyee eeddiillmmeekk--

tteeddiirr.. Dünyan›n dört bir taraf›na ya-

y›lm›fl faaliyetlerinin arkas›nda

AAmmeerriikkaa vvaarrdd››rr.. Dünyan›n dört bir

yan›nda açt›¤› okullar, ‹‹ssllaammaa hhiizz--

mmeett için de¤il, AAmmeerriikkaa’’yyaa hhiizzmmeett

etmek için aç›lm›flt›r.

Herkes ‹srail’i lanetlerken, Gü-

len’in pervas›zca ‹srail’i savunma-

s›n›n arkas›nda elbette yine Ameri-

kan iflbirlikçili¤i vard›r. O olaya ne

dini, ne hukuki de¤il, tamamen

Amerika’n›n ve siyonizmin ç›karla-

r› aç›s›ndan bakmaktad›r. 

““AABBDD’’yyii kkaarrflfl››mm››zzaa aallaarraakk ddüünn--

yyaann››nn hhiiççbbiirr yyeerriinnddee bbiirr iiflfl yyaappmmaa--

mm››zz mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr..”” diyen Gü-

len, Amerika’y› ve ‹srail’i destekle-

mekte, katliam› meflru görmektedir.

Amerika’n›n halklara karfl› yürüttü-

¤ü savafl› ““tteerröörrllee ssaavvaaflfl” olarak

görüp desteklemektedir.

Bir iflbirlikçi olan Gülen;

BBiirriinncciissii; Amerika ne diyorsa,

onu sahiplenmifltir. Amerika’n›n

Gazze katliam›n› savunan görüflleri-

ne ve ‹srail’e sahip ç›km›flt›r. 

‹‹kkiinncciissii;; iflbirlikçi Gülen, her ih-

timali hesaplayarak bir süredir

AKP’yle ayn› olmad›¤›n› da göster-

meye çal›flmaktad›r.

ÜÜççüünnccüüssüü;; iflbirlikçi Gülen,

kendisine biçilen “Il›ml› ‹slam” ro-

lünün gere¤ini yapmakta,, ‹slam

dünyas›nda Amerika ve ‹srail’e kar-

fl› yükselen öfkeyi söndürmeye ça-

l›flmaktad›r.

“Gazze’ye yard›m edelim ama

‹srail’den izin alal›m” demektedir.

Emperyalistlerin de flovlar eflli¤inde

“Gazze’ye insani yard›m” yap›lma-

s›na bir itirazlar› yoktur zaten.

‹tiraz, ‹‹ssrraaiill’e ra¤men Gazze

halk›n›n yan›nda olunmas›d›r. ‹sra-

il’in tecrit politiklar›n›n bofla ç›ka-

r›lmas›nad›r. 

DDeevvlleettççii vvee AAmmeerriikkaanncc››

GGüülleenn

Gülen, ‹srail’den izin almayan-

lar› suçlamaktad›r; “faydal› sonuç-

lar do¤urmayacak flekilde otoriteye

bafl kald›rmak” olarak niteliyor yar-

d›m konvoyunun gidiflini.  

KKaattiill ‹‹ssrraaiill’den izin almay›p,

“‹srail’e bafl kald›ranlar” Gülen’e

göre,” otoriteye bafl kald›rmak”

m›fl! Peki kim bu ““oottoorriittee””?? Filistin

halk›n› y›llarca k›y›ma u¤ratan, Or-

tado¤u halklar›n›n ve tüm dünyan›n

düflman› SSiiyyoonniisstt ‹‹ssrraaiill ddeevvlleettii!!

““OOttoorriittee’’yyee bbaaflfl kkaalldd››rr››ll››nnccaa””

ne olur? Gülen’e göre “faydal› so-

nuçlar do¤urmaz”... Yani ‹srail’in

yapt›¤› gibi katliam olur. Osman-

l›’n›n yapt›¤› gibi bütün bir halk k›-

l›çtan geçirilir. ‹slam ordular›n›n

yapt›¤› gibi itaat ettirilinceye kadar,

o flehir günlerce yak›l›r-y›k›l›r, ya¤-

malan›r.

GGüülleenn,, “otorite”ye “itaat” edil-

mesini savunmaktad›r. Çünkü, ifl-

birlikçi Gülen ayn› zamanda devlet-

çidir; Amerikanc› Gülen’e göre

devlet ““kkuuttssaalldd››rr””. Bir “devlet di-

ni” olarak geliflen ‹slam’da devlet

otoritesinin kutsall›¤› tart›fl›lmaz. 

‹slamc› anlay›flta “UUlluull eemmrree

(devletin bafl›na) iittaaaatt” anlay›fl›

esast›r; otoriteye itaat etmek esast›r.

Dini anlay›fla göre yönetilen devle-

tin bafl›nda bulunan padiflah, sultan,

kral veya dini otoritelere itaat etmek

bu anlay›fl›n temelini oluflturmakta-

d›r.

Nitekim ‹slamc›lar›n bir k›sm›,

1982 faflist anayasas›n› da bu anla-

y›flla desteklemifllerdir. Cuntan›n

flefi Evren’i, ““UUlluull eemmiirr”” olarak

görmüfller, ona itaat etmifllerdir. 

Bu ayn› zamanda kurulu düzene

itaattir. ‹slam›n bu anlay›fl›n›n sonu-

cu olarak devlet otoritesine baflkal-

d›rmak ayn› zamanda “ddiinnddeenn çç››kk--

mmaakk” t›r. O nedenle GGüülleenn, devlete

karfl› ç›k›lmayaca¤›n›, otoritesi ile

oynanmayaca¤›n› savunmaktad›r.

‹flbirlikçi GGüülleenn,, zulüm düzenini ve

Siyonist devleti, “otorite’ye karfl›

ç›k›lmaz” diyerek kutsamaktad›r.

‹srail “oottoorriitteessii” nezdinde savu-

Gülen, Gazze halk›n› de¤il,
Amerika ve ‹srail’i savunuyor
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nulan, tüm dünyada Amerikan im-

paratorlu¤una karfl› süren direniflin,

“kutsal devlet” k›l›f› ile mahkum

edilmesidir. Devletçi, Amerikanc›

Gülen, “Il›ml› ‹slam” rolünü oyna-

maya devam etmektedir.

‹‹ssllaammcc››ll››¤¤››nn AAmmeerriikkaanncc››ll››¤¤››

Baflta FFeetthhuullllaahh GGüülleenn olmak

üzere, gerçekte islamc›lar›n büyük

bölümü Filistin davas›na da ihanet

etmifltir. 6622 y›ld›r resmi olarak süren

‹srail iflgalinden, ‹srail kadar bu is-

lamc›lar da sorumludur. 

‹srail’in Filistin halk›na yönelik

y›llard›r süren pervas›z sald›r›lar›-

n›n nedenlerinden biri de M›s›r,

Suudi Arabistan gibi gerici, Ameri-

ka iflbirlikçisi ““MMüüssllüümmaann üüllkkee--

lleerr””in Filistin mücadelesine karfl›

tak›nd›¤› olumsuz tav›rd›r.

GGaazzzzee’yi ablukaya alan, son 33

y›lda halk› açl›kla yaflatan ‹srail’in

suç ortaklar›ndan birisi de AAmmeerrii--

kkaanncc›› MM››ss››rr yönetimidir.. M›s›r’›n

Gazze’ye aç›lan Refah s›n›r kap›s›n›

kapal› tutarak, ‹srail ablukas›n› güç-

lendirmesi unutulamaz. Yine M›s›r,

Filistin halk›n›n tüneller kazarak

M›s›r’a geçme, günlük ihtiyaçlar›n›

karfl›lamas› karfl›s›nda da ac›mas›z-

ca tünellere sald›rarak, Filistin hal-

k›n›n günlük ihtiyaçlar›n› karfl›la-

mas›n› engellemifltir.

FFiilliissttiinnllii mültecilerin yoksullu-

¤undan, açl›¤›ndan ‹srail kadar ‹s-

lamc› yönetimler de sorumludur.

Sorumludur, çünkü binbir zorluklar

alt›nda, kuflatma ve sald›r›lar alt›n-

da yaflamlar›n› sürdüren Filistin hal-

k›na yard›m etmek için k›llar›n› k›-

p›rdatmam›fllard›r..

Kamplardaki onbinlerce Filistin-

li mülteciyi ‹srail sald›r›lar› ile bafl-

bafla b›rakm›fllard›r. 

Ortado¤u’nun hemen tüm ‹slam-

c› yönetimleri, M›s›r’dan Suudi

Arabistan’a kadar hemen hepsi

Amerikanc›’d›rlar. ‹flbirlikçi Fethul-

lah, iflte Müslüman dünyas›ndaki bu

iflbirlikçilik ve Amerikanc›l›k ze-

minde ‹srail’i sahiplenebilmektedir. 

6622 y›ll›k ‹srail iflgali alt›nda sü-

ren Filistin direnifli Amerikanc›

Müslüman yönetimlere ra¤men de-

vam etmifltir. Filistin direnifli en az

Siyonizm kadar gerici Amerikanc›

yönetimleri de korkutmufltur. Ürdün

gibi, kendi iktidarlar›na karfl› tehli-

ke olarak gördükleri Filistin direni-

fline karfl› katliamlar düzenlemekten

geri durmam›fllard›r. 

Gerici, Amerikanc› ‹slamc› ikti-

darlar, engelleyemedikleri Filistin

direniflini kendi denetimlerine al-

mak için Filistin hareketini bölmeye

çal›flm›fllard›r. 

Ama Müslüman yönetimleri,

Fethullahç›lar gibi düzen ‹slamc›la-

r›n› sar›p sarmalayan Amerikanc›l›-

¤›, yine de Filistin halk›na kabul et-

tirememifllerdir.  

Yürüyüfl’ün 201. say›s›nda yine

bu köflede “aktivist” kelimesini ele

alm›flt›k. Ve demifltik ki, “düzeni ra-

hats›z etmeyen bir hattakilerin dili-

dir. ” Özet olarak da ssiivviill ttoopplluummccuu--

lluu¤¤aa ait bir kavram oldu¤unu belirt-

mifltik. O zaman daha çok sol aç›s›n-

dan de¤erlendirmifltik kavram›.  

Gazze’ye giden yard›m konvo-

yuyla ilgili tart›flmalarda karfl›m›za

bir de ““‹‹ssllaammcc›› aakkttiivviissttlleerr”” ç›kt›. 

‹slamc› kesim, gemilerde Gaz-

ze’ye dayan›flmaya gidenleri, ‹srail

askerleri sald›rd›¤›nda direnenleri,

›srarla ve ›srarla “aktivist” olarak

adland›r›yor. 

Zulme karfl› direnifl içinde olan

‹slamc›n›n ad› dün mücahitti. Bugün

aktivist... Peki neden? 

Solun belli kesimlerinin dilinde-

ki sivil toplumculu¤a özenti, bir

savruluflun, devrim iddias›ndan ve

sosyalizmden uzaklaflman›n sonu-

cuydu. 

Militan, savaflç›, direniflçi, kadro

taraftar yerine aktivist demek, sis-

tem taraf›ndan kabul edilme iste¤i-

nin, baflta deyiflle de sistemin icaze-

tine s›¤›nman›n bir ifadesiydi. 

Peki ‹slamc›lar niye bu kavram›

kullan›yor flimdi? 

Neden ayn› nedendir. 

Solda militanl›ktan aktivistli¤e

neden geçildiyse, ‹ slamc› kesimlerde

de mücahitlikten, ak›nc›l›ktan, dire-

niflçilikten, cihatc›l›ktan aktivistli¤e

ayn› nedenle geçilmifltir. 

Sisteme karfl› ç›kar

görünürken, sistem taraf›ndan

kabul edilme çeliflkisinin ifa-

desidir bu kavramlar.

Düzenin icazetinin d›fl›na

ç›kabilecek cüreti gösterememektir.  

Gemilerle ambargoyu k›rmak için

yola ç›kanlar›n siyasi kimliklerini ve

meflruluklar›n› savunmak yerine,

kendilerine, emperyalizm taraf›ndan,

burjuva, küçük-burjuva ayd›nlar tara-

f›ndan ““kkaabbuull eeddiilleebbiilliirr”” bir kavram

aram›fl ve bunu bulmufllard›r. 

Bu kavramla, mücahit, ak›nc›, sa-

vaflç›, Hamasl›, Hizbullahc› ve benze-

ri olmad›klar›n› kan›tlam›fllard›r!

Aktivist olunca çünkü, emperyaliz-

me çok zarar verici bir fley olmad›¤›

anlat›lm›fl ve emperyalizmin onay›

al›nm›fl oluyor.

Bir yandan gidifllerinin ““ssaaddeeccee

iinnssaannii”” oldu¤unu kan›tlama ç›rp›-

n›fllar›, di¤er yandan gidenleri, mü-

cahit, ak›nc› veya baflka bir fley de-

¤il de “aktivist” olarak adland›rma-

lar›, emperyalizmin muhalif güçleri

nas›l do¤rudan veya dolayl› kuflat›p,

etkisi alt›na al›p yönlendirdi¤inin

kan›t›d›r. 

Kuflatma öylesine sinsi ve güçlü-

dür ki, emperyalizme karfl› yürüyüfle

ç›karken, kendilerini emperyalizmin

empoze etti¤i tan›mlarla tan›mla-

maktad›rlar. 

Anti-emperyalist ‹slamc›lara,

zulme karfl› olanlara ve halk saf-

lar›nda yer alan tüm kesimlere diye-

ce¤imiz odur ki, kkeennddiinniizz olun.

‹slamc› olun, mücahit olun, militan

olun, devrimci olun, savaflç› olun,

direniflçi olun, ama kendinizi burju-

vazinin kavramlar›yla tarif etmeyin.

Savaflan
Kelimeler 

Mücahitlikten
Aktivistli¤e

13 Haziran
2010
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Gazzeye yard›m götüren gemile-

re ‹srail’in sald›r›s› yap›lan eylem-

lerle  protesto ediliyor.

SSaarr››ggaazzii’’ddaa ‹‹ssrraaiill

KKaattlliiaamm››’’nnaa KKaarrflfl›› YYüürrüüyyüüflfl

2 May›s’ta ‹stanbul Sar›gazi'de

Halk Cepheliler taraf›ndan meflaleli

yürüyüflle ‹srail protesto edildi.

“Filistin Kazanacak” pankart›n›n

aç›ld›¤› eylemde “Filistin Halk›

Yaln›z De¤ildir!”, “Yaflas›n Halkla-

r›n Kardeflli¤i” sloganlar› at›ld›.

Yürüyüfl cadde sonunda yap›lan

aç›klama ile sona erdi. Eyleme yak-

lafl›k 40 kifli kat›ld›. Eylem sonunda

polisin tek bafl›na yürüyen bir Halk

Cepheliyi gözalt›na almak istemesi

üzerine olay› duyan Halk Cepheliler

gelip kalabal›k polis grubunun için-

den arkadafllar›n› ald›lar. Ard›ndan

Kaymakaml›k önünden  “Katil Po-

lis Sar›gaziden Defol” ve  “‹srail

Ufla¤› AKP Polisi” sloganlar›yla ey-

lem sona erdi.

GGüüllssuuyyuu’’ddaa ‹‹ssrraaiill PPrrootteessttoo

EEddiillddii

‹srail’in sald›r›s› Gülsuyu’nda

yap›lan bir yürüyüflle protesto edil-

di.

3 Haziran’da, yürüyüfl öncesinde

Gülsuyu Heykel Meydan›’na stant

açan Halk Cepheliler halk› yürüyü-

fle davet etti.

Gülsuyu son durakta bafllayan

eylemde “Katil ‹srail ‹flbirlikçi

AKP” pankart› ve 2 adet büyük Fi-

listin bayra¤› aç›ld›. 70 kiflinin

kat›ld›¤› yürüyüflün ard›ndan yap›-

lan aç›klamada; “Siyonizm ve ha-

mileri döktükleri her damla kan›n

hesab›n› verecekler! Bu hesab› ne

uluslararas› mahkemeler, ne iflbir-

likçi iktidarlar sorabilir. Bu hesab›n

sahibi halklard›r, hesab› da onlar so-

racakt›r” denildi.

KKaattiill ‹‹ssrraaiill  TTookkaatt''ttaa

PP rrootteessttoo EEddiillddii

6 Haziran günü Tokat

Cumhuriyet Meydan›'nda Tokat

Gençlik Derne¤i Giriflimi'nin de

içinde bulundu¤u devrimci-demok-

rat kurumlar taraf›ndan ‹srail'in

yapt›¤› katliamlar protesto edildi.

Eylemde yap›lan aç›klamada ikti-

dar›n ‹srail'le yapt›¤› ikili an-

laflmalarla katliamlara ortak oldu¤u

belirtildi. 

45 kiflinin kat›ld›¤› eylemde

"Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir,

Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" slo-

ganlar› at›ld›.

AAddaannaa’’ddaa ‹‹ssrraaiill SSaalldd››rr››llaarr››

PP rrootteessttoo EEddiillddii!!

Adana'da 31 May›s günü ‹nönü

Park›’nda ‹srail'in sald›r›lar› protes-

to edildi. Adana'da Halk Cephe-

si'nin de içinde oldu¤u devrimci ku-

rumlar bir araya gelerek eylem yap-

t›lar. Eylemde “‹srail Siyonizmine

Karfl› Filistin Halk›n›n Yan›nday›z”

pankart› aç›ld›. Kat›lan kurumlar

ad›na Mehmet B›ld›rc›n’›n haz›rla-

nan bas›n metnini okudu¤u eyleme

50 kifli kat›ld›. 

AAddaannaa--TTuurrffaannbbeeyyllii’’ddee sendi-

kalar ve demokratik kitle örgütleri

‹srail'i protesto ettiler.

200 kiflinin kat›ld›¤› eylemde

okunan aç›klamada “‹ktidar e¤er bu

katliama karfl› oldu¤unu söylüyorsa

‹srail ile ticari, politik ve askeri bü-

tün anlaflmalar› iptal etmelidir”

denildi. Aç›klamadan sonra ilçe

merkezinden ilçenin girifline an›ta

Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir

DÜZELTME
Yürüyüfl Dergisinin 6 Haziran

tarihli 219. say›s›nda “‹srail

Katliam› Protesto Edildi” bafll›kl›

haberde, 31 May›s günü ‹stanbul

Levent’teki ‹srail Baflkonsolos-

lu¤u önünde yap›lan eyleme Halk

Cephesi de kat›lm›flt›r. 2- Keza

ayn› haber içindeki 1 Haziran

tarihli ‹stanbul Taksim AKM

Önünden Befliktafl'a kadar

yap›lan yürüyüfl eylemine de

Halk Cephesi kat›lm›flt›r. 

Önceki say›m›zda her iki haberde

de Halk Cephesi’nin kat›l›m›

belirtilmemifl, haber bu yan›yla

eksik kalm›flt›r. Düzeltir; Halk

Cephesinden özür dileriz. 

SSAARRIIGGAAZZ‹‹
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do¤ru yürüyüfl yap›ld›. 

MMaanniissaa--SSaalliihhllii:: FFiilliissttiinn

HHaallkk›› YYaallnn››zz DDee¤¤iillddiirr!!

4 Nisan’da Manisa’n›n Salihli

ilçesinde Halk Cephesi, DHF, Dev-

rimci Proletarya ve EMEP, Özgür-

lük ve Demokrasi Meydan›’nda

yapt›klar› eylemle ‹srail’i protesto

ettiler. “Emperyalizm Yenilecek Di-

renen Halklar Kazanacak, Filistin

Halk› Yaln›z De¤ildir” pankart› aç›-

lan eylemde “Filistin Halk› Yaln›z

De¤ildir, Emperyalizm Yenilecek

Direnen Halklar kazanacak” slo-

ganlar› at›ld›. Eyleme TKP, E¤itim-

Sen ve BDP destek verdi.

MMeerrssiinn:: KKaattiill ‹‹ssrraaiill BBiirr

KKaattlliiaamm DDaahhaa GGeerrççeekklleeflflttiirrddii

Mersin'de, ‹srail'in Filistin'e

yapt›¤› alçakça sald›r› protesto edil-

di. Tafl bina önünde 2 Haziran günü,

bir araya gelen DHF, ESP ve Halk

Cephesi “Kahrolsun Emperyalizm

ve Siyonizm!, Filistin Halk› Yaln›z

De¤ildir!” yaz›l› pankart ve Filistin

bayraklar› açarak bir eylem yapt›lar.

Partizan’›n da destek verdi¤i eylem-

de “Katil ‹srail Filistin'den Defol,

Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir, Yafla-

s›n Halklar›n Kardeflli¤i, Yaflas›n

Devrimci Dayan›flma” sloganlar›

at›ld›.

Devrimci demokratik kitle ör-

gütleri ad›na Servet Göçmen’in o-

kudu¤u aç›klamada ‹srail’le yap›lan

tüm anlaflmalar›n feshedilmesi ge-

rekti¤i söylendi.

LLiisseelliilleerr ‹‹ssrraaiill’’ii PPrrootteessttoo

EEttttii

‹stanbul’da Sar›yer-Baltaliman›

Mahallesi Behçet Kemal Ça¤lar Li-

sesi ö¤rencileri Filistin halk›n›n di-

renifline destek vermek için eylem

yapt›lar. 4 Haziran günü okul ç›k›-

fl›nda bir yürüyüfl yapan liseliler

“Katil ‹srail Ortado¤u’dan Defol”

pankart› tafl›d›lar. Yürüyüflte “Kah-

rolsun ‹srail, Yaflas›n Halklar›n Kar-

deflli¤i”, “Emperyalizm Yenilecek

Direnen Halklar Kazanacak”, “Ka-

til ABD Ortado¤u’dan Defol” slo-

ganlar› at›ld›. Ö¤renciler yapt›klar›

bas›n aç›klamas›nda, ‹srail’in Filis-

tin halk›na yönelik ve son olarak

yard›m gemilerine yapt›klar› sald›-

r›lar›n› k›nad›klar›n› ve direnen

halklar›n her zaman yan›nda ola-

caklar›n› söylediler. Yaklafl›k 60 ö¤-

rencinin kat›ld›¤› eylem sloganlarla

bitirildi.

SSuu PPllaattffoorrmmuu’’nnddaann ‹‹ssrraaiill

PP rrootteessttoossuu

5 Haziran günü ‹stanbul Taksim

Galatasaray Lisesi önünde SSuuyyuunn

TTiiccaarriilleeflflttiirriillmmeessiinnee HHaayy››rr PPllaaffoo--

rruummuu ttaarraaff››nnddaann FFiilliissttiinn iiççiinn eeyy--

lleemm yyaapp››lldd››..

Eylemde “Haklar›n ve Do¤an›n

Katili Filistin’den Defol” yaz›l›

pankar açarak “Filistin Halk› yanl›z

De¤ildir, Katil ‹srail Filistin’den

Defol” sloganlar›n› att›lar.

At›lan sloganlar›n ard›dan aç›k-

lamada, Türkiye’den Filistin’e gö-

nderilen yard›m gemisine yap›lan

sald›r›ya de¤inilerek ‹srail’in Filis-

tin halk›n› sistematik olarak yok et-

ti¤ini, beslenme ve su ihtiyaçlar›n

yoketti¤i belirtildi.

Aç›klaman›n devam›nda Suyun

Ticarilefltimesine Hay›r Platformu

olarak, do¤an›n özgür varl›¤› suyu

Filistin halk› üstünde bir flantaj mal-

zemesine dönüfltüren, Filistinliler’i

yok etmek için bir silah olarak su

vanalar›n› kapatan ‹srail’i ve ona

karfl› sembolik eylemlerle tav›r ko-

yan iktidar› k›nad›klar›n› söylediler.

‹‹ssrraaiill YYaazz››ll›› AAçç››kkllaammaallaarrllaa

PP rrootteessttoo EEddiillddii

6 Haziran günü Babaeski’de

E¤itim-Sen, Tüm Bel-Sen,  Genel-

‹fl, Trakya Kültür Merkezi yay›n-

lad›klar› aç›klamayla ‹srail’i protes-

to ettiler. Emperyalizme ve siyoniz-

me karfl› mücadele ça¤r›s›n›n

yap›ld›¤› aç›klamada “Filistin halk›-

n›n kan› bizim kan›m›zd›r. Filistin

için dökülen her damla kan bizim

kan›m›zd›r” denildi. 

TTOOKKAATT

‹‹SSTTAANNBBUULL

SSAARRIIYYEERR

‹‹SSTTAANNBBUULL

GGÜÜLLSSUUYYUU
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‹srail'e Karfl› Boykot
Sempozyumu

‹srail'e Karfl› Boykot Giriflimi

taraf›ndan ‹stanbul Taksim'de

bulunan Muammer Karaca

Tiyatrosu'nda Uluslararas› ‹srail'e

Karfl› Boykot Sempozyumu

yap›ld›.

5-6 Haziran günlerinde yap›lan

sempozyumda toplam alt› oturum

yap›ld›. Sempozyumda Filistin

Boykot Ulusal Komitesi, BDP,

‹stanbul Tabip Odas›, Abnaa El-

Balad Hareketi, FHKC’den

konuflmac›lar yer ald›. 



Bir avuç emperyalist,

dünyan›n tepesine çörek-

lenmifl, oradan “sen te-

röristsin”, “sen tehli-

keli örgütsün”, “sen fler

oda¤›s›n” diye, ülkeleri,

örgütleri kategorilere ay›-

r›yor ve ondan sonra bu s›-

fatlar›, onlara karfl› her türlü

bask›y›, yasa¤›, ambargoyu ve sal-

d›r›y› meflrulaflt›rmakta kullan›yor. 

‹ran, bugün emperyalizmin bafl

hedefi durumundaki ülkelerden bi-

ridir. Irak’›n iflgalinden sonra, em-

peryalistler taraf›ndan “öncelikli hi-

zaya sokulacak ülke” olarak belir-

lenmiflti. Ama emperyalistler, o gün

kafalar›nda varolan plan› hayata ge-

çiremediler. Irak ve Afganistan’daki

direnifl, dünya halklar›n›n bu dire-

niflleri sahiplenifli ve bizzat ‹ran’›n

direnece¤ini aç›klamas›, emperya-

lizmi geriletti. Ancak emperyalizm,

karfl›s›nda boyun e¤meyen bir ülke

olarak varolan ‹ran’a yönelik plan-

lar›ndan da vazgeçmedi. 

‹ran’› boyun e¤dirmeye yönelik,

olarak ekonomik, siyasi, askeri am-

bargo ve bask›lar, çeflitli biçimlerde

devam etmektedir. Birleflmifl Mil-

letler Güvenlik Konseyi’nde, 9 Ha-

ziran’da yap›lan toplant›da, ‹ran’a

karfl› yapt›r›mlar içeren bir karar ka-

bul edildi. BM Güvenlik Konse-

yi’nin karar› emperyalist dayatmay›

pekifltirecek yeni bir sald›rganl›kt›r.

BM Güvenlik Konseyi’nin kara-

r› “‹ran’›n nükleer program›n› ön-

lemeye” gibi bir gerekçeye dayan-

d›r›lm›flt›r. Bu gerekçenin en

küçük bir gerçekli¤i ve geçerlili¤i

yoktur. T›pk› Irak’›n iflgali öncesin-

de sürekli sözedilen ve olmayan

““kkiittllee iimmhhaa ssiillaahhllaarr››”” gibi, ‹ran’›n

nükleer program› da tamamen bir

bahanedir! 

TTEEKK SSOORRUUNN;; ‹ran’›n emperya-

lizme tamamen boyun e¤memesi-

dir. Bütün politikalar, ambargolar,

yapt›r›mlar, kararlar, bunu k›rmaya

yöneliktir. Emperyalizmin bu do¤-

rultudaki hiçbir politikas›n›n, kara-

r›n›n meflrulu¤u yoktur. 

ABD D›fliflleri Bakan› Hillary

Clinton, Güvenlik Konseyi karar›na

iliflkin diyor ki, “bu uygulaman›n

adil oldu¤unu düflünüyorum. ‹ran’a

karfl› uygulanmas› planlanan yapt›-

r›mlar›n arkas›nda güçlü bir ulusla-

raras› destek de var.”

Onlara göre, Irak’›n iflgali de

“adil”di. Yeryüzünde “adalet” keli-

mesini asla a¤z›na alamayacak bir

ülke varsa, o da Amerikan emperya-

lizmidir. Sözünü etti¤i “uluslararas›

destek” ise, emperyalistlerin ve ifl-

birlikçilerinin deste¤inden baflka bir

fley de¤ildir. Dünyan›n hiçbir köfle-

sinde, halklar, bu karar›n yan›nda

de¤ildir. Halklar, Irak’›n iflgalinde

oldu¤u gibi, bu kez de direnen halk-

lar›n yan›nda olacaklard›r.  

Ne TTürkiye, NNe AAKP

Emperyalizmden KKopamaz!

BM Güvenlik Konseyi taraf›n-

dan al›nan karara Türkiye ve Brezil-

ya ret oyu verirken, Lübnan çekim-

ser kalm›flt›r. AKP’nin bu karar›nda,

Ortado¤u’ya yönelik hesaplar›, ‹s-

rail’in, Gazze’ye yard›m filosuna

karfl› geçti¤imiz günlerde gerçek-

lefltirdi¤i sald›r› ve yine yak›n za-

manda Türkiye-‹ran-Brezilya ara-

s›nda ‹ran’›n nükleer malzemesinin

saklanmas›yla ilgili imzalanan “ta-

kas anlaflmas›” belirleyici rol oyna-

m›flt›r. 

Buradan hareketle, Türkiye’nin

emperyalizmden koptu¤u, kopmak-

ta oldu¤u fleklindeki tespitler, Tür-

kiye gerçe¤inden de, AKP gerçe-

¤inden de uzakt›r. Emperyalizmle

oligarfli aras›nda, emperyalizmle

AKP aras›nda flu veya bu konuda

k›smi çeliflkiler, farkl› politikalar

olabilir; ama ne Türkiye, ne de par-

ti olarak AKP, emperyalizmden ko-

pamaz. AKP emperyalizme yasla-

narak iktidar olmufl ve güçlenmifl

bir partidir. Emperyalistler, Türklük

ve Müslümanl›k temelinde hala

AKP’yi Afganistan’dan Irak’a ka-

dar her yerde, ›l›ml› ‹slam temelin-

de Büyük Ortado¤u Projesi’nde

kullanmaya devam etmektedirler;

keza, ‹ran konusunda da AKP bu

“hay›r” oyuna ra¤men, hala emper-

yalizm cephesindedir, ‹ran’a emper-

yalizmin isteklerini empoze etmek-

tedir. Bu olgular ortadayken emper-

yalizmden bir kopufltan söz edile-

meyece¤i gibi, e¤er AKP emperya-

lizm için bütünüyle kullan›lamaz ve

karfl› bir güç haline dönüflürse, em-

peryalizmin AKP’nin aya¤›n›n al-

t›ndaki hal›y› çekmekte hiç tereddüt

etmeyece¤i de bilinir. Emperyaliz-

min ve iflbirlikçilerinin deste¤ini

kaybetmifl bir AKP ise, erimeye

mahkumdur. 

‹ran’a emperyalist kuflatma devam ediyor
GGüüvveennlliikk KKoonnsseeyyii’’nniinn ‹‹rraann KKaarraarr›› GGaayyrrii--MMeeflflrruudduurr

DDüünnyyaa hhaallkkllaarr››,,

eemmppeerryyaalliizzmmee

ddiirreenneenn ‹‹rraann

hhaallkk››nn››nn yyaann››nn--

ddaa oollaaccaakktt››rr!!

Güvenlik KKonseyi’nde

al›nan kkarara ggöre:

uu ‹‹rraann’’aa ttaannkk,, zz››rrhhll›› aarraaçç,,

bbüüyyüükk kkaalliibbrreellii ttoopp ssiisstteemmii,, ssaavvaaflfl

uuççaa¤¤››,, ssaalldd››rr›› hheelliikkoopptteerrii ssaavvaaflfl

ggeemmiissii,, ffüüzzee ssiisstteemmii ssaatt››llmmaass››

yyaassaakkllaann››yyoorr..

uu ‹‹rraann’’aa yyaa ddaa ‹‹rraann’’ddaann yyaassaakkll››

üürrüünn ttaaflfl››dd››¤¤›› ssaann››llaann ggeemmiilleerree

bbaasskk››nn ddüüzzeennlleemmee yyeettkkiissii

ggeettiirriilliiyyoorr..

uu DDii¤¤eerr üüllkkeelleerree ‹‹rraann DDeevvrriimm

MMuuhhaaff››zzllaarr›› iillee iiflfl yyaappaann vvaattaannddaaflfl--

llaarr››nnaa ‹‹rraann’’››nn ssiillaahhllaannmmaa eeyylleemmllee--

rriinnee hhiizzmmeett eettmmeemmee kkoonnuussuunnddaa

uuyyaarrmmaa zzoorruunnlluulluu¤¤uu ggeelliiyyoorr..

BBuu kkaarraarrllaarr››nn hhiiççbbiirr mmeeflflrruulluu¤¤uu

yyookkttuurr.. HHiiçç bbiirr iilleerriiccii,, ddeemmookkrraatt,,

bbuu kkaarraarrllaarr››nn ggeerreekkllii mmii ggeerreekkssiizz

mmii oolldduu¤¤uunnuu ttaarrtt››flflmmaammaall››dd››rr..

ÇÇüünnkküü,, eemmppeerryyaalliissttlleerr vvee iiflflbbiirr--

lliikkççiilleerrii,, hhiiççbbiirr üüllkkeeyyee bbuunnllaarr››

ddaayyaattmmaa hhaakkkk››nnaa ssaahhiipp ddee¤¤iilllleerrddiirr.. 
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Irak Kürdistan› Bölgesel Yöneti-

mi Baflkan› MMeessuudd BBaarrzzaannii 22 HHaa--

zziirraann’da Türkiye’ye geldi. 

Y›llard›r oligarflinin “Afliret Rei-

si” diye küçümsedi¤i MMeessuutt BBaarr--

zzaannii Cumhurbaflkan›, Baflbakan ve

bakanl›klar düzeyinde çeflitli resmi

görüflmeler yapt›.

Mesut Barzani, resmi görüflme-

lerin d›fl›nda BBDDPP ve TTÜÜSS‹‹AADD ile

de bir görüflme yapt›. 

Mesut Barzani’nin Türkiye’ye

geliflini iki noktadan ele al›p de¤er-

lendirece¤iz.

BBiirriinncciissii,, Kürt milliyetçi hare-

kette yaratt›¤›  beklentiler aç›s›ndan

de¤erlendirmek gerekirse:

Kürt milliyetçi hareketi, BBaarrzzaa--

nnii’nin resmi s›fat›yla oligarfli tara-

f›ndan kabul görmesini, Ankara’da

resmen a¤›rlan›p “üst düzey” görüfl-

meler yapmas›n› önemli geliflmeler

olarak de¤erlendirdi. 

Günay Aslan 4 Haziran tarihli

Özgür Gündem Gazetesinde flöyle

yaz›yor: “Barzani’nin Türkiye’ye

duydu¤u ihtiyaç kadar Türkiye’nin

Barzani’ye ihtiyac› vard›r. ‹liflkile-

rin daha da ilerlemesi ve kal›c›lafl-

mas› için de kuzeydeki savafl›n ba-

r›flç›l yollardan çözülmesi flartt›r.

Türk devleti Edirne’den Kerkük’e

uzanan co¤rafyada Türk- Kürt ilifl-

kilerinin eflitlik ve özgürlük temelin-

de yeniden kurulmas›n› kabul etmek

zorundad›r.”

Oligarfliyle Barza-

niler aras›ndaki politi-

kalar›n çerçevesi Ame-

rika’n›n Orta Do¤u po-

litikalar›n›n çizdi¤i s›-

n›rlar içindedir. Ameri-

ka’n›n Orta Do¤u poli-

tikalar›n›n d›fl›nda oli-

garfliyle Barzaniler

aras›ndaki iliflkilerden

“Edirne’den Kerkük’e

uzanacak Kürt-Türk

iliflkilerinin eflitlik ve özgürlük teme-

linde yeniden kurulmas›”n› bekle-

mek bofluna umutlanmak olur. 

Çünkü, iflbirlikçilerin ““eeflfliittlliikk--

öözzggüürrllüükk”” temelinde halklar›n lehi-

ne yapabilecekleri hiçbir fley yok-

tur, olamaz. 

Barzani; Amerikan’›n iflbirlikçi-

sidir. Irak’›n iflgalinde Amerikan›n

en büyük destekçisidir. Amerika

Irak’›n iflgalini Barzani gibi iflbirlik-

çilere dayanarak gerçeklefltirmifl ve

sürdürmektedir.

Emperyalizmin iflbirlikçili¤ini

yapanlar milliyetçilik, ulusall›k te-

melinde de bir fley yapamazlar. Kürt

halk›n›n hiçbir ulusal talebine cevap

veremez. ‹flbirlikçiler ç›karlar› do¤-

rultusunda herkesle her türlü iliflki-

ye girecektir. Geçmiflte yapt›¤› gibi

ç›karlar› gerektirdi¤inde yine oli-

garfliyle iflbirli¤ine girip ““kkaarrddeeflfl

kkaann››”” dökmekten çekinmeyecektir.

‹‹kkiinncciissii;; Oligarfli aç›s›ndan bak-

t›¤›m›zda y›llard›r küçümsedi¤i, ha-

karet etti¤i Barzani’nin ““KKüürrtt”” ol-

mas›n›n hiç bir önemi yoktur. Belir-

leyici olan bbiirriinncciissii,, Amerikan›n

bölge politikalar›d›r. ‹‹kkiinncciissii oli-

garflinin ekonomik ç›karlar›. 

Oligarfli bir taraftan y›llard›r sür-

dürdü¤ü flovenist politikalar›n bas-

k›s›yla hala ikiyüzlüce Barzani’nin,

“Irak Kürdistan› Bölgesel Yönetimi

Baflkan›” oldu¤unu kabul etmiyor.

“Irak'›n kuzeyindeki Kürt bölgesel

yönetiminin lideri” gibi zorlama

kavramlar kullan›yor. Di¤er taraftan

Bakanl›klar düzeyinde resmi görüfl-

meler yap›yor. Milyarlarca dolarl›k

anlaflmalar yap›p imzalar at›yor.

Barzani’yle yap›lan görüflmeler-

de, ortak bir enerji ve ticaret strate-

jisi gelifltirilmesi, THY'nin Erbil se-

ferlerine bafllamas›, Katar do¤alga-

z›n›n Irak ve Kürt bölgesi üzerinden

Türkiye'ye getirilmesi konular› gö-

rüflüldü. D›fliflleri Bakan› Davuto¤-

lu, Barzani’den PKK’ye karfl› mü-

cadele konusunda iflbirli¤i bekle-

diklerini belirtti.

Mesud Barzani TÜS‹AD Baflkan›

Ümit Boyner ve yönetim kurulu üye-

leri ile görüfltü. Yap›lan görüflmelerde

oligarfli ile Irak Kürdistan’› aras›nda-

ki ticaret hacminin 66 mmiillyyaarr ddoollaarr››

aflt›¤› bu miktar›n al›nan karara göre

2200 mmiillyyaarraa ç›kart›laca¤› aç›kland›.

Son 5-6 ay içinde Irak Kürdistan’›n-

daki yat›r›mlarda yabanc› firmalar›n

içinde Türk firmalar›n›n pay›n›n oran›

yüzde 45’lerden, yüzde 60’lar›n üze-

rine ç›kt›¤› belirtildi. 

Görüldü¤ü gibi oligarfli aç›s›n-

dan Barzaniler’in Kürt kimli¤inin

bir önemi yoktur. Oligaflinin flimdi-

ye kadar tüm afla¤›lamalar›na, haka-

retlerine ra¤men tekeller arac›l›¤›y-

la her türlü ekonomik iliflkiyi sür-

dürmüfllerdir. “Ulusalc›” ordunun

OYAK fiirketi ise bunlar›n bafl›nda

gelmektedir.

Barzani Türkiye’de
Emperyalizmle iflbirlikçilik 
halklar› kurtulufla götüremez

1 May›s Mahallesinde Futbol Turnuvas›
Sona Erdi
Yozlaflmaya karfl› düzenlenen turnuvan›n sonunda fiük-

rü Sar›tafl Park›nda kupa töreni yap›ld›. Törende yap›lan

konuflmada yozlaflmaya karfl› ancak birlikte mücadele

edersek baflar›l› olaca¤›m›z,  gençlerimizin, uyuflturucu-

nun, fuhuflun, kumar›n... her türlü pisli¤in içine

düflmesine   bedeli her ne olursa olsun izin verilmeye-

ce¤i söylenerek, turnuvaya kat›lan tak›mlara teflekkür

edildi....

13 Haziran
2010
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ÖRGÜT ‹NSANI;

Her koflulda, olanaks›zl›klar,

yokluklar, yoksunluklar içinde ve

zor koflullarda, örgütüne ba¤l›, halka

ve devrime güvenen, davas›n›n ge-

reklerini yerine getirendir.

ÖRGÜT ‹NSANI;

‹nançl›d›r ve vefal›d›r.

fiehitlere olan vefas›n›, yaln›z da

kalsa, tek bafl›na da olsa, dört bir ya-

n› düflman kuflatmas› alt›nda da olsa

göstermesini bilir. 

Çünkü flehitlere vefa, onlara veri-

len söz, devrim sözüdür. 

Nas›l yaflar›z, ay›r›p kendimizi

onlardan? 

Nas›l görmeyiz onlar›n gözleriy-

le dünyay›? 

Ve nas›l iflitmeyiz

onlar›n kulaklar›yla ba-

zen... ÖRGÜT ‹NSANI

BUNU 24 SAAT SOR-

GULAMALIDIR. 

ÖRGÜT ‹NSANI;

Örgüt ç›karlar›n› her

fleyin üzerinde tutar. 

ÖRGÜT ‹NSANI-

NIN;

Her an›nda, her ilifl-

kisinde, düflüncesinde,

duygular›nda örgüt var-

d›r. 

ÖRGÜT ‹NSANI;

Örgütün büyüyüp geliflmesinde,

devrimin yak›nlaflmas›n› görür. 

ÖRGÜT ‹NSANI;

‹deolojik olarak ve yönetsel ola-

rak disiplinlidir. 

ÖRGÜT ‹NSANI;

Demokratik merkeziyetçili¤i bi-

lir ve hayata geçirir. 

ÖRGÜT ‹NSANI;

Denetlenen ve denetleyendir.

Tüm vahfletiyle halka sald›ran,

bize darbeler vurmak isteyen düfl-

man karfl›s›nda savafl›yoruz. 

Bu nedenle örgütsel olarak

denetim mekanizmalar›m›z ifl-

lemek zorundad›r. Bir savafl

örgütü için tüm birim ve alan-

larda, hem yukardan afla¤›ya,

hem afla¤›dan yukar›ya dene-

tim hayati önemdedir. 

ÖRGÜT ‹NSANI;

Tüm bu iflleyifl içerisinde hem

denetleyen hem de denetlenendir.

Parti-Cepheli çal›flt›¤› alanda, birim-

de ve bölgede alt›ndaki insanlardan,

halktan öneri ve düflüncelerini ala-

rak, onlara de¤er vererek, yap›lmas›

gereken iflleri gerekti¤inde talimat

vererek yapt›r›r. 

ÖRGÜT ‹NSANI;

Ö¤rendiklerini ö¤reterek, halk›

örgütleyerek, devrimcilefltirerek, za-

ferin her gün biraz daha yak›nlaflaca-

¤› bilinciyle hareket eder. 

ÖRGÜT ‹NSANI;

Devrimci örgüt disiplinine, örgüt

hukukuna uyan ve uygulamas›n›

sa¤layand›r.

ÖRGÜT ‹NSANI;

‹lkeli ve kurall›d›r. 

Örgüt disiplinine, örgüt hukuku-

na, ilke ve kurallar›na uymak, uygu-

lanmas›n› sa¤lamak; baflarman›n ve

kazanman›n koflullar›n› yaratmakt›r.

ÖRGÜT ‹NSANI;

Ald›¤› görevde, yapt›¤› iflte disip-

linli olacak, örgütün disiplinine uya-

cakt›r. Uyulmad›¤› yerde gevfleklik,

laçkal›k ortaya ç›kacak, bunun ya-

ratt›¤› tahribat ve zararlar büyük ola-

cakt›r. 

Hiçbir devrimcinin böyle bir

hakk› yoktur. 

ÖRGÜT ‹NSANININ; görev,

yetki ve sorumluluklar› örgüt içi hu-

kukla belirlenir. 

Örgütün hak, hukuk, adalet anla-

y›fl›na gösterilen sayg›, örgüte gü-

vendir. 

Örgüt içinde kimsenin özel bir

hakk›, ayr›cal›¤› yoktur. 

Örgüt hukuku herkes için geçerli-

dir. 

Ayr›cal›klar›n oldu¤u yerde sos-

yalist düflünce biter. 

ÖRGÜT ‹NSANI;

Adalet ve ahlakta, örgüt içi ya-

flamda, devrimci savaflta, ilke ve ku-

rallar›n mant›¤›n› kavrayarak, kendi

deneylerini yaflama lüksüne sahip

olmadan, kendisini ilke ve kurallar›n

d›fl›nda görmeden ilke ve kurallara

uymal›d›r. 

Yüzy›llar›n s›n›f mü-

cadelesi ve örgütün de-

neylerinden ortaya ç›kan

ve bir mant›k olarak fle-

killenmesi gereken ilke

ve kurallara uymak, dev-

rimci aç›s›ndan hayati

önemdedir. 

Uyulmad›¤›nda fle-

hitlere, tutsakl›klara ka-

dar varan, savafl›m›z

önünde engel olan zarar-

lar do¤abilmektedir. 

ÖRGÜTÜMÜZÜN

GERÇEK SAH‹B‹ fiEH‹TLER‹-

M‹ZD‹R.

ONLAR B‹ZE GÜVENEREK

GÖZLER‹N‹ KIRPMADAN fiE-

H‹T OLAB‹LM‹fiLERD‹R. 

Onlar›n u¤runa ölebildikleri de-

¤erleri biz savunmaya devam edece-

¤iz. 

Onlar›n gözleri, kulaklar›, elleri,

beyinleri biziz. 

Bu nedenle e¤ri duran her fleyi

biz düzeltece¤iz. 

Bu sorumlulukla, e¤ri duran hiç-

bir fleyi masum görmeyece¤iz.

ÖRGÜT ‹NSANI
OLMAK;

ÖRGÜTÜN SAH‹B‹
OLMAK DEMEKT‹R

ÖğretmenimizÖğretmenimiz
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TTAAYYAADD’’››nn hhaappiisshhaanneelleerrddeekkii

tteeccrriittee kkaarrflfl›› bbaaflflllaatttt››¤¤›› ““88 MMeettrree

KKaarreeddee NNee KKaaddaarr YYaaflflaarrss››nn??”” kkaamm--

ppaannyyaass›› üüzzeerriinnee TTAAYYAADD BBaaflflkkaann››

AAvv.. BBeehhiiçç AAflflçç›› iillee ggöörrüüflflttüükk..

YYüürrüüyyüüflfl:: Tecritle ilgili yeni bir

kampanya bafllatt›n›z. Tecriti gün-

deme getirmenizin nedeni nedir? 

BBeehhiiçç AAflflçç››:: Asl›nda tecrit hep

gündemimizde idi. Bunun nedeni

iktidard›r. 1 ve 3 kiflilik hücreler

fleklinde yap›lan F tipi hapishane-

lerde tecrit sadece mimari tecrit ola-

rak uygulanmamaktad›r. ‹dari yapt›-

r›mlar, yasaklarla tecrit a¤›rlaflt›r›l-

maktad›r. Aile görüflü yasaklar›, ya-

y›n yasaklar›, mektup yasaklar›, ki-

tap yasaklar›, telefon yasaklar›n›n

tümü tutsaklar› yaln›zlaflt›rmak, tec-

riti a¤›rlaflt›rmak içindir. Bu hakla-

r›n kullan›m›n›n tümü tteesslliimm oollmmaa--

yyaa ba¤lanm›flt›r. ‹darenin talimatla-

r›na uyarsan›z, idarenin, gardiyanla-

r›n her istedi¤ini yaparsan›z bu hak-

lar› kullanmaya hak kazan›rs›n›z!

Yani haklar karfl›n›za ööddüüll gibi ko-

nuluyor. PPaazzaarrll››kk arac› olarak kul-

lan›l›yor. Teslim alma arac› olarak

kullan›l›yor. Bu iktidar›n politi-

kas›d›r. TAYAD’LI A‹LELER ola-

rak bürokrasi ile her yapt›¤›m›z gö-

rüflmede bizimle pazarl›k yapt›kla-

r›na tan›k olduk. Bize diyorlar ki;

“ tutuklular bizim yapt›r›mlar›m›za

uysun, kurallara uysun, ortak alan-

lara ç›ks›n, biz de SOHBET HAK-

KINI uygulayal›m.” Bu, tecrit man-

t›¤›d›r. Bu kabul edilemez. Bu poli-

tikaya karfl› direniflte 122 insan fle-

hit düfltü. Büyük Direniflin zaferiyle

22 Ocak 2007’de SOHBET HAKKI

da kabul edilmiflti. Ancak iktidar çe-

flitli gerekçelerle SOHBET HAK-

KINI uygulam›yor. Bazen “ppeerrssoo--

nneell yyookk bbeekklleeyyiinn”” dediler, bekle-

dik. Bazen “yyeerr yyookk”” bekleyin de-

diler, bekledik. Bu sözleri bize söy-

lerlerken yalan söylediklerini bile-

rek bekledik. ‹stedik ki ellerinde de-

magojisini yapabilecekleri hiçbir

fley kalmas›n. Verdikleri sözleri

kendilerine hat›rlatt›k. Bu kadar.

Ama art›k daha fazla beklemeyece-

¤iz. Bizi kand›rd›klar›n› asla düflün-

mesinler. fiimdi somut taleplerimizi

tekrar hayk›r›yoruz. TECR‹TE

SON VER‹LMES‹N‹ ‹ST‹YORUZ.

SOHBET HAKKININ UYGU-

LANMASINI ‹ST‹YORUZ.

SOHBET HAKKI de¤iflik hapis-

hanelerde, de¤iflik tarihlerde uygu-

land›. Edirne, Tekirda¤, Kand›ra, ‹z-

mir/K›r›klar, Ankara/ Sincan F tipi

hapishanelerde uygulanan SOH-

BET HAKKI bugün sadece ‹zmir /

K›r›klar 1 Nolu F Tipi Hapishane-

si’nde uygulanmaktad›r. E¤er bu

hapishanelerde de¤iflik sürelerle uy-

gulanabiliyorsa yyeerr ya da ppeerrssoonneell

yoklu¤undan bahsetmek mümkün

de¤ildir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu kampanyan›z›n

amac›, kapsam› ne olacak, tecriti

nas›l anlatacaks›n›z herkese?

AAflflçç››:: Kampanyam›za bafllarken

TECR‹T‹ HERKESE ANLATACA-

⁄IZ dedik. Tüm kampanyam›z› bu

temel üzerine kurduk. Tecriti k›saca

anlatan bir bildiri haz›rlad›k. 20000

adet bast›rd›¤›m›z bu bildiriyi da¤›-

t›yoruz. Daha da bast›raca¤›z. ‹stan-

bul’un bütün mahallelerinde, mey-

danlar›nda da¤›t›yoruz. Taksim ve

Bak›rköy meydanlar›nda da¤›tt›k.

Daha da da¤›taca¤›z. HHaaffttaaddaa 33

ggüünn MMeecciiddiiyyeekkööyy mmeettrroobbüüss dduurraa--

¤¤››nn››nn önünde bildiri da¤›t›m› yap›-

yoruz. PPaazzaarrtteessii,, ÇÇaarrflflaammbbaa,, CCuu--

mmaa günleri da¤›t›yoruz. 

Tecriti anlatan bir oyun haz›rl›-

yoruz. Oyunun senaryosunu TA-

YAD’LI A‹LELER yaz›yor. Oyun-

cular› da yine TAYAD’LI A‹LE-

LER olacak. Bu oyunu da öncelikle

‹stanbul’da mahalle ve meydanlar-

da oynayaca¤›z. Daha sonra Anado-

lu’ da kentleri gezece¤iz. Uflak Ha-

pishanesinde bulunan Filiz Gen-

cer’in yapt›¤› resimleri biriktirdik.

Bu resimleri 9 Haziran 2010 tari-

hinde, saat 13.00’de yapaca¤›m›z

tören ile Karfl› Sanat Galerisi’nde

sergileyece¤iz. Sergi 25 Haziran’a

kadar aç›k kalacak ve Pazar günü

hariç her gün saat 11.00 –19.00 ara-

s›nda gezilebilir. Bu sergiyi daha

sonra mahallelerde ve meydanlarda

da açaca¤›z. 

Bunlar›n d›fl›nda bir AAnnkkaarraa yyüü--

rrüüyyüüflflüü ppllaannll››yyoorruuzz.. Yürüyüfle ke-

sin tarih belli olmamakla birlikte

EEyyllüüll oorrttaallaarr››nnddaa bafllayaca¤›z. E-

5 üzerinden sürecek olan bu yürü-

yüfl araçs›z yap›lacak. Yaklafl›k 11 aayy

sürece¤ini tahmin etti¤imiz yürüyü-

flün sonunda Ankara Abdi ‹pekçi

Park›’nda 1 hafta oturma eylemi ya-

paca¤›z. Bu sürede Adalet Bakan›

ve milletvekilleri ile görüflece¤iz. 

Haziran 2010 sonunda tecrit ko-

nusunda bir ppaanneell yapaca¤›z. He-

nüz yer ve tarihi belli olmayan bu

panelde tecriti her yönüyle tart›flt›r-

may› hedefliyoruz. Elbette kampan-

yam›z bu eylemlerle s›n›rl› kalma-

yacak. Çünkü tecrit tamamen kalka-

na kadar hiç gündemimizden düfl-

meyecek.

YYüürrüüyyüüflfl:: F Tipi Hapishaneler

aç›ld›¤›ndan 10 y›l sonra flu an ne

durumda? Tecrit nas›l somutlan›yor

uygulamalarda? Tutsaklar neler ya-

fl›yor? Hangi sorunlar ön plana ç›-
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‘‹ktidar F Tipi hapishanelerin 5 y›ld›zl› 
lüks oteller oldu¤unu savunuyordu, 
fiimdi bunu diyemiyorlar...’



k›yor?

AAflflçç››:: F Tipi hapishanelerde mi-

mari ve idari tecrit sürüyor. Mimari

tecrit olarak uygulanan 1 ve 3 kifli-

lik hücre halen F tipi hapishaneler-

de uygulanmakta. ‹nsanlar halen

birbirlerini göremiyorlar. Kendini-

zin d›fl›nda en fazla 2 kifli görebili-

yorsunuz. Bazen de tek kiflilik hüc-

reye at›ld›¤›n›zda yyaann››nn››zzddaakkii hhüücc--

rreelleerree kkiimmssee aall››nnmmaayyaarraakk hava-

land›rmada tek bafl›n›za tutuluyor-

sunuz. Ya da 3 kiflilik hücreye tteekk

bbaaflfl››nn››zzaa konularak yine tek kal›-

yorsunuz. 7 y›l süren Büyük Ölüm

Orucu Direnifli tecriti kald›ramam›fl

olsa da iktidara tecritin varl›¤›n› ka-

bul ettirmifltir. Çünkü iktidar F Tipi

hapishanelerin 55 yy››lldd››zzll›› llüükkss ootteell--

lleerr oolldduu¤¤uunnuu ssaavvuunnuuyyoorrdduu.. fiimdi

bunu diyemiyorlar. fiimdi F Tipi ha-

pishanelerde tteeccrriitt oolldduu¤¤uunnuu ssööyy--

llüüyyoorrllaarr.. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Di¤er demokratik kitle

örgütleri ve baflka kesimler de tecri-

te karfl› bu mücadelede yer al›yor

mu, alacak m›? 

AAflflçç››:: D‹SK, KESK, TTB ilk ka-

p›lar›n› çald›¤›m›z kurumlar oldu.

Çünkü bu kurumlar Ölüm Orucu

devam ederken tutsaklara çeflitli

sözler vermifllerdi. Sözlerini tutma-

lar›n› istiyoruz. Bu sözlerini tekrar

hat›rlatt›k. 

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i za-

ten her zaman bizim yan›m›zda ol-

du. Tecrite karfl› mücadelede bizim-

le birlikte, tutsaklar›n sesi, solu¤u

oldu. Olmaya da devam edecek. 

Tecrite Karfl› Sanatç›lar sanatsal

üretimlerini yine tecrite karfl› kullan-

maya devam ediyorlar. Etmeliler de.

Çünkü onlar da halk›n sanatç›lar›,

tutsaklara sözler verdiler. Sanatç›

dostlar›m›z bir araya gelerek 44 HHaazzii--

rraann’’ddaa bir bas›n toplant›s› yapt›lar. 

YYüürrüüyyüüflfl:: TAYAD'›n tecrit ile il-

gili da¤›tt›¤› bildiride; ""88 mmeettrree kkaa--

rreeddee nnee kkaaddaarr yyaaflflaarrss››nn??"" sorusu

var. Niçin 8 metrekare sorusunu

sordunuz?

AAflflçç››:: Evet, ““88 mmeettrreekkaarreeddee nnee

kkaaddaarr yyaaflflaarrss››nn??”” diye sorduk. Ön-

celikle belirtmek gerekir ki, 8 met-

rekare tan›m›m›z tamamen simge-

seldir. Biz tecriti metrekare ya da

santimetrekare üzerinden belirlemi-

yoruz. 8 metrekare tecrit, 9 metre-

kare tecrit de¤ildir tart›flmas› da

yapm›yoruz. Belirtmek istedi¤imiz

fludur, F tipi hapishanelerde tek ve

üç kiflilik hücrelerde bulunan sabit

eflyalar (dolap, yatak, masa, sandal-

ye, tuvalet-banyo) ç›kart›ld›¤›nda

tutsa¤a 44 aadd››mm aattaabbiilleeccee¤¤ii bbiirr ppaa--

ttiikkaa kkaallmmaakkttaadd››rr.. Ve tutsaktan tüm

gününü bu kadarc›k alanda geçir-

mesi istenmektedir. Kimse bu tecrit

alt›nda yaflayamaz. Onun için bildi-

ride sorumuzu direk halka sorduk. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu konuda eklemek

istedi¤iniz baflka bir fley var m›?

AAflflçç››:: Bu konuda herkesi tecrite

karfl› bir ses yükseltmeye ça¤›r›yoruz.

Ancak böyle tecriti kald›rabiliriz.

22

Yürüyüfl

13 Haziran
2010

Say›: 220

Sergen SSolak: (18 yafl›nda,

Otomotivde çal›fl›yor, Tekirda¤ 2

No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tut-

sak olan Serkan

Solak’ ›n kardefli)

Tecrit sürüyor.

YYeerr yyeetteerrssiizz gibi

bahanelerle soh-

bet hakk› hapisha-

nelerde uygulan-

m›yor. Keyfi ara-

malar, disiplin ce-

zalar›, süngerli

oda cezalar›, ileti-

flim cezalar› ile

tecrit sürüyor.

Abim 33 aayy bboo--

yyuunnccaa kkaappaall›› ggöö--

rrüüflfl cezas› alm›flt›. Nedeni; Usulsüz

ve keyfi aramaya karfl› ç›kmak.

TTüürrkküü ssööyylleeddiikklleerrii iiççiinn de iletiflim

cezas› ald›lar. Zaten flu an yine ce-

zal›. Bir ceza bitiyor bir ceza bafll›-

yor. S›k s›k ceza veriyorlar. Onlar›

y›ld›rmak, bezdirmek için veriyor-

lar yani. 

Tecrit insanlar›n psikolojisini

bozuyor. ‹nsana göre bir fley de¤il.

Kanser olaylar› art›yor, hastal›klar

art›yor.  

Nevriye EErgül: (62 yafl›n-

da, K›r›kkale F tipi hapishanesinde

tutuklu olan Talat fianl›’n›n ablas›)

Tecrit flu an tabi ki sürüyor. Aç›k

görüfle bile gidemiyoruz. Talat’›n

30 A¤ustos 2010 tarihine kadar

aç›k görüfl cezas› var. 30 A¤ustos’a

kadar aç›k görüfle gidemeyece¤iz.

E¤er bir ceza daha almazsa. Tecrit-

te hastaland›. Has-

talanmas›ndan 6

ay sonra ancak en-

doskopi için hasta-

neye götürdüler.

Bundan büyük

tecrit mi olur?

HHaassttaall››¤¤›› iilleerrllee--

mmiiflfl oolldduu¤¤uu hhaallddee

hhaassttaanneeyyee ggööttüürr--

mmüüyyoorrllaarr.. Çok

zor götürüyorlar

tedavi ve teflhis

için zaman›nda

hastaneye götürmüyorlar. Örne¤in

süt al›p içmesi laz›m koca bir bi-

donla süt veriyorlarm›fl. Bir sefer

içtikten sonra kalan› bozulup dökü-

lüyormufl. Herhangi bir sabah tele-

fon çal›nca hemen Talat nereye sür-

gün oldu diye korkarak aç›yorum

telefonumu. Oraya sürgün oluyor,

oraya k›yafet al, buraya sürgün olu-

yor, buraya k›yafet al. Bu tecrit de-

¤il de nedir? Gidiyoruz üst-bafl gö-

türüyoruz, alm›yorlar. Sonradan

postayla yollamak zorundas›n. Bu

tecrit de¤il de nedir?

“Bu tecrit de¤il
de nedir?”

Yürüyüfl: Tecrit halen sürü-
yor mu?.. Tecritin hapishane-
deki yak›n›n›zdan size yans›-
yan yanlar› nelerdir?.. Tecri-
tin sizce en önemli, en çarp›-
c› yan› neresidir?"



-- BBiirr yyaannddaa yyaaflflllaarr››

bbüüyyüüttüüllüüpp iiddaamm eeddiilleenn

ddeevvrriimmcciilleerr......

-- DDii¤¤eerr yyaannddaa,, ppaazzaarrll››kk

yyaapp››ll››pp iiddaamm eeddiillmmeeyyeenn

ffaaflfliisstt kkaattiilllleerr......

-- EEvvrreennlleerr’’ddeenn

EErrddoo¤¤aannllaarr’’aa hheeppssii aayynn››

yyöönntteemmlleerrii kkuullllaanndd››......

88 EEkkiimm 11997788’de AAnnkkaarraa BBaahh--

ççeelliieevvlleerr’’de Türkiye ‹flçi Partisi

üyesi 77 ö¤renciyi katletmesi nede-

niyle yedi kez idam cezas›na mah-

kûm edilen, cezas› pek çok indirim

gören faflist katil HHaalluukk KK››rrcc››,, 28

May›s’ta tahliye edildi.

12 Eylül öncesi onlarca katlia-

m›n sorumlusu olan KK››rrcc››,, Bahçeli-

evler katliam›ndan 3322 y›l sonra Sa-

bah gazetesinde ç›kan bir röporta-

j›nda; “As›lmamam için Kenan Ev-

ren’le pazarl›k yap›ld›” diyordu.

“Benim idam edilmemi Abdullah

Çatl› engelledi. ‹dam karar›m veril-

mifl, as›lmay› bekliyordum... Çatl›

baz› flartlar ileri sürmüfl. Bu flart-

lardan biri de benim idam›m›n dur-

durulmas› imifl. Beni, Ankara'da

Mamak'tan Ulucanlar Cezaevi'ne

götürdükleri zaman, idama gitti-

¤imden emindim. Çok sonra, böyle

bir pazarl›kla hayat›m›n kurtuldu-

¤unu ö¤rendim. Me¤er benim idam

edilmemi, Çatl› pazarl›k yaparak

engellemifl.” ((Sabah, 7 Haziran

2010)

12 Eylül öncesi onlarca katlia-

m›n sorumlular›ndan birisi olan HHaa--

lluukk KK››rrcc››’’y› idamdan kurtarmak

için faflist flef Abdullah Çatl› devre-

ye girmifltir.

“Sa¤a da sola da karfl›y›z” diye-

rek, faflist cuntay› örgütleyen gene-

raller sivil faflist hareketin fleflerin-

den Abdullah Çatl› ile pazarl›k yap-

m›fllard›r...

Hem de sivil faflist hareketin flef-

lerinden AAbbdduullllaahh ÇÇaattll››’n›n onlar-

ca katliam›n sorumlusu olarak her-

yerde “arand›¤›” bir zamanda bun-

lar olmufltur.

KK››rrcc›› iiççiinn yyaapp››llaann

ppaazzaarrll››¤¤››nn iittiirraaff››

“Kenan Evren'in talimat› ile dev-

letin gizli birimleri ASALA'ya karfl›

eylem yapmak için Çatl› ile irtibata

geçmifller. O günlerde Türk diplo-

matlar› ASALA taraf›ndan öldürü-

lüyordu.” (age)

Faflist katil KK››rrcc››’n›n devletin

“gizli birimleri” dedi¤i “birimler”

s›r de¤ildir. MM‹‹TT’i, ppoolliissii devreye

sokulmufl ve do¤rudan faflist flef

KKeennaann EEvvrreenn ile pazarl›klar yap›l-

m›flt›r.

Bu pazarl›klar›n yap›ld›¤› dö-

nem, cuntan›n devrimcilere ve hal-

ka sald›r›lar›n› yo¤unlaflt›rd›¤›,

idamlar›n sürdü¤ü, yüzlerce dev-

rimcinin sokakta, iflkencede, da¤lar-

da katledildi¤i y›llard›r...

O koflullarda ffaaflfliisstt flfleeff EEvvrreenn,

sivil faflist hareketin fleflerinden

ÇÇaattll››’’yla pazarl›k yapmaktad›r. Er-

meni halka yönelik provokatif sal-

d›r›lar karfl›l›¤›nda, hakk›nda idam

karar› verilmifl olan faflist bir katilin

idam› engellenmifltir.

PPeekkii nneeyyiinn kkaarrflfl››ll››¤¤››nnddaa iiddaamm

eeddiillmmeemmiiflflttiirr KK››rrcc››??

TTeekk kkeelliimmeeyyllee; Ermeni halka ve

halklar›m›za karfl› yürütülen kont-

rgerilla operasyonlar› karfl›l›¤›nda

idam edilmemifltir K›rc›.

12 Eylül öncesi onlarca faflist

katliam› gerçeklefltiren, ““yyaakkaallaann--

mmaayyaann””,, büyük ço¤unlu¤u yurtd›-

fl›nda olan sivil faflistlerin bir araya

getirilerek, cunta taraf›ndan kont-

rgerilla sald›r›lar› için kullan›lmas›

sözkonusudur. Pazarl›klar bunun

için yap›lmaktad›r.

Ki, faflist katillerin bir k›sm›

yurtd›fl›nda emperyalist ülkelerin

gizli servisleri taraf›ndan kullan›l›r-

ken, büyük ço¤unlu¤u uyuflturucu

baflta olmak üzere pis ifllerin içine

bo¤azlar›na kadar batm›fllard›r.

Cunta bu halk düflmanlar› ile pa-

zarl›k etmifl, onlar› kullanm›flt›r.

Yine o y›llarda sivil faflist hare-

ketin flefi MHP Genel Baflkan› olan

AAllppaarrssllaann TTüürrkkeeflfl ve onlarca yöne-

tici faflist için, Evrenler yine pazar-

l›k yapm›flt›r.

Cuntan›n her türlü komplo ve

kontrgerilla sald›r›lar› içinde yera-

lan faflist katil sürüsünün talepleri

kabul edilmifltir. Baflta faflist flef

Türkefl olmak üzere faflist hareketin

yöneticileri parça parça b›rak›lm›fl,

katliamlar›n tetikçileri “cezaland›-

r›lm›flt›r. ”
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‹flte Sizin Devletiniz!
Devlet Baflkan› bir katliamc›y› 

kullanmak için pazarl›k yap›yor

Haluk K›rc›; 
Kod ad› ‹di Amin

‹‹ddii AAmmiinn, Uganda devlet bafl-

kanl›¤› yapt›. Ünlü bir zalimdi.

Ülkesini bir iflkencehaneye çevir-

miflti. Ama as›l ünü, muhaliflerini

katlettikten sonra ““kkaannllaarr››nn›› iiçç--

mmeessiinnddeenn”” geliyordu.  

Faflist katilin kendisine seçti¤i

isim iflte böyle bir isimdi. 

Ellerinden gelse, ayn›s›n› ya-

paca¤›ndan, ayn›s›n› yapacakla-

r›ndan hiç kuflku yoktu. HHaalluukk

KK››rrcc››’’nn››nn sseeççttii¤¤ii bbuu iissiimm,, tüm

faflist camiada “sempatiyle” kul-

lan›l›yordu. 



BBiirr iittiirraaff,, bbiirr ssuuçç;; AAKKPP

KKeennaann EEvvrreenn’’ii ggöözzaalltt››nnaa

aallaabbiilleecceekk mmii??

Oligarflinin temsilcileri her f›r-

satta, “devlet kimseyle pazarl›k

yapmaz” derler. Devletin ggüüççllüüllüü--

¤¤üünnüü,, yyüücceellii¤¤iinnii,, kkaannuunn ddeevvlleettii

edebiyat› ile bol bol yalanlarla anla-

t›p dururlar.

Oysa devletlerinin durumu orta-

dad›r. O çok güçlü devletlerinin ha-

lini iflte yapt›klar› bu pazarl›klar ele

vermektedir. Devletleri ne ““yyüüccee”,

ne de bir “hhuukkuukk ddeevvlleettii” dir.

Her tür pisli¤e bulaflm›fl bir avuç

faflist güruhtan medet umacak kadar

aciz ve zay›ft›r devletleri. 

Halk› faflist terörle yöneten Ev-

ren, M‹T’i Çankaya köflküne tafl›-

m›fl, do¤rudan M‹T personelinden

olan damad›n› faflist karargah›n ifl-

lerini yürütmekle görevlendirerek,

bizzat her konuda kendisi devreye

girmifltir.

Böylesine bir devlettir o çok

“yyüüccee” ve “ggüüççllüü” devletleri!..

Böyle yönetmektedirler. Kendi ya-

salar›n› çi¤nemekten çekinmeyerek

her tür kurals›zl›¤› yaparak yönet-

mifllerdir y›llarca!..

Yalana, kelime oyunlar›na gerek

yoktur. T›pk› Osmanl› padiflahlar›

gibidirler. ‹ki dudaklar› aras›ndan

ç›kan herfley yasa, talimat ve genel-

gedir.

Kendi yasalar›na göre ortada bir

suç vard›r. KK››rrcc››,, Sabah gazetesinde

bu pazarl›¤› aç›kça da ilan etmifltir.

BBiirr iittiirraaff,, bbiirr ssuuçç vvaarrdd››rr oorrttaaddaa!!

AKP iktidar› K›rc›’n›n itiraf›n›

suç duyurusu kabul edip, Evren’i

gözalt›na alacak m›d›r? 

Ortada geçifltirilemeyecek kadar

aç›k ve büyük bir ““ssuuçç”” vard›r.

AKP iktidar›, paras›z e¤itim iste-

yen, bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için

mücadele eden, ‹ncirlik Üssü’nün

kapat›lmas›n› isteyen, uyuflturucu-

ya, yozlaflmaya karfl› mücadele

eden devrimcileri gözalt›na al›p tu-

tuklatmakta, ony›llara varan a¤›r

hapis cezalar› vermektedir.

AAKKPP kkiimmlleerrllee hhaannggii

ppaazzaarrll››kkllaarr iiççiinnddeeddiirr??

ÇÇaattll››llaarrllaa yap›lan pazarl›klar-

dan bu yana tam 2288 y›l geçti. O gün-

den bu yana, hangi iktidarlar, hangi

katliamc›larla ne pazarl›klar› yapt›?. 

Kimlere neyin karfl›l›¤›nda, ne-

ler verildi? Her devletin bir derin

devleti vard›r diyerek, kontrgerilla-

y› aç›ktan savunan SSüülleeyymmaann DDee--

mmiirreell’’in iktidar y›llar› boyunca

kimlerle ne pazarl›¤› yap›lm›flt›r?

Kurflun yiyen de, kurflun atan da

flereflidir diyen TTaannssuu ÇÇiilllleerr, faflist

katillerle hangi pazarl›klar› yapm›fl-

t›r?

Susurluk döneminde bir k›sm›

aç›¤a ç›kan iliflkilerde, 1000 operas-

yon yapmakla övünen MMeehhmmeett

AA¤¤aarr, kimlerle hangi pazarl›klar›
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Halk düflmanl›¤›n›n
özelefltirisi olmaz!
Faflist katil K›rc›, 32 y›l sonra katliam›-

n›n “özelefltirisi”ni yap›yor güya. “Kul-

lan›ld›klar›”n› aç›kl›yor. “Haluk Bey”

diye diye röportaj yapan burjuva bas›n,

neredeyse onu günümüzün en demok-

rat› ilan edecek.. Bir katilden, bir de-

mokrat yaratacaklar! Katliam›n, halk

düflmanl›¤›n›n özelefltirisi olmaz. Halk

düflmanlar› halka karfl› iflledikleri suç-

lar›n hesab›n› er geç verecekler!

“Onun [Abdullah Çatl›’n›n]

yurtd›fl›ndaki operasyonlar›

1990'dan sonrad›r. ÖÖzzeelllliikkllee DDeevv--

SSoollccuu DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl iillee iillggiillii bbiirr

ççaall››flflmmaass›› oolldduu¤¤uunnuu bbiilliiyyoorruumm.

Çünkü bir gün onun ad›na flirkete

fakslar gelmiflti. Tesadüfen gördüm.

Adresler, çizilmifl krokiler, birisinin

girifl ç›k›fl saatleri gibi fleylerin bil-

gileri vard›. Ben dosyalay›p kendi-

sine teslim etmifltim.” (Sabah, 7

Haziran 2010)

Oligarfli faflist katillere bir görev

daha vermiflti. Faflist katiller dev-

rimci hareketin önderini bulacak,

katledeceklerdi.

Day›’ya, devrimci hareketin ön-

derine karfl›, M‹T’inden mafyas›na

kadar... kimleri harekete geçirme-

mifllerdi ki? 

Devlet öylesine zavall› bir du-

rumdayd› ki, devrimci hareketin ön-

derine karfl› faflist mafyac› Alaattin

Çak›c›’y› bile görevlendirmifllerdi.

Anlafl›l›yor ki, Abdullah Çatl›

ve Haluk K›rc› da oligarfli taraf›n-

dan bu konuda görevlendirilenler

aras›ndad›r. Faflist katil K›rc›, y›llar

sonra bunu itiraf ediyor. ‹tiraf eder-

ken hala kendini korumaya çal›fl›p,

kendisinin bu iflin d›fl›nda oldu¤u

imaj›n› vermek istiyor. Devrimci

katilli¤i, K›rc›lar’›n as›l iflidir. Bü-

tün ömürleri böyle geçmifltir. Ama

iflte devrimci hareketin önderine

ulaflmak, kahvehaneleri, otobüs du-

raklar›n› taramaya benzemiyordu. 

Bugüne kadar onlarca devrimci-

yi, anti-faflisti, demokrat› kalleflçe

katleden bu katiller, devrimci hare-

ketin önderine b›rakal›m ulaflmay›,

bunu rüyalar›nda bile göremezler-

di. Nitekim göremediler. Yok faks

gelmifl de, faks da herfley ayr›nt›la-

r›yla yaz›l›ym›fl da; hepsi yalan,

hepsi hikaye... O kadar bilgileri var

idiyse, niye beklemifller acaba? 

Oligarfli devrimci hareketin ön-

derini bulmak için tüm güçlerini se-

ferber etmifl, bunun için Çatl› gibi,

Çak›c› gibi faflist katillerden medet

ummufl, ama her seferinde eli bofl

kalm›flt›r. 

Devrimci Katilli¤i 
Onlar›n As›l ‘Mesle¤i’dir!



neyin karfl›l›¤›nda yapt›?

AAKKPP,, kkiimmlleerrllee hhaannggii

ppaazzaarrll››kkllaarr iiççiinnddee

oollmmuuflflttuurr?? 

AAKKPP’nin 8 y›ll›k iktidar› döne-

minde devrimcilere ve halka yöne-

lik olarak onlarca linç sald›r›s› ger-

çeklefltirildi. Linççiler güle oynaya,

sald›r›lar›n› gerçeklefltirdikten sonra

da televizyon kameralar›na pozlar

vermekte, dokunulmaz olduklar›n›

herkese göstermektedirler.

AAKKPP’nin bugüne kadar yapt›¤›

hangi pazarl›klar sonucunda linççi-

ler serbest b›rak›ld›? Hangi pazar-

l›klar sonucunda katliamlar›n so-

rumlular›na dokunulmuyor?.. 

KK››rrcc››llaarr hheepp kkuullllaann››lldd››llaarr!!

HHaallaa ddaa KKuullllaann››llmmaayyaa

DDeevvaamm EEddiiyyoorr!!

Faflist katil KK››rrcc››,, söz konusu

röportajda 12 Eylül öncesi kimi ey-

lemleri örnek vererek, flunlar› söy-

lüyor: “...ordu içinde birileri hak-

k›nda dosya aç›ld›, kapat›ld› gitti”,

“Bu sald›r›lar› yapanlar›n aasskkeerr

kköökkeennllii olduklar› tespit edildi”,

“Kimler bu arkadafllar›m›za silah

ve mermi getirmifltir?”, “yyüüzzddee

ddookkssaann ddookkuuzz aasskkeerr..” (Sabah, 6

Haziran 2010)

K›rc›, bir yandan “kullan›ld›kla-

r›n›” söyleyip bundan “piflmanl›k”

getiriyor ama hala da kullan›lmaya

devam ediliyor.

Yukar›daki demeç, tipik bir kul-

lanma ifadesidir. Herfleyi aasskkeerr

yapm›fl o zaman. 

M‹T masum, polis masum, MHP

masum... K›rc›, bugün de oligarfli

içi it dalafl›nda AKP’nin duymak is-

tediklerini söylüyor. Bugün de

AKP’ye kulland›rt›yor kendini.. 

K›rc› o zaman kendilerini kulla-

nanlar› aç›klam›yor elbette. Kendi-

lerine halka sald›r› için kimlerin na-

s›l emirler verdi¤ini gizlemeye de-

vam etse de bunlar bizler için s›r de-

¤ildir. K›rc› istedi¤i kadar asker as-

ker deyip dursun, biz halk düflman-

lar›n›n hepsini tan›yoruz. 

13 Haziran
2010
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AAddaalleett!!  
Cuntan›n flfleeffii EEvvrreenn,, mmeeyyddaann--

llaarrddaa faflist darbenin hakl›l›¤›n› an-

latmak için “12 Eylül öncesi kanun-

lar uygulanm›yordu” diyordu. 

“Kanunlar›n uygulanmamas›n-

dan” yak›nan faflist flef, kendi yasa-

lar› ile idam cezas› verdikleri bir fa-

flistin cezas›n› pazarl›klar sonucu

kald›rmakta tereddüt etmiyordu.

Kendi yasalar›n› uygulam›yordu.

Cunta döneminde bu normaldir diye

düflünülebilir. Ama oligarflik yöne-

timde hemen her zaman böyle

olmufltur. 

““YYaassaallaarr›› bbiirr kkeezz ddeellmmeekkllee bbiirr

flfleeyy oollmmaazz””,, ““DDeevvlleett rruuttiinn dd››flfl››nnaa

çç››kkaabbiilliirr”” sözleri “normal!” dönem-

lerde edilmiflti. 

Bu sözlerin birincisi Turgut

Özal’a, ikincisi Süleyman Demirel’e

aittir. ‹kisi de devletin en tepesinde

yer al›p, Baflbakanl›k ve Cumhur-

baflkanl›¤› yapm›fllard›r. 

Sistemin karakteristik özellike-

rinden biridir bu. Yasalar›, en baflta

devletin eenn tteeppeessiinnddeekkiilleerr çi¤ner...

“Rutin d›fl›na” onlar ç›kar. Çünkü

“rutin”  (yasalar) onlar için de¤ildir.

“Rutin” halk içindir. Onlar için “ya-

salar› bir kez delmekten bir fley ol-

maz.” Ki, bu delmeler ““bbiirr kkeezz”” le

de s›n›rl› kalmam›flt›r. Demirel’in

formüle etti¤i gibi; ““yyüükksseekk mmeennffaa--

aattlleerrii iiccaapp eettttiirrddii¤¤ii zzaammaann,, ddeevvlleett

rruuttiinniinn dd››flfl››nnaa”” hep ç›km›flt›r.

“Rutin”de (yasalarda), iflkence

yoktur mesela. Ama devlet, ““yyüükksseekk

mmeennffaaaattlleerrii iiccaapp eettttiirrddii¤¤ii”” için rutin

d›fl›na ç›karak polisine iflkenceyle

yüzlerce devrimciyi katlettirmifltir. 

“Rutin”de faili meçhul yoktur

mesela, ama bu devletin kendi kay›t-

lar›na göre 17 bin 500 faili meçhul,

yüzlerce gözalt›nda kay›p vard›r. 

Demirel bu sözü Batman Vali-

si’nin “rutin” d›fl› ifllerde kullanmak

için ithal etti¤i silahlar için gazeteci-

lerin sorusu üzerine söylemifltir. 

Yine “rutin”de linçler de yoktur.

Ama ““iiccaapp eettttii¤¤iinnddee”” oligarflinin

bütün iktidarlar› “rutin” d›fl›na ç›k›p

linçlere baflvurmufltur.

Kimse kendini kand›rmas›n. Bu

devletten “rutin”i beklemesin. Bu

devlet rutin d›fl›na ç›kmadan yönete-

mez. 

Bir taraftan sömürü sürecek, aç-

l›k, yoksulluk sürecek, di¤er taraftan

demokrasi olacak, hukuk olacak,

adalet olacak... Mümkün mü bu?

Sömürünün oldu¤u yerde eflitlik olur

mu? Açl›¤›n oldu¤u yerde adalet

olur mu? Açl›k ve sömürü düzeni

zulümsüz sürer mi? SÜREMEZ!..

Oligarflinin düzeni faflizmdir. Fa-

flizmde demokrasi yoktur, demokra-

sicilik oyunu vard›r. Faflizmde hu-

kuk yoktur; kontrgerillan›n hukuku-

dur. Yasalar ne kadar halk›n aleyhi-

ne, anti-demokratik de olsa zaman

zaman faflist düzenin önünde engel

olur. Katliamlar, iflkenceler, infazlar,

linçler... rutinle sürdürülemez.  

Onun için “demokrasicilik oyu-

nu”, “rutin” d›fl›na ç›k›larak sürdü-

rülür. Ve rutin d›fl›na ç›kmak her za-

man en tepeden bafllar. 

Baflbakan Tayyip Erdo¤an’a ba-

k›n; hukuk da, adalet de, herfley

onun hizmetinde. ‹stedi¤i gibi kulla-

n›yor. 

Hukukun en tepeden çi¤nendi¤i

yerde, kendi yasalar›n› çi¤neyen bir

devlet vard›r ve kendi yasalar›n› çi¤-

nemek, o devleti gayrimeflru yapar. 

Hukuk en üstte 
çi¤neniyorsa... 
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En baflta belirtmeliyim ki, “AAdd››mm

AAdd››mm AAnnkkaarraa YYüürrüüyyüüflflüü”” hepimize

çok fley ö¤retti. Anlatacak o kadar çok

fley var ki, nereden bafllasak bilemi-

yoruz. 

Dolu dolu bir yürüyüfl oldu. Sanki

aylard›r yollardaym›fl›z gibi geliyor.

Asl›nda zaman h›zl› da geçti ama o

kadar dolu dolu geçti ki, bu kadar fley

sanki o kadar güne s›¤mazm›fl gibi

geliyor.

***

Yürüyüfl 17 May›s’ta bafllam›flt›.

O gün Kartal Meydan›’nda toplan›ld›.

Yürüyüfl yönüne do¤ru polisler önü-

müzü kapatm›flt›. ‹zin vermeyecekler

mi diye düflündük ve sonra ilerlemeye

bafllad›k. Onlar da arkam›zdan geldi. 

***

Hepimize çok fley ö¤retti bu yürü-

yüfl. Hem fiziksel anlamda hem de

moral motivasyon anlam›nda irade-

mizi zorlayan bir yürüyüfltü. Aç›kças›

kendimizi hep gerillada gibi düflünüp

öyle motive ettik. D›flarda gecelerken,

çad›rda üflürken, ya¤murda yürürken,

ayaklar›m›z su toplay›p patlam›flken,

çok uzun mesafeler giderken, susuz-

ken, s›caktan kavrulurken... Yani bbiizzii

zzoorrllaayyaann hheerr kkooflfluullddaa,, ggeerriillllaayy›› ddüü--

flflüünneerreekk zzoorrllaadd››kk kkeennddiimmiizzii. Böyle

düflünmeye bafllay›nca herkes art›k

yürüyüflü düflünür oldu ve a¤r›lara, s›-

z›lara, yaralara ra¤men herkes yürü-

yordu. DDuurruummuu kkööttüü oollaannllaarr ddaahhii

aarraabbaayyaa bbiinnmmeekk iisstteemmiiyyoorrllaarrdd››.

Özellikle Bursa’ya erken varabilmek

için, Bozüyük taraf›nda çok yürümüfl-

tük, o zaman epey bir zorland›k. O

günün sonunda herkes çok kötü ol-

mufltu. Ama iyice dinlendikten sonra

herkes iyiki de yüklenmifliz bu kadar

diyordu. Kald›¤›m›z yerlerde de hiç

yabanc›l›k çeken olmad›. Bizi çok iyi

karfl›lad›lar. Yine Bozüyük’te de ya¤-

mur çok fena ya¤m›flt› ve akflam ka-

ranl›k olmufltu. Herkes s›r›ls›klamd›.

Buras› da epey zorlu geçti. Ama yine

de çok güzeldi. Yani herkesi öyle ira-

desini zorlarken görmek çok güzeldi.

““SSaavvaaflfl mmoorraallllee yyüürrüürr””

Asl›nda hepimiz flunu somut ola-

rak gördük; bir savaflç› olmak kolay

de¤il. Tüm zor flartlarda bile iirraaddeennii

ssaa¤¤llaamm ttuuttaaccaakkss››nn. As›l yan› da bu

zaten. Hiçbir zorluk seni yolundan

amac›ndan döndüremeyecek ve sen

hep hedefine kilitleneceksin. Gözün

kula¤›n tüm bilincin orada olacak. ‹fl-

te bunu her koflul alt›nda söylenme-

den, flikayet etmeden baflarmak, öyle

lafla söylendi¤i gibi kolay de¤il. Ba-

zen saatlerce ya¤mur alt›nda yürü-

mek, bazen ›slak beklemek, bazen

ayaklardaki, bacaklardaki a¤r›lar... Ya

ne var ki bunlarda bunlar s›radan fley-

ler dedi¤imiz her fley asl›nda o anda

bütün moral ve motivasyonu düflüre-

biliyor. Ve o anda sadece kendi moti-

vasyonunu de¤il as›l olarak yan›ndaki

yoldafllar›n›n da motivasyonunu diri

TÜRK‹YE HHALKLARININ 
B‹R DDEV-GENÇ’‹ VVAR!

600 kilometrelik yoldaki cüretin, kararl›l›¤›n, fedakarl›¤›n gösterdi¤i

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z” talebiyle
toplad›klar› imzalar›

TBMM’ye götürmek için
17 May›s’ta ‹stanbul’dan

yürüyerek yola ç›kt›lar.
Ya¤mur, günefl demeden,
patlayan ayaklar›,
parçalanan ayakkab›lar›yla
13 günde yüzlerce kilomet-
reyi aflarak Ankara’ya
ulaflt›lar. 

Ankara’ya ulaflt›klar›n-
da AKP polisinin bari-

katlar›yla karfl›laflt›lar.
Coplarla, biber gazlar›yla

sald›rd› polis. Da¤›t›r›m
sand›. Da¤›lmad› Dev-
Gençliler: D‹REND‹LER...

Defalarca sald›rd› polis,
Dev-Genç’liler her
seferinde toplan›p tek-

rar yürüdüler barikatla-
r›n üstüne. 600 kilomet-

reyi nas›l aflt›larsa 200
metreyi de öyle afl›p imza-
lar› verdiler..



tutmak zorundas›n. ‹flte bizim yürü-

yüfl de böyle geçti. Yine bize en bü-

yük ders flu kald›; ssaavvaaflfl mmoorraallllee

yyüürrüürr..

BBiizz bbuu ssöözzüü öömmrrüümmüüzz bbooyyuunnccaa

hhaatt››rrllaayyaaccaa¤¤››zz.. En çok da yaflad›¤›-

m›z deneyimler hat›rlatacak. T›pk›

bu yürüyüfl gibi..

***

Halk›m›z›n  tepkisi çok iyiydi.

Geçti¤imiz heryerde sayg›yla karfl›-

lad›lar. Çok sevinenler oldu. Kimi

çok uzun zaman sonra devrimcileri

görüyordu, ondan sevinçliydi. Ki-

misi de hiç bilmiyor ama anlatt›¤›-

m›zda sayg› duyuyordu. Bursa’y›

geçtikten sonra gece kald›¤›m›z bir

yer vard›. Eski Kurtuluflçular’dan-

m›fl. Mesela o bizi görünce çok se-

vinmiflti. Slogan att›, marfl söyledi.

Yine geçti¤imiz yollarda kiraz, erik,

ekmek, ayran vs. verenler oldu. 

***

Yürüyüflte ilk 15 dakika sakat

gibi yürüyor insan. Sonra ssüürreekkllii ssuu

iiççmmeekk flifliriyor ve bünyeyi daha

çok zorluyordu. Azar azar içmek

gerekiyordu ya da özellikle yamac›

t›rman›yorsak hiç su içmiyorduk.

Çünkü t›k›yordu.

Sabahlar› güne, erken bafllamak

zorundayd›k ki, konaklama gece

geç saate kalmas›n. O yüzden sabah

7’de yürüyüfl bafll›yordu. Saat 5’de

kalk›yorduk. Bafllang›çta zorlanan-

lar oldu. Ancak zamanla bunlar›n

gereklili¤ini herkes yaflayarak gör-

dü. Yürüyüflün sonlar›na do¤ru ar-

t›k, ilk günlerde zorlananlar kendi-

leri diyordu “mola vermeyelim” ya

da “sabah erken bafllayal›m” diye.

Bir de iki gün çok yürümek zorunda

kald›k. Biri Bursa’ya girerkendi,

ikincisi Bozüyük ç›k›fl›nda...

Bursa’ya girdi¤imizde 5522 kkiilloo--

mmeettrree,, Bozüyük ç›k›fl›nda ise 5566 kkii--

lloommeettrree yürümüflüz. Burada da

biraz zorland›k ancak yapacak bir

fley yoktu... Bursa’ya bir gün erken

girdik. Burada hesapta olmayan

ihtiyaçlar›m›z› giderdik. 

‹kincisinde ise Bozüyük’ten ç›k-

mak zorundayd›k. Çünkü ya ilçe

içinde konaklayacakt›k ya da ç›k›-

fl›nda. ‹lçe içinde

polisin faflitleri k›fl-

k›rtma ihtimali var-

d›, ç›k›fl›na gidelim

dedik. Orada da

ya¤mura tutulduk.

Tam 55 ssaaaatt ya¤-

murda yürüdük. Yi-

ne yürümek zorun-

dayd›k, yürüdük. Yürüyüflün bu

aflamalar› bizi en çok zorlayan yer-

lerdi ama buralar› da, irade ve kar-

arl›l›¤›m›zla aflt›k. 

Yürüyüflte bbencillik

yoktu; ssahiplenme vvard›,

yoldafll›k vvard›;

hayat›m›z›n een ggüzel

duygular›n›  yyafl›yorduk

Yorulup sakatlan›p arabaya bin-

mek zorunda kalan arkadafllar›m›z

oluyordu. Fakat, vicdanen rahats›z

oluyorlard›. Topallad›¤› halde yürü-

yenler, aya¤› kanad›¤› halde yürü-

meye kendini zorlayanlar oluyordu.

Baz›lar›n› bindirmeye çal›fl›yorduk

arabaya, ama arkadafllar binmek is-

temiyordu.

Bazen arkada kalan› görevliler

d›fl›nda di¤er arkadafllardan da to-

parlamaya çal›flanlar oluyordu. BBiirr

bbaakkmm››flflss››nn yyüürrüüyyeemmeeyyeenniinn kkoolluunnaa

iikkii kkiiflflii ggiirrmmiiflfl,, mmaarrflfl ssööyylleeyyeerreekk

mmoottiivvee eeddeerreekk yyüürrüüttmmeeyyee ççaall››flfl››--

yyoorr.. Bir bak›yorsun biri di¤erinin

koluna girmifl adamda yürüyecek

derman yok, “haydi koflu yar›fl› ya-

paca¤›z” diye koflturuyor... 

Yani sahiplenme vard› yürüyüfl-

te. Arkada kalan› b›rakmayaca¤›z.

Kimse kendi kaderine b›rak›lamaz.

Herkes birbirinden sorumludur.

Bunlar do¤all›¤›nda yap›l›yordu. 

Arkadafllar›m›z›n fedakarl›¤› do-

ruktayd›. Onca zorlu¤a katland›lar.

Tertemiz insanlar›m›z. Tertemiz ve

vicdanl›lar... sadece bu yanlar› sa-

yesinde bile onca zorlu¤a katland›-

lar. Bir kere daha gördük bizim in-

san›m›z›n en güçlü yan› bu, vicdan

yan› ve inanc›. Bize olan, Cephe’ye

olan inanc› ve güveni... Yürüyüflün

en güzel yanlar› da buydu. 

Gün bboyunca yyürüyüflü-

müz pprograml›yd›

Günlük rutin program›m›z flöy-

leydi: Sabah 5 kalk›fl. Kahvalt›, te-

mizlik.. Ard›ndan 7’de yürüyüfl bafl-

l›yordu. ‹ki üç saatte bir mola. Son-

ra ö¤len 13.00 bazen de 14.00 gibi

ö¤le yeme¤i.. akflam 20.00 - 21.00

gibi de konaklama.. Genel olarak

böyle idi program›m›z.

***

Yürüyüfle 28 kifli bafllam›flt›k.

‹lk gece ‹stanbul’dan üç kifli daha

geldi, say›m›z 31’e ç›kt›. Daha son-

ra Bursa’dan, Bozüyük’ten, Eskifle-

hir’den kat›lanlar oldu. En son An-

kara’ya girerken say›m›z 43 idi.

Yürüyüfl boyunca hemen herke-

sin ayaklar› patlad›. Ayakkab›lar›,

pantolonlar› y›rt›lanlar oldu. Biz hiç

ya¤muru hesap etmemifltik ama iillkk

aalltt›› ggüünn bbooyyuunnccaa hep ya¤mur ye-

dik. Sonra ya¤murluk ald›k. Özel-

likle de ayakkab› ihtiyac› çok acildi.

Ayakkab›, pantolon gibi ihtiyaçlar›

giderdik. 

Halk›m›z›n ffedakarl›¤›n›,

sahiplenmesini bbir kez

daha ggördük

Yürüyüflün bir güzel yan› da hal-

k›n tepkileri ve sahiplenmesi idi.

Yolda giderken en çok kamyoncular

destek oluyordu. Neredeyse hepsi

korna çalarak destek oluyordu. Za-

fer iflareti yapanlar, el sallayanlar...

Baz›lar› durup su veriyordu. Yemek

›smarlayanlar› oldu. Sohbet eden-

ler... Sonra flantiye iflçileri, tarlalar-

da çal›flan köylüler... En büyük des-

te¤i onlardan gördük. Yani hep yok-

sul emekçi insanlar›m›zdan. Hani

hep deniliyorya; “en yoksullara gi-

din”, iflte bu gerçe¤i bir kere daha

gördük bu yürüyüflte. Çünkü bizim-
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le kuru ekme¤ini paylaflt›lar. Mese-

la ‹negöl ç›k›fl›nda yol boyunca hep

meyve tezgahlar› vard›. Köylüler

kendi tarlalar›nda yetifltirdikleri

meyveleri sat›yorlar. Hemen hepsi

bize geçerken meyve ikram ettiler.

Yine Gemlik giriflinde bir tane kam-

yon flöförü bizi görüyor. ‹lk önce

inanm›yor yürüdü¤ümüze. Sonra

bizi Gemlik içinde yürüyüflte gö-

rünce inan›yor. Sonra bakt›k Gem-

lik ç›k›fl›nda yolda durdurdu bizi.

Döner ekmek yapt›rm›fl bize, onlar›

verdi. Bunun gibi öyle çok destek

olan oldu. 

Sonra Bozüyük’e varmadan bir

yerde çok ›sland›k. Bakt›k hala da

ya¤mur ya¤›yor. Ne yapal›m diye

düflünürken karfl›m›za bir tane kul-

lan›lmayan bir köprü al-

t› ç›kt›. Yol yap›m çal›fl-

mas› oldu¤u için kulla-

n›lm›yor. Hemen alt›na

girdik. biraz ya¤mur di-

nene kadar bekleyelim

dedik. O s›rada yol yap›-

m›nda çal›flan iflçiler

geldiler yan›m›za. Bir

tanesi ‹stanbul Ba¤c›-

lar’da oturuyormufl. Bi-

zi uzaktan tan›yor. On-

larla sohbet ettik. Dedi-

ler ki, “böyle olmaz, biz size odun,

benzin falan getirelim atefl yak›n ve

kurunun yoksa hasta olacaks›n›z.

Hem ö¤le yeme¤ini de burada ya-

par yersiniz” dediler. Biz de taman

dedik. Hemen bize odun getirdiler,

k›rd›lar, benzin getirdiler atefli yak-

t›lar. Bütün eflyalar›m›z› kuruttuk

orada. Çok iyi oldu. Bizim eflyalar›-

m›z›n bulundu¤u arac› ça¤›rd›k, on-

lar da yeme¤i yapt›lar. Hep birlikte

yeme¤imizi yedik. Çok güzeldi bu-

ras› da.

Yine Bozüyük ç›k›fl›nda da epey

›slanm›flt›k. En son gece 22.00 gibi

bir yer bulduk. Burada önce iflletme

sahibi bizi almak istemedi. Biz de

tart›fl›nca jandarmay› ça¤›rd›. Jan-

darma da önce bize “hava att›” bi-

raz. Hele bir de ben konuflay›m vb.

Sonra “iflletme sahibi istemiyor sizi,

siz ç›kmazsan›z buradan ç›karmak

zorunda kal›r›m, keflke bize söyle-

seydiniz biz size yer ayarlard›k” vb.

hava atmaya devam ediyor. En son

“biz buradan bir metre bile öteye

gitmeyiz dedik. Burada konaklaya-

ca¤›z. ‹nsanlar s›r›ls›klam olmufl,

saat gecenin 10’u. En yak›n konak-

lama yeri 10 km mesafede. Hiçbir

yere gitmiyoruz. Zorla ç›kar›yorsa-

n›z da ç›kar›n” dedik. Bakt›k he-

men telefonlara sar›l›yorlar. Binbafl›

girmifl devreye de iflletme sahibini

ikna etmifl de... Bize bizim gösterdi-

¤imizden daha iyi bir yer ayarlad›-

lar sonra. Neyse biz geçtik yerlefle-

ce¤imiz s›rada orada kalan iflçiler

varm›fl. Onlar geldiler yan›m›za.

Hepsi ifl makinas› operatörüydü. Bir

haftad›r ifl bafl› yapmay› bekliyorlar.

Hepsi de Artvinli... Epey sohbet et-

tik. Bize çay yapt›lar, üflümüflsünüz-

dür içiniz ›s›n›r dediler. “Gelin bir-

likte içelim” dedik, sohbete ça¤›r-

d›k, geldiler. Sonra bize 6 tane bat-

taniye verdiler hem de hiç kullan›l-

mam›fl. Bu tür destekler çok oldu. 

Girdi¤imiz hher ilde

coflkuyla kkarfl›land›k

Aç›klama yapt›¤›m›z illerde

(Gemlik, Bursa ve Eskiflehir) des-

tekler çok güzeldi. Buralarda yürü-

yüfl ve ard›ndan aç›klamalar yapt›k.

Yürüyüfl boyunca hem imza topla-

d›k hem de bildiri da¤›tt›k. ‹nsanla-

r›n tepkileri çok güzeldi. Alk›flla-

yanlar, imza atanlar, hemen her ilde

en az 4 föy doldurduk. Bu da ortala-

ma 320 imza oluyor. O da 15 daki-

ka içinde. Yani her ilde üç dört saat

imza toplama imkan›m›z olsa idi

eminim ki, en az 2 bin imza toplar-

d›k. 

Bunlar gibi daha pek çok fley ya-

flad›k. Hepsi de çok güzel an›lard›.

Halk›m›z bir kez daha yan›ltmad›

bizi. Toplu sohbetlerimizde de he-

men hemen tüm arkadafllar bundan

bahsettiler. ‹flte bizim halk gerçe¤i-

miz. Hep okuruz; “halk›n en yak›c›

sorunlar›na de¤inin, somut talepler-

le gidin, en yoksullara gidin”...

fiimdi yaflayarak görüyoruz yaz›l›p

söylenenlerin do¤rulu¤unu... Bura-

da yaflad›klar›m›z bundan sonras›

için bize ›fl›k olsun... Okuduklar›-

m›z bize anlat›lanlar soyut bir bilgi

olmaktan öte art›k bir deneyimdir

bizim için. Bundan sonra da çal›flma

tarz›m›z› buna göre tekrar düzenle-

meliyiz diye sohbetler ettik. Bu ya-

n›yla da yürüyüflümüz bir okul oldu

bize.

Motivasyonumuz

dorukta; aad›m aad›m

yürüyüflümüzde hhedefe

var›yoruz

Ankara’ya biz hesap etti¤imiz-

den iki gün önce vard›k. Normalde

günde 3355 kkmm falan yürürüz diyor-

duk ancak hemen hemen her gün

en az 40 km yürüdük. Bu flekilde

iki gün önceden Ankara’da olmufl

olduk. Bunu yolda giderken bu fle-

kilde yapal›m diye kararlaflt›rd›k.

Böylece 31 May›s günü olas› bir ge-

cikmeyi engellemifl olduk. Erken

gitti¤imiz için insanlar›m›z›n din-

lenmeye imkan› oldu. Bir de pazar

günü tamamen bize kalm›flt›. O gü-

nü de Ankara’da imza toplayarak

geçirdik. Üç saatte 33 bbiinn iimmzzaa top-

lad›k. Bu yan›yla K›z›lay’›n hemen

her yerinde propagandam›z› da yap-

m›fl olduk. ‹yi de oldu. Hatta Anka-

ra’da bizi yolda görenler de olmufl

onlarla da karfl›laflt›k. Bir tanesi Es-

kiflehir yolu üzerinde görmüfl mese-

la. Yine bir tanesi Ankara il s›n›r› ci-

var›nda görmüfl. “Sizi burada gör-

mek ne kadar güzel” diyorlar. Yani

flunu çok rahat söyleyebiliriz; yürü-

yüfl güzergah›m›z boyunca propa-

gandam›z› çok güçlü bir flekilde

yapt›k. Belki bas›n yazmad› ama,

biz o güzergahtaki herkese kendi-

mizi duyurmufl olduk.



31 May›s günü Sakarya Cadde-

sinde topland›k. Yürüyüfle bafllaya-

ca¤›m›z s›rada Güvenlik fiube Ami-

ri gelip program›m›z› sordu. Biz de

anlatt›k.

Bir kez ddaha bbiz kkazand›k,

kazanan ddevrimci

irademiz vve

kararl›l›¤›m›zd›r

Yine son gün meclise yürürken

izin vermediler, önümüzü kapatt›lar.

Biz hiç durmad›k barikata direk

yüklendik. Yüklendi¤imizde biber

gazlar› ve coplarla karfl›l›k verdiler.

Epey zorlad›k arka taraf bizden

koptu bir süre. Sonra geri çekildiler.

Bizi de gözalt›na almad›lar itekledi-

ler tekrar yukar› do¤ru. Biz de biraz

dinlendikten sonra ikinci kez yük-

lendik. Yine kopmalar yafland›, po-

lisin barikat›n› aflamad›k ama irade-

mizi k›ramad›lar. Oradan gitmedi¤i-

mizi görünce çok sinirlendiler. Da-

yanam›yorlard› art›k. Psikolojileri

bozulanlar dahi vard›. Ard›ndan

üçüncü yüklenmeyi yapt›k ve yine

geçemedik. Sonra da zaten meclis

kapand› ve biz de bir daha yüklen-

medik. Burada da insanlar›n tepki-

leri çok iyiydi. Anlat›yorduk herke-

se ö¤renci oldu¤umuzu ve paras›z

e¤itim istedi¤imizi ve buna izin ver-

mediklerini, bize sald›rd›klar›n›, pa-

ras›z e¤itim istedi¤i için tutuklanan

Ferhat ve Berna’y›. Anlatt›¤›m›z in-

sanlar da çok öfkeleniyordu. ““BBuunn--

llaarr bbööyyllee,, ssiizz hhaakkll››ss››nn››zz ddeevvaamm eeddiinn

ççooccuukkllaarr”” diyen çok insan oldu.

Çay getiren, su getiren, simit geti-

ren “iihhttiiyyaacc››nn››zz vvaarr mm››??” diye soran

çok kifli vard›. Sabah da biz nas›l gi-

deriz diye düflünüyorduk. Edir-

ne’deki gibi yapacakt›k. Bir ekip ç›-

kart›p flafl›rtmacal› flekilde gidecek-

tik. Sabah olunca polisler geldi:

Program›m›z› sordu. Meclisin önü-

ne gidene kadar buraday›z dedik.

Sonra yürümeye bafllad›k. Yine bir

zafer daha kazand›k ve yolumuzu

açt›k. Bu çok büyük bir fleydi. Her-

kes çok mutluydu. Herkesin gözleri

gülümsüyordu ve herkes ““bbuunnuu aann--

ccaakk bbiizz yyaappaabbiilliirrddiikk”” diyordu.

Gerçektende bunu ancak biz yapa-

bilirdik. Bizden baflka kimse bu ira-

deyi gösteremezdi. Bir kez daha

gösterdik DEV-GENÇ isminin tar-

t›flmas›n› yapanlara; gerçek Dev-

Gençliler kim diye. Onlar bir tarafta

birbirlerine girerken, biz düflmanla

çat›fl›yorduk. Bakanl›klar›n önün-

den geçerken çok korktular. “Slo-

gan atmazs›n›z de¤il mi” dediler.

“Hay›r, ataca¤›z” dedik: slogan ve

marfllar›m›zla yürüdük. Mecliste

milletvekilleri ile görüfltük. Onlar

“bizim yapabilecek birfleyimiz yok”

dediler. 

Herfley iyiydi. Meclis önünde ha-

laylar›m›z› çektik, sloganlar›m›z› at-

t›k sonra bitirip derne¤e döndük. Ora-

dan da otobüslere binip ‹stanbul’a... 
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Gökçe

Uluada:
(20 yafl›nda,

‹stanbul Üni-

versitesi ‹leti-

flim Fakültesi)

YYüürrüüyyüüflfl::

Bu yürüyüflün sizin için anlam› ney-

di?

Uluada: Uzun yürüyüflümüz

bana birçok fley katt›. ‹nand›¤›m›z

fleyler için ad›m ad›m yollar› arfl›n-

lad›k. So¤u¤a, s›ca¤a ald›rmadan

yürüdük. BBuu yyüürrüüyyüüflflttee;; bbeeyynnii--

mmiizzddee,, vvüüccuudduummuuzzddaa ggüüççlleennddii..

Dev-Gençli olmak yeni bir fleyler

ö¤renmek demekti zaten. Her gün-

de yeni bir fleyler ö¤renerek yürü-

dük Ankara yolunda.

YYüürrüüyyüüflfl:: 600 kilometrelik yürü-

yüflte karfl›n›zda nas›l bir halk gör-

dünüz?

Uluada: Geçti¤imiz her yerde

halktan destek al›yorduk. Herkes az

çok bir fley yapmak için u¤rafl›yor-

du. Kimisi kiraz al›p veriyor, kimi-

si su al›p da¤›t›yordu. Ya da yolda

arabalar›yla geçerken zafer iflaretle-

riyle bizleri selaml›yorlard›. ""HHeellaall

oollssuunn ççooccuukkllaarr”” diyen sesleri yol

boyunca hep kulaklar›m›zdayd›.

Paras›z e¤itim isteyiflimize destek

vermeyen kimse olamazd› zaten.

Halk›m›z›n yak›c› sorunlar›ndan bi-

riydi. Bugün e¤itim hakk›m›z gasp

ediliyor ve halk›n çocuklar›na okul

kap›lar› kapan›yorken, hakl›l›¤›m›-

z› görmeyen olamazd›.

YYüürrüüyyüüflfl:: Paras›z e¤itim talebi

için bafllatt›¤›n›z bu yürüyüfl ve An-

kara'daki direnifliniz, paras›z e¤i-

tim talebinin kazan›lmas›nda nas›l

bir rol oynayacak?

Uluada: Biz Dev-Gençliler

olarak bizlere yasaklanan her yeri

direnifl gelene¤imizle bir bir söküp

al›yorduk her zaman. Ankara’da da

meclise giden yollar› kapatmalar›

bizim için bir fleyi de¤ifltirmedi. Ne

olursa olsun meclise var›p imzalar›-

m›z› verecektik. Nitekimde öyle ol-

du. CCooppllaarr››yyllaa,, ggaazzllaarr››yyllaa aazzgg››nnccaa

ssaalldd››rrdd››llaarr.. HHiiççbbiirriimmiizz ggeerrii aadd››mm

aattmmaadd››kk.. Bugüne kadar geri ad›m

atmama tavr›m›zla birçok kez ör-

nek olduk. Kararl› olundu¤u sürece

kazan›lam›yacak bir fley yoktu. O

gün sald›r›ya u¤rad›¤›m›zda da hal-

k›n deste¤ini sürekli ald›k. Paras›z

e¤itim talebinin kazan›lmas› da bu

süreçleri yaflayarak elde edilecektir.

Ayn› zamanda paras›z e¤itim talebi

meflru bir taleptir. Kendi yasalar›n-

da e¤itimin hak oldu¤undan ve pa-

ras›z oldu¤undan bahsetmelerine

ra¤men bu hakk›m›z flu an yok sa-

y›l›yor. Meclise giden yollar› o gün

bize açmak zorunda kalmalar› da

paras›z e¤itim isteyiflimizdeki hak-

l›l›¤›m›z›n ortada olmas›d›r. Bugün

meclisin yollar›n› açanlar, biz mü-

cadelede ›srar etti¤imiz sürece önü-

müze engel ç›kartamayacaklar.

Gökçe Uluada: “Beynimiz de, 
vücudumuz da  güçlendi”



30

Yürüyüfl

13 Haziran
2010

Say›: 220

((AAdd››mm AAdd››mm

AAnnkkaarraa YYüürrüü--

yyüüflflüü’’nnee kkaatt››--

llaannllaarrllaa ggöörrüüflfl--

ttüükk))

Eda Ar› (21 yafl›nda, Marmara

Üniversitesi Kimya Ö¤retmenli¤i,

3. s›n›f)

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu yürüyüflün kiflisel

olarak sizin için anlam› neydi?

EEddaa AArr››:: Öncelikle tabiki bu yü-

rüyüflün anlam› çok büyüktü benim

için. Bu talebi bir kez daha muhat-

taplar›n›n karfl›s›nda mecliste hay-

k›rmak için yürüdük. Bu elbette

yaln›zca ad›m ad›m ‹stanbul-Anka-

ra aras› bir yürüyüfl de¤ildi ya da

sadece Gençlik Federasyonu’nun

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”

kampanyas›n›n yürüyüflü de¤ildi.

Dev-Genç’in 40. y›l›na yak›fl›r bir

eylemdi. Yaln›zca Dev-Gençliler’in

yapabilece¤i bir eylemdi her yö-

nüyle. Bu eyleme kat›lmak ve bu

eylemle bir tarih yaz›yor olmak be-

ni çok gururland›rd›. Yürüyüfl bo-

yunca bu gururu gerek halk›n tepki-

sinden gerekse kendi içimizdeki

sohbetlerle hissettim. 

Özellikle benim dikkatimi çeken

bir fley de flu oldu; ‹stanbul’da y›l-

bafl› program›ndaki sinevizyonda

son olarak “2010 bizim olacak” di-

yordu. Gerçekten de bu y›l dolu do-

lu bafllad› öyle de devam ediyor.

Edirne direniflimiz, K›z›ldere ve

Taksim zaferimiz ve son olarak An-

kara’daki meclis yürüyüflü-

müz... Baflbakanl›k önün-

den sloganlar›m›z ve marfl-

lar›m›zla geçiyor olmak ve

bir kez daha dedi¤imizi

yapm›fl olman›n gururuyla,

direniflle kazand›¤›m›z za-

feri halk düflmanlar›n›n yü-

züne vura vura marfllar›m›z

türkülerimizle yürüdük

meclise giden yollarda. Bir

kere daha Dev-Gençli olman›n gu-

rurunu yaflad›m ben de. Oligarflinin

s›kt›¤› gaz›n, att›¤› copun hiçbir

önemi yoktu. O anda benim için di-

renifl, sonras› gelen zafer beni al›p

götürdü ileriye. O büyük günlere. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu yürüyüflün  gençli-

¤in mücadelesi ve tarihi aç›s›ndan

anlam› nedir?

AArr››: Son y›llarda bütün solda ol-

du¤u gibi bizim örgütlenmemizde

de s›k›nt›lar var aç›kcas›. Bunun

birçok sebebi var. En önde tabi ki

yozlaflma var. ‹nsanlar bencilli¤e

al›flm›fl durumda ve duyars›zlaflt›r›-

l›yorlar düzen taraf›ndan. Tabi ki bu

da mücadelenin her alan›na yans›-

yor. Özellikle gençlik örgütlenmesi-

nin çok fazla s›k›nt›s› oluyor. ‹nsan-

lar art›k eylem ya da örgütlü müca-

dele denildi¤inde korkar hale gel-

mifl durumdalar. Düzen sayesinde

gençlik mücadeleden kopmufl hal-

de. Bizler Dev-Genç tarihinden

kendimize örnekler alarak onlardan

güç alarak yeniden geçmifl y›llar›n

coflkusunu, heyecan›n› kitleselli¤ini

yakalamaya  çal›fl›yoruz. 

Bu nedenle Dev-Genç tarihinde

bbiirr iillkkii ddaahhaa gerçeklefltirdik diye

düflünüyorum. Dedi¤im gibi bu y›l

Dev-Genç Kültür fienli¤imize yap›-

lan sald›r›da oligarflinin ald›¤› ce-

vap sonras›nda Ankara’da  düflman

bir kez daha bizlerin kararl›l›¤›n›,

cüretini, irademizi, ellerindeki si-

lahlarla bizlerin önünde duramaya-

caklar›n› görmüfl oldular.

Haydar

Ay:
(18 yafl›nda,

‹stanbul Kül-

tür Üniversi-

tesi - ‹letiflim

Sanatlar›

Bölümü)

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu yürüyüflün  gençli-

¤in mücadelesi ve tarihi aç›s›ndan

anlam› nedir?

AAyy:: Bu yürüyüfl gençli¤in mili-

tanl›¤›n›, kararl›l›¤›n› ve iradesini

gelifltirdi. Tarihimizden, inanc›m›z-

dan ve ideolojimizden ald›¤›m›z

güçle yürüdük. Yollar› aflt›k. Ve

DEV-GENÇ tarihine önemli bir 15

gün ekledik. Yürüyüflümüz ilerisi

için bir örnek teflkil edecektik.

YYüürrüüyyüüflfl:: 600 kilometrelik

yürüyüflte karfl›n›zda nas›l bir halk

gördünüz?

Yol boyunca halk›n tepkisi be-

nim bekledi¤imden daha iyiydi.

Ben bu kadar fazlas›n› beklemiyor-

dum. Ama halk›m›z her yerde bizi

samimiyetiyle, s›cakl›¤›yla, temizli-

¤iyle karfl›lad›. Evini açt›, ekme¤ini

paylaflt›, derdini paylaflt›, neflesini

paylaflt›.

YYüürrüüyyüüflfl:: Yürüyüfl'ün sizce en

önemli, en ilginç, en ö¤retici, en

unutulmaz yanlar› nelerdi?

AAyy:: Yol boyunca en unutamad›-

¤›m anlar gece kald›¤›m›z yerlerdi.

Çok farkl› yerlerde kald›k. Devrim-

cileri tan›yan, tan›mayan insanlar›n

oldu¤u yerlerde çok farkl› sohbetler

ettik. Kimi ilk kez devrimcilere

rastl›yordu. Kimi ise eskiden beri

tan›yor ve epey yard›mc› oluyordu.

‹negöl’de kald›¤›m›z Mehmet am-

cay› unutamaz herhalde hiçbir arka-

dafl›m›z.  Veya bize fabrikas›n› açan

adam› ya da meyva sat›c›lar›n›. 

Ve tabi Ankara’y›. Meclis yürü-

yüflünü. Yürürken polislerin yüzle-

rindeki ifadeler ay›n foto¤raf› ola-

cak cinstendi. Yürüdü¤ümüz yerler-

de insanlar›n bizi izlemesi ayr› bir

güzellikti. Rap raplarla Adalet Ba-

kanl›¤›, Kuvvet Komutanl›klar›,

Genelkurmay, Baflbakanl›k önün-

den geçmek san›r›m hayat›m›z bo-

yunca unutmayaca¤›m›z anlar ola-

cak. 

Eda Ar›: “Dev-Gençli olman›n gururunu yaflad›m”
Haydar Ay: “Gençli¤in iradesini gelifltirdi” 



Sevgili okurlar›m›z merhaba!

Devrimci okulumuzda bu haftaki

dersimizin konusu, “insanilik”. 

Son iki haftad›r çok s›k duydu¤u-

muz bir kavram bu. ‹srail’e giden ge-

milerin “insani yard›m” götürdü¤ü

söylemiyle gündeme girdi kavram. 

Gemilerin Gazze’ye gidiflini or-

ganize eden ‹slamc› kesimin “insani

yard›m” söylemine karfl›l›k “hay›r

bu eylem insani de¤il siyasi” diyen

bir itiraz›n ortaya ç›kmas›yla da

kavram üzerine tart›flma yo¤un-

laflt›. 

Sonda belirtece¤imizi baflta

belirtelim; “bu bir insani yar-

d›md›r” diyenlerin tavr› da,

“hay›r bu insani de¤il, siyasi

bir giriflimdir” diyenlerin tavr›

da çarp›kt›r. ‹ki kesim de bu

kavram› kullanarak birbirini

mahkum etmeye çal›fl›yor. Bu

tart›flman›n içinden tam olarak

ç›kabilmek için, insanilik kav-

ram›n›n nas›l gündeme geldi¤i-

ni, tarihi anlam›n›, güncel anla-

m›n› k›saca ele almakta yarar

var. 

Bu güncel tart›flman›n d›fl›nda da

çok duyuyoruz bu kavram›. Emper-

yalistler ve iflbirlikçi iktidarlar, in-

sanl›¤› kelimenin gerçek anlam›yla

yerlerde sürüklemekte, afla¤›lamakta

ve buna karfl›n, insanl›ktan, insani-

yetten daha fazla söz etmektedirler.

Bu anlam›yla da kavram konusunda

net olmakta yarar var. 

�� HHeerrkkeess iiççiinn aayynn›› aannllaammaa

ggeelleenn bbiirr iinnssaannll››kk vvaarr mm››??

En baflta flunu belirtmeliyiz. ‹‹nn--

ssaanniilliikk,, iinnssaannll››kk,, iinnssaann hhaakkllaarr›› gibi

siyasi literatürün bir parças› haline

gelmifl bu kavramlar, herkesin üze-

rinde hemfikir oldu¤u, mutlak ta-

n›mlar› olan kavramlar de¤illerdir.

Tam tersine, bu kavramlar s›n›fsal

ve siyasald›r, sömüren ve sömürülen

s›n›flar için farkl›

anlamlar tafl›r. 

Neyin insani,

neyin gayri-insani

oldu¤u, neyin in-

sanca, neyin insan-

l›k d›fl› oldu¤u ko-

nusunda da her ke-

simin tan›m ve bak›fl aç›lar› farkl›d›r. 

��HHüümmaanniizzmm ((iinnssaanncc››llll››kk))

nneeddiirr?? 

Ama ondan önce flunu soral›m:

‹nsan nedir? ““CCaannll››llaarr››nn mmeemmeelliilleerr

ffaammiillyyaass››nnddaann,, iikkii eellii oollaann vvee iikkii

aayyaakk üüssttüünnddee yyüürrüüyyeenn,, kkoonnuuflflaann,,

aakk››llll›› vvee ddüüflflüünnmmeeyyee yyeetteenneekkllii ccaann--

ll››..”” Böyle diyor sözlükler. Do¤ru,

fakat eksik. Çünkü insan bu fiziki ta-

n›m›n›n ötesinde sosyal bir varl›k.

Tüm kavramlar ve kavgalar da onun

bu sosyalli¤i üzerinden gelifliyor. 

‹nsanilik, insan haklar› gibi kav-

ramlar, as›l olarak ““hhüümmaanniizzmm””

olarak adland›r›lan düflüncenin çeflit-

li yans›malar›d›r. Türkçeye iinnssaanncc››--

ll››kk veya iinnssaanncc››llll››kk olarak da çevri-

lebilecek olan hümanizm, “insana

sayg› gösterilmesi ve insana refah,

huzur, mutluluk sa¤lanmas› gerekti-

¤ini savunan bireyci rönesans idea-

li” olarak tan›mlan›r. 

Tarihsel olarak iinnssaanncc››llll››kk, ilerici

bir ifllev görmüfltür. ‹nsan›n üretken-

li¤inin, yarat›c›l›¤›n›n gelifltirilmesi-

ni, ona de¤er verilmesini, her bak›m-

dan yüceltilmesini içerir. ‹‹nnssaann››nn

iinnssaann oollmmaa mücadelesinin, insan›n

onuruyla, özgür yaflamas›n›n ideali-

dir diyebiliriz. 

Ama tarihin belli dönemlerinde,

o idealin bayra¤›n› dalgaland›ran s›-

n›flar›n farkl›l›¤›na göre, idealden ne

anlafl›ld›¤› da de¤iflmifltir. 

��Kaç ttür hümanizm

vard›r?

Hümanizmde üç dönem ve anla-

y›fl ay›rdedilir genellikle. Kapitalizm

öncesi hümanizm, burjuva hümanizm

ve Marksist hümanizm... Kapitalist

topluma kadar varolan insanc›ll›k,

daha çok insan›n fiziki, düflünsel ye-

teneklerini gelifltirmeyi amaçlayan

bir felsefi ak›m konumundad›r.

Bir toplumsal harekete denk

düflmekten çok, söz konusu

ça¤lar›n düflünürlerinin, politi-

kac›lar›n›n egemen s›n›flar ka-

t›ndaki düflünsel faaliyetlerine

denk düfler. 

Burjuva hümanizmi (insan-

c›ll›¤›) as›l olarak 15-16. yüz-

y›llarda, feodal dinsel gericili-

¤e ve otoriteye karfl›, ““hhüürr,,

eelleeflflttiirreell bbiirreeyy””i ve düflünceyi

gelifltiren rröönneessaannss dönemiyle

bafllam›flt›r. Kilise bask›s›na

karfl› bilimin savunuldu¤u bu

dönemde, insan ve insan dü-

flüncesi, ffeeooddaalliizzmmiinn vvee ddiinncciillii¤¤iinn

bbaasskk››ss››nnddaann kurtar›larak yüceltil-

mifltir; dinin otoritesine karfl› insan›n

haklar› savunulur, insanl›¤›n gelifli-

minin önündeki feodal, gerici engel-

lerin kald›r›lmas› amaçlan›r. Bu an-

lamda da burjuva hümanizmi bu ça¤

itibar›yla ilerici bir özellik tafl›r.

Hümanizm, bir bak›ma yyeennii bbiirr

ddüüflflüünnccee vvee yyaaflflaamm ttaarrzz››nn››nn flfleekkiill--

lleennddiirriillmmeessii gayretiydi. Bu geliflimi

içinde, ortaça¤›n egemen gerici gücü

kiliseye karfl› bir tavra dönüflmüfltür.

Yani tarihsel geliflimi içinde oorrttaaççaa¤¤

zzuullmmüünnee kkaarrflfl›› ç›k›fl› temsil eden bir

ak›m olan hümanizm, bugün ise ar-

t›k egemen s›n›f zulmüne karfl› bir

tav›r al›fl› temsil etmekten uzakt›r. 

Ortaça¤da flekillenen insanc›ll›k,

burjuvazinin düflünceleri ve hakla-

r›yla flekillenen bir insanc›ll›kt›r. Ki-

liseye karfl› ““iinnssaann hhaakkllaarr››”” savu-

13 Haziran
2010

31

Yürüyüfl

Say›: 220

DEVR‹M ‹‹çinDEVR‹M ‹‹çin

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL

Ders: ‹nsanilik

Emperyalist
bir dayatma:
“‹deolojik,

siyasi olmas›n,
insani olsun”!



nulurken, asl›nda en baflta

savunulan burjuvazinin

haklar›d›r. Ama bu hak-

lardan genifl halk kesimle-

ri de yararland›¤› için bu

dönemin insanc›ll›¤› ileri-

ci bir özellik gösterir di-

yoruz. Fakat, burjuvazi

gericilefltikçe, burjuva hü-

manizmi de gericileflmifl,

yeniden tan›mlanm›fl, ta-

rihsel ç›k›fl›ndan uzaklaflt›r›larak içi

boflalt›lm›fl, çarp›t›lm›fl ve do¤rudan

burjuvazinin sömürü düzenine hiz-

met eder hale getirilmifltir. 

��““‹‹nnssaanniilliikk”” nneeddiirr??

NNee ““iinnssaannii””ddiirr,,

nnee ““iinnssaannll››kk dd››flfl››””dd››rr??

‹nsanilik burjuvaziye göre farkl›,

bize göre farkl›d›r. Burjuvaziye gö-

re, fabrikas›nda çal›flt›r›p sömürdü-

¤ü bir iflçisine “iyi davranmak”, in-

sani bir davran›fl gibi görünür. Oysa,

sömürünün kendisi insani de¤ildir,

insanl›k d›fl›d›r ve baflka hiçbir “iyi

davran›fl”, bu gayri-insanili¤i yok

edemez. 

Çarp›c› bir örnektir: Hristiyanl›k,

patronla iflçi aras›ndaki iliflkilere

iliflkin bir teori gelifltirmifltir. fiöyle

der Hristiyanl›k: “iflçilerin belli bir

ölçüde kara ortak edilmesi, arma-

¤anlar da¤›t›lmas›, iflçi evlerine pat-

ronlarca ziyaretler yap›lmas›, sigor-

ta ettirilmeleri” gerekir. 

Bu teorinin ad› nedir biliyor mu-

sunuz? ““‹‹nnssaannii iilliiflflkkiilleerr tteeoorriissii””!!

Sömür, bask› alt›nda tut; sonra

bir arma¤an, bir ziyaret, biraz k›r›n-

t›, al sana insanilik! Burjuvazinin,

sömürücü s›n›flar›n “insani”likten

ne anlad›¤›n›n iflte ç›plak bir örne¤i.

Ayn› anlay›fl de¤iflik biçim ve adlan-

d›rmalarla ‹slamda da vard›r. ‹nsan›

sömürmek serbesttir. Köle yapmak

serbesttir ‹slamda da. Ama kölenize

iyi davran›rsan›z sevap ifllemifl olur-

sunuz. 

Yukar›da söz etmifltik. Emperya-

list dünyada, insanl›k çi¤nendikçe,

“insanilik” kavram› daha çok kulla-

n›l›yor. Birkaç örne¤i görelim. 

Somali’de, BM flemsiyesiyle

gerçeklefltirilen emperyalist askeri

müdahaleye ““iinnssaannii yyaarrdd››mm”” ad›

verilmiflti. Irak’›n iflgalinin arifesin-

de iflgal haz›rl›¤›n› yapmak için ül-

kemize gelen Amerikan heyetleri

““iinnssaannii yyaarrdd››mm hheeyyeettlleerrii”” ad›n› tafl›-

yordu. Afganistan’a asker gönderen

iflgal ortaklar› ““iinnssaannii aammaaççll››”” git-

tiklerini söylüyor. 

Amerika Irak’› iflgale haz›rlan›r-

ken, Türkiye Genelkurmay›, ““KKuuzzeeyy

IIrraakk’’aa ggiirreerrsseekk,, iinnssaannii aammaaççllaarrllaa

ggiirreeccee¤¤iizz”” demiflti. Amerikan ordu-

su Afganistan’› iflgal ederken, hava-

dan ““iinnssaannii yyaarrdd››mm ppaakkeettlleerrii”” at›-

l›yordu. 

Esas›nda bunlar›n her biri, halk-

larla alay etmektir. Evet, tamamen

budur. Bugün burjuvazinin dilindeki

hemen her insani kavram›, bir an-

lamda halklarla alay anlam› tafl›r. 

Bugün “insan haklar›” flampi-

yonlu¤unu kimseye b›rakmayan,

durmaks›z›n hümanizmden söz eden

emperyalistler, yeryüzünde bunlar-

dan söz edebileceklerin en son s›ra-

s›nda bile kendilerine yer bulamaz-

lar oysa. Sömürgeci iflgallerde yüz

milyonlarca insan› YOK EDENLER

insanc›ll›ktan nas›l söz edebilir? Hi-

roflima’ya atom bombas› atanlar, Vi-

etnam’da, Irak’ta, Filistin’de na-

palmla insanlar› yakanlar, kimyasal

silahlar›, iflkence aletlerini icat eden-

ler, insanc›ll›ktan nas›l söz edebilir?

Birleflmifl Milletler (BM) Güven-

lik Konseyi, 1996 y›l›ndan itibaren

Irak'a ambargo uygulanmas›n› karar-

laflt›rd›. Karara göre, g›da ve sa¤l›k

malzemesi bile s›n›rl› verilecekti.

Peki “s›n›r” ne olacakt›. BM, Irak'›n

ithal edebilece¤i g›da miktar›n› be-

lirlerken resmen ""yyüüzzddee 3300 yyeetteerrssiizz

bbeesslleennmmee ss››nn››rr››nn››"" kabul etti. Yani

BM’yi oluflturan uygar,

ça¤dafl ülkeler, alenen

Irak halk›n› “yetersiz

beslenmeye” mahkum

ettiler. 

Ambargo sürdü¤ü

müddetçe, Irak'ta her ay

77 bbiinn ççooccuukk ööllddüü.. Am-

bargonun ilk befl y›l›nda,

yetersiz beslenme ve

ilaçs›zl›k nedeniyle ölen

çocuk say›s› 556677 bbiinnee uullaaflfltt››.. 

Bunlar›n a¤z›ndan ç›kan tek bir

iinnssaann kelimesinin bile samimiyeti

olabilir mi?

Dünyam›zda olan biteni az çok

izleyen herkes biliyor ki, emperya-

lizm, mevcut sömürü ve ya¤mas›n›

sürdürebilmek için en büyük vahflet-

lere, katliamlara, iflgallere baflvurur,

ve ayn› zamanda da her türlü dema-

gojiyi sürdürür. ‹‹nnssaanniilliikk de o de-

magojilerin baflta gelenidir. “Burju-

vazinin hümanizminin s›n›rlar›, te-

kellerin ç›karlar› ve emperyalizmin

dünya egemenli¤inin sözkonusu ol-

du¤u yerde biter.” 

‹flte bu yüzden diyoruz ki, insan-

l›ktan, insanilikten, insanc›ll›ktan

(hümanizmden) bizim anlad›¤›m›z-

la, onlar›n söyledi¤inin aras›nda

da¤lar, okyanuslar kadar fark vard›r. 

��‹‹nnssaann›› ççii¤¤nneeyyeenn,,

aaflflaa¤¤››llaayyaann kkiimm,, hhüümmaanniizzmm bbuu

kkooflfluullllaarrddaa nnaass››ll oollmmaall››??

Bugün insanl›¤› en aleni ve per-

vas›z biçimde ayaklar alt›na alan

emperyalizm ve iflbirlikçileridir. He-

men her politikalar› iinnssaannll››kk dd››flfl››dd››rr..

Dolay›s›yla, normal olarak hüma-

nizm, do¤rudan emperyalizme ve ifl-

birlikçilerine karfl› tav›r almay› ge-

rektirmektedir. Ama böyle olmuyor. 

“Hümanistlik” yani “iinnssaanncc››ll--

ll››kk”, insanla ilgili olmaktan uzakla-

fl›p, insan d›fl›ndaki canl›lara, kkeeddiiyyii,,

kkööppee¤¤ii,, ççiiççee¤¤ii bbööccee¤¤ii korumaya yö-

nelmifltir. Yani iinnssaanncc››llll››kkda iinnssaann

kalmam›flt›r. Veya Avrupa’da oldu¤u

gibi, hümanizm, daha çok, evsizleri

koruma, hayvanlara eziyete karfl›

ç›kma, çevrenin korunmas› gibi ko-

nulara yönelmifltir. Bu hümanizmin
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Ortaça¤da flekillenen insanc›ll›k,burjuvazinin
düflünceleri ve haklar›yla flekillenen bir insanc›ll›k-

t›r.  Kiliseye karfl› “insan haklar›” savunulurken,
asl›nda en baflta savunulan burjuvazinin haklar›d›r.
Ama bu haklardan genifl halk kesimleri de yararlan-

d›¤› için bu dönemin insanc›ll›¤› ilerici bir özellik
gösterir diyoruz. Fakat, burjuvazi gericilefltikçe,

burjuva hümanizmi de gericileflmifl, yeniden
tan›mlanm›fl, tarihsel ç›k›fl›ndan uzaklaflt›r›larak içi
boflalt›lm›fl, çarp›t›lm›fl ve do¤rudan burjuvazinin
sömürü düzenine hizmet eder hale getirilmifltir.



özü, sistemle çat›flmamak-

t›r. ‹‹nnssaannll››kk dd››flfl›› oollaann hheerr

flfleeyyiinn kkaayynnaa¤¤›› ssiisstteemm ooll--

mmaass››nnaa rraa¤¤mmeenn,, hüma-

nizm, onunla karfl› karfl›ya

gelmekten kaç›fl›n ad› ol-

mufltur. 

Burjuva, küçük-burjuva

hümanistlerin hümanistli¤i, karfl›lar›n-

da emperyalizmin vahfletini veya fa-

flist devletin terörünü görünce bitiyor. 

Bu hümanizm, çarp›k biçimler

alarak, mesela, devrimcilerin iflken-

cede öldürülmesine karfl› ç›karken,

infazlarda öldürülmesine karfl› ç›k-

m›yor. 

��Burjuvaziye kkarfl›

ç›kmadan dda hhümanist

olunamaz

Tekelci burjuvazinin temsilcileri,

kameralar›n karfl›s›nda ““öönnccee iinnssaann””

diyorlar. fiuras› çok aç›kt›r; e¤er insa-

n› ““eenn ssoonnaa”” koyan, insana hiçbir de-

¤er vermeyen bir anlay›fl ve buna gö-

re flekillenmifl bir politika varsa, bu

politikan›n sahibi, bizzat tekelci bur-

juvaziden baflkas› de¤ildir. 

‹nnssaannll››¤¤aa aayykk››rr›› bir fley varsa,

onlar›n bafl›nda ssöömmüürrüü gelir. 

Sömürenler, sömürülenleri, ””kköö--

llee”” statüsünde tutmufllard›r. 

Bu, kölecilik döneminde zincirli

kölelik, feodalizmde serflik, reaya-

l›k, kapitalizmde ise ““üüccrreettllii kkööllee--

lliikk”” oldu. Ama hep kölelikti ve iinn--

ssaann››nn iinnssaann ttaarraaff››nnddaann kkööllee oollaarraakk

ggöörrüüllmmeessiinnddeenn daha bbüüyyüükk iinnssaann

hhaakkkk›› iihhllaallii olabilir mi? Bundan da-

ha insanl›k d›fl› ne olabilir?.. 

12 Eylül faflist cuntas› iflbafl›na

geldi¤inde ““flfliimmddii aarrtt››kk ggüüllmmee ss››rraa--

ss›› bbiizzddee”” diye iflçilerin ezilecek ol-

mas›ndan sevinç duyanlar, insani

olabilir mi?

Hastalar›, ölüleri hastanelerde re-

hin b›rakan, 10 milyonu açl›k, 40

milyonu yoksulluk s›n›r›nda yafla-

tan, 8 milyon insan›n› iflsiz b›rakan,

örgütlenen ö¤rencisine, sendikala-

flan iflçisine sald›ran, haklar›n› iste-

yenleri coplatan, F Tiplerine doldu-

ran bir düzen, insani olabilir mi?

‹nsanca davran›fl› yads›yan ve

onun yerine piyasan›n ac›mas›z ilifl-

kilerini koyan burjuvazidir. 

Hümanizm bu noktada burjuva-

ziye de kesin biçimde karfl› olmak

zorundad›r. Ama günümüz hüma-

nistleri, tam tersine, s›rtlar›n› ço¤u

kez burjuvaziye yaslamaktad›rlar. 

��Hümanizm ddirenmeyi mmi

gerektirir? TTeslimiyeti, iitaati,

uzlaflmay› mm›?

Küçük burjuvazi, burjuva hüma-

nizminden, yine burjuvazinin ak›l

hocal›¤› ve teflvikiyle, hhiiççbbiirr ddüüflflüünn--

ccee uu¤¤rruunnaa ööllmmeeyyee ddee¤¤mmeezz teorisini

üretti. Bu teorinin ç›k›fl noktas› da

güya iinnssaannaa vveerriilleenn bbüüyyüükk ddee--

¤¤eerr’’di. 

‹nsan yaflam› herfleyin ama her-

fleyin üzerindeydi. Yaflam KUTSAL-

DI. Hümanizmin bugünkü en temel

yaklafl›mlar›ndan biri budur. Peki bu

anlay›fl› savunanlar, gerçekten ‹N-

SAN YAfiAMINI savunmufl oluyor-

lar m›?

Açl›ktan ölüyor insanlar! ‹fl kaza-

lar›ndan ölüyor. Sa¤l›k hizmetlerinin

yetersizli¤inden ölüyorlar. Hem de

ssiinneekklleerr ggiibbii ölüyorlar. Emperyaliz-

min iflgallerinde ölüyorlar, faflizmin

zulmü alt›nda ölüyorlar. 

Peki “hiçbir düflünce için ölmeye

de¤mez” diyenler, emperyalizme,

faflizme karfl› difle difl direnilmesine

karfl› ç›kanlar, bu anlay›flla “insan

yaflam›n›” korumufl mu oluyorlar?

Tam tersine bu riskleri, bedelleri gö-

ze almayal›m derken, asl›nda dünya-

n›n dört bir yan›nda insanlar›n yafla-

m›n›n yok edilmesine evet diyor,

onay veriyorlar. Bu ç›plak gerçekten

kaçamaz kimse. 

fiimdi ggeerrççeekk bbiirr hhüümmaanniisstt,, ya-

ni insana çok de¤er veren, insan› yü-

celten, insan› herfleyin önünde gören

biri, en baflta insanlar›n

afla¤›lanmas›na karfl› ç›kar

de¤il mi? Peki insan› afla¤›-

layan kim? Sistem! 

Gerçek bir hümanist,

insanlara iflkence yap›lma-

s›na, insanlara tecrit uygu-

lanmas›na karfl› ç›kar de¤il mi? Peki

kim bunlar› yapan? Sistem!

Gerçek bir hümanist iflgallere

karfl› ç›kar de¤il mi? Peki kim yap›-

yor iflgalleri? Tekelci burjuvazi. 

Devrimcilerin feda eylemlerine

karfl› “hümanizm” ad›na, “yaflam›n

kutsall›¤›” ad›na karfl› ç›kanlar, dev-

letin infazlarla, kaybetmelerle, ha-

pishane katliamlar›yla yaflamlar› yok

etmesi karfl›s›nda genel olarak sus-

kundurlar. 

Dolay›s›yla flunu söyleyebiliriz;

sistemle çat›flmadan hümanist olmak

da mümkün de¤ildir. Sistemle çat›fl-

mayan hhüümmaanniissttlliikk,, ssaahhtteeddiirr.. 

‹nsana gerçekten ddee¤¤eerr vveerreenn bi-

ri, ister istemez sistemle çat›fl›r, insa-

n› afla¤›layan, onun can güvenli¤ini

yok eden sisteme karfl› elefltirel bir

tutum tak›n›r. Bu anlamda da en

az›ndan en geri çizgide bile olsa, de-

mokrat, ilerici bir konumdad›r. 

Bu anlamdad›r ki, bir insan› ta-

n›mlarken, olumlu anlamda “en

az›ndan hümanist yanlar› var” deni-

lirdi. Ama art›k, yukar›daki nedenle

günümüzdeki burjuva, küçük-burju-

va çevrelerin hümanizminde genel

olarak böyle bir olumluluk kalma-

m›flt›r. 

��‹nsanilik vve ssiyasilik,

nerede aayr›l›r, nnerede bbirleflir?

fiimdi, ‹slamc›lar, Gazze’ye gi-

den gemi konvoyuyla ilgili neden

döne döne “insani yard›m” diyorlar?

Neden “insani amaçla yola ç›kt›k,

baflka amac›m›z yoktu” söylemine

baflvuruyorlar?

Burjuvazi, tüm halklar›, aappoolliittiikk--

lleeflflttiirrmmee,, iiddeeoolloojjiissiizzlleeflflttiirrmmee siyase-

ti izliyor. Mesela, devrimci tutsaklar

direnifle geçti¤inde “onlar›n amac›

haklar de¤il, onlar baflka fley peflin-

de, onlar örgütlerinin propagandas›-

n› yapmak istiyorlar, onlar›n siyasi
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Tekelci burjuvazinin temsilcileri, kameralar›n
karfl›s›nda “önce insan” diyorlar. fiuras› çok
aç›kt›r; e¤er insan› “en sona” koyan, insana

hiçbir de¤er vermeyen bir anlay›fl ve buna göre
flekillenmifl bir politika varsa, bu politikan›n
sahibi, bizzat tekelci burjuvaziden baflkas›

de¤ildir. ‹nsanl›¤a ayk›r› bir fley varsa, onlar›n
bafl›nda sömürü gelir.



amaçlar› var” diyerek karfl› sald›r›ya

geçiyorlar. ‹flçiler, memurlar haklar›

için meydanlara ç›kt›¤›nda “onlar›n

derdi maafl de¤il, eylemleri ideolo-

jik” suçlamas›na baflvuruyor. Bu

hem emperyalizmin, hem oligarflinin

yayg›n biçimde baflvurdu¤u genel

bir politika durumundad›r. 

Bu suçlamalarda görüldü¤ü gibi,

siyasi amaçl› olmak, ideolojik olmak

bir “suç” gibi gösteriliyor. Tüm mu-

halif güçler üzerinde öyle bir bask›

kuruluyor ki, sistemin herhangi bir

konuda bask›s›ndan sald›r›s›ndan

kurtulmak için kimileri ““aammaacc››mm››zz

ssiiyyaassii ddee¤¤iill,, iiddeeoolloojjiikk ddee¤¤iill”” söyle-

mine sar›l›yor. 

Bu, düzen içi güçlerin tavr›d›r. 

Sistemin icazeti içinde siyaset

yapmak isteyenlerin baflvurdu¤u bir

yöntemdir ve kesinlikle

do¤ru de¤ildir. 

‹slamc›lar da düzen içi

bir güç olarak, kendi ideolo-

jik, siyasal amaçlar›n› aç›k-

ça ve cüretle ortaya koymak

yerine, “insanilik” söylemi-

ne sar›l›yorlar. 

Ekonomik demokratik

mücadelede, çeflitli kitle ör-

gütlerinde, reformist opor-

tünist kesimlerde de bu yak-

lafl›m› görmek mümkündür. 

Örne¤in bir direniflin taleplerini

formüle ederken ““ssaaddeeccee iinnssaannii ttaa--

lleepplleerr” ifadesinin kullan›lmas›, bir

gerçe¤in ifadesi olabilece¤i gibi, pe-

kala burjuvazinin bu dayatmas›na

boyun e¤menin bir biçimi halini ala-

biliyor. 

Örne¤in, tutsaklar›n talepleri, el-

bette insanidir. Çünkü taleplerinin

büyük bölümü “insanca yaflam ko-

flullar›” sa¤lamaya dönük talepler-

dir. Ama bu, demokratik, siyasi

muhteval› taleplerde bulunmalar›na

engel de¤ildir. 

Sistem karfl›s›nda ““bbiizziimm iinnssaannii

ttaalleepplleerr dd››flfl››nnddaa bbiirr ttaalleebbiimmiizz yyookk””

savunmas›na girmek, sistemin icaze-

tine teslim olmakt›r. 

‹nsani talepte bulunmak ne kadar

meflru ise, siyasi talepte bulunmak

da o kadar meflrudur. 

Gazze’ye “insani” yard›m götür-

mek ne kadar meflru ise, siyasi daya-

n›flmada bulunmak da, askeri yard›m-

da bulunmak da o kadar meflrudur. 

‹slamc› kesimin organize etti¤i

eylem, aç›k ki ssiiyyaassaall nitelikli bir

eylemdir. Gazze’ye yönelik ambar-

goyu k›rmay› hedefleyen siyasal bir

tav›rd›r. Bu elbette ekmekten, sudan,

ilaçtan yoksun b›rak›lm›fl Gazze hal-

k› için “insani” bir yön de içeriyor.

Ama bu, eylemin siyasi niteli¤inin

yads›nmas›n› getirmez, getirmemeli. 

Burada tekrar, “insani”li¤in tan›-

m›na da geliriz. Bize göre, Gazze

halk›na silah yard›m› da insani bir

nitelik tafl›r. Neden? Çünkü, silah

yard›m› da, insan› yücelten, insana

en büyük de¤eri veren bir düflünce-

nin ürünüdür. Gazze halk›, o silah-

larla iinnssaannaa eenn yyaarraaflfl››rr olan fleyi ya-

pacakt›r; direnecektir!

fiunu da belirtmek gerekir ki, in-

sani olan ayn› zamanda siyasi bir

yan, askeri olan ayn› zamanda insani

bir yan da içerebilir, bunlar birbiri-

nin içine geçer ço¤u zaman. Dolay›-

s›yla, biz herhangi bir eylemimizi,

illa ki düzenin dayatmalar› içinde ta-

n›mlamak zorunda de¤iliz. 

��Hümanizm, eeksiksiz

olarak ssosyalizmde ggerçekleflir

Evet, dersimizin bafl›nda belirt-

mifltik. Bir de Marksist hümanizm

var; tam deyimle Marksist-Leninist

hümanizm. Çal›flmam›z› onunla ta-

mamlayal›m. 

Hümanizm, eksiksiz olarak sos-

yalizmde gerçekleflir. Marksist-Le-

ninist hümanizm, sosyalizmin nes-

nel olarak içerdi¤i bir düflüncedir.

‹lk dönemlerdeki insanc›ll›ktan ve

burjuva insanc›ll›¤›ndan farkl› ola-

rak, tüm insanl›¤›n geliflimini sa¤la-

yacak bir düflüncedir. Ve do¤al ola-

rak tarihin nesnel yasalar›na dayan›r.

Marksizm-Leninizm, ““iinnssaann››nn öözz--

ggüürrccee ggeelliiflfleebbiilleeccee¤¤ii vvee bbüüttüünn iinn--

ssaannll››¤¤››nn hh››zzllaa iilleerrlleeyyeebbiilleeccee¤¤ii bbiirr

iinnssaannll››kk ççaa¤¤››nnaa ggeeççiiflfl””in maddi ko-

flullar›n› ve yasalar›n› aç›klar. Yani

bu anlamda sosyalizm, hümanizmin

en geliflkin ve en üst boyutta gerçek-

leflmesidir de. 

Sosyalist hümanizmin en temel

ad›m›, insan›n insan› sömürmesine

son vermesi olacakt›r. Ve insan› bun-

dan daha çok yüceltecek, insana

bundan daha çok de¤er verecek bir

baflka fley yoktur. 

Marks sosyalist hümanizmin te-

melini flu sözlerle ifade

eder: ““‹‹nnssaann›› aaflflaa¤¤››llaann--

mm››flfl,, uuflflaakkllaaflflmm››flfl,, hhoorrggöö--

rrüüllmmüüflfl bbiirr vvaarrll››kk oollaarraakk

ttuuttaann ttüümm iilliiflflkkiilleerrii aallaaflflaa--

¤¤›› eeddeerr””.. 

Sosyalizmin en güçlü

hümanizmi içermesinin

nesnel nedenleri var. Çün-

kü, iflçi s›n›f›, “bbüüttüünn iinn--

ssaannll››¤¤aa iinnssaannll››¤¤››nn›› kkaazzaann--

dd››rrmmaaddaann kkeennddii iinnssaannll››--

¤¤››nn›› ddaa kkaazzaannaammaazz””!! Ve-

ya Marks’tan al›nt›yla bunu flöyle ifa-

de edelim: “[‹flçi s›n›f›] Bütün toplu-

mun insanl›k d›fl› yaflam koflullar›n›

ortadan kald›rmadan kendi yaflam

koflullar›n› ortadan kald›ramaz”. 

Burada flunu da eklemek bir zo-

runluluk oldu. Hal böyleyken, bilim-

sel gerçek ve zorunluluk buyken,

sosyalizme iliflkin “güleryüzlü sos-

yalizm”, ““iinnssaanncc››ll ssoossyyaalliizzmm””,, “öz-

gürlükçü sosyalizm” gibi kavramlar

kullanmak yanl›flt›r, çarp›tmad›r. Re-

formistlerin bu tan›mlar› asl›nda sos-

yalizmin kendisine hakarettir. Bu,

burjuva hümanizmini sosyalizme

eklemekten baflka bir fley de¤ildir.

Sevgili arkadafllar, çal›flmam›z›

burada sonland›r›yoruz. Önümüzde-

ki dersimizde de bu konunun bir de-

vam› olmas› bak›m›ndan ““‹‹nnssaann

hhaakkllaarr››””n› ele alaca¤›z. Görüflmek

üzere flimdilik hoflçakal›n. 
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Sosyalizmin en güçlü hümanizmi içermesinin
nesnel nedenleri var. Çünkü, iflçi s›n›f›, “bütün

insanl›¤a insanl›¤›n› kazand›rmadan kendi
insanl›¤›n› da kazanamaz”! Veya Marks’tan

al›nt›yla bunu flöyle ifade edelim: “[‹flçi s›n›f›]
Bütün toplumun insanl›k d›fl› yaflam koflullann›
ortadan kald›rmadan kendi yaflam koflullar›n›

ortadan kald›ramaz”. 



Ankara’n›n göbe¤inde büyüyen

TEKEL direnifli sürerken, hemen

herkesin dilinde, yüre¤inin bir ye-

rinde, benzetme ve k›yaslar›nda 15-

16 Haziran vard›. 

Tekel direnifli, hem kendi iç ör-

gütlenifli ve dinamikleri bak›m›n-

dan, hem direniflin önderli¤i bak›-

m›ndan, 15-16 Haziran’›n çok geri-

sindeydi. Ama bu benzetme ve k›-

yaslar, ayn› zamanda iflçilerin ve

tüm halk›n 15-16 Haziran gibi dire-

nifllere özlemini ortaya koyuyordu.

15-16 Haziran iki aç›dan bir öz-

lem, bir ihtiyaçt›: Birincisi, iflçi s›-

n›f›n›n bu direniflte yüzbinler halin-

de ve militan bir tarzda harekete

geçmifl olmas›yd›, ikincisi ise, kkaa--

zzaann››mmllaa bbiitteenn bir direnifl olmas›y-

d›. ‹flçi s›n›f›n›n, tüm emekçilerin

büyük ve kesintisiz sald›r› karfl›s›n-

da büyük direnifllere, burjuvazinin

polis gücünün ve iflbirlikçi ve refor-

mist önderliklerin k›ramayaca¤› ka-

dar güçlü aya¤a kalk›fllara ihtiyac›

vard›. 

TTaarriihh yyaazz››llaann iikkii ggüünn

Bundan tam 4400 y›l önce, 1155--1166

HHaazziirraann 11997700’te iflçiler 22 gün bo-

yunca, kapat›lmak istenen sendika-

lar›na sahip ç›kt›lar, direndiler.

‹‹ssttaannbbuull ve ‹‹zzmmiitt’te yüzbinler-

ce iflçi, iktidar›n bask›lar›na, örgüt-

lenme hakk›n› ortadan kald›ran sal-

d›r›s›na karfl› direndi. ‹ktidar ilerici-

devrimci sendikalar›n de¤il, AAmmee--

rriikkaann sseennddiikkaacc››ll››¤¤››nn››nn hakim oldu-

¤u bir Türkiye istiyordu. Bunun için

pervas›zca anti-demokratik bir yasa

da ç›karm›flt›. Ama karfl›s›nda dire-

nen iflçileri buldu. 

‹ktidar›n, milyonlarca emekçinin

iradesini yok sayarak, iflçi ve emek-

çileri teslim alma sald›r›s› büyük bir

ddiirreenniiflflllee ppüüsskküürrttüüllddüü..

2 gün süren ve yüzbinlerce iiflflççii--

nniinn,, eemmeekkççiinniinn,, DDeevv--GGeennççlliilleerr’in

kat›ld›¤› direnifl, iflçi s›n›f›n›n nicel

ve nitel anlamda gücünü ve güçsüz-

lüklerini ortaya koyarken, ayn› za-

manda emekçilerin örgütlü oldukla-

r›nda neler baflarabileceklerini de

herkese gösterdi.

Ülkemiz s›n›flar mücadelesinde,

1155--1166 HHaazziirraann direnifli ifl-

çilere, emekçilere yol gös-

termifl, mücadelelerinde

güç vermifltir.

Her yeni iflçi dire-

nifli gündeme geldi-

¤inde, 1155--1166 HHaazziirraann

ddiirreenniiflflii hat›rlanm›flt›r.

TEKEL direnifli ya-

fland›¤›nda ve direni-

flin önüne Amerikan

sendikac›l›¤›n›n bari-

katlar› örüldü¤ünde

iflte bu yüzden akla

gelen direnifllerden bi-

risi yine 1155--1166 HHaazzii--

rraann direnifli olmufltur.

1155--1166 HHaazziirraann’’ddaann TTEEKKEELL
ddiirreenniiflfliinnee......

1155--1166 HHaazziirraann direniflinin teme-

li, iflçilerin Amerikanc› sendikac›-

l›ktan kopup ilerici bir bak›fl aç›s›y-

la örgütlenmesine yönelik sald›r›-

d›r... Üç y›l önce, 1967’de kurulan

D‹SK, iflçi s›n›f› üzerinde burjuva-

zinin ve sar› sendika Türk-‹fl’in bir-

likte kurdu¤u hakimiyeti k›ran bir

geliflmeydi. D‹SK k›sa sürede iflçi-

ler için güçlü bir çekim merkezi ol-

mufltu. Tekelci burjuvazi bu gelifl-

meyi engellemeliydi. AP hükümeti-

nin 274 ve 275 Say›l› yasalarda

yapt›¤› de¤ifliklikler, bu anlamda

D‹SK’i tasfiye etme sald›r›s›yd› ve

15-16 Haziran direnifli de buna ce-

vapt›. 

Sald›r›n›n yafland›¤› koflullarda

iflçilerin önünde iki seçenek vard›...

Ya yasaya karfl› ç›k›lmay›p

Türk-‹fl’e mahkum olmak kabul

edilecek, ya da ““ddiirreennmmeekktteenn bbaaflfl--

kkaa ççöözzüümm yyookk”” denilip, direnile-

cekti... Koflullar›n zorlu¤una karfl›n

iflçiler, direndiler. Hatta çat›flman›n

en k›zg›n an›nda DD‹‹SSKK’in direniflin

bitirilmesi ça¤r›lar›na iflçilerin ve

Dev-Genç’lilerin cevab› direnmeye

devam oldu.

Direnifl, onbinlerce iflçiyi kucak-

layarak, kararl› bir flekilde sürdürül-

dü. Mücadele, gerici ve uzlaflmac›

sendikalar› afl›p geçti.

TEKEL direniflinde yap›lama-

YYeennii 1155--1166 HHaazziirraannllaarr 
yyaarraattmmaakk mmüümmkküünnddüürr!! 

s 15-16 Haziran’dan TEKEL
direnifline... iflçi s›n›f›n›
tarihten ve mücadele arena-
s›ndan silmeye çal›flanlar,
baflaramam›fllard›r!

s Tekel direnifli, gösterdi ki,
yeni 15-16 Haziranlar
yaratmak mümkündür ve
yarataca¤›z!

s Yeni 15-16 Haziranlar, düzen
sendikac›l›¤›n›n de¤il,
devrimci iflçilerin
önderli¤inin eseri olacakt›r
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yan da iflte buydu. 

TTEEKKEELL ddiirreenniiflfliinnii iflçilerin tüm

haklar›n› gaspeden, 44--CC sald›r›s›

do¤urdu. TEKEL iflçileri TÜRK-

‹fi’in direniflin önünde barikat olan

tavr›na karfl›n direnifli belli bir süre

sürdürdüler.

TTEEKKEELL ddiirreenniiflflii iflçi s›n›f›n›n

gücünü, direnifl potansiyelini yeni-

den gözler önüne serdi bir bak›ma.

Amerikanc› sendikac›lar›n korkusu

büyüdü. O kadar örgütsüzlefltirme-

ye, o kadar bireycilefltirmeye ra¤-

men, böyle güçlü bir direnifl ortaya

ç›kabilmiflti yine. 

Bu nedenle TEKEL direnifli da-

ha yeni bafllam›flken, TTÜÜRRKK--‹‹fifi,, di-

reniflin alt›n› boflaltmaya, direnifli

çeflitli ayak oyunlar›yla k›rmaya ça-

l›flm›flt›.. 

TTüürrkk--‹‹flfl’’iinn gerçekte sahip

ç›kmamas›na ra¤men, 7788 ggüünn süren

TEKEL direnifli ile birlikte iflçiler,

özellefltirme sald›r›lar›na kar-

fl› daha güçlü direnifller örgütlenme-

si gerekti¤ini gördüler. Çaresiz ol-

mad›klar›n›, direnifl ile silahland›k-

lar›nda bu sald›r›lar› püskürtebile-

ceklerini gördüler.

Düzen partileri ve Amerikanc›

sendikac›lar taraf›ndan y›llarca be-

yinleri bombard›mana tutulan iflçi-

ler, düzen partilerini direnifl boyun-

ca daha iyi tan›d›lar. En az›ndan di-

renifle karfl› düzen partilerinin tutu-

munu görüp, iflçilerin gerçek dostla-

r›n›n devrimciler oldu¤unu direnifl

boyunca yaflay›p, gördüler.

YYeennii ddiirreenniiflfllleerrii iiflflbbiirrlliikkççii

sseennddiikkaacc››llaarr ddee¤¤iill,, ddeevvrriimmccii

iiflflççii öönnddeerrlleerrii yyaarraattaaccaakktt››rr

Mart ay›nda direnifl çad›rlar› sö-

küldü¤ünde, TTÜÜRRKK--‹‹fifi yöneticileri

direniflin bitmedi¤ini, ara verildi¤i-

ni ve daha güçlü direnifller örgütle-

yeceklerini, AA¤¤uussttooss ay›na

kadar uzanan bir eylem

takvimi oldu¤unu aç›klad›lar... 

Hatta Tek G›da ‹fl Genel Baflkan›

MMuussttaaffaa TTüürrkkeel flunlar› söylüyor-

du;“Da¤› tafl› Ankara'ya yürütürüz.

A¤ustos ay›n›n ortalar›nda Türkiye

görmedi¤i bir eylemle daha karfl›

karfl›ya kal›r. Bu sorunu hükümetin

bir an önce çözmesi gerekiyor.”

Neredeyse 44 ayd›r o “büyük dire-

nifl”lerinden eser yoktur. 33 HHaazziirraann

TTEEKKEELL iflçilerinin eylem günüydü.

Ancak 3 Haziran’da TEKEL direni-

fli için bir tek eylem yap›lmad›, yap-

rak k›m›ldamad›.

Gerici, Amerikanc› sendikac›lar

böylece, “sessiz-sedas›z” bir biçim-

de TEKEL direniflini ““bbiittiirrddiilleerr”...

Oysa s›rada iflçilere ve emekçilere

yönelik yeni sald›r›lar var. Belediye

iflçilerine, fleker iflçilerine yönelik

44--CC sald›r›lar› gündemde. Ayr›ca

binlerce TEKEL iflçisinin talepleri

henüz karfl›lanm›fl de¤ildir.

Binlerce iflçinin haklar›n› savun-

mayan, direnmeyen, düzen sendikac›-

lar› mücadeleye bugüne kadar önder-

lik etmediler. Bundan sonra da müca-

deleye önderlik etmeyeceklerdir.

Yaflananlar, bir kez daha müca-

delenin neden devrimcilerin öncü-

lü¤ünde yürütülmesi gerekti¤ini bir

kez daha gösterdi.

Devrimci iflçi önderleri, düzen

sendikac›l›¤›n› aflmak için devrimci

politikalar gelifltirmek zorundad›r-

lar. Aç›k ki, iflçi s›n›f›na yönelik sal-

d›r›lar karfl›s›nda, örgütsüz yüzbin-

lerce emekçi örgütlenip, önderlik

edildi¤inde yyeennii 1155--1166 HHaazziirraannllaarr››

yaratacak dinamikler vard›r.

1155--1166 HHaazziirraann direniflleri  yeni-

den yarat›labilir. Bunun koflullar›

vard›r. O koflullar ancak devrimci

iflçiler önderlik ettiklerinde, dev-

rimci iflçi önderleri mücadelenin

önünde yerald›klar›nda gerçeklefle-

cektir. 

Gelinen aflamada gerici ve Ame-

rikanc› sendikac›lardan iflçi s›n›f›-

n›n bekleyece¤i bir fley yoktur. Dev-

rimci iflçiler, iflçi s›n›f› mücadelesi-

nin önündeki bu barikatlar› ancak

iflçileri örgütleyerek, mücadeleyi

yükselterek aflabilecektir.

200 bin iflçi 
barikatlarda

11996677 bafllar›ndan iti-

baren yayg›nlaflan iflçi ey-

lemleri ve ilerici sendikal

örgütlenme, oligarfliyi rahats›z et-

meye bafllam›flt›. ‹ktidardaki AAPP hhüü--

kküümmeettii,, D‹SK’i tasfiye ederek,

Amerikanc› TÜRK-‹fi d›fl›nda baflka

bir sendika b›rakmak istemiyordu.

Yasal k›l›f›n› da, 274 Say›l› Sen-

dikalar Kanunu ile 275 Say›l› Toplu

Sözleflme, Grev ve Lokavt Kanunu'

nda baz› de¤ifliklikler yaparak ger-

çeklefltirmek istiyordu.

AAPP hükümetinin meclise getirdi-

¤i kanun tasar›s› TTÜÜRRKK--‹‹fifi ve

CCHHPP’nin de deste¤iyle, k›sa bir sü-

rede TTBBMMMM'de kabul edildi.

‹flçilere yönelik bu sald›r› büyük

bir öfke do¤urdu. DD‹‹SSKK yöneticile-

ri, sendikac›lar, ifl yeri temsilcileri,

iflçi önderleri 13-14 Haziran tarihle-

rinde ne yapacaklar›n› tart›flt›lar.

D‹SK yöneticileri, direnifl konusun-

da ürkek, kendine güvensizdi. An-

cak iflçilerin iradesi belirleyici oldu.

1155--1166 HHaazzii--

rraann’da onbinlerce

iflçi fabrikalar›n›

b›rakarak sokakla-

r›a ç›kt›. 1155 HHaazzii--

rraann’’ddaa 110000 bbiinn iflçi-

nin eylemine 16 Hazi-

ran’da TÜRK-‹fi üyesi iflçilerde ka-

t›ld›. Ve say›lar› 220000 bbiinnii geçmiflti

iflçilerin.

D‹SK ürkek, korkakt› ama iflçile-

rin yan›nda DDeevv--GGeennççlliilleerr vard›.

Oligarfli korkuya kap›ld›. Polis

ve asker, yürüyüfle geçen iflçilere

rastgele atefl açt›. ‹‹ssttaannbbuull’da karar-

l›l›kla barikatlar› aflarak ilerleyen ifl-

çilerin bir araya gelmelerini önle-

mek için vapur seferleri iptal edildi.

HHaalliiçç üzerindeki köprüler aç›ld›.

Düzen partilerinin binalar› ve

polis araçlar› tahrip edildi. Kad›köy

Kaymakaml›¤› atefle verildi. Süren

çat›flmalarda 2 iflçi flehit düfltü. 

D‹SK’in “eeyylleemmii bbiittiirriinn” ça¤r›-

s›na, oligarflinin s›k›yönetimine kar-

fl›n direnifl sonuç almakta gecikme-

di. AP hükümeti yasay› geri çekmek

zorunda kald›. ZZaaffeerr ddiirreenneenn

eemmeekkççiilleerriinn oolldduu!!
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Üniversitelerde gençli¤e yönelik

bask› ve yasaklar her geçen gün ar-

tarak sürmektedir. Üniversitelerde

bugün karfl›m›za ç›kar›lan her uygu-

lamaya, sald›r› ve bask› politikas›-

n›n devam› olarak bakmal›y›z. 

Bask›lar o boyutlara ulaflm›flt›r

ki üniversite idareleri art›k dakika

dakika, hangi ö¤-

rencinin “okula

girip ç›kt›¤›n›”

ö¤rencilere dayat-

t›¤› mmaannyyeettiikk

kkaarrttllaarr yard›m›y-

la görebilmekte-

dir. 

Üstelik üniver-

site yönetimi, o

kartlar› turnikele-

re okutturmam›z›,

“bir koyun gibi”

s›ra s›ra geçmemi-

zi istemektedirler.

‹sterlerse gelip o kart› hiç

okutmam›fl›z gibi elden görme

talebinde dahi bulunabilirler.

Hele rektörlük ffaakküülltteelleerr aarraa--

ss›› ggeeççiiflfl yyaassaa¤¤›› gibi ak›l almaz

bir yasa¤› da devreye sokmufl-

sa, fakültenizden baflka bir fa-

külteye geçemezsiniz...

Bir de büyük bir piflkinlik-

le bunu bizlerin güvenli¤i için

yapt›klar›n› söylerler. Halbuki

eli sat›rl›, sopal› faflistler için araç

giriflleri aç›l›p izinler verildi¤i bilin-

mektedir. Madem üniversitenin

amac› sadece güvenlik, öyleyse ne-

den okul ç›k›fllar›nda da manyetik

kart okutmay› dayat›yorlar?

Amaçlar› hiç de söyledikleri gi-

bi masumane de¤ildir elbette. Ö¤-

rencileri bask› alt›na almak için

gündeme getirilir birçok yasak ve

bask›. 

Kart uygulamas› ile ö¤rencilere,

“neredesin, ne yap›yorsun biliyo-

ruz”, “aya¤›n› denk al, mücadele-

den uzak dur” demektir bu asl›nda.

Üniversite yönetimi ö¤rencilerin

okula girifl ç›k›fl saatlerine kadar

bilmek istiyor.

Bizlerin

mücadelesin-

den, korku-

yorlar. Devrimci mücadelenin güç

kazanmas›ndan, hak arama bilinci-

nin üniversitelerde geliflip, köklefl-

mesinden korkuyorlar. Bundan kay-

nakl› üniversiteleri iflte böyle ÖÖGGBB,,

ppoolliiss,, ssiivviill ffaaflfliissttlleerriinn iflgali alt›nda

tutmaya çal›fl›yorlar.. 

TTuurrnniikkeellii ggeeççiiflfl sistemini ö¤ren-

ciler üstünde bir bask› unsuru ola-

rak kullan›yorlar. ‹zlendi¤i, att›¤›

ad›m›n bilindi¤i psikolojisini yara-

tarak gençli¤i hak arama eylemle-

rinden, akademik- demokratik mü-

cadeleden uzak tutmaya çal›fl›yor-

lar. 

MMaannyyeettiikk kkaarrttllaarr››nn kkaabbuull eeddii--

lleemmeezz bbiirr ttaarraaff›› ddaa kkaarrttllaarr››nn aayynn››

zzaammaannddaa bbaannkkaa kkaarrtt›› oollmmaass››dd››rr...

Çünkü bu yeni uygulama pek çok

okulda belli bankalar›n sponsorluk-

lar›yla yürüyor. Banka da kart› kre-

di kart› olarak ç›kar›yor. Bunu da

ö¤renciye “kolayl›k, yard›m” olarak

adland›r›yor, göz boyamaya çal›fl›-

yorlar. 

Halbuki kimse ö¤rencileri dü-

flünmüyor. Yard›m, kolayl›k falan

da hedeflemiyor. Bu da y›llard›r

okullar›m›zda sürdürülen e¤itimin

ticarilefltirilmesi, e¤itim kurumlar›-

n›n halk çocuklar›na kapat›lmas›

politikas›n›n bir ürünüdür. 

Okuluna girmek için ald›¤› bu

kartla do¤all›¤›nda her ö¤renci bir

bankan›n da “müflterisi” olmaktad›r.

Üstelik süreç için-

de, okul içerisinde

de para yerine bu

kartlar›n kullan›la-

ca¤› belirtilmekte-

dir.

Üniversiteler

paral› birer ticaret-

hane, ö¤rencilerde

birer “müflteri” ola-

rak görülmektedir.

Kredi kart› gibi

do¤rudan sistemin

ürünü olan tüketim

kültürünü besle-

mekten ve kapitalistlerin cep-

lerini doldurmaktan baflka bir

ifllevi olmayan bu kartlar aç›k-

ça ö¤renciye dayat›lmaktad›r.

Ö¤renci sistemin bir parças›

olmaya zorlan›yor..

Gençli¤e yönelik sald›r› ve

bask›lara karfl› ç›kman›n ceza-

s› da en bilinen haliyle sorufl-

turmalar, okuldan uzaklaflt›r-

malar, mahkemeler, gönderi-

len mektuplarla ailelerin tedir-

gin edilmesi olmaktad›r. Zaten ifl bir

yönüyle de irade dayatmas›, irade-

mizin k›r›lmaya çal›fl›lmas›d›r. 

Örne¤in “kart›n›z yok” ö¤renci

belgenizi gösteriyorsunuz, buna

ra¤men kendi ellerindeki kart› kul-

lan›p, sizi turnikeden geçmeye zor-

luyorlar. 

Binlerce ö¤rencinin karfl›s›na

turnikeli sistem ile ç›kanlar, ayn›

zamanda buralar› birer “hapishane”

haline getirerek, ö¤renciyi hapsedi-

yorlar.

Duvarlar, tel örgüler, ÖGB’ler,

polis noktalar›, eli sat›rl› sivil faflist-

lerle tamamlanan turnikeli sistem,

üniversitelerin ne hale getirildi¤inin

de aç›k bir örne¤idir.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

FAfi‹ST POL‹T‹KANIN
SON KEfiF‹

TURN‹KEL‹ GEÇ‹fi
S‹STEM‹
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Ülkemizde Gençlik

“NÖBETÇ‹ YURTLAR”
HHaazziirraann ay›n›n gelmesiyle bir-

likte neredeyse tüm üniversiteler

bahar dönemlerini bitirip, yaz tatili-

ne giriyorlar. Binlerce ö¤renci okul-

lar›n tatil olmas›yla birlikte kendile-

rine engel bir durum yoksa evlerine

dönmektedir.

Yine bu binlerce ö¤rencinin için-

de yaz›n çal›flmak zorunda olan ya

da s›navlar› oldu¤u için eve gide-

meyen ö¤rencilerin say›s› da bir

hayli fazlad›r. S›navlar› olan ö¤ren-

ciler ise, dönem içinde binlerce ö¤-

rencinin yaflad›¤› bar›nma sorununu

yaz›nda yaflamaya devam ediyorlar.

Yurt-Kur’un yaz uygulamas›na

göre, yaz okulu olmayan ö¤renciler

yaz›n yurtlarda kalamaz. Zaten

okullar tatil

olunca yurtla-

r›n büyük ço¤unlu¤u kapan›yor.

Yaln›zca bir ya da iki yurt bu ö¤ren-

ciler için aç›k b›rak›l›yor. Ki bu da

kapasitenin çok alt›nda kald›¤› için

ihtiyac› karfl›lamaktan uzakt›r.

Ö¤renciler yurtlarda kalmad›k-

lar› halde yurda ödeme yapmazlarsa

at›l›yorlar.. Buna ra¤men ö¤renciler

yaz›n yurtlara al›nm›yor.. Yaz›n ça-

l›flmak zorunda olan ya da s›nav›

olan ö¤renciler bir yurt-kur yurdun-

da kay›tlar› bulunduklar› halde ba-

r›nma sorunu yafl›yorlar. 

AAçç››kk oollaann yyuurrttllaarraa ggeelliinnccee;;

Yurtlarda, eskisi gibi s›cak su,

kantin, yemek hizmetleri verilmiyor.

Kalan ö¤rencilerin ihtiyac› karfl›-

lanmyor. Kalan ö¤renciler bu ihtiyaç-

lar›n› “d›flardan” pahal› bir biçimde

karfl›lamak zorunda kal›yorlar.

Görüldü¤ü gibi ö¤renci yurtlar›

ve uygulamalar› bafll› bafl›na bir so-

rundur. 

Ö¤rencilerin bar›nma sorununu

çözmesi gereken yurtlar, sorun çöz-

müyor, sorun üreten yerler durumu-

na gelmifltir. Bu haliyle de yurtlarda

ö¤renciler ma¤dur olmaktad›r. 

Yurtlar› bar›nma sorununu çöze-

cek biçimde düzenlemek yerine da-

ha çok k›sa vadeli çözümlerle sorun

geçifltiriliyor.

Yurtlar›m›z da okullar›m›z gibi

kavga alan›d›r. Yurtlar›m›z da, okul-

lar›m›zda yürüttü¤ümüz akademik-

demokratik mücadelemizin en

önemli ayaklar›ndan bir tanesidir.

Yurtlara bir de bu aç›dan bakmak

durumunday›z.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

YAZ OKULU
Okullar›m›z› ticarethanelere dö-

nüfltürmek için her yolu ve yöntemi

deniyorlar. Daha öncesinde sadece

baz› okullarda özel olarak uygula-

nan bir yöntemdi yaz okullar›. 

Bunun d›fl›ndaki üniversitelerde

ise genel s›navda baflar›s›z olan ö¤-

rencilere her yar›y›l›n/y›l›n sonunda

akademik takvimde belirlenen ta-

rihler aras›nda bir bütünleme s›nav›

aç›l›yordu. 

Kimi okullarda ise her iki uygu-

lama birden vard› ve ö¤renciler

kendi durumlar›na göre  seçim yap›-

yorlard›. Ancak bugün bütünleme

sistemi h›zla yaz okullar›na çevrili-

yor. Baz› okullarda ise bütünleme

hakk› üniversite yönetmeli¤inde ol-

mas›na karfl›n uygulanm›yor. Sebe-

bini tahmin etmek çok güç de¤il el-

bette.

Yaz okulunda, baflar›s›z olunan

dersin kredisi bafl›na para ödeyerek

dersi tekrar al›yor ve geçmeye çal›-

fl›yor ö¤renciler.

Ald›¤›m›z bir dersten kalmam›z

halinde yaz okulunun bize ücretsiz

sunulmas› gerekmez mi?

Evet gerekir ama bir de bunun

üstüne e¤er geçemezsek derse tek-

rar para ödemek zorunda kal›yoruz.

Yaz okulu hem ö¤retmene hem

de okul idaresine para kazanma ka-

p›s› olarak görülüyor. 

Nitekim her zaman dersten bafla-

r›s›z oldu¤umuz zamanlarda gidilmi-

yor yaz okullar›na. Ço¤u zaman fla-

hit olmufluzdur, ö¤retmen sadece yaz

okuluna gelsin diye ö¤-

renciyi dersten b›rakabil-

mektedir.

E¤itim sisteminin ya-

p›s›na yönelik hep belirti-

riz; okullar ticarethaneye,

ö¤renciler müflteriye çev-

riliyor. Her geçen gün

okullardaki sömürüye bir

yenisini ekleyerek ç›k›-

yorlar karfl›m›za. Anaya-

sada bile belirtildi¤i hal-

de paras›z e¤itim hakk›-

m›z› vermedikleri gibi bir

de buna yeni çarklar ekli-

yor düzen sahipleri. Sö-

mürmeye doymuyorlar. 

Bunun karfl›s›na okul-

lar›m›zda örgütlü gücü-

müzle ç›kabiliriz ancak.

Mutlaka her okul özne-

linde bir yol vard›r dene-

necek. Biz örgütsüz kal-

d›kça onlar yeni yollar bulacak bizi

sömürmeye. Örgütlenelim ve hakla-

r›m›z için mücadele edelim. 

Bunun karfl›s›na okullar›m›zda

örgütlü gücümüzle ç›kabiliriz an-

cak. Mutlaka her okul için  bir yol

vard›r denenecek. Biz örgütsüz kal-

d›kça onlar yeni yollar bulacak bizi

sömürmeye.

‹fiS‹Z VE OKULSUZ
Ö⁄RETMENLER

Türkiye’de ö¤retmen aç›¤› resmi makam-

lar taraf›ndan 140 bin olarak belirtiliyor. E¤iti-

min kalitesi yükseltilip, s›n›f bafl›na düflen ö¤-

renci say›s› azalt›ld›¤›nda ise bu rakam 400 bi-

ne kadar ç›k›yor. 327 bin ö¤retmen kadro bek-

lerken, AKP Hükümeti ise bunca aç›¤a ra¤-

men sadece 10 bin ö¤retmene kadro verdi. An-

kara’da Milli E¤itim Bakanl›¤› Baflö¤retmen

Salonu önünde yap›lan protesto eyleminin ne-

deni de buydu.

‹flsiz ve Güvencesiz E¤itimciler Platformu

üyelerinin gerçeklefltirdi¤i kefenli protestoda

“Mezar de¤il kadro istiyoruz” yaz›l› dövizler

tafl›nd›. 4 kifli de üzerlerine “Sözleflmeli ö¤ret-

menler kadroya geçsin” yaz›l› kefenleri giye-

rek yere uzand›. Grup ad›na yap›lan aç›klama-

da, “Bugün 10 bin ö¤retmen atamas› yap›l›r-

ken, 327 bin ö¤retmen iflsiz b›rak›ld›” denildi.
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� Assan G›da'da direnifl
sürüyor

Bal›kesir-Susurluk yolu üzerin--

de kurulu, Kibar Holding'e ba¤l›

Assan G›da'da Tek G›da-‹fl sendika--

s›na üye olduklar› için 11 May›s gü--

nü  iflten at›lan 23 iflçi fabrika önün--

deki bekleyifllerine devam ediyor--

lar. Assan G›da'daki direnifllerinde

birinci aylar› dolmak  üzere olan  ifl--

çiler anayasal haklar› olan sendika--

laflma hakk›ndan vazgeçmeyecekle--

rini, mücadelelerini sürdürecekleri--

ni belirttiler. 

� Bilgi Üniversitesi
iflçilerine KESK'ten ziyaret 

D‹SK'e ba¤l› Sosyal-‹fl sendika--

s›na üye olduklar› için iflten at›lan

ve üniversite kampüsünde direniflte

olan Bilgi Üniversitesi iflçilerine,

KESK ‹stanbul fiubeler Platformu

7 Haziran’da  ziyaret etti. “‹flten at›--

lanlar geri al›ns›n!” ve “Sendikalafl--

mak anayasal hakt›r, engellene--

mez!” pankartlar›yla direnifl alan›na

gelen kamu emekçileri burada bir

aç›klama yapt›. Aç›klaman›n ard›n--

dan konuflan Sosyal ‹fl ‹stanbul fiu--

be Baflkan›, mücadelelerinin süre--

ce¤ini belirtti.

� Befliktafl Belediyesi'nde
grev karar›

D‹SK'e ba¤l›  Genel-‹fl Sendika--

s› ‹stanbul Avrupa Yakas› 1 No'lu

fiube, 8 Haziran günü gerçeklefltir--

di¤i eylemle Befliktafl Belediyesi'ne

grev karar› ast›. Belediye yönetimi

ile 2010 y›l›n›n Ocak ay›ndan bu

yana devam eden toplu ifl sözleflme--

si görüflmelerinin t›kanmas› nede--

niyle grev karar› asan Genel-‹fl üye--

si iflçiler belediye binas› önünde

toplanarak

e y l e m

yapt›lar. D‹SK / Genel-‹fl ‹stanbul 2

No'lu Bölge Baflkan› Mehmet Kara--

göz, sendika olarak daha önce de

pek çok defa greve gittiklerini ifade

ederek talepleri karfl›lanmad›¤› sü--

rece toplu sözleflmeyi imzalamaya--

caklar›n› belirtirken, 1 No’lu fiube

Baflkan› Hikmet Aygün, toplu ifl

sözleflmesi görüflmelerinde tüm ça--

balar›na ra¤men, 10 ekonomik ve

idari madde üzerinde anlaflma sa¤--

layamad›klar›n› ifade etti. 

� Kofluyolu Hastanesi'nde
direnifl bafllad›

26 May›s eyleminde Kartal Ko--

fluyolu Kalp Hastanesi’nde ifl b›ra--

kan D‹SK’e ba¤l› Dev Sa¤l›k-‹fl

Sendikas› üyesi tafleron iflçiler 8

Haziran günü hastane önünde dire--

nifle bafllad›. ‹flçilerden 4'ü, 26 Ma--

y›s sonras› iflten at›lm›flt›. ‹flten at›--

lan 4 iflçi için 28 May›s günü hasta--

ne önünde eylem yap›lm›fl, D‹SK

Genel Baflkan› Süleyman Çelebi'nin

de kat›ld›¤› eylemde konuyla ilgili

hastane baflhekimi ile görüflülmüfl--

tü. ‹flçilerin ifllerine bafllayabilece--

¤inin söylenmesine ra¤men, baflhe--

kimin iflçilere tekrar ifle bafllayama--

yaca¤›n› söylemesi üzerine iflçiler

direnifle bafllad›.

� SGK iflçileri ifle dönüfl
için dilekçe verdi 

‹stanbul’da 7 Haziran günü, Sos--

yal Güvenlik Kurulu ‹l Müdürlü--

¤ü'nde iflten ç›kart›lan tafleron iflçi--

ler, ifle dönüfl davas›n› kazand›ktan

sonra, ifl bafl› yapmak için müdürlü--

¤e dilekçe ile baflvurdu. At›lan iflçi--

ler ifle iadelerinin gerçekleflmemesi

durumunda, ifl yerinin önünde me--

sai nöbeti tutacaklar›n› duyurdular.

� Yeflil kundura da direnifl 
Yeflil Kundura’da çal›flan iflçiler

Türk-‹fl/Deri-‹fl’e üye olduktan son--

ra patron ve flirket yetkilileri tara--

f›ndan sendikalar›ndan istifaya zor--

land›. Yeflil Kundura patronu sendi--

kalaflmay› engellemek için 27 Ma--

y›s günü Deri-‹fl üyesi 3 kad›n iflçi--

yi  “‹flyeri daralmas›” sebebiyle ifl--

ten ç›kard›. ‹flten ç›kar›lan iflçiler 31

May›s günü, fabrika önünde direni--

fle geçti. Deri-‹fl Çorlu fiubesi, 2 Ha--

ziran günü fabrika önünde bir bas›n

aç›klamas› yaparak, iflçiler ifle iade

edilene kadar direniflin sürece¤ini

duyurdu.  

� UPS iflçilerine
uluslararas› destek

TÜMT‹S’e üye olduklar› için ifl--

ten at›lan UPS iflçilerinin direnifli

bir ay› geride b›rakt›. 6 Haziran gü--

nü direniflteki iflçileri, UPS Avrupa

Aktarma Merkezleri Bafltemsilcisi

Gerhard Edgers, Hollanda Sendika--

lar Birli¤i Bangengton Sendika--

s›’ndan Jonnes De Jong, Verdi Sen--

dikas› UPS Köln Temsilcisi Murat

fiahin, Dortmund NGG Sendika--

s›’ndan Selahattin Y›ld›r›m ziyaret

etti. Ziyarete Tez Koop-‹fl Genel

Baflkan› Gürsel Do¤ru, Deri-‹fl Sen--

dikas› Genel Baflkan› Musa Servi,

Tek G›da-‹fl Genel Sekreteri Mecit

Amaç ile Türk-‹fl’e ba¤l› sendikala--

r›n ‹stanbul flube baflkanlar› ve

TÜMT‹S üyesi iflçiler de kat›ld›. 

� Real’de grev karar› al›nd› 
Real Hipermarketleri ile Tez Ko--

op-‹fl Sendikas› aras›ndan devam

eden toplu ifl sözleflmesi görüflmele--

rinin uyuflmazl›kla sonuçlanmas›

üzerine 2 Haziran 2010 tarihinde

Real Hipermarketler Zinciri A.fi. ve

ba¤l› iflyerlerinde grev karar› al›nd›.

� Foxconn fabrikas›nda
intiharlar 

16 gündür eylemde olan, Apple,

HP, Sony Ericsson gibi dünyan›n

önde gelen teknoloji markalar› için

üretim yapan Tayvan flirketi Fox--

conn’un Çin’in Schenzen kentindeki

tesislerinde iflçiler ard› ard›na intihar

ediyor. 27 May›s günü ardarda inti-

har eden iflçilerden biri hayat›n› kay-

betti. 2010 y›l›nda fabrikada intihar

ederek ölenlerin say›s› 11’e, yarala--

nanlar›n say›s›  da 13’e yükseldi.

Fabrikada çal›flan 420 bin iflçi, fabri--

ka kompleksinin içinde yafl›yor ve
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a¤›r koflullar alt›nda çal›fl›yorlar.

Patronun, intiharlara karfl›  çözümü

ise iflçilere intihar etmemeleri koflu--

luyla % 100 zam sözü vermesi. 

� Tekel iflçileri bakan
Özak’› kovdu

7 Haziran günü, ‹stanbul Ceviz--

li’de bulunan Tekel fabrikas›n›n

arazisini görmeye giden Devlet Ba--

kan› Faruk Özak, Tekel iflçileri tara--

f›ndan protesto edildi. Bakan›n ko--

rumalar› iflçileri tartaklarken, Özak,

protesto sonucu arac›na binerek

fabrikadan kaçt›. 

� Grev Hakk›
Engellenemez

25 Kas›m 2009’da yap›lan 1

günlük greve ça¤r› yapmak için ‹s--

tanbul Bak›rköy’de 22 Kas›m 2009

tarihinde bir eylem yap›ld›. Herkese

Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek Platfor--

mu (HSGGP) ve KESK fiubeler

Platformu taraf›ndan yap›lan ey--

lemden dolay› platformlar›n sözcü--

lerine Bak›rköy 3. Asliye Ceza

Mahkemesi taraf›ndan dava aç›ld›

ve davan›n ilk duruflmas› 3 Haziran

günü yap›ld›. 

Konuyla ilgili HSGGP 4 Hazi--

ran günü yaz›l› bir aç›klama yay›n--

lad›. Aç›klamada aç›lan davan›n

platforma, sendikalara ve tüm mü--

cadele edenlere gözda¤› verme

amac› tafl›d›¤› vurguland›. Grev

hakk› istemenin meflru bir talep ol--

du¤u belirtilen aç›klamada; “Grev

Hakk› Engellenemez” denildi.

� Kütahya’da ifl cinayeti
Kütahya’da 5 Haziran günü 1.

Organize Sanayi Bölgesindeki yap›

kimyasallar› üretimi yap›lan fabri--

kada silonun üzerine ç›karak çimen--

to dolumu yapan iflçi Muharrem

Y›ld›r›m (32), kapa¤›n bas›nç nede--

niyle patlamas› sonucu yaklafl›k 25

metre yükseklikten düfltü. Olay ye--

rinde hayat›n›  kaybeden iflçinin ce--

sedi, otopsi için Kütahya Devlet

Hastanesine kald›r›l›rken, güvence--

siz, kurals›z ve kölece çal›flma ko--

flullar›ndan dolay› bir iflçi, bir yok--

sul daha öldü. 

� Bir iflçi daha öldü
8 Haziran günü ya¤an ya¤mur

Kurba¤al›dere’nin taflmas›na neden

oldu. Taflan dere ›slah edilmeyen bir

dereydi. Derenin taflmas› sonucu

olay yerine gönderilen belediye ifl--

çilerinden Mevlüt Macit fiahin kur--

tarma çal›flmalar› yürütürken bulun--

du¤u köprüden düflerek suya kap›l--

d›. Kurtar›lamayan iflçinin cesedine

ulafl›lamad›. Yetkililer fiahin’in

ölüm sorumlulu¤undan kaçarken,

güvencesiz, kurals›z, kölece ve kar

h›rs›yla çal›flt›r›lan bir tafleron iflçisi

daha yaflam›n› yitirmifl oldu.

Mu¤la’da fierzan Kurt
‹çin Eylem

Mu¤la'da, 6 Haziran’da fierzan

Kurt için bir eylem yap›ld›. S›n›rs›z-

l›k Meydan›’nda bas›n aç›klamas›

ile bafllayan eylemde, daha sonra

fierzan Kurt’un polis taraf›ndan vu-

ruldu¤u yere do¤ru yürüyüfle geçil-

mek istendi. Polisin engel olmak

istemesine karfl›l›k oturma eylemi

yap›ld›. Bir müddet sonra polis

çekildi ve devrimci ö¤renciler

fierzan Kurt’un vuruldu¤u yere

giderek karanfiller b›rakt›lar.

Eyleme 500 kifli kat›ld›. 

Ö¤retmen Kalmad›
Polis Var

Ardahan’da görev yapan 400 ö¤-

retmenden 60’›n›n, efl durumu ve

benzeri nedenlerle tayini ç›k›nca,

derslere polisler girmeye bafllad›.

Konuyla ilgili “Ö¤rencilerin güven-

likçiye de¤il, güvenceli çal›flan ö¤-

retmenlere ihtiyac› var” diyen E¤i-

tim-Sen Genel Sekreteri Mehmet

Bozgeyik ö¤retmen aç›¤›n›n yüz

binlerle ifade edilirken, atama bek-

leyen iflsiz ö¤retmen say›s›n›n 300

binleri buldu¤unu belirtti. 

Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz

2 Haziran günü Eskiflehir

Gençlik Derne¤i üyesi Hasan

Aksoy’un evine gece 3’te polisler

bask›n yaparcas›na geldi. Aksoy’u

evde bulamayan polisler komflular›

rahats›z ederek, daha sonra da

Aksoy’un babas›n› arad›lar. 

Konuyla ilgili aç›klama yapan

Eskiflehir Gençlik Derne¤i üyeleri-

ne ve ailelerine yap›lan bu tür

bask›lar›n kendilerini y›ld›ramaya-

ca¤›n›, mücadelelirini engelleye-

meyece¤ini  belirttiler.

Okul Aidat› Yoksa
S›nav da Yok

Bolu’da, ‹zzet Baysal Anadolu

Lisesi Müdürü Karabey Dursun,

100 TL’lik aidat borcunu ödemeyen

8 ö¤renciyi ‹nkilap Tarihi dersi s›-

nav›na almad›. Ö¤renciler ve veli-

ler, ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne

dilekçe yazarak okul müdürü hak-

k›nda flikâyetçi oldu.

‹nkilap Tarihi s›nav› bafllamadan

önce, Müdür Dursun, iki dönem

içerisinde al›nan 50’fler liral›k ba¤›fl

ad› alt›nda toplanan aidat› ödeme-

yen ö¤rencileri tahtaya kald›rd›. Ka-

rabey Dursun, kimisi 100, kimisi ise

50 liral›k aidat› vermedikleri gerek-

çesiyle 8 ö¤renciyi s›nava almad›. 

Ö¤renciler ‘Paras›z
E¤itim’ ‹çin Eylemde

Almanya’da ö¤renciler, 9 Hazi-

ran’da “paras›z e¤itim” talebiyle ül-

ke çap›nda boykot ve yürüyüfller

düzenlediler. 

“Herkese Ücretsiz E¤itim Hak-

k›”, “Üniversite harçlar› kald›r›ls›n”,

“Ücretsiz ders yard›mllar› istiyo-

ruz!”, “Anaokulu ücretleri kald›r›l-

s›n” talepleriyle yap›lan eylemlere

sendikalar ve çeflitli ilerici örgütlen-

meler de destek verdiler. Köln, Stutt-

gart, Bonn, Tübingen kentlerinde ya-

p›lan eylemlerin devam edece¤i be-

lirtildi.  
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AKP iktidar› 657 say›l› devlet memurlar›
kanununda de¤ifliklikler yapmaya haz›rlan›-
yor. AKP’li Devlet Bakan› Hayati Yaz›c› ko-
nuyla ilgili yapt›¤› toplant›da de¤ifliklik ge-
rekçesini flöyle ifade ediyor: “Kamu personel reji-
minde topyekün de¤iflim ihtiyac› oldu¤u kabul edil-
mekle birlikte; öncelikle mevcut iflleyiflin hizmet ka-
litesini, verimlili¤i, motivasyonu art›racak flekilde
gelifltirilmesi hedeflenmifl ve bu çerçevede 657 sa-
y›l› kanunda nitelikli de¤ifliklik yap›lmas› gündeme
al›narak Devlet Personel Baflkanl›¤› ve ilgili di¤er
kurumlarca teknik çal›flmalar yap›lm›flt›r.”

Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›, iktidarlar›n her sal-
d›r› yasalar›nda oldu¤u gibi bildik YALANLARINI
s›ral›yor: 

Söz konusu yeni düzenlemelerin “kamu görevli-
leri sendikalar›yla yap›lan toplu görüflmeler sonu-
cunda karar alt›na al›nd›¤›”,

Amac›n, kitlelere verilen “hizmetin kalitesinin
ve verimlili¤inin art›r›lmas›”,

Kamu personeline “daha genifl sosyal haklar›n
sa¤lanmas›”,

Tasar›yla Anayasa de¤iflikli¤inin onaylanmas›
halinde “kamu emekçileriyle de toplu sözleflme
dönemi bafllayacak”,

“Vatandafl›n, kamu hizmetinden etkin flekilde
yararlanmas›n› sa¤lamak”,

Yalanlar s›ralamas›, göstermelik kimi “sosyal
hak k›r›nt›lar›”yla tamamlan›rken, kanundaki de¤i-
flikli¤in gerçek amac›n› yans›tan düzenlemeler or-
taya konuluyor.

- “Kamu personeli bilgi sistemi” ile kamu emek-
çileri hakk›nda bilgiler güncel olarak kay›t alt›na
al›nacak.

- ‹lkö¤retim, lise ve üniversitelerde verilen geri-
ci faflist e¤itim yetmemifl olacak ki “kamu perso-
nelinin e¤itimi” ad› alt›nda kamu emekçileri sözde
hizmet kalitesinin art›r›lmas›
demagojisi alt›nda faflist e¤iti-
me tabi tutulacak.

- Hiç kuflkusuz tasar›n›n
kamu emekçileri aleyhine en
önemli düzenlemeleri “disip-
lin sistemine iliflkin düzenle-
meler”de ifadesini buluyor.
Yeni tasar›da “memurlar›n
hizmetlerini yürütürken ifl sa-
hiplerine karfl› kay›ts›z olmas›

ve ilgisiz kalmas› sebebiyle vatandafllar›m›z›n ka-
mu hizmetinden etkin flekilde yararlanmalar›na
mani olmalar› halinde disiplin cezas› verilmesi ön-
görülmektedir” deniyor.

Yoruma aç›k görünen bu ifadeler, fiiliyatta yoru-
ma aç›kl›k b›rakmayacak kadar nettir: Amaç ka-
mu emekçilerini hak ve özgürlük mücadelesinden
koparmak. Tümüyle köle haline getirmek. Emek-
çileri, halk kesimlerini birbirinin karfl›s›na ç›kar-
makt›r. Sözkonusu disiplin sistemine göre kamu
emekçilerinin her türlü hak arama eylemi, daya-
n›flma eylemi vb. “ifl sahiplerine karfl› kay›ts›zl›k, il-
gisizlik” kapsam›na sokulacak, yine “vatandafl›n
kamu hizmetinden etkin yararlanmas›n› engelle-
yen” fiiller olarak de¤erlendirilecektir. Ve bunlar›n
sonucu, para cezalar›, kademe indirmelerdir. 

AKP’nin haz›rlad›¤› tasar› de¤iflikli¤inin özü bu
yanlar›yla ortadad›r. Tasar› de¤iflikli¤i AKP’nin
halk düflmanl›¤›n›n, emekçilere olan düflmanl›¤›n›n
aç›k ifadesidir. 

Kamu emekçileri s›f›r zamlara, sefalet ücretine
mahkum ediliyor. Kamu emekçilerinin insanca ya-
flam için talep ettikleri ücret zamlar› AKP iktidar›n-
ca “di¤er halk kesimlerinin hakk›n› çalmak” olarak
niteleniyor.

Kamu emekçilerini bekleyen dahas› somut ola-
rak artan oranda yaflad›klar› iflgüvencesi sorunu
da AKP’nin kamu emekçilerine “hediyelerinden”
biridir.

‹fl güvencesi elinden al›nm›fl, sefalet ücretine
mahkum edilmifl, yasal düzenlemelerle kontrol al-
t›na al›nm›fl “hizaya sokulmufl” kamu emekçileri-
nin yapaca¤› tek fley kölece, düzene boyun e¤-
mek, düzene hizmet etmektir. Bu AKP iktidar›n›n
kamu emekçilerinden bekledi¤i fleydir. Vatan›n› se-

ven, onurunu, insanca yaflam
özlemini, adalet duygusunu
yitirmemifl kamu emekçileri
AKP’nin ondan beklediklerini
asla yapmayacakt›r. Yeni ha-
z›rlanan kanun de¤iflikli¤i ta-
sar›s›nda ifade edildi¤i gibi
sald›r› yasalar›n›, fiili, meflru,
militan mücadele anlay›fl›yla
fiilen uygulanamaz hale geti-
recektir.

Devrimci Memur
Hareketi

657 Say›l› Kanunda
De¤ifliklik
Kamu Emekçilerine 
Yeni Bir Sald›r›d›r

Yoruma aç›k görünen bu ifadeler,
fiiliyatta yoruma aç›kl›k

b›rakmayacak kadar nettir: Amaç
kamu emekçilerini hak ve özgürlük

mücadelesinden koparmak.
Tümüyle köle haline getirmek.
Emekçileri, halk kesimlerini

birbirinin  karfl›s›na ç›karmakt›r.

13 Haziran
2010

41

Yürüyüfl

Say›: 220



““FFuurrkkaann’’››nn ssuuççuu nneeyyddii??

GGaazzzzee’’yyee ggiiddeenn yyaarrdd››mm ggeemmiissiinn--

ddee bbuulluunnmmaass››”” diyor Baflbakan

Tayyip Erdo¤an. 

Naz›m’dan fliir okuyor; ““ÇÇooccuukk--

llaarraa kk››yymmaayy››nn eeffeennddiilleerr,, bbuulluuttllaarr

aaddaamm ööllddüürrmmeessiinn......””

Ey Tayyip Erdo¤an, Enes Diyar-

bak›r sokaklar›nda katledildi¤inde

sen Baflbakand›n. 

““ÇÇooccuukk ddaa oollssaa kkaadd››nn ddaa oollssaa

tteerröörrüünn mmaaflflaass›› oollaannllaarraa ggüüvveennlliikk

ggüüççlleerriimmiizz ggeerreekkeennii yyaappaaccaakktt››rr..””

talimat›n› verdikten sonra vurulan

FFaattiihh TTeekkiinn 33 yafl›ndayd›. Bat-

man’da evlerinin dam›nda tek kur-

flunla vuruldu. Diyarbak›r’da 77 yyaa--

flfl››nnddaakkii EEnneess, 88 yyaaflfl››nnddaakkii ‹‹ssmmaaiill

EErrkkeekk, 99 yyaaflfl››nnddaakkii AAbbdduullllaahh DDuu--

rraann da senin bu sözlerin sonras›nda

harekete geçen ölüm mangalar›n›n

hedefi oldu; kimisi sokakta oynu-

yor, kimisi evin balkonunda, kimisi-

nin elinde sadece tafl vard›.

fiimdi senin Furkan için sordu-

¤un soruyu biz sana Enes için, Fatih

için, Abdullah için soruyoruz. 

Enes’in, FFatih’in, ‹‹smail’in,

Abdullah’›n ssuçu nneydi? 

Meydanlarda Filistinli çocuklar

üzerinden nutuk at›yorsun. 

‘‘SSaavvaaflflttaa bbiillee ççooccuukkllaarraa ddookkuu--

nnuullmmaazz’’ diye Gazze’nin çocuklar›

için adalet istiyorsun... 

Bu ne riyakarl›k? Enesler bu ül-

kede öldürülmedi mi? Senin tali-

matlar›nla katledilmedi mi?

“ BBiirr ççooccuu¤¤uunn ööllüümmüü ttüümm iinn--

ssaannll››¤¤››nn ööllüümmüüddüürr vviiccddaannllaarr››nn

ööllüümmüüddüürr,, mmaassuummiiyyeettiinn ööllüümmüü--

ddüürr!!”  diyorsun. 

Evet öyledir. Ve seni t›pk› fiaron

gibi t›pk› Peres gibi, t›pk› Bush ve

Obama gibi ““ttüümm iinnssaannll››¤¤›› kkaattlleett--

mmeekkllee”” itham ediyoruz! 

ÇOCUKLARIMIZA KIYDINIZ!

Gazzeli çocuklar için istedi¤iniz

adaleti katleti¤iniz Enesler, Fatihler,

‹smailler, Abdullahlar için ve tüm

çocuklar için istiyoruz. 

Ony›llard›r k›y›yorsunuz. Ony›l-

lard›r öldürüyorsunuz insanl›¤›...

‹nsanl›¤› öldürmenizin hesab›n› ve-

receksiniz. 

Baflbakan Recep Tayyip Erdo-

¤an ‹srail katliamlar› üzerine de-

meçler verirken, meydanlardan

“çocuklara k›ymay›n” derken, fi›r-

nak’ta 4 Haziran’da gösteri yapan

halk›n üzerine polis akrep denilen

arac› sürüp 1100 yyaaflfl››nnddaakkii DDiirreenn BBaa--

ssaann’’›› kkaattlleettttii..

Furkan için istedi¤in adaleti

Diren için istiyoruz. 

Filistin’de katledilen çocuklar›n

katili nas›l ki, fiaronlar, Peresler ise,

ülkemizdeki katledilen çocuklar›n

katili sizlersiniz.

Ne Naz›m’dan okudu¤un fliirler,

Ne Furkan için döktü¤ün riyakarl›k

gözyafllar›, seni bu hesab› vermek-

ten kurtaramaz. 

“Bir çocu¤un ölümü 
tüm insanl›¤›n ölümüdür”

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an
bir meydan konuflmas›nda diyordu
ki; “Filistinli çocuklar ne yapt›? Tafl

att›. Tafl atan çocuklara ‹srail ne
yapt›? Üzerine fosfor bombas› att›.”

Erdo¤an’›n bu konuflmay› yapt›¤›
gün Diren Basan fi›rnak’ta polisin

akrep denilen arac›yla ezilerek
katledildi...

Erdo¤an’›n bu konuflmay› yapt›¤›
s›rada, tek yapt›klar› tafl atmak
olan yüzlerce çocuk hücrelerde

tutuklu, 4 bini de bu büyük
suç(!)tan dolay› yarg›lan›yordu... 

Enes Ata

Sürgün ve Oturma Eylemi
Diyarbak›r E Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulu-

nan ve geçti¤imiz ay, 4 May›s’ta hasta arkadafllar›-

n›n tedavi edilmemesi üzerine yataklar› yakarak is-

yan eden çocuklar, 8 ayr› hapishaneye sürgün edile-

rek da¤›t›ld›. Çocuklara önce disiplin cezalar› veril-

di, ard›ndan 7’si Malatya, 4’ü Ad›yaman, 3’ü Ela-

z›¤, 5’i Mufl, 2’si Bitlis, 4’ü Siirt, 4’ü Mardin, 2’si

de Midyat hapishanelerine sürgün edildi. 

Çocuklar›n aileleri, sürgünleri protesto etmek için 4 Haziran’dan

itibaren hapishane önünde oturma eylemi bafllatt›lar.

Silopi'de 
Yürüyüfle Sald›r›

Bar›fl ve Demokrasi Partisi

(BDP) operasyonlara karfl›

Habur S›n›r Kap›s›'nda binlerce

kiflinin kat›ld›¤› bir yürüyüfl

düzenledi. 

Polisin yürüyüfle sald›rmas›

sonucunda BDP milletvekili Se-

vahir Bay›nd›r’›n kalça kemi¤i

k›r›l›rken çok say›da kifli de yar-

aland›. 

Çok öldürdünüz insanl›¤›
Diren Basan
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Grup Yorum’un 25. y›l› konseri-

nin çal›flmalar› Halk Cepheliler ta-

raf›ndan konser gününe kadar sür-

dürüldü. 

‹‹ssttaannbbuull’da 6 Haziran günü

Halk Cepheliler Galatasaray Lisesi

önünden bafllayarak Taksim Tram-

vay Dura¤›’na kadar bildiri da¤›tt›-

lar. Yaklafl›k 100 kifli olan Halk

Cepheliler bildiri da¤›t›m› boyunca

slogan ve marfllarla halka Yorum

konseri ça¤r›s› yapt›lar. 

Alibeyköy’de Eyüp Haklar Der-

ne¤i üyeleri Grup Yorum konseri

ça¤r›s› yapt›lar. 7 Haziran günü bi-

raraya gelen dernek üyeleri ses ara-

c›ndan marfllar ve türküler çalarak

elilan› da¤›t›m› yapt›lar.

1 May›s Mahallesi’nde konser

çal›flmalar› afifl ve bildirilerle de-

vam etti. 

4 Haziran günü Ba¤c›lar Ceme-

vine Grup Yorum konser pankart›

as›ld›. 5 Haziran günü ise Ba¤c›lar

Papaz Köprü’de 4 adet pankart as›l-

d›. 

3 Haziran’da ‹stanbul’da Meci-

diyeköy Metrobüs önünde tan›t›m

masas› aç›ld›. Masa bafl›nda 10 kifli-

nin bildiri da¤›t›p ça¤r› yapt›¤› ma-

sada 1500 el ilan› da¤›t›ld›. 

‹stanbul Üniversitesi’nde de aç›-

lan tan›t›m masalar›yla ö¤rencilere

konser anlat›ld›.

KKoonnsseerr ÇÇaall››flflmmaallaarr››nnaa

FFaaflfliisstt SSaalldd››rr››llaarr

4 Haziran günü Marmara Üni-

versitesi’nde Dev-Gençliler taraf›n-

dan aç›lan tan›t›m masas›na

ÖGB’ler ve sivil polisler sald›rd›.

Yerlerde sürüklenerek bahçeden d›-

flar› ç›kar›lan Dev-Gençliler ö¤ren-

cilere yapt›klar› konuflmalarla sald›-

r›y› teflhir ettiler.

Kartal’da çay bahçelerinin oldu-

¤u bölgede Grup Yorum stand› açan

Halk Cephelilere 30 kiflilik faflist

güruh sopalarla sald›rd›. Masa ba-

fl›nda bekleyen 5 Halk Cepheli sal-

d›r›y› püskürttü. 

Sald›r› sonras›nda 100 kifli

“Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Müca-

delemiz” pankart›yla yürüyüfl yapt›.

Eyleme TKP, Partizan, K›z›lbayrak

ve DTP’de deskek verdi.  

***

AAddaannaa’da 8 ve 9   Haziran gün-

leri Kültür Soka¤› ve di¤er merkezi

yerlerde Grup Yorum konserinin el

ilanlar›  ve afiflleri da¤›t›ld›.

MMeerrssiinn’de 9 Haziran günü Çu-

kurova ve Özgür Haber gazetesine

ilanlar verildi. Ayr›ca Kent Radyo ve

Radyo Metropol’den anonslarla kon-

ser duyuruldu. Mersin Haklar Derne-

¤i üyeleri 5 Haziran günü tan›t›m ma-

sas› aç›p el ilan› da¤›tt›lar. arak Grup

Yorum’un ‹nönü’deki konserinin ça-

l›flmalar›n› sürdürüyor. 7 Haziran gü-

nü de konserin afifllerini as›ld›. Ayr›-

ca Mersin Merkez Hastane Caddesi

girifli dört yol a¤z›na ve Akdeniz ilçe-

sine ba¤l› Kazanl› Mahallesi’nin giri-

fline bez afifller as›ld›.

KK››rrkkllaarreellii BBaabbaaeesskkii’de 3

Haziran’da Pazar Yolu üzerinde

Grup Yorum 25.Y›l ‹nönü Stad›

Konseri için tan›t›m masas› aç›ld›.

TTookkaatt’ta 5 Haziran’da GOP Bul-

var›’nda aç›lan tan›t›m masas›nda

Grup Yorum müzikleri çal›nd›. Ayr›-

ca Grup Yorum 25. y›l›nda ‹nönü

Stadyumu’nda pankart› as›ld› ve afifl-

leme yap›ld›. 6 Haziran günü Niksar

Kavfla¤›'nda aç›lan masada da Yo-

rum'un türküleri çal›nd›. Masaya ge-

len polislerin müzi¤in k›s›lmas›n›

yoksa masay› da¤›tacaklar›n› söyle-

melerine; bunun kendilerine özgü bir

uygulama oldu¤unu söyleyen ö¤ren-

ciler müzi¤i k›smayacaklar›n› söyle-

diler. Diretemeyen polis sözlü taciz-

lerle rahats›z etmeye çal›flt›.

BBuurrssaa GGeemmlliikk’te 23 May›s

günü Haydariye köyüne gidilerek el

ilan› da¤›t›l›p kahveye afifl as›ld›. 30

May›s günü Mezbaha, Eflref Dinçer,

Hamidiye ve Dr. Ziya kaya mahal-

lelerine Dereboyu caddesi ve ‹stan-

bul-Bursa yoluna 50 adet afifl yap›l-

d›.  4 Haziran günü 5 kifli sahil bu-

yunca, bal›k pazar› mahallesine ora-

dan da Dereboyu caddesinde yüz-

lerce el ilan› da¤›t›p konsere ça¤r›da

bulundu. 6 Haziran günü Manast›r

bölgesi ve Bal›k Pazar› mahalleleri-

ne afifl as›ld›. 10 Haziran günü Sa-

hil, Bal›k Pazar› ve Gemlik Beledi-

yesin Yöresel Derneklerle düzenle-

di¤i flenlikte 1000’e yak›n konser

bildirisi da¤›t›ld›. Ayr›ca Gemlik

Manast›r ç›k›fl›na konser pankart›

as›ld›.

TTeekkiirrddaa¤¤’da da üniversiteli ve

liseli gençler 3, 5, 6 ve 8 Haziran

günleri Tekirda¤ merkez Tu¤lal›

Park, Sahil ve De¤irmenalt› Mahal-

lesi’nde tan›t›m ve irtibat masas› aç-

t›lar. Ayr›ca flehrin farkl› yerlerine

150 adet afifl yap›l›rken, çarfl› merke-

zine ve köprüye olmak üzere toplam

iki adet de konser pankart› as›ld›.

Konser Çal›flmalar› Son Güne
Kadar Devam Etti...

‹stanbul / Mecidiyeköy
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Hasta tutsaklar›n serbes b›rak›lmas›

için  eylemler yap›lmaya devam edili-

yor. Her hafta ‹stanbul, Ankara ve

Adana’da yap›lan eylemlere bu hafta-

dan itibaren Kocaeli’de eklendi. Ko-

caeli’de Hasta Tut-

saklara Özgürlük

Platformu her hafta

cuma günü hasta tut-

saklara özgürlük için

eylem yapmaya bafl-

layaca¤›n› duyurdu.

‹‹ssttaannbbuull’da 11

Haziran günü yap›-

lan eylemde Tak-

sim Tramvay Dura-

¤›’ndan Galatasaray

Lisesi önüne kadar yürüyüfl ya-

p›ld›. Galatasaray Lisesi önün-

de bir aç›klama yapan Mehmet

Güvel; adaletten, demokrasi-

den, özgürlükten bahsedilecekse

önce hapishanelere bak›lmas› ge-

rekti¤ini, hapishanelerden hergün

hastal›k ve ölüm haberi geldini söy-

ledi. 

11 Haziran’da AAnnkkaarraa Yüksel

Caddesi’nde de eylem yap›larak

hasta tutsaklar için özgürlük istendi.

“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygu-

lans›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem-

de MehmetY›lmaz’›n okudu¤u

aç›klamada,  “Hasta tutsaklar› ölü-

me terketmeyece¤iz” denildi.

Ayn› gün KKooccaaeellii’de bir yürü-

yüfl yap›ld›. ‹nsan Haklar› Park›’na

kadar yap›lan yürüyüflün ard›ndan

hasta tutsaklar›n durumu hakk›nda

bilgi verildi. Burada; “'Bu kader de-

¤ildir. Bu a¤›r hak ihlalini biz çöze-

riz. Biz çözmeliyiz. Örgütlülükleri-

mizi büyüterek, hasta tutsaklar için

mücadeleden bir milim geri atmaz-

sak çözeriz” denildi. 

5 Haziran’da AAddaannaa’da yap›lan

eylemle hasta tutsaklara özgürlük

talebi hayk›r›ld›. 

Nas›l B‹R Yaflam?

Hemen hergün geçti¤imiz caddelerimizde, kimi sokak

bafllar›nda önüne mendilini sermifl, dilenen her yafltan di-

lenciyi görürüz.Yafll›s›, genci, çocu¤u, kad›n› ile onlarca

dilenci caddelerimizi doldurdu.

fiimdi ise AAKKPP’nin halk› yoksullaflt›ran politikalar› ile

milyonlarca insan, ““ddiilleennccii” durumuna düflürülmüfl, ssaaddaa--

kkaa ile yaflat›l›r, sadakaya muhtaç hale getirilmifltir.

Milyonlarca insan, belki köfle bafllar›nda mendil aç›p,

el uzatm›yor. Ama iflsizlik, yoksulluk, açl›k nedeniyle zo-

runlu ihtiyaçlar›n› gidermek için hep “birfleyler isteyen”,

“hep birfleyler bekleyen” bir duruma getirilmifltir.

Sokak bafl›ndaki bir dilenci için, dilenmek nas›l ki,

“normal” bir ifl, dilencilik zorunluluktan ve yoksulluktan

kaynakl› bir “geçim kap›s›” haline gelmiflse, sadaka ve sa-

dakal› yaflam da öylesine do¤al hale getirilmifltir.

AAKKPP zenginleri daha çok zengin, yoksullar› ise “bir

avuç yiyece¤e” muhtaç hale getirmifltir. ‹flsizli¤i, açl›¤›,

yoksullu¤u kal›c› olarak çözmek yerine daha çok sömüre-

rek, daha çok yoksullaflt›rm›flt›r.

Açlar›n, yoksullar›n tepkilerini düzene yöneltmemeleri

için de halka “sus pay›” vererek önce susturmay› hedefle-

mifltir. Sonra da, yoksullar› kendisine ba¤lamak için kolla-

r› s›vam›flt›r.. 

Bunun için de sadaka da¤›tmay› h›zland›rm›fl, sadakal›

bir yaflama da halk› “al›flt›rmak” için herfleyi yapm›flt›r.

Hepimiz olup-biteni izliyor, görüyoruz. RRaammaazzaann ggeell--

ddii¤¤iinnddee,, hemen merkezi yerlere kurulmaya bafllan›r iftar

çad›rlar›. Hatta yemek yemek için uzun kuyruklar da olufl-

turur insanlar.

Daha iftar aç›lmadan s›raya girilir. 22--33 çeflit yemek ye-

necek, bir ö¤ün kurtar›lacakt›r böylece. Evine s›cak yemek

girmeyen yoksullar aç›s›ndan bu az bir fley de¤ildir.

KK››flfl ggeelliinnccee,, her eve verilen 775500 kg. kömür ile bütün bir

k›fl geçirilecektir. K›fl›n bafl›nda kömürün bitmesinin öne-

mi yoktur. AKP bütün bunlar› dert etmez.

OOkkuullllaarr aaçç››ll››nnccaa da¤›t›lan 5500 liral›k “k›rtasiye yard›-

m›” ile sanki ö¤rencilerin bütün masraflar› karfl›lanacak-

m›fl gibi bir havadad›rlar o paray› verenler!.. 

KKuurrbbaann bbaayyrraammllaarr››nnddaa da¤›t›lan 11 kkgg..’l›k et ile ade-

ta halkla alay ederler.

Bütün ülkeyi ““ddiilleennccii”” kendilerini de milyonlarca ““ddii--

lleennccii””nin önüne para atan ““hhaayy››rrsseevveerr”” olarak görüyor

AKP iktidar›.

Bizi en kötüsü böyle bir düzene al›flt›rmak istiyorlar.

Kendimizi ac›nd›rarak, zavall› birer yoksul yerine koyup,

dilenen olmam›z› istiyorlar. Dilencili¤i, sadakay› normal

görmemizi ve onlarla yaflamam›z› istiyorlar...

‹‹flsizli¤i çözmek, ifl vermek yerine bizi sadakaya muh-

taç hale getirmek, afla¤›lamakt›r. Kiflili¤imizi ezip, bizleri

kifliliksizlefltirmektir.

Yar›-tok, yar›-aç yaflatarak, hep muhtaç duruma getire-

rek bizi insanl›¤›m›zdan ç›kar›yorlar. Sadaka de¤il, ihti-

yaçlar›m›z› eme¤imizle kendimizin kazanaca¤› bir düzen

ve insanca yaflamak istiyoruz...

Sadaka istemiyoruz 

“Bu a¤›r hak
ihlalini biz çözeriz”
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‹srail askerlerinin Mavi Marma-

ra gemisine sald›r›s›nda katledilen-

lerin otopsisi ‹stanbul’da Adli T›p

Kurumu’nda yap›ld›. 

Otopsi sonuçlar›na iliflkin bir ga-

zeteye demeçler veren Adli T›p Ku-

rumu (ATK) Baflkan› Doç. Dr. Ha-

luk ‹nce, ““2200 yy››llll››kk aaddllii tt››ppçç››yy››mm,,

bbööyyllee mmeerrmmii ddee yyaarraa ddaa ggöörrmmeeddiimm””

diyordu. 

‹nce’nin verdi¤i bilgilere göre; 9

kiflinin üzerinde 30 mermi girifli

saptanm›fl ve bunlar özellikle kafa

bölgelerinde imifl. 

Gazetecinin bunlar do¤ru mu so-

rusuna ““EEvveett hheeppssii ddoo¤¤rruu.. BBuu kkoo--

nnuuddaa hhaakkiikkaatteenn ççookk ddoolluuyyuumm..

AAçç››kkllaammaayyaa dduuyygguullaarr››mm›› kkaarr››flfltt››rr--

mmaakk iisstteemmiiyyoorruumm..”” diye cevap ve-

riyor. 

Adli T›p’›n ülkemizde nas›l ka-

rarlar verdi¤ini, Haluk ‹nce baflta

olmak üzere, Adli T›p uzmanlar›n›n

iflkenceleri, sessiz imha politikalar›-

n› nas›l onaylad›¤›n› ve aklad›¤›n›

bilmeyen birisi, kurumun baflkan›-

n›n ne kadar duygusal biri oldu¤unu

düflünebilir. 

Ama bu riyakarca bir duygusal-

l›kt›r. ‹srail’in katlettikleri karfl›s›nda

dduuyygguullaann››pp, Türkiye Cumhuriyeti

memuru s›fat›n› tafl›yan ölüm man-

galar›n›n katlettikleri karfl›s›nda ttaaflfl

kkeessiilleenn bir Adli T›p vard›r karfl›m›z-

da. Gün gün ölüme giden hasta tut-

saklar›n raporlar› önlerine geldi¤in-

de en küçük bir duygulanma belirtisi

göstermiyorlar örne¤in. Tersine, so-

¤ukkanl› birer katil gibi, onlar›n ölü-

me terkedilmesini onayl›yorlar. 

AKP iktidar›n›n emrindeki polis

taraf›ndan iflkencede öldürülmüfl

devrimcilerin cesetleri karfl›s›nda

hiç duygulanm›yor ‹nce. ‹nfaz edil-

mifl devrimcilerin bedenlerindeki

kurflunlar da onu duyguland›rm›yor. 

AAddllii TT››pp BBaaflflkkaann›› ““2200 yy››llll››kk aadd--

llii tt››ppçç››yy››mm,, bbööyyllee mmeerrmmii ddee,, yyaarraa ddaa

ggöörrmmeeddiimm??”” diyor. Türkiye gibi bir

ülkede böyle bir iddia do¤ru olabilir

mi? ‹nce, alenen yalan söylüyor. 

Türkiye’de böyle bir söz edebil-

mek için, UUlluuccaannllaarr HHaappiisshhaannee--

ssii’’nnddee,, 1199--2222 AArraall››kk’’ttaa kkaattlleeddiilleenn--

lleerrii ggöörrmmeemmiiflfl oollmmaakk ggeerreekkiirr.. 

1199 AArraall››kk’’ttaa kullan›lan

kimyasallar›n bir k›sm› bugün

hala bilinmemektedir. 

Haluk ‹nce, “Gördü¤ümüz yara-

lar çok etkileyiciydi” diyor. Bay-

rampafla Hapishanesi’nde diri diri

yak›lan 6 kad›n›n kömürleflmifl ce-

setleri de Adli T›p’tan, Haluk ‹n-

ce’nin önünden geçmiflti. Onlar›n

“etkileyicili¤ine” dair tek bir söz

duyulmad› bugüne kadar a¤z›ndan.

Onlar›, ““nnoorrmmaall dd››flfl››,, aannoorrmmaall bbiirr

flfleeyy”” olarak görmedi. Çünkü kördü.

Siyonizmin yapt›klar› karfl›s›nda

aç›lan gözleri, faflizm karfl›s›nda

görmüyordu. 

Devrim A¤›rman, 29 Eylül

2004’te Tokat’ta katledilen 5 dev-

rimciden biriydi. Bak›n onun vücu-

du ne haldeydi.

“Devrim A¤›rman: S›rt›nda iki

adet aç›k yyaann››kk ve kurflun yaralar›,

bbooyynnuu kk››rr››kk,, kafada bir kurflun, sa¤

bald›rda büyük aç›k yyaann››kk ve yara,

sa¤ ¤ö¤üste meme ucunda iki adet

kurflun yaras›, sol kolda kurflun, sol

ayakta büyük aç›k yan›kla beraber

kurflun yaras›, sol bilek tümüyle

aç›lm›fl, ppaarrmmaakkllaarr ttaammaammeenn eezziill--

mmiiflfl, sa¤ elde ikinci ppaarrmmaakk kk››rr››kk,

sa¤ kulak üstünde kafada derin ke-

sik, kurflun yaras›, kafatas›nda k›-

r›k, sa¤ el iç k›sm›nda kesik, vücut-

ta tahminen sürüklemekten kaynak-

l› onlarca yara.”

Haluk ‹nce, bunu da görmemiflti

anlafl›lan. Ve o zaman da flöyle ses-

lenmifltik biz: ““‹‹ssllaammcc››llaarr;; AAKKPP iikk--

ttiiddaarr››nnaa ssoorrmmaayyaaccaakk mm››ss››nn››zz;; hhaann--

ggii iinnaannççttaa cceesseeddee iiflflkkeennccee vvaarrdd››rr??....

SSoorrmmaammaakk,, ssoorrgguullaammaammaakk oonnaayy--

llaammaakktt››rr..””

Görmediniz, sormad›n›z, onay-

lad›n›z. fiimdi flafl›rmaya bile hakk›-

n›z yok!

Adli TT›p BBaflkan› HHaluk ‹‹nce: ““BBööyyllee mmeerrmmii ddee yyaarraa ddaa ggöörrmmeeddiimm”” 

ÇÜNKÜ FAfi‹ZM KARfiISINDA KÖRSÜNÜZ!
Siyonizmin ve
faflizmin kurflunlar›

MMaavvii MMaarrmmaarraa’’ddaa kkaattlleeddiilleenn

99 kkiiflfliinniinn üüzzeerriinnddee 3300 mmeerrmmii ggiirrii--

flflii ssaappttaannmm››flfl.. 

BBuu ‹‹ssrraaiill ssiiyyoonniizzmmiinniinn vvaahhflflee--

ttiinniinn bbeellggeessiiddiirr;; eevveett!!

PPeekkii flfluu rraakkaammllaarraa nnee ddiiyyee--

cceekkssiinniizz??

SSaabbaahhaatt KKaarraattaaflfl;; vücudunda

4400 kkuurrflfluunn girifli saptand›, bunla-

r›n 12'si öldürücü yerdeydi. 

EEddaa YYüükksseell;; vücudunda 5588

kkuurrflfluunn saptand›, 29’u öldürücü

yerlerindeydi. 

TTaaflflkk››nn UUssttaa,, 4455 kkuurrflfluunn girifli

tesbit edildi. 13'ü ölümcül yerleri-

ne isabet etmiflti.

Bunlar, Sabahat, Eda ve Tafl-

k›n, Mavi Marmara’da siyonizmin

katilleri taraf›ndan de¤il, ‹stan-

bul’un göbe¤inde, Türkiye Cum-

huriyeti polisi taraf›ndan katledil-

diler. 

‹sterseniz bir matematik hesap

yap›n; Eda Yüksel’de 58 kurflun.

Siyonizmin katletti¤i 9 kiflinin

üzerindeki kurflunlar›n tam iki ka-

t›, tek bir kiflinin üzerinde ç›k›yor;

ve flimdi cevap isteyin; bu nas›l bir

düflmanl›k, nas›l bir vahflet? fiimdi

sorun, ‹‹ssrraaiill ssiiyyoonniizzmmii mmii,, TTüürrkkii--

yyee ffaaflfliizzmmii mmii ddaahhaa vvaahhflflii,, ddaahhaa

kkaattlliiaammcc››,, ddaahhaa..... 

Kurflunlar›n say›s› çok da

önemli de¤il asl›nda. E¤er ikisinin

de hhaallkk ddüüflflmmaannll››¤¤››nnddaa ayn› soy-

dan oldu¤u görülebilirse, kurflun-

lar›n say›s› bir ayr›nt›d›r; as›l ayn›

olan, iki sistemin benzerli¤i, DDee--

mmiirreelllleerr’’llee,, TTaayyyyiipplleerr’’llee fifiaarroonn--

llaarr’’››nn vvee PPeerreesslleerr’’iinn aayynn››ll››¤¤››dd››rr.. 
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Uflak Hapishanesi'nde tutsak

olan Filiz Gencer'in resimleri Karfl›

Sanat Galerisi'nde sergileniyor. 10

y›ld›r ülkemizde süren tecrit zulmü

alt›nda üretilen resimler, tecrite

karfl› verilen direniflin bir parças›…

Özgür tutsaklar karikatürleriyle,

çizgileriyle, sat›rlar›yla, resimleriy--

le, renkleriyle direniyor tecrite…

Her üretimlerinde teslim al›nmak

istenen düflüncelerine hayat veri--

yorlar, onu yans›t›yorlar. Filiz Gen--

cer de bu özgür tutsaklardan sadece

birisi.

"Tecrite Direnen Renkler" ismi-

ni tafl›yan serginin 9 Haziran’da

aç›l›fl› yap›ld›. Aç›l›flta TAYAD

ad›na bir aç›klama yapan Bülent

Solgun; “Tutsaklar bulunduklar› her

yerde ve koflulda, ellerindeki araçla--

r›n s›n›rl› olmas›na s›¤›nmadan di--

rendiler. Direniflleri bazen ölüm

orucu oldu, bazen slogan atma, ba--

zen kap› dövme oldu. Bazen de tec--

rit alt›ndaki üretimleri ile direndiler.

Çünkü onlar üreterek direnen, dire--

nerek üretenlerdi” dedi.

Daha sonra Filiz Gencer'in vasi--

si olan Niyazi A¤›rman, Filiz Gen--

cer'le Bayrampafla Hapishanesi'nde

görüflte tan›flt›klar›n› anlatarak bafl--

lad›¤› konuflmas›nda "Filiz benim

k›z›m Devrim'dir. Bir k›z›m da¤lar--

da flehit düfltü, bir k›z›m da Filiz…

Her zaman onun yan›nday›m" dedi.

fiair Ruhan Mavruk da tecritin

içerde ve d›flar›da k›r›lmas› gerekti--

¤inin alt›n› çizerek özgür tutsaklar›

selamlad›, ölüm orucu direniflçileri--

ne yazd›¤› 'Gül Bahçesinde Kara--

kol' fliirini okudu.

Aç›l›fla ressam Erim Bayr› ve di--

¤er ressamlar, heykelt›rafl, yazar flair

Ak›n Ok, fiair Ruhan Mavruk, Yer--

yüzü Çocuklar› da kat›ld›. 50 kiflinin

kat›ld›¤› aç›l›fl›n ard›ndan, gün boyu

tutsak yak›nlar›ndan, resim bölümü

ö¤rencilerine, ‹sviçreli konuklara ka--

dar bir çok kifli sergiyi izledi. Sergi

09-25 Haziran tarihlerinde (Pazar

günleri hariç) aç›k kalacak.

Adana’da Naz›m Hikmet, Or--

han Kemal ve Ahmet Arif için Sey--

han Sosyal Kültür ve Sanat Derne--

¤i ile Ötekileriz Kültür ve Sanat Gi--

riflimi “Haziranda Ölmek Zor”

ad›yla iki günlük bir program yapt›.

5 Haziran’da bafllayan prog--

ramda ilk gün fliirler okundu ve si--

nevizyon gösterimi yap›ld›. ‹lk gün

“Bereketli Topraklar Üzerinde”

filmi izlendi. Orhan Kemal’le ilgili

birde söylefli  yap›ld›. Söylefliye

Çukurova Üniversitesi’nden Yard.

Doç. Dr. Bedri Aydo¤an, Av. Bahat--

tin Y›ld›z, ‹lkay Tuna ve Seyhan-

Der’den bir konuflmac› kat›ld›. 

Seyhan-Der ad›na yap›lan ko--

nuflmada da “yoksullar›n yazar› Or--

han Kemal” anlat›ld›. 

48 kiflinin kat›ld›¤› program›n

birinci günü R›fat H›n›s’›n müzik

dinletisinin ard›ndan sona erdi.

2. günde ise Naz›m Hikmet’le

ilgili söylefli, Naz›m Hikmet fliirle--

rinden yorumlar, Ahmet Arif ile il--

gili söylefli ve onun fliirlerinden yo--

rumlar yap›ld› ve Kurtulufl Savafl›

Destan› anlat›ld›.

“Yaflamaya Dair- Naz›m Hikmet

“adl› söylefliye Çukurova Üniversi--

tesinden Prof. Dr. Çetin Derdiyok,

fiair Zeki Karaaslan, Araflt›rmac›

Ali Selçuk ve Sendikac›-fiair- Ya--

zar Hasan Biber kat›ld›lar.

Hasan Biber, en güzel fliirlerin

emek üzerine yaz›lanlar oldu¤unu

söyledi. Ülkemiz ayd›nlar› koruma--

c›d›r, ikirciklidir, temkinlidir. Dev--

rimci ayd›nlar ise yaflamlar›ndan

ödün verirler dedi. Naz›m Hik--

met’in de bunlardan biri oldu¤unu

ifade etti.

15 dakikal›k bir aradan sonra ise

bu kez “33 Kurflun-Ahmed Arif”

söyleflisine geçildi. 

Söyleflinin ard›ndan Halise Tek--

bafl, Mansur Ekmekçi Ahmed

Arif’in fliirlerini okudular.

Son bölümünde ise senarist-ti--

yatrocu ve ressam Yusuf Kenan

Üçer’in slaytlarla Naz›m Hikmet’in

Kurtulufl Savafl›’ndan kesitler oku--

du.

ÖÖzzggüürr TTuuttssaakk FFiilliizz GGeenncceerr HHeerrkkeessii RReessiimm SSeerrggiissiinnee BBeekklliiyyoorr

Tecrite Direnen Renkler

Adana’da Naz›m Hikmet, Orhan Kemal
ve Ahmet Arif An›ld›
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Yürüyüfl Susturulamaz!
Yürüyüfl dergisi okur-

lar› dergiyi yoksul halk›n

yaflad›¤› mahallelere u-

laflt›rmaya devam ediyor. 

2 Haziran günü

Malatya’n›n Paflaköflkü

Mahallesi’nde yap›lan sa-

t›flta K›l›çtaro¤lu’nun sola

umut olamayaca¤› ve

AKP’nin ‹srail iflbirlikçi-

li¤i anlat›ld›. 2 saat içinde

27 dergi halka ulaflt›r›ld›. 

Elaz›¤’da yap›lan dergi

sat›fl›nda ise yine polisin

keyfiyetiyle karfl› karfl›ya

kal›nd›. 3 Haziran günü

Hozat Garaj›’nda derginin

sat›fl›n› yapan Murat

Çeçen, Mehmet Türker ve

Volkan Baran’a dergi sa-

t›fl›ndan bir gün sonra

70’er TL para cezas› kesil-

di¤ine dair tebligatlar gön-

derildi. 

Mersin’de 5 Haziran günü Yeniflehir ‹lçesi 45 Evler

Mahallesi’nde yap›lan sat›flta 22 dergi halka

ulaflt›r›ld›. 

‹stanbul Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi’nde Hey--

kel Meydan›’nda yap›lan eylemin ard›ndan Yürüyüfl

önlükleri giyilerek Gülsuyu halk›na Ferhat'lar›n ve

Engin'lerin sesi tafl›nd›. 15 kiflinin kat›ld›¤› eylemde

80 dergi da¤›t›ld›. 

Avukat Hakan Karada¤
Yaflam›n› Yitirdi

Ça¤dafl Hukukçular

Derne¤i (ÇHD) Yönetim

Kurulu Üyesi Av. Hakan

Karada¤ 3 Haziran gece--

si vefat etti. Karada¤ için

ÇHD taraf›ndan ‹stanbul

Barosu önünde 4 Hazi--

ran günü anma yap›ld›. 

Anmada Av. Hakan

Karada¤’›n müvekilleri,

‹stanbul Barosu Baflkan›

Av. Muammer Ayd›n,

Karada¤ için birer ko--

nuflma yaparak ailesine ve sevenlerine baflsa¤l›¤› diledi--

ler. Ard›ndan söz alan ‹stanbul ÇHD Genel Baflkan› Av.

Taylan Tanay bir konuflma yaparak; Karada¤’›n ezilen--

lere ve yoksullara hayat›n› adayan bir avukat oldu¤unu

söyledi. Son olarak konuflma yapan ÇHD Genel Baflka--

n› Av. Selçuk Koza¤açl›, Hakan Karada¤’›n sürekli  dev--

rimcilerin yan›nda oldu¤unu, ‘96 Ölüm Orucu s›ras›nda

tutsaklar›n sorunlar›yla ilgilendi¤ini belirtti. 

Karada¤’›n cenazesi anma program›n›n ard›ndan Ar--

mutlu Cemevi’ne götürüldü. Burada yap›lan törenin ar--

d›ndan Karada¤ memleketi Adana’ya u¤urland›.

Avukat Hakan Karada¤ için TAYAD’l› Aileler bir

yaz›l› aç›klama yay›nlad›. “Dostumuz Hakan Karada¤’›

kaybettik” diyerek aç›klamaya bafllayan TAYAD’l› Ai--

leler; Karada¤’›n dostlu¤unu hep yanlar›nda hissettikle--

rini ve onu ne kendilerinin ne de hapishanedeki tutsak--

lar›n unutmayacaklar›n› vurgulad›lar.

29 Haziran 1971’de ‹stanbul

Maltepe’de kuflat›ld›klar› evde Ma--

hir Çayan ile birlikte 3 gün direne--

rek 1 Haziran 1971’de flehit düflen

THKP-C ön--

derlerinden

Hüseyin Ce--

vahir, Der--

sim'deki me--

zar› bafl›nda

an›ld›.

D e r s i -

m'in Mazgirt

‹ l ç e s i ' n e

ba¤l› Yelde--

¤en Köyü'n-

de (fiöbek)

bulunan me--

zar› bafl›nda

6 Haziran günü Halk Cephesi Tem--

silcili¤i taraf›ndan düzenlenen an--

mada, k›z›l bayraklarla "Dersim’li

Cevahir”in direnifli selamland›.

Halk Cepheliler  "Devrim fiehitleri

Ölümsüzdür" pankart› açarak dü--

zenledikleri anmada, "Hüseyin Ce--

vahir Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin,

Ulafl, Kurtulufla Kadar Savafl, Dev--

rim fiehitleri Ölümsüzdür" slogan--

lar› att›lar ve Cevahirler’i anlatan

bir yaz› okudular. Okunan yaz›n›n

ard›ndan  Bize Ölüm Yok ve Hakl›--

y›z Kazanaca¤›z marfllar› söylendi

ve mezara k›z›l bayraklar as›ld›.

Daha sonra kat›lan köylülerle bir--

likte çay içilip Hüseyin Cevahir’in

direnifli ile ilgili sohbetler edildi.

Cevahir’i tan›yan yafll›lar Cevahir’i

anlatarak ona olan sayg› ve sevgile--

rini dile getirdiler.

Hüseyin Cevahir
Mezar› Bafl›nda An›ld›
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Mayk›l Ceks›n sizden masumdu

Mist›r Obama. Çünkü, sadece derisi-

nin rengini beyazlaflt›rmak istemiflti

o. Ve nice çabadan sonra, k›smende

olsa baflard› bunu. Art›k derisi beyaz-

d›r Mayk›l’›n. Peki ya siz Mist›r Oba-

ma? Sizin nereniz beyaz?

Sorunumuz bu ve biliriz ki, bu soru

‘ Obamania’ ya ayk›r›d›r. Olacak elbet-

te bu ayk›r›l›k. Çünkü biz, omuzlar›m›z

üstünde kendi karakafam›z› tafl›yoruz.

Ve sizin hoflunuza gitmese bile, do¤ru-

su biz bundan gurur duyuyoruz...

Sorumuzun cevab›, oturdu¤unuz

Saray’›n ad›nda ve asl›nda vard›r. Ve

dahas›, o siyahi ayd›nl›¤›n ölümsüz

sesi Frantz FANON hakl›d›r: “ Bütün

beyazl›klard›r beni yakan...”

Ve sizin Mist›r Obama, ruhunuz

beyaz. Çünkü siz, Beyaz Adam’›n

binbir maskesinden birisiniz. Sam

Amca’n›n kanl› ellerine geçirilmifl

kara bir eldivenden baflka bir fley de-

¤ilsiniz. Ki bir eldiven olarak tercih

edilmenizin nedeni de belli. Öyle ya,

Beyaz Adam’›n insan içine ç›kaca¤›,

sizden baflka yüzü kalmam›flt›r..

“Özgürlü¤ün sevdal›s› de¤ilsek bu

dünyada bir hiçiz diyordu Fanon. Ve

flimdi siz, özgürlük düflman› bir maki-

nenin çarklar›na sürülmüfl gres ya¤›n-

dan ibaretsiniz. Halklar›n özgürlü¤üne

kasteden emperyal cellad›n, son moda

kukuletas›ndan baflka bir fley de¤ilsi-

niz. Ki size siyasetin Mayk›l Ceks›n’›

demek bile, masum kal›yor yüklendi-

¤iniz kanl› misyonun yan›nda.

Memleketimizin güzide flaflk›nla-

r›, size mektup yaz›p “özgürlük” iste-

mifller. Herhalde, bu arzuhalleri çok

güldürmüfltür sizleri. Öyle ya, kap-

tan köflküne oturdu¤unuz makinan›n

varoluflu, halklar›n özgürlü¤ünü yok

etmek üstüne kuruludur. Ki cümle

halklar› yakan beyazl›¤›n›zla, sömür-

gecilerin en beyaz› flimdi sizsiniz

Mist›r Obama...

Ve elbette, surat›n›za ayna tutup

kirli beyaz›n›z› gösteren Fanan, yine

hakl›d›r: “Sömürgecinin ihtiflam ve

imtiyaz› kesinlikle sömürüye dayan›r.

Sömürülenler ise ilanihaye yoksullu¤a

mahkumdurlar. Sömürünün devam›

ise, gittikçe artan bask›y› gerektirir.”

Renginizle örtbas edilmeye çal›fl›-

lan sisteminizin özetini ise, Che söy-

ler: “.. Emperyalizm varoldukça, öteki

ülkeler üzerindeki egemenli¤ini sür-

dürecektir. Bugün, bu egemenli¤in

ad›, yeni sömürgeciliktir.. Gizlisiz,

sakl›s›z, pervas›z vahflet ve zorbal›k,

yeni-sömürgecilerin en son silah›d›r.”

Ve flimdi siz, o silah› kuflanarak

‘küresel köy’ dedi¤iniz dünyan›n fle-

rifli¤ine soyunmufl bir kovboysunuz.

Bafltan aya¤a sömürüye bulanm›fl be-

yaz bir kovboy hem de...

‘Patrice Lumumba’ ad›n› hiç duy-

dunuz mu Mist›r Obama? Ülkesinin

seçilmifl devlet baflkan›yken, ait oldu-

¤unuz emperyal sistem taraf›ndan

Kongo’ da katledildi. Kara derili bir

Afrikal›’yd› Lumumba. Yurtseverdi

ve Beyaz Adam’a ruhunu satmad›¤›

için katledildi. ‹flte bu cinayetin gerçe-

¤ini Birleflmifl Milletler toplant›s›nda

aç›klayan Che, ‘beyaz uygarl›¤›n›z’›n

ne ve nas›l oldu¤unu aç›kl›yordu: 

“... Bugün, özgür insanlar olarak

gözlerimiz yeni ufuklara aç›l›yor, sö-

mürge köleleriyken göremediklerimi-

zi fark ediyoruz: ‘Bat› uygarl›¤›’, par-

lak görünümünün alt›nda, bir s›rtlan

ve çakal sürüsünden baflka bir fley de-

¤ilmifl me¤er.. Bunlar silahs›z halkla-

r› yutarak beslenen canavarlar. ‹flte,

emperyalizm insan› bu hale getiriyor,

imparatorluklar›n “beyaz adam›”n›n

belirleyici özellliklerini bu canavar-

l›klar oluflturuyor...”

Sahi, söyler misiniz Mist›r Oba-

ma, seçim kampanyan›za neden onca

dolar ak›tt› acaba tekeller? Dememiz

o ki, canavar ayn› canavard›r. Tan›yo-

ruz sizi; yalanlar›n›zdan, bombalar›-

n›zdan, iflkence ve iflgallerinizden,

IMF’nizden, CIA’n›zdan ve iflbirlik-

çilerinizden biliyoruz sizi..

Ve ayn› konuflmas›nda Che, nice-

dir sahip oldu¤umuz bir insanl›k bil-

gisini de özetliyordu: “.. tenleri baflka

günefller alt›nda koyulaflm›fl, de¤iflik

pigmentlerle renklenmifl halklar›n

temsilcileri.. ‹nsanlar aras›nda farkla-

r›n derilerin renginden de¤il, üretim

araçlar› sahipli¤inden, üretim iliflkile-

rinden kaynakland›¤›n› tam olarak ve

apaç›k biçimde anlam›fllard›r...”

Tam da bu yüzden, apaç›k ilan

ediyoruz ki, derisi siyah bir Bush’tan

ibaretsiniz Mr Obama. Ayn› emperyal

mada lyan ›n

yüzsüz yüzle-

risiniz. Ki o

malum flafl-

k›nlar “Oba-

mania” yan›lsa-

mas›na kap›lsalar

da, yumru¤unu dal-

galand›ran sürevencileri

de vard›r hayat›n...

Elbette, bizim de bir çift sözümüz

var size. Ama biz “yeni” bir fley söy-

lemeyece¤iz. Kula¤›m›z›n içindeki o

Beyaz Adam’›n zaman›nda karakafal›

Che’den duydu¤u hayk›r›fl›m›z› yine-

liyoruz sadece: 

“.... Bizler ayn› sefaleti çeken, ay-

n› duygular› paylaflan, ortak düflman-

lara sahip olan, ayn› özel gelece¤i öz-

leyen ve dünyan›n tüm dürüst insan-

lar›n›n deste¤inden yararlanan.. bir

ailenin evlatlar›y›z.

“... bu büyük insan kitlesi “Yeter!”

demifl ve yürüyüfle geçmifltir. Devlerin

bu yürüyüflü gerçek ba¤›ms›zl›¤a, u¤-

runa bir fley elde edemeden binlerce

kez öldükleri gerçek özgürlü¤e kavufl-

malar›na dek durmayacakt›r.”

Beyaz Saray’›n›z›n dünyaya hük-

medemeyece¤i bir gelece¤e do¤ru

düfle kalka, öle kala, vurufla dövüfle

yürüyoruz. Ötesini de flair Langstan

Hughes söyler:

“Zenciyim ben

Gece gibi

Afrika’n›n derinlikleri gibi kara

Köleydim her zaman 

Saray basamaklar›n› temizledim

Eski Roma’da

Washington’da ayakkab› boya-

maktay›m flimdi

Emekçiydim her zaman

M›s›r’da piramitleri kuran benim

Benim harc›n› karan gökdelenle-

rin.”

Hayat› ezilen hayalleri k›r›lan,

eme¤i sömürülen, bedeni iflkenceye,

ülkesi iflgale u¤rayan biziz. Biz, yer-

yüzünün lanetlileri ve cümle karaka-

fal› halklar olarak, “siyah” maskeni-

zin ard›nda bile tan›d›k sizi. Siz, ‘Be-

yaz Adam’s›n›z Mist›r Obama. 

* Ernesto Che Guevara / Politik

Yaz›lar / Yar yay›nlar›

S‹Z ‘BEYAZ ADAM’SINIZ!
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Bir televizyon kanal›na ç›kar›l-

m›fl olan ““yyeeflfliilllleerrddeenn”, “ççeevvrree hhaa--

rreekkeettlleerriinnee”” kadar de¤iflik konular-

da protestolara kat›lm›fl bir protesto-

cu, konuflmas›nda bir çok konuya

de¤iniyor.

Kuflkusuz kendi görüfllerini ifade

edebilir. Ama konuflmas›n›n bir ye-

rinde; ““aannnneemmiizz vvee bbaabbaamm››zz ggiibbii ssii--

yyaasseett yyaappmmaamm››zz,, kkoommiikk oolluurr” di-

yordu.

“Annesi ve babas› gibi siyaset

yapmas›” n›n neresinin “komik” ol-

du¤unu, neden komik oldu¤unu be-

lirtmifl de¤ildir. Hem araçlar›, yön-

temleri farkl› olsa da siyaset yapma-

n›n neresi komiktir?

Bir kere siyasete bak›fl aç›s›nda

temelde farkl› bir bak›fl aç›s›n›n ol-

du¤u ortadad›r. Siyaset, hele halk›n

sorunlar›n› ilgilendiren siyaset söz

konusu ise ciddiye al›nmak zorunda-

d›r. 

“Annesinin, babas›n›n siyaset

tarz›n›” be¤enmeyen bu protestocu

ise ssiiyyaasseettii FFaacceebbooookk’’ttaa yapt›¤›n›

balland›ra balland›ra anlatt›. As›l ko-

mik olan onun Facebook’ta 3-5 kifli

ile vakit geçirmesini siyaset yapmak

olarak anlatmas›d›r.

““AAnnnneessiinniinn,, bbaabbaass››nn››nn” be¤en-

medi¤i siyaset yapma tarz›nda; bu

ülkenin yoksullar›n›n yaflad›¤› her-

yere devrimciler girmifl, orada yok-

sul halk› örgütlemeye çal›flm›flt›r. 

Bu öylesine bir tarzd›r ki, burada

halk›n ac›lar›, sevinçleri, yokluklar›,

yar›na iliflkin düflleri paylafl›l›r. Yok-

luklarda, ac›larda birlikte paylafl›l›r.

Birlikte gülünür, birlikte a¤lan›r.

Halkla böylesine iç içedir devrimci-

ler. Halk› masa bafl›nda de¤il, yafla-

m›n içinde tan›m›flt›r devrimciler.

Halkla yüz yüze gelmeyi, halk›n

içinde olmay›, küçümseyen, bunlar›

sürdürmeyi komik bulanlar halk› ta-

n›mazlar, halk› bilmezler. Hem onla-

r›n halka karfl› tafl›yacaklar› bir so-

rumluluklar› da yoktur.

Bu anlay›fl› savunanlar›n yaflama,

halka dair bir sorumluluklar› yoktur.

Halk için fedarakl›k nedir bilmezler.

Halk› örgütlemek, halk›n sorunlar›

için mücadele etmek diye bir sorun-

lar› hiç mi hiç olmam›flt›r.

Asl›nda burun k›v›rd›klar› fley,

örgütlü mücadeledir. Örgütlü müca-

deleye tahammülsüz olufllar›d›r. So-

rumsuz, mücadele diye bir sorunu

olmayanlar›n ruh halidir savunulan.

Halk› unutarak, halk› bir kenara b›ra-

karak yap›lacak hiç bir faaliyet gelifl-

tirici olmayacakt›r. 

Facebook’ta oluflturulan arkadafl

gruplar› ile sürdürülen tart›flmalar,

sohbetler, ise “hoflça vakit geçir-

mek” için harcanan zamandan baflka

bir fley de¤ildir. O nedenle de, ““AAnn--

nneemmiizziinn,, bbaabbaamm››zz››nn”” siyaset tarz›

ile k›yaslamak durumunda olmay›z.

“Annemiz, babam›z gibi siyaset
yapmayaca¤›z?”

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee

Emekçiler soygun paketini
kabul etmiyor

‹spanya- ‹spanya’da da tekellerin krizin faturas›n›

emekçilerin üzerinden ç›kartmaya çal›fl›yor. Hükümet

2010 ve 2011 y›llar›nda memurlar›n maafllar›ndan

yapaca¤› yüzde 5 kesintilerle 15 milyar avroyu tekellerin

krizini atlatmak için kullanacak. Hükümetin “tasarruf” ad›

alt›nda yapt›¤› bu kesintileri protesto etmek için memurlar

greve gitti.

‹spanya’da 8 Haziran’da okullar, hastaneler, havaalan-

lar› ve devlet daireleri kapal› kald›.

Göçmenler için miting
Fransa-- Frans›z emperyalizminin oturum izni

vermedi¤i “Ka¤›ts›z” göçmenler, oturum hakk› için ay-

lard›r direniflteydiler. Frans›z polisi, 3 Haziran günü Pa-

ris Bastille Meydan›’nda oturma eylemi yapan göçmen

iflçilere sald›rarak onlar› zorla meydandan ç›kard›. 

Ancak ertesi gün ka¤›ts›zlar, yeniden meydana dö-

nerek oturma eylemini sürdürdüler. 6 Haziran’da  Pa-

ris’te çeflitli sendikalar›n ve derneklerin ça¤r›s›yla ka-

¤›ts›zlarla dayan›flma için Opera Meydan›’nda bir mi-

ting yap›ld›. 

‹flçi ve ö¤rencilerden soygun
paketine protesto

Danimarka- Danimarka’da hükümetin “tasarruf

paketi” ad› alt›nda yürürlü¤e koymak istedi¤i soygun

kararlar› onbinlerce iflçi ve ö¤renci taraf›ndan protesto

edildi.

Kopenhag hükümetinin 48 milyar kronluk (6.5 mil-

yar Euro) soygun plan›n› ülkenin dört bir yan›ndan

gelen 80 bin kifli, parlamento meydan›nda protesto etti. 
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‹srail’in yard›m gemisine sald›r›s›

Avrupa’da da protesto ediliyor.

Yap›lan eylemlerle katliam lanetle-

niyor. 

Almanya-Berlin: Berlin'de 5

Haziran’da  ‹srail protesto edildi. 

Alman, Filistinli ve Türkiyeli der-

neklerin destekledi¤i yürüyüflte Halk

Cepheliler de k›z›l bayraklarla yeral-

d›. Yaklafl›k 2 saat süren yürüyüflün

ard›ndan yap›lan konuflmalarda;

Gazze’ye giden gemide bulunan bir

Alman yaflad›¤› olaylar› ve gördük-

lerini anlatt›.

Avusturya-Viyana: 4 Hazi-

ran’da binlerce insan Viyana merke-

zindeki Opera'n›n önünde toplan-

maya bafllad›. Çok say›da Türkiyeli

ve Arap kökenli göçmenin kat›ld›¤›

yürüyüflte  Avusturyal› sol örgütler

de yerlerini ald›lar. Eylemde, ‹srail

ve ABD emperyalizmini lanetleyen

dövizlerle Filistin bayraklar›

tafl›nd›. Yürüyüfle Halk Cephesi

pankart, döviz ve k›z›l bayraklarla

kat›ld›. Yol boyunca Halk Cephe-

si'nin “Siyonist Katliam›n Sorumlu-

su Emperyalizmdir” bafll›kl› Türkçe

ve Almanca bildiri da¤›tt›lar. Yürü-

yüfl, Viyana'n›n merkezindeki Ring

Caddesi üzerinden D›fliflleri Bakanl›-

¤›'na kadar devam etti. Meydanda

kurulu olan sahneden ‹srail sald›r›-

s›nda hayat›n› kaybeden insanlar

isimleri say›larak  an›ld›. Eylem ya-

p›lan konuflmalarla sona erdi.

‹sviçre: ‹srail'in yapt›¤› katliam›

protesto etmek için 5 Hazi-

ran’da Aufbau, Filistin'le Da-

yan›flma Grubu, Halk Cephe-

liler ve Bir-Karl›lar baflta ol-

mak üzere ‹sviçreliler ve Türkiyeli

devrimci örgüt taraftarlar›n›n kat›l-

d›¤› bir eylem yapt›. 200 civar›nda

kiflinin kat›ld›¤› eylem Clarapltz

Meydan›’nda yap›lan konuflmalarla

bafllad›. S›ras›yla Aufbau, Halk

Cepheliler ve Filistin Dayan›flma

Grubu konuflmalar›n› yapt›.

Ard›ndan marfllarla, sloganlarla

yürüyüfle geçildi. Clarapltz'dan s›ra-

s›yla Markpltz, Barfüssepltz, He-

uwage'ye yürüyen eylemciler, He-

uwage'deki hapishane önünde “Si-

yasi Tutsaklara Özgürlük” sloganla-

r› atarak da¤›ld›.

Fransa-Blois: 2 Haziran’da

Blois'da,  Halk Cephesi, Frans›z Ko-

münist Partisi, Yeni Anti-Kapitalist

Partisi, Filistin’le yard›mlaflma Der-

ne¤i, Eflitli¤in Dostlar› Derne¤i ve

baz› sendikalar ortaklafla bir yürüyüfl

düzenlediler.

Valilik önünde toplanan kitle, Blo-

is merkezine do¤ru yürüyüfle geçti.

Yaklafl›k 500 kiflinin kat›ld›¤› yürü-

yüflte “Katil ‹srail ‹flbirlikçi Obama-

Sarkozy”, “Filistin Kazanacak-Filis-

tin Yaflayacak” sloganlar› at›ld›.

Eylemin sonunda bir konuflma

yapan Halk Cephesi üyesi, “…biz

buraya kimseyle bar›flmaya da gel-

medik, biz buraya emperyalizme,

kapitalizme, Siyonizme olan nefre-

timizi, kinimizi duyurmaya gel-

dik…” dedi. Di¤er kurum temsilci-

lerinin de yapt›¤› konuflman›n ar-

d›ndan eylem sona erdi.

Paris: ‹srail'e karfl› yap›lan göste-

rilerin en büyü¤ü 5 Haziran’da  Pa-

ris'te düzenlendi. Çeflitli siyasi parti

ve dernekler taraf›ndan ortaklafla or-

ganize edilen yürüyüfl Bastille Mey-

dan›’ndan bafllad›. Frans›z sol ve

sosyalist siyasi partilerinin ve Fran-

s›z iflci sendikalar›n›n yan›s›ra Fran-

sa'da bulanan Filistin ile dayan›flma

derneklerinin de kat›ld›¤› yürüyüfle

Türkiyeli devrimci çevreler de kendi

pankartlar› ve sloganlar› ile yer ald›.

En önde sembolik "Mavi Marma-

ra" gemisinin çekildi¤i kortejlerin he-

men tamam›nda Filistin bayraklar›

yer ald›. Ve tüm kortejlerde en çok at›-

lan sloganlar "Katil ‹srail, ‹flbirlikçi

Obama - Sarkozi" "Özgür Filistin ",

"Hepimiz Filistinliyiz" oldu. En cofl-

kulu anlar ise birçok kez tekrar edilen

‹srail ve ABD bayraklar›n›n yak›lma-

s› gösterileri s›ras›nda yafland›.

Halk Cepheliler Frans›zca olarak

haz›rlad›klar› “Katliam›n Sorumlu-

su Emperyalizm’dir” imzal› bir pan-

kart ve çeflitli Frans›zca dövizlerle

yürüdüler.

Yürüyüfl sonunda ‹srail devletinin

suçlar›ndan dolay› yarg›lanmas›, ‹sra-

il mallar›n›n boykot edilmesi istendi.

Berlin’de IIrkç›l›¤a KKarfl›

Piknik 

Berlin’de 6 Haziran’da, ›rkç›l›¤a

karfl› kardefllik sofras› pikni¤i yap›l-

d›. Piknik alan›na “Irkç›l›¤a Karfl›

Kardefllik Sofras› Pikni¤imize Hofl-

geldiniz”, “Nurhan, Cengiz, Ah-

met’e Özgürlük” pankart› ve Filistin

bayra¤› as›ld›. Programda ilk olarak

Anadolu Federasyonu temsilcisi ko-

nufltu. Konuflman›n içeri¤inde, Ana-

dolu Federasyonu’nun kuruldu¤un-

dan bugüne kadar yapt›¤› çal›flmala-

r› hakk›nda bilgi verildi.  Anadolu

Federasyonu’na yönelik bask›lar, tu-

tuklanan üyeleri hakk›nda, Alman-

ya’n›n yapt›¤› hukuksuzlu¤a de¤i-

nildi. Daha sonra, Almanya’da göç-

menlere yönelik ›rkç› sald›r›lar ve

özellikle gençlerin ve çocuklar›n ya-

flad›¤› ayr›mc› uygulamalara dikkat

çekildi. Ancak bütün bu sorunlara

karfl› örgütlü mücadele edildi¤inde

sonuç al›naca¤› vurgusu yap›ld›. 

Gazze’ye giden yard›m konvoyu-

na yap›lan bask›n ve katliam lanet-

lendi. AKP’nin ikiyüzlü ve riyakar

politikas› teflhir edildi.

Son olarak kitleye, sorunlar›m›-

z›n çözümü örgütlü ve birlikte mü-

cadeleden geçti¤i vurguland›. Pikni-

¤e 200’ü aflk›n insan kat›ld›.
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28 Nisan’da Almanya'n›n Nürn-

berg kentinde bir göçmen genç ›rk-

ç›lar›n sald›r›s› sonucu a¤›r yaralan-

d›. Sald›rgan ›rkç› Freien Netz Süd

üyesi... Daha önce iki kez ›rkç› sal-

d›r›dan gözalt›na al›nm›fl ve SER-

BEST b›rak›lm›fl faflist birisi. 

Son sald›r› ›rkç› Furth polis flefi

taraf›ndan radikal sol ve radikal sa¤

aras› çat›flma gibi gösterilmeye çal›-

fl›ld›. Sald›r›n›n gerçekleflti¤i metro-

daki kamera görüntüleri SAKLAN-

DI... 

Sald›r› ve sonras› geliflmeler

göstermektedir ki, ›rkç›l›k ve ›rk-

ç› sald›r›lar Alman devleti tara-

f›ndan politika olarak desteklen-

mektedir. Devlet deste¤ini arka-

s›na alan ›rkç›l›k, Avrupa’n›n bü-

tün emperyalist ülkelerinde h›zla

geliflmekte ve ›rkç› sald›r›lar art-

maktad›r. 

Bu durumda Avrupa’da yaflayan

göçmen halklar›n ›rkç›l›¤a karfl› bir-

leflmekten, örgütlenmekten ve mü-

cadele etmekten baflka flans› yoktur. 

Irkç› sald›r›larla, bu sald›r›lara

gösterilen tepkilere bakt›¤›m›zda

bunun zorunlulu¤u kendini çok da-

ha fazla dayatmaktad›r. 

Aksi halde Nürnberg’te yaflanan

olayda oldu¤u gibi polis, olay› afl›r›

sa¤ ve afl›r› sol radikallerin aras›nda

ç›kan bir çat›flma gibi lanse etmeye

çal›fl›r. Bir de ortaya yeterince tepki

konmam›flsa ›rkç› sald›r›lar›n üzeri

""iikkii ggrruupp aarraass›› ççaatt››flflmmaa"" demago-

jisi ile örtülecektir.

Irkç› sald›r›lar her geçen gün da-

ha da artacakt›r. Kald› ki, göçmen-

lere yönelik sald›r›lar sadece ›rkç›-

lar›n fiziki sald›r›lar›ndan ibaret de

de¤ildir. Emperyalizmin kriziyle

bahane edilerek ekonomik, sosyal

haklar›m›za yönelik sald›r›lar da

›rkç› bir temelde pervas›zlaflmakta-

d›r. Emperyalistler, bo¤az›m›zdan

geçen bir lokma ekme¤in nas›l kü-

çültülece¤inin hesaplar›n› yap›yor-

lar. E¤itimde, sa¤l›kta, sosyal hiz-

metlerde varolan haklar bir bir bu-

dan›yor. ‹flsizlik oranlar› Avrupa'da

da h›zla art›r›yor. Avrupa halklar›-

n›n sisteme karfl› büyüyen memnu-

niyetsizli¤i ›rkç› politikalarla göç-

menlere yöneltiliyor. Emperyaliz-

min bu politikas›n›n bofla ç›kar-

t›lmas›, göçmen halklar›n yan›n-

da Avrupa ülkelerindeki halkla-

r›n da görevidir. 

Bu yan›yla ›rkç›l›¤a karfl› mü-

cadele, ayn› zamanda halklar

aras›nda dayan›flmay› güçlendir-

mek demektir. Emperyalist dev-

letler halklar› bölmeye, birbirine

düflman yapmaya çal›fl›rken, biz

devrimciler halklar›n kardeflli¤i te-

melinde birlikte mücadeleyi geliflti-

rerek ›rkç›l›¤a karfl› mücadele ede-

lim.

HALKLAR B‹RLEfiMED‹KÇE
IRKÇILIK CAN ALMAYA

DEVAM EDECEK 

AVRUPA’dakiB‹Z

Almanya’da 28 Nisan’da

Nürnberg Metrosu’nda gerçekle-

flen ›rkç› sald›r›y› protesto etmek

için 8 May›s’da yap›lan yürüyüfl-

lerin ikincisi 29 May›s’ta ““FFAA--

fifi‹‹ZZMMEE KKAARRfifiII OOMMUUZZ OOMMUU--

ZZAA”” slogan› alt›nda Fürth'te

yap›ld›.

Fürth’de yap›lan yürüyüflün

birinci bölümüne 880000 kkiiflflii kat›ld›.

Yürüyüfl güzargah›nda bulunan

Naziler’e ait iki ifl yeri polis tara-

f›ndan s›k› korumaya al›nd›.

Yürüyüflün ikinci bölümünün

yap›laca¤› Nürnberg'e gitmek is-

teyenlere metroda polis sald›rd›,

çok say›da kifli yaraland›. 5 kifli

gözalt›na al›nd›.

Yürüyüflün ikinci bölümünün

bafllayaca¤› Nürnberg Plarrer

Meydan›’nda toplanan kitlenin

say›s› 22000000'i geçti. Burada

yap›lan konuflmalar›n ard›ndan

Ludwigstrasse-Karolinenstrasse-

Lorenzkirhe güzergah›ndan, bitifl

noktas› olan Kornmark Meyda-

n›’na do¤ru sloganlarla yürüyüfle

geçildi. Yürüyüfl Kornmark'taki

DGB sendika binas› önünde ya-

p›lan konuflman›n ard›ndan sona

erdi.

Irkç› sald›r› sonras› Nürnberg

Halk Kültür Evi de dahil olmak

üzere bir çok dernek ve sendika-

lar›n kat›l›m› ile oluflturulan SO-

L‹-KOM‹TE adl› platform fafliz-

me karfl› etkinliklerine devam

edece¤ini aç›klad›. 

Almanya’da da krizin faturas› halka

kesiliyor. Merkel hükümeti tekellerin içi-

ne düfltü¤ü krizi atlatmak için 2014 y›l›na

kadar bütçeden 80 milyar Avroluk “tasar-

ruf paketi” haz›rlad›¤›n› aç›klad›. PPaakkeettttee

eenn bbüüyyüükk ppaayy›› ssoossyyaall ggüüvveennlliikk ssiisstteemmiinn--

ddee yyaapp››llaaccaakk kkeessiinnttiilleerr oolluuflflttuurruuyyoorr.. 

Pakete göre; iiflflssiizzlliikk vvee ssoossyyaall yyaarr--

dd››mm kkoonnuussuunnddaa iiflfl aajjaannssllaarr››nnaa ddaahhaa

ggeenniiflfl ttaakkttiirr yyeettkkiissii vveerriilliiyyoorr.. ‹‹flflssiizzlliikk

ppaarraass›› vvee iillaavvee yyaarrdd››mmllaarr ssiilliinneecceekk,,

ttooppllaamm yyaarrdd››mm ssüürreessii kk››ssaalltt››llaaccaakk.. KKii--

rraa yyaarrdd››mm›› aallaannllaarraa vveerriilleenn ››ss››nnmmaa ggii--

ddeerrii iippttaall eeddiilleecceekk.. EEbbeevveeyynn ppaarraass››nn--

ddaann ttooppllaamm mmiikkttaarr 11880000 AAvvrroo’’ddaann

11220000 AAvvrroo’’yyaa iinnddiirriilleecceekk.. HHaarrttzz 44 yyaarr--

dd››mm›› aallaannllaarraa hhiiçç ööddeennmmeeyyeecceekk,, 1100 bbiinn

mmeemmuurr 22001144 yy››ll››nnaa kkaaddaarr iiflfltteenn çç››kkaarr--

tt››llaaccaakk..

Pakete karfl› ise muhalefet partileri,

sendikalar ve çeflitli kitle örgütleri eylem

yapmaya haz›rlan›yor.

Tekeller için Almanya’da
soygun paketi

Faflizme Karfl› 
Omuz Omuza



Kim pprovokatör?

8 Haziran 2010 tarihli Yeni Öz-

gür Politika’da bir haber:

“Provokasyona davet

‹ran Gazze’ye uygulanan ambar-

goyu delmek amac›yla Devrim Mu-

haf›zlar› eflli¤inde iki gemi göndere-

cek... 

Tahran yönetimi ald›¤›...

kararla bölgeyi savafl alan›-

na çevirecek. ‹ran K›z›lay’›,

bu hafta içerisinde Gazze

ablukas›n› ‘delmek’ için iki

gemi gönderece¤ini duyurdu.”

H›rs›z›n hiç mi suçu yok diyesi

geliyor insan›n?

Gazze’ye ambargo provokasyon

de¤il, ambargoyu delmek provoka-

syon öyle mi? 

Düflünce bir kez çarp›klafl›nca

böyle oluyor iflte.. 

Tafl atma... da Ne Atarsan
At Çal›flmalar›

Daha önce Hakkari’de ““ttaaflfl aattmmaa,, ttoopp

aatt”” diyerek bir kampanya yürütülmüfltü.

Evvelki hafta, yine Hakkari’de bu kez

polisler eflli¤inde çocuklara maket uçak

yap›m› ö¤retilip, yar›flma yapt›r›ld›. “Tafl

atma uçak at” diye yazd› gazeteler. 

Bu hafta yine bir ““ttaaflfl aattmmaa,, bbiillmmeemm

nnee yyaapp”” hikayesi daha.. 

10 Haziran 2010, Hürriyet.. Bafll›k:

““DDiiyyaarrbbaakk››rr eemmnniiyyeettii ttaaflfl aattaann ççooccuukkllaa--

rr››nn hhaayyaatt››nn›› ddee¤¤iiflflttiirriiyyoorr””...... 

Peki bu sefer ne tutuflturmufllar çocuk-

lar›n eline derseniz. 

Bafll›k flöyle devam ediyor: “Polisler-

le ççiimm hhookkeeyyii oynuyorlar”

Tafl atma, çim hokeyi oyna!

Çocuklara ne oynatacaklar›n›, ellerine

ne vereceklerini flafl›rd›lar. Ne deneseler

bofluna gidiyor; çocuklar bir elleriyle to-

pu, uça¤› tutsalar bile, ötekinde yine tafl

tafl›yorlar. 

B›rakmay›n çocuklar, tafllar›n›z› b›-

rakmay›n. Tafllay›n çocuklar, sizi kand›r›-

lacak çocuk gibi görenleri tafllay›n!

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

BBiizzee,, bbuu ddüünnyyaann››nn

ssöömmüürrüülleennlleerriinnee vvee ggeerrii

bb››rraakktt››rr››llmm››flflllaarr››nnaa

ddüüflfleenn ggöörreevv,, eemmppeerryyaalliizzmmii

aayyaakkttaa ttuuttaann tteemmeelllleerrii

yy››kkmmaakktt››rr..
Che

‹srail’in ““Milli GGünü” nedeniyle yyap›lan rresepsiyonda ppastay›

‹srail BBüyükelçisi’nin kkar›s› iile TT. CC. MMilli SSavunma BBakan›

Vecdi GGönül bbirlikte kkesti. 

Mossad vve ‹‹HH

‹HH baflkan› Bülent Y›ld›r›m, bir ga-

zeteye yapt›¤› aç›klamada ülkemiz med-

yas›ndaki MOSSAD ajanlar›n›n listesi-

nin ellerinde oldu¤unu, ““ggeerreekkiirrssee bbuu

iissiimmlleerrii tteekk tteekk aaçç››kkllaayyaaccaa¤¤››nn››”” belirti-

yor.    

Bu kelimenin tam anlam›yla aymazl›k

ve gayri ciddiliktir. 

‹HH Baflkan› MOSSAD ajanlar›n› bi-

liyor ama aç›klamay›p flantaj yap›yor.. 

‹HH Baflkan› ya ne dedi¤inin fark›nda

de¤il, ya da liste var diye apaç›k yalan

söylüyor...  



Medeniyet ddedi¤in 

Türkçe’de iittifak

M. Ali fiahin, Türkçe Olimpiyatlar›’nda

madalya kazanan ö¤rencilere ödül verirken

“dünyan›n bu tablodan alaca¤› dersler var”

deyip ekliyor:

““MMeeddeenniiyyeettlleerr iittttiiffaakk›› bbuu oollssaa ggeerreekk!!””

Afrikal›s›, Asyal›s›, zencisi, sar›s› herkese

Türkçe konufltur, sonra de ki “medeniyetler it-

tifak›”.. 

fiovenizmin ad› Fethullahç›lar’›n dilinde

olmufl medeniyet!

Onlara ay›p da de¤il,
günah da!

Mavi Marmara’da 9 insan›m›z siyonistler

taraf›ndan katledildi¤inde bir çok yerde kendi-

li¤inden e¤lenceler iptal edildi... Bir tek Fet-

hullahç›lar hiç oral› olmad›lar. 

Türküler, flark›lar, oyun havalar› devam et-

ti onlar›n “olimpiyat›”nda. 

Anlafl›lan onlar Allah kat›nda ayr›cal›kl›y-

d›. Allah onlara böyle bir durumda günah yaz-

mazd›!

Bu arada, Gazze’ye gidip, “Türkçe olimpi-

yatlar›”n›n önüne geçti diye de epey bozulduk-

lar› söyleniyor. 

Mad›mak Oteli’nin sat›n al›nmas›nda yine

“problem” ç›km›fl. Alay ediyorlar Alevi halkla. 

Art›k bir nokta koyma zaman› bu alaya.

Al›n Mad›mak’›n›z› çal›n bafl›n›za demenin

zaman›. 

Biz Mad›mak’ta yak›lanlar› yaflatman›n

k›rk yolunu buluruz. 

Cemil Çiçek, tutuklu çocuklar için

diyor ki:

““aassll››nnddaa bbuunnllaarr ççooccuukk ddee¤¤iillddiirr””

Asl›nda çocuklar› tutuklayan bu politika-

n›n sahipleri de ‹NSAN DE⁄‹L!

Bu kadrolar m› halk›n 
sorunlar›n›  çözecek?

Oligarfli bir süredir düzenin solunu diriltmek için çabalasa

da halk›n deyimiyle “ yy››rrtt››kk ddiikkiiflfl ttuuttmmuuyyoorr””.. Tutmuyor, çün-

kü CHP’ye dair yaratmaya çal›flt›klar› umutlar, parti içi kavga-

lar nedeniyle bofla gitmektedir.

Deniz Baykal sonras› CHP’nin yenilendi¤ini, yeni bir bafl-

lang›ç yapt›klar›n› söyleyip halk› inand›rmaya çal›flt›lar› bir s›-

rada yeniden parti içinde iktidar kavgas› bafllad›.

Bir yanda ÖÖnnddeerr SSaavv, di¤er yanda GGüürrsseell TTeekkiinn etraf›nda

süren hizip faaliyeti ve hiziplerin çat›flmas› düzen solunun as›l

nitele¤ini bir kez daha göstermifltir.

Bir kere süren kavga bir program kavgas›, halk›n talepleri

etraf›nda süren bir kavga de¤ildir. Kavga, halk ad›na yürütülen

bir kavga de¤ildir. 

Tümüyle kendi ç›karlar› için, partiyi kimlerin, hangi hizbin

ele geçirip, kullanaca¤› üzerine kurulmufl bir kavgad›r.

Önder Sav ve özellikle Gürsel Tekin, medya taraf›ndan par-

lat›lm›fl, öne ç›kar›lm›fllard›r. Oligarflinin düzenin solunda hal-

ka alternatif olarak sundu¤u bu kadrolar bu tart›flmalar ile as›l

çaplar›n›, neyin peflinde olduklar›n› da ortaya koymufllard›r.

Yeni bir bafllang›ç yapt›klar›n› halka aç›klam›fllard›r. Peki

yeni ne var? Görüfllerinde yeni bir fley yoktu. Halka sundukla-

r› yeni bir fley yoktur. Ülkede yaflananlara dair söyledikleri ye-

ni bir fley yoktur.

PPeekkii yyeennii oollaann nneeddiirr??

Yeni olan, burjuva siyasetin ç›karc›, basit, kendilerini dün-

yan›n merkezine koyan tart›flmalar›d›r.

Önder Sav’›n ve Gürsel Tekin’in söylediklerine bir bak›n?

Biri paritinin “2 numaras›”d›r. Di¤eri, partinin ‹stanbul örgüt-

lenmesinin sorumlulul¤unu taflam›flt›r.

Anlatt›klar›nda, halk için bir fley yoktur. Tersine anlatt›klar›

seviyesiz, çirkin ve bilenen kavgalar›n› nas›l yapt›klar›n› anla-

t›yorlar. Hizipçili¤i, adam kay›rmay›, ayak oyunlar›n›, biribir-

lerinin ayaklar›n› nas›l  kayd›rd›klar›n› itiraf ediyorlar. 

Her ne hikmetse ayn› parti için çal›flt›¤›n› söyleyen bu iki

kifli birbiri hakk›nda söylenmedik laf b›rakm›yor.

Partiyi kimin nas›l “yönetti¤i”, genelbaflkan›n bunlar›n

“kuklas›” oldu¤u, en yetenekli, en do¤ru olanan›n kendileri ol-

du¤unu anlat›yorlar.

Asl›nda bu düzenin, düzen solunun resmidir. Düzen solu

budur. Ayn› gemide yolculuk yapamayacak kadar biribirine

düflman olan, bencilli¤i, ayak oyunlar›n› politika sananlarla bir

yere gidilemeyece¤ini görmek için bekelemeye gerek yoktur.

Halk›n bu kadrolara inanmas›, güvenmesi için tek bir neden

yoktur. Bunlar m› halk›n sorunlar›n› çözecek?

Çözüm düzen solu, düzen politikac›lar› de¤ildir. Çözüm

devrimcilerde devrimci kadrolardad›r...

13 Haziran
2010

53

Yürüyüfl

Say›: 220



Halk için savaflanlar unutulmaz
HHaallkk CCeepphheelliilleerr,, ‹stanbul’da 66 HHaazziirraann gü-

nü önce Alibeyköy’de SSeellççuukk AAkkggüünn’ün meza-

r› bafl›nda anma yapt›lar. “Kahramanlar Ölmez

Halk Yenilmez” pankart›n›n aç›ld›¤› anmada

sayg› duruflunun ard›ndan, konuflma yap›ld›. 

“Selçuk Akgün Ölümsüzdür”, “Sad›k Mamati

Ölümsüzdür”, “Sibel Yalç›n Ölümsüzdür”, “Sü-

leyman Örs Ölümsüzdür” sloganlar› ile ayn› me-

zarl›kta bulunan SSiibbeell YYaallçç››nn’›n mezar›na yürüyüfl

yap›larak, orda da anma yap›ld›.

SSiibbeell YYaallçç››nn’›n abisi Ali Yalç›n bir konuflma yaparak; “Ant olsun ki, on-

lar›n b›rakt›¤› mirasa sahip ç›kaca¤›z. Kanlar› yerde kalmayacak” dedi. 

SSüülleeyymmaann ÖÖrrss için Karayollar› Cemevi’nde yemek verildi. 220000 kifli-

nin kat›ld›¤› yeme¤in ard›ndan, SSüülleeyymmaann ÖÖrrss'ün flehit düfltü¤ü yere ka-

dar ellerde SSiibbeell YYaallçç››nn,, SSaadd››kk MMaammaattii,, SSeellççuukk AAkkggüünn ,, SSüülleeyymmaann

ÖÖrrss'ün resimleri tafl›narak sloganlarla yüründü. 

SSüülleeyymmaann ÖÖrrss’ün flehit düfltü¤ü yere karanfiller b›rak›l›p, sayg› duru-

flu yap›lmas›n›n ard›ndan  SSüülleeyymmaann ÖÖrrss’ün yaflam› anlat›ld›. Anma;

“Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl”, “Kahramanlar Ölmez

Halk Yenilmez” sloganlar›yla bitirildi.

Devrim flehidi Murat Gül An›ld›
55 HHaazziirraann günü KKooccaaeellii HHaallkk CCeepphheelliilleerr,, MMuurraatt GGüüll''ün mezar›n› ziya-

ret ettiler. Sayg› duruflunun ard›ndan Murat Gül’ün devrimci yaflam› anlat›l-

d›. “Bize ölüm yok” marfl›n› söyleyen HHaallkk CCeepphheelliilleerr “fiehitlerimizi hiç bir

zaman unutmayacak ve unutturmayaca¤›z” diyerek anmay› bitirdiler.

Haydar Zere kk›z› GGüler Zere’yi aanlat›yor...

““......‘‘BBuu hhaallkk bbiizzii sseevviiyyoorr’’ ddiiyyoorrdduu..

BBuunnuu cceennaazzeessiinnddee ggöörrddüümm......””

Güler bizi hiç üzmedi. Küçüklü¤ünde de, gençli¤in-

de de böyleydi. K›z›m›n ölmesi elbette beni üzdü. Ya-

flamas›n› isterdim. Benim için de¤erli bir insand›. Mü-

cadelesine ba¤l› birisiydi. Biraz bir fleyler ö¤rendi he-

men mücadeleye kat›ld›.

NNaazz››mm KKaarraaccaa,, MMüürrsseell GGöölleellii’den, onlar›n konufl-

malar›ndan etkilendi. Onun da içinde vard›. Hemen onlar-

la birlikte gitti, hiç tereddüt etmedi.

Hapishanedeyken ben ona, “sizi yakacaklar, yok edecekler gel

dilekçe ver kurtul” dedim. Bana  k›zd›. “Evinde otur gelme” dedi. Bu

laf› söyledi¤ime piflman etti beni. “Ben ne yapt›ysam halk›m için, vata-

n›m› sevdi¤im için yapt›m” diyordu. “Piflman olaca¤›m bir fley yapma-

d›m bunu bilin.” diyordu konuflmalar›nda... 

Cenazesi çok kalabal›kt›. Bu kadar çok insan›n sahip ç›kmas›n› bek-

lemiyordum. FFeevvzzii ÇÇaakkmmaakk’ta bu kadar insan›n gelmesine flafl›rd›m.

Sahipsiz kalmad›. Bu da beni rahatlatt›. Ona, “bu ifller bofl, halk sizi

desteklemiyor” dedi¤im de, ““hhaallkk kkoorrkkuuttuullmmuuflfl,, ssiinnddiirriillmmiiflfl,, yyookkssaa

hhaallkk bbiizzii ddeesstteekklliiyyoorr.. BBuu hhaallkk bbiizzii sseevviiyyoorr..” diyordu. 

Bunu cenazesinde gördüm. Fevzi Çakmak halk›n›n sahiplenmesine

sevindim. Kad›nlar, çocuklar, yafll›lar vard› cenazede... 

fiu anda hasta tutsaklar›n ailelerini çok iyi anl›yorum. Onlar›n ne yaflad›k-

lar›n› biliyorum. Ben yaflad›m, onlar›n ruh halini anl›yorum. Hasta tutsaklar

için, birlik olunursa, sol bir araya gelirse onlarda özgürlü¤üne kavuflacakt›r.

1974 Sivas do¤umlu.
1996’da Ankara'da gençli-
¤in mücadelesine kat›ld›.
AYÖ-DER komitesinde ve
Ege TÖDEF yönetiminde ye-
rald›. Ne defalarca geçti¤i
iflkenceler, ne a¤abeyi
Haydar Boyraz’›n katle-
dilmesi, onu y›ld›ramad›.

2000 Temmuzu’nda gerillaya kat›ld›. 22 Hazi-
ran 2004’de Tokat bölgesi Benli Yaylas› yak›n-
lar›nda  ç›kan çat›flmada flehit düfltü. 

HHaassaann HHüüsseeyyiinn
BBOOYYRRAAZZ

1975 Dersim Mazgirt Basu
(Günefldere) Köyü do¤um-
lu. Mersin Üniversitesi
Felsefe Bölümü ö¤rencisiy-
ken mücadeleye kat›ld›.
1999'da gençlik örgütlen-
mesi sorumlulu¤una getiril-
di. 2001'de farkl› bir

alanda ve askeri örgütlenmede yer ald›. Hapis-
hanelerde yoldafllar›n›n katledilmesine karfl›, 24
Haziran 2004’de ‹stanbul’da bir eylem haz›r-
l›¤› içindeyken, kaza sonucu   flehit düfltü. 

SSeemmiirraann PPOOLLAATT

5 Temmuz 1857’de bir
köy ö¤retmeninin k›z› olarak
dünyaya geldi.
Gençlik y›llar›nda sosyalist
düflüncelerle tan›flt›. Alman-
ya’da mücadelenin en zorlu
dönemlerinde mücadeleye
büyük katk›lar sundu.

1889’daki 2. Enternasyonal’in haz›rlanmas›na
kat›ld›. Spartaküslerin kurulmas›na önderlik etti.
20 Haziran 1933’te aram›zdan ayr›ld›.

CCllaarraa ZZEETTKK‹‹NN

1978 do¤umlu. Dersim
da¤lar›nda mücadele etme-
ye haz›rlan›yordu. 23 Ha-
ziran 1995’de geçirdi¤i
trafik kazas›nda aram›zdan
ayr›ld›. 

AAllii YYÜÜCCEELL

1959 do¤umlu. 24 Hazi-
ran 1980’de Bursa Gemlik
Hamidiye Mahallesi’nde fa-
flistlerle ç›kan bir silahl› ça-
t›flmada flehit düfltü. 

RReecceepp SS‹‹NNAANN

54

Yürüyüfl

13 Haziran
2010

Say›: 220


