
Küçükarmutlu’yu ddevrimci mmücadelenin 
mevzisi yyapan öödenen bbedellerdir

SUÇLU K‹M?
TAYAD’LILAR SERBEST BIRAKILSIN!

3 fifiehirde 228 GGözalt›... 115 TTutuklama...

AKP’nin Hukukunda 
Zulmetmek Serbest, 

Zulme Karfl› Ç›kmak Suçtur!

Türk ve Kürt Halk›!
Emperyalistler ve iflbirlikçileri, milliyetçilik maskesi alt›nda halklar›
birbirine düflürüp sömürü ve zulüm düzenlerini sürdürmek istiyorlar. 

Kürt ve Türk halk›n›n ulusal, s›n›fsal mücadelesinin birleflti¤i
noktada tüm oyunlar bozulur. 

Bu oyunu bozal›m; 

Emperyalizme karfl› mücadelede birleflelim!

uu MAH‹R ÇAYANLAR'I  KATLETMEK SERBEST, ANMAK SUÇ!

uu HASTA TUTSAKLARI TECR‹TTE ÖLDÜRMEK SERBEST! 

CENAZELER‹NE KATILMAK SUÇ!

uu AKP'N‹N GÜLER ZERE’Y‹ ÖLDÜRMES‹ SUÇ DE⁄‹L;            

AKP'Y‹ PROTESTO ETMEK SUÇ!

Ülkemizin ve halk›m›z›n büyük sorunlar›,

ony›llard›r çözümsüz b›rak›lm›flt›r...

“Demokratikleflme” vaatlerini, “aç›l›m” masallar›n›,

dinledik 8 y›ld›r. AKP iktidar› da dönüp dolafl›p

sorunlar›n çözümünü ölüm mangalar›na, koruculara,

M‹T’e, orduya,  kontrgerillaya ve flovenist

politikalara havale etmifltir. 

TTüürrkk vvee KKüürrtt HHaallkk››!!

Bu oyun eski oyundur: “Böl, parçala ve yönet!”;

bu oyunu, egemenler, yüzlerce y›ld›r halklara karfl›

kullan›yorlar. 

Bugün de milliyetçili¤i, ›rkç›l›¤› k›flk›rtarak,

çeflitli milliyetlerden ve inançlardan halk›m›z›

birbirine k›rd›rmak istiyorlar. 

Biz birbirimize düfltü¤ümüzde, onlar›n sevinçten

ellerini ovuflturdu¤una emin olun. 

Sömürü, ulusal ve
s›n›fsal bask›, hakl›
ve meflru de¤ildir;

Hakl› ve meflru
olan, sömürü ve

zulme karfl›
savaflanlard›r 
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
22 TTeemmmmuuzz -- 88 TTeemmmmuuzz

““UUmmuudduu,, aayydd››nnll››¤¤››,, iinnaanncc››,, vveeffaa vvee bbaa¤¤ll››ll››¤¤›› bbiizz tteemmssiill eeddiiyyoo--

rruuzz.. OOnnuurruu,, nnaammuussuu,, eeflfliittllii¤¤ii,, aaddaalleettii bbiizz tteemmssiill eeddiiyyoorruuzz..”” 

AAllii KKooçç

“Yoldafllar›ma Söyle
Ben ‹hanet Etmedim”

8 Temmuz'da flehit düflmeden 10 gün

kadar önce bilinci gidip gelmeye bafllad›-

¤›nda doktorlar sürekli gelip kontrol edi-

yor, bilincinin kapanaca¤› an› kolluyor ve

"müdahale edece¤iz" diye tehdit ediyor.

Ali annesine "anne bunlar akbaba gibi

bafl›mda bekliyorlar. Sen her zamanki gibi

zaman›nda girip ç›k yan›ma. Kötü oldu¤u-

mu onlara belli etme" diyor. 

O günlerde di¤er hapishanelerde tahli-

ye olan direniflçilerin haberini ald›¤›nda

"köyüme gidip yata¤›mda flehit düflseydim.

K›z›l band›m aln›mdayken flehit düflsey-

dim" diyor.

Annesi doktorlar›n "müdahale edece-

¤iz" tehditlerine karfl›l›k doktorlara "B›ra-

k›n Ali'm rahat ölsün, yetmedi mi çektirdi-

¤iniz iflkence, ac› çekmeden ölmesine bile

izin vermiyorsunuz, beni odadan ba¤lama-

dan ç›karamazs›n›z. Ali'me ben yan›nday-

ken müdahale edemezsiniz" diyor. Doktor-

lar ise ona “Sen bizi

mesle¤imizden mi ede-

ceksin, O ölürse bizim

gelece¤imiz biter. Ba-

kan’›n kesin emri var"

diyorlar. 

Nitekim, Ali’nin bilinci kapand›¤›nda

anay› zorla d›flar› ç›kar›p müdahale ediyor-

lar. Kalbi duruyor ve makinaya ba¤l›yorlar.

Yo¤un bak›ma al›yorlar. Makinaya ba¤l›

oldu¤u süre içerisinde kalbi yavafl at›yor.

Doktorlar ve hemflireler sürekli yan›nda

duruyor ve anay› içeri alm›yorlar. Ertesi

gün bilinci yerine geldi¤inde serumu çekip

at›yor ve müdahale edilmeden önce kald›¤›

odaya gitmek istedi¤ini söylüyor. Annesine

""YYoollddaaflflllaarr››mmaa ssööyyllee bbeenn iihhaanneett eettmmeeddiimm..

ZZoorrllaa mmüüddaahhaallee eettttiilleerr.."" diyor.

Ali’ye defalarca kez müdahale edip

zorla serum tak›yorlar. Ali yoldafllar›na

ihanet etmiyor ve kendine geldi¤i her sefe-

rinde serumu söküp at›yor. 

Ali’nin flehit düflmeden önceki son

sözleri, ““YYoollddaaflflllaarr››mm›› ççookk sseevviiyyoorruumm..

HHaallkk››mm›› ççookk sseevviiyyoorruumm"" oluyor.

An›lar› Miras›m›z

Osman 1959, U¤ur 1960
do¤umluydu. Dev-Genç’in
Faflist Teröre Karfl› Mücadele
Ekiplerindeydiler. 
7 Temmuz 1980’de Sir-
keci’de polisle ç›kan ça-
t›flmada flehit düfltüler.

UU¤¤uurr KKOORRKKMMAAZZ

2 Temmuz 1980’de ‹stanbul Topkap›’da “ifl-
kencelere ve faflist teröre karfl›” gerçeklefltiri-
len bir gösteride, yoldafllar›n›n güvenli¤ini
sa¤lamakla görevliydiler. Polisin gösteriye
sald›rmas› üzerine ç›kan çat›flmada Talip ve
‹brahim flehit düflerken, Yüksel a¤›r yaralan-
d›; o da uzun süre komada kald›ktan sonra
flehit düfltü. Üçü de devrimci hareketin mili-

tan kadrolar›ndand›. Anti-faflist mücadelede üzerlerine düflen görevleri cüret ve kararl›l›kla yerine
getiren devrimcilerdi. 

TTaalliipp GGÜÜLLDDAALL YYüükksseell KKAARRAANN

24 Haziran 1977’de Ma-
latya-Akçada¤-Kepez kö-
yünde do¤du. 1996 Ölüm
Orucu direnifli döneminde
‹stanbul’da konfeksiyon
iflçisi olarak çal›fl›rken,
devrimci hareketle tan›fl-
t›. K›sa sürede örgütlü

iliflkiler içine girerek, mahalli alan örgütlen-
mesinde sorumluluklar ald› ve milis faaliyeti
yürüttü.
Hapishanelerde katledilen yoldafllar›n›n he-
sab›n› sorma görevini yerine getirirken, 6
Temmuz 2001’de Avc›lar Firuzköy’de polis
taraf›ndan katledildi.

‹‹ssmmaaiill KKAARRAAMMAANN

7 Temmuz
1980’de
flehit düfltü.

AAyynnuurr CCEEYYLLAANN

6 Temmuz
1988’de

Hollanda’da faflist-
ler taraf›ndan vu-
rularak katledildi.

29 May›s 1960 ‹zmir do¤umluydu. Bornova Ye-
tifltirme Yurdu’nda kald›¤› y›llarda mücadeleye
ilk ad›m›n› att›. 12 Eylül döneminde tutsak düfl-
tü. ‘86’da tahliye olduktan sonra Devrimci ‹flçi

Hareketi içinde mücadeleye devam ederken
1993’te yeniden tutsak düfltü. 
Direnifl bafllad›¤›nda Buca Hapishanesi’ndeydi.

Üçüncü Ölüm Orucu Ekibi’nde ölüm orucuna bafllad›. Katliamdan
bir süre sonra tahliye edildi. ‹ktidar›n tahliye rüflvetine, d›flar›da da
aln›ndaki k›z›l bant› ç›karmayarak cevap verdi. 4 Temmuz
2001’de ölümsüzleflti. 

GGöökkhhaann ÖÖZZOOCCAAKK

99 TTeemmmmuuzz 11993377

Devletin 2 Ocak 1936’da yürürlü¤e

soktu¤u “Tunceli Kanunu” ile bafllat-

t›¤›, Dersim’i teslim alma sald›r›s›na

karfl› Seyit R›za önderli¤inde baflla-

yan aylaklanman›n önderlerindendi

Alifler. Ayaklanmaya karfl› devletin

bafllatt›¤› sald›r›da onbinlerce Der-

sim’li katledilirken, ayaklanman›n önderlerinden

ozan Alifler ve efli Zarife de, hainler taraf›ndan kat-

ledildiler.

AAlliiflfleerr vvee ZZaarriiffee

8 Temmuz
1989’da Saman-
d›ra’da faflist
mafya taraf›ndan
katledildi.

MMeettiinn TTOOPPAALL

Ali, 12 fiubat 1971 Zonguldak do-
¤umlu.
1989 y›l›nda Ankara Hukuk Fakül-
tesi’nde okurken tan›flt› devrimci-
lerle. Dev-Genç örgütlenmesinde
çeflitli görevler üstlendi.
1993-95 aras› maden ocaklar›nda
iflçi olarak çal›flt›. Bu süreçte Zon-

guldak’da ‹flçi Hareketi Gazetesi temsilcili¤ini yapt›.
1995’te gözalt›na al›n›p tutukland›.
Bart›n Hapishanesi 2. Ölüm Orucu Ekibi Direniflçisi’ydi.
19 Aral›k Katliam›’nda yaral› olarak yan›klar içinde Sin-
can F Tipi’ne götürüldü. Oradan Ankara E¤itim ve Arafl-
t›rma Hastanesi'ne sevkedildi ve orada 8 Temmuz
2001’de ölümsüzleflti. 

AAllii KKOOÇÇ

77 TTeemm--

mmuuzz

11999933

Ülkemi-

zin onur-

lu ay-

d›nlar›n-

dand›.

Halk›n›n ayd›n› olan Il-

gaz, onurlu yaflam›nda

halktan yana birçok eser

yazd›. 83 yafl›nda hayata

veda etti.

RR››ffaatt IILLGGAAZZ

Ülkemiz

halk mi-

zah›n›n

büyük

ustas› ve

sorumlu,

cesur

ayd›nla-

r›ndand›; Kitap imzala-

mak için gitti¤i Çeflme’de

66 TTeemmmmuuzz 11999955’’ddee kalp

krizi sonucu yaflam›n› yi-

tirdi.

AAzziizz NNEESS‹‹NN

15 Nisan 1912’de Pyonyang’da do¤du. 1931'de Komünist Partisi’ne

kat›larak, Japon iflgaline karfl› Halk Ordusunu örgütledi. 1945’te sava-

fl›n zafere ulaflmas›ndan sonra Komünist Partisi Genel Sekreterli¤i ve

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin baflbakanl›¤› görevlerini üst-

lendi. Kore devriminin teorik ve pratik önderi olarak 1100 TTeemmmmuuzz

11999944’’ttee ölümsüzleflti.
KKiimm ‹‹ll SSUUNNGG

15 Haziran Sal› günü Edirne Adli-

yesi’nde Linç Davas›'n›n 3. duruflma-

s› görüldü. Daha önceki duruflmalara

tutuklulu¤u nedeniyle kat›lamayan,

bu davaya kat›labilen Ebru Aydo¤du

sald›rganlar› hat›rlad›¤›n› belirterek

flunlar› söyledi: “fiimdi burada olma-

yan, yarg›lanmayan, ancak bize sald›-

ranlar aras›nda çok say›da sivil polis

vard›. Linç sald›r›s› s›ras›nda bize sal-

d›ranlar› daha sonra Terörle Mücadele

fiube Müdürlü¤ü'nde gördük. Bu sal-

d›r›lar polisin k›flk›rtmas›yla olmufl-

tur.” dedi. Daval› taraflar›n avukatlar›

ise Edirne Barosu’nun kendilerini du-

ruflma gününde atad›¤›n› bu nedenle

dosyay› inceleyemediklerini belirtti-

ler. Duruflmaya davac›lar aras›nda bu-

lunan flu anda Tekirda¤ F Tipinde tu-

tuklu olan Ferhat Tüzer getirilmedi-

¤inden talimatla ifadesini al›nmas›na

karar› verildi. Duruflma 22 Temmuz

gününe ertelendi. Duruflma sonras›n-

da Edirne Gençlik Derne¤i taraf›ndan

Edirne Adliyesi önünde eylem

yap›ld›. Yap›lan eyleme Gençlik Fe-

derasyonu’ndan ö¤renciler de kat›ld›.

ED‹RNE LLinç DDavas›n›n 33. DDuruflmas› YYap›ld›

Hakl›l›¤›m›zla Meflrulu¤umuzla Oradayd›k...

Edirne GGençlik DDerne¤i: 
““BBiizzlleerriinn;; lliinnçç eeddiillmmeeyyee ççaall››flfl››lldd››kkççaa,, ggöözzaalltt››nnaa

aall››nndd››kkççaa,, iiflflkkeenncceelleerrddeenn ggeeççiirriilliipp ttuuttuukkllaanndd››kkççaa

bbaa¤¤››mmss››zzll››kk ttaalleebbiimmiizzddeenn vvaazzggeeççeeccee¤¤iimmiizzii ddüüflflüünnüü--

yyoorrllaarrssaa yyaann››ll››yyoorrllaarr.. LLiinnçç ddaavvaass››nn››nn ttaakkiippççiissiiyyiizz vvee

ssiizzii ddee bbuu ddaavvaann››nn ttaakkiippççiissii oollmmaayyaa ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz.. 

BBuu vvaattaann››nn DDeevvrriimmccii GGeennççllii¤¤ii oollaarraakk üüllkkeemmii--

zziinn ttoopprraakkllaarr››nnddaa AAmmeerriikkaann bbaayyrraa¤¤›› ddaallggaallaann--

mmaass››nnaa bbiirr aavvuuçç ssöömmüürrüüccüü iiflflbbiirrlliikkççiinniinn vvaattaann››--

mm››zz›› ssaattmmaass››nnaa iizziinn vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz..”” 

Alevi HHalk›m›z!

- 2 Temmuz’da Dersim’de,

Marafl’ta, Çorum’da katleden-

lerden, Sivas’ta yakanlardan,

Gazi’de kurflunlayanlardan he-

sap sormak için Sivas’ta olal›m!

- 2 Temmuz’da “ABD De-

fol, Bu Vatan

Bizim” demek

için Sivas’ta

olal›m!

- 2 Tem-

muz’da bizi

aaçç››ll››mm oyunu

ile oyalayanlar›n oyunlar›n›

bozmak için Sivas’ta olal›m!

- 2 Temmuz’da ttecrit zulmüne

dur demek için Sivas’ta olal›m!

2 Temmuz’da Sivas’ta olal›m. 

DDiirrii ddiirrii yyaakk››lldd››¤¤››mm››zz MMaa--

dd››mmaakk,, bbiirrllii¤¤iimmiizziinn,, ddiirrllii¤¤ii--

mmiizziinn ssiimmggeessii oollssuunn.. 

PPiirr SSuullttaannllaarr gibi dövüfle-

rek, Mad›mak’takiler gibi

ölümlere meydan okuyarak,

GGaazzii hhaallkk›› gibi direnerek yü-

rüyelim canlar... 

Devrimci Alevi Komitesi:
‹nanç Özgürlü¤ümüz ‹çin
Adalet Özlemimiz ‹çin
2 Temmuz’da Sivas’tay›z!

‹‹bbrraahhiimm KKAARRAAKKUUfifi
OOssmmaann KKOORRKKMMAAZZ

AAhhmmeett KKÖÖKKSSAALL

Sivas’a Gidifl
1 Temmuz’da Kad›köy’de

yap›lacak mitingin ard›ndan

Sivas’a gidilecek...

MMiittiinngg SSoonnrraass›› HHaarreekkeett

YYeerrii:: Kad›köy Tepe Nautilus

Önü

HHaarreekkeett SSaaaattii:: 19:00



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
haklar› yasal olarak tan›y›p

o hakk› uygulatmamakt›r...

23 Nas›l BBir Yaflam:

Sözünde durmak...

24 TAYAD’l›lar onurumuzdur...

25 Ucu AKP’ye dokununca...

26 Gençlik FFederasyonu’ndan:

As›l suç; e¤itimi paral› hale

getirmektir... Güler Zereler’i

Mahirler’i katletmektir

27 2 Temmuz’da Sivas’tay›z!...

28 Sivas’› anmak; Alevili¤in

direnen özüne sahip

ç›kmakt›r!

30 Bu cezalar,

Küçükarmutlu’nun

devrimci mücadelesinedir!

32 HHB ile röportaj

35 Devrim ‹‹çin DDevrimci OOkul:

Propoganda ve içerik...

4 Türk ve Kürt halk›!...

6 Bu ülkede neden aç›l›m

olmaz?...

8 Kürt Aç›l›m›’ndan “gereken

cevap verilecektir”e...         

10 Tart›fl›lan ‘Tafleronluk’ de¤il,

bir halk›n ulusal

mücadelesidir...

12 Yürüyüflte Tek Yol:

Demokratik özerklik ve

“ütopya”c› teoriler...

13 Katledilen her devrimciden,

yurtseverden, akan her

damla kandan iktidar

sorumludur!...

18 AKP, 2000-2009 aras›nda

hapishanelerde 309

tutsa¤›n katledilmesinden

sorumludur...

20 Ö¤retmenimiz: Devrimci

sözünün eridir...

21 Demokrasicilik oyunu

37 55bin buzda¤›n›n sadece

görünen k›sm›d›r

40 Grup Yorum ‹nönü Konseri

Bas›ndan...

42 Tecritten haberler...

45 ‹flsizler Art›yor,

Zenginler Art›yor

46 Kapitalizm hiçbir sorunu

çözemez

47 Emek haberleri...

49 Haberler...

50 Avrupa’da YYürüyüfl....

52 Avrupa’da BBiz: Avrupa'da

da alevili¤in özünü

korumak için birleflelim

52 De¤inmeler...

54 Sorunlar›m›z

Çözümlerimiz: Transkript

ve karne paralar›...

55 Yitirdiklerimiz...

DO⁄AN TOKMAK DOSTLUK
VE DAYANIfiMA FUTBOL TURNUVASI

KAYIT ‹Ç‹N: OKMEYDANI HAKLAR VE
ÖZGÜRLÜKLER DERNE⁄‹

ADRES : Mahmut fievket Pafla Mahallesi Piyalepafla
Cad. 134/B Cemevi Üstü

Tel: 235 01 18

Son Kay›t: 30 Haziran 2010
OKMEYDANI HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER DERNE⁄‹

Tarih: 1 Temmuz 2010, Perflembe

Toplanma YYeri: Tepe Nautilus Önü,  

Kad›köy

Toplanma SSaati: 16.00

Ülkemizde Gençlik

2 Temmuz’u 
UNUTMADIK

UNUTTURMAYACA⁄IZ

M‹T‹NG

Devrimci Alevi
Komitesi

55 bin kifli
‹nönü’deydik...

Sivas’ta Diri Diri Yakan Devlettir!

S‹VAS fiEH‹TLER‹N‹ ANIYORUZ 
T‹YATRO S‹MURG

VEDAT BARAN
K‹BAR ASLAN
ZEYNEL ABA
SEMAH EK‹B‹ 
S‹NEV‹ZYON

Tarih: 3 Temmuz,
Cumartesi

Saat: 20:00
Yer: Sibel Yalç›n

Park›



Ülkemizin ve halk›m›z›n büyük

sorunlar›, ony›llard›r çözümsüz b›ra-

k›lm›flt›r. Düzen partileri, ne Kürt so-

rununa, ne de halk›m›z›n di¤er sorun-

lar›na iliflkin yeni bir politika ürete-

miyor, yeni bir söz söyleyemiyorlar.

Düzen kendi içinde alternatifsizdir,

alternatif ddüüzzeenn dd››flfl››nnddaadd››rr.. 

“Demokratikleflme” vaatlerini,

“aç›l›m” masallar›n› dinledik 8 y›l-

d›r. AAKKPP iktidar› da dönüp dolafl›p

sorunlar›n çözümünü ölüm mangala-

r›na, koruculara, M‹T’e, orduya,

kontrgerillaya ve flovenist politikala-

ra havale etmifltir. 

TTüürrkk vvee KKüürrtt HHaallkk››!!

Bu oyun eski oyundur: ““BBööll,,

ppaarrççaallaa vvee yyöönneett!!””;; bu oyunu, ege-

menler, yüzlerce y›ld›r halklara karfl›

kullan›yorlar. 

Bu topraklar üzerinde de Türk-

ler’i Kürtler’e, Kürtler’i ve Türkle-

r’i, Rumlar’a, Ermeniler’e karfl›,

Müslümanlar› gayri-müslimlere kar-

fl› k›flk›rtt›lar. Alevi-Sunni diye bir-

birimize k›rd›rd›lar. Her seferinde

oluk oluk akan kan bizimdi. 

Bugün de milliyetçili¤i, ›rkç›l›-

¤› k›flk›rtarak, çeflitli milliyetlerden

ve inançlardan halk›m›z› birbirine

k›rd›rmak istiyorlar. 

Biz birbirimize düfltü¤ümüzde,

onlar›n sevinçten ellerini ovuflturdu-

¤una emin olun.  

Anadolu halk›, Osmanl›’n›n

halk› birbirine düflürüp saltanat›n›

sürdürmesinden flu özdeyifli ç›kar-

m›flt›r: ““KKööyyllüü bbiirrbbiirriinnee ddüüflflmmeezzssee,,

OOssmmaannll›› mm››kkllaa (sahanda k›ymal› yu-

murta) yyiiyyeemmeezz..”” Böyledir. Biz bir-

birimizle u¤rafl›rken onlar vatan›

ya¤malamaya devam ediyorlar. 

TTüürrkk HHaallkk››!!

Bu ülkede art›k herkesin kabul

etti¤i gibi bir sorun var: Kürt sorunu.

Peki bu sorun katlederek çözülür

mü? E¤er öyle çözülseydi, flimdiye

kadar çözülmüfl olmas› gerekmez

miydi? 

Soral›m: Bayrak asma ça¤r›la-

r›yla, büyük bayrak tafl›ma rekorla-

r›yla neyi ört bas ediyorlar? Bu k›fl-

k›rtmalar›n arkas›nda sorunlar› çö-

zümsüz b›rakmalar› vard›r. 

‹çiflleri Bakan› aç›kl›yor: “Yeni

önlemler al›nacak”! Düzen partileri

“kana kan intikam” diye sloganlar

att›r›yorlar asker cenazelerinde. Ku-

zey Irak’a hava sald›r›lar› düzenli-

yorlar. fiovenizmi k›flk›rt›yorlar el

birli¤iyle. Hangisi çözüm bunlar›n? 

Sorun Kuzey Irak’ta m›? Sorun

ülkemizdedir. Çözümü de buradad›r.

Bizdedir.

HHaallkk››mm››zz!! DDüüzzeenniinn

MMiilllliiyyeettççiillii¤¤ii MMaasskkeeddiirr,,

AAllddaattmmaaccaadd››rr!!

Milliyetçilik dedikleri, emper-

yalizm uflakl›¤›d›r. 

Milliyetçilik dedikleri, ülkemi-

zi Amerikan üsleriyle doldurmakt›r. 

Milliyetçilik dedikleri, ülkemi-

zin her köflesini, emperyalist tekelle-

rin ya¤mas›na açmakt›r. 

Milliyetçilik dedikleri, NA-

TO’nun askeri olup mazlum halklara

karfl› savaflmakt›r. 

Tüm mazlum halklar, böyle bir

milliyetçili¤i reddetmelidir. 

Emperyalizmin ufla¤› olarak

ulusal onur savunulamaz!

Ulusal onuru savunmak, ülke-

mizden emperyalizmi kovmak için

mücadele etmektir. “Ba¤›ms›z Tür-

kiye” ancak böyle mümkün olur.  

Milliyetçilik onlar için bir mas-

kedir. Demokratikleflme bir maskedir.

‹nsan haklar› bir maskedir. Bu mas-

kelerin ard›nda amans›z bir sömürü

gizleniyor. SSaahhttee mmiilllliiyyeettççiilleerr,, ggeerr--

ççeekkttee iiflflbbiirrlliikkççiilleerrddiirr.. Devrimcileri

yok etmek, halklar›m›z›n ulusal ve s›-

n›fsal kurtulufl mücadelesini bast›r-

mak için emperyalistlerle bugüne ka-

dar say›s›z anlaflma yapt›lar. Halk›n

mücadelesini bast›rmak için Ameri-

ka’yla birlikte kontrgerillay›, faflist

çeteleri örgütlediler. 

TTüürrkk vvee KKüürrtt HHaallkk››!! 

AAss››ll DDüüflflmmaann››mm››zz KKiimm?? 

Ayn› fabrikada, ayn› iflyerinde

çal›flan Türk ve Kürt emekçiler, ayn›

okulda okuyan Türk ve Kürt ö¤ren-

ciler, ayn› gecekondu semtinde otu-

ran yoksullar, birbirine düflsün isti-

yorlar. Birbirine düflsün ki, sömürü

ve zulüm düzeninin sahipleri rahat

etsinler. 

Halk birbirine düflsün ki, fabri-

kalarda, okullarda, yoksul gecekon-

du semtlerinde mücadele olmas›n.  

Bugün 8-10 milyon aras›nda in-

san›m›z iflsizdir. Kim bunun sorum-

lusu? KKüürrttlleerr mmii??

Halk›m›z›n 40 milyonu yoksul,

10 milyonu açl›k s›n›r›n›n alt›nda ya-

fl›yor. Bunlar›n çok büyük bir bölümü

de yoksul Kürt halk›d›r. Peki kim bu-

nun sorumlusu? TTüürrkk hhaallkk›› mm››??

Yard›ma muhtaç ailelerin say›s›

hhttttpp::////wwwwww..bbaaggiimmssiizzlliikk--ddeemmookkrraassiiii--

cciinn--hhaallkkcceepphheessii..ccoommHHaallkk CCeepphheessiiHHaallkk CCeepphheessii

Türk ve Kürt Halk›!
uEmperyalistler ve iflbirlikçileri, milliyetçilik maskesi alt›nda halklar› birbirine düflürüp sömürü

ve zulüm düzenlerini sürdürmek istiyorlar,

uKürt ve Türk halk›n›n ulusal, s›n›fsal mücadelesinin birleflti¤i noktada tüm oyunlar bozulur,

uBu oyunu bozal›m;

uEmperyalizme karfl› mücadelede birleflelim!
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art›yor, okuyamayan çocuklar›m›-

z›n, gençlerimizin say›s› art›yor. ‹fl

kazas› ad› verilen cinayetlerde ölen-

lerimiz art›yor, intiharlar art›yor, fu-

hufl, uyuflturucu yay›l›yor... 

TTüürrkk hhaallkk››nnaa ssoorruuyyoorruuzz;; kim

bunlar›n sorumlusu? Kürt halk› m›? 

KKüürrtt hhaallkk››nnaa ssoorruuyyoorruuzz;; kim

bunlar›n sorumlusu? Türk halk› m›? 

Sorumlu emperyalizm ve iflbir-

likçilerdir. 

Kürt ve Türk emekçiler, Kürt

ve Türk gençli¤imiz, bbiirrbbiirriinnee ss››rrtt››--

nn›› yyaassllaayyaarraakk sömürücülere ve zul-

medenlere karfl› mücadele etmelidir.

Birbirimize s›rt›m›z› yaslamam›z ye-

rine birbirimizin gözünü oymam›z

isteniyor. 

Türk’ün düflman› Kürt,

Kürt’ün düflman› Türk, DE⁄‹L-

D‹R!

As›l düflman, afl›m›za, iflimi-

ze, ekme¤imize el koyan, vatan›-

m›z› ya¤malayan ve ya¤malatan-

lard›r. As›l düflman, emperyalizm

ve iflbirlikçileridir. 

Kim ki, halklara bunlar›n d›-

fl›nda bir düflman, bunlar›n d›fl›nda

bir hedef gösteriyorsa, ondan da

flüphelenin! O da emperyalizmin

ve iflbirlikçilerinin hizmetindedir.

TTüürrkk YYuurrttsseevveerrllii¤¤ii ddee,,

KKüürrtt YYuurrttsseevveerrllii¤¤ii ddee

MMeeflflrruudduurr!!

Halklar, birbirlerinin ulusal

onuruna, ulusal gururuna sayg› gös-

termek zorundad›r. Her halk kendi

ana dilini konuflma hakk›na sahiptir.

Her halk, ulusal haklar›n› talep etme

hakk›na sahiptir. 

Biz; tüm milliyetlerden halk›-

m›z›n ortak örgütlenmesini, birlikte

devrimini savunan HHaallkk CCeepphheelliilleerr

olarak;  

Bir halk›n gasbedilen ulusal

haklar›n› kazanma mücadelesini

meflru gördü¤ümüz için ve bu müca-

dele içinde yer ald›¤›m›z için KKüürrtt

yyuurrttsseevveerriiyyiizz.. 

Türkiye’nin, emperyalizmin

gizli iflgalinden kurtulmas› için mü-

cadele etmek, iflbirlikçilerin çi¤nedi-

¤i ulusal onura sahip ç›kmak hakl›

ve meflru bir tutum oldu¤u için,

TTüürrkk yyuurrttsseevveerriiyyiizz.. 

Kürt yurtseverli¤i ve Türk yurt-

severli¤i birbirinin karfl›t› de¤ildir;

birbirine düflman de¤ildir; tam tersi-

ne, TTüürrkk vvee KKüürrtt yyuurrttsseevveerrllii¤¤ii,,

eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› hhaallkkllaarr››mm››zz››nn

oorrttaakk ggüüccüüddüürr.. 

Bunlar› tart›flma konusu yapan-

lar, bilin ki kötü niyetlidir. Onlar,

halklar›n birli¤ini bozmak, halk›m›-

z›n sömürüye ve emperyalizme kar-

fl› mücadelesini zay›flatmak isteyen-

lerdir.

MMiilllliiyyeettççiillii¤¤ii rreeddddeeddeelliimm!!

Türk halk› için de, Kürt halk› için de

milliyetçilik çözüm de¤ildir. 

Dünyan›n hiçbir ülkesinde mil-

liyetçilik, halklar›n ba¤›ms›zl›k, öz-

gürlük, adalet talebini karfl›lamad›,

ulusal sorunlar›n› çözmedi. Mende-

resler, Demireller, Ecevitler, Bahçe-

liler, Erdo¤anlar, milliyetçili¤i, iflbir-

likçiliklerini gizlemek için kulland›-

lar. Barzaniler, Talabaniler, milliyet-

çilik ad›na, Amerikan iflbirlikçili¤ini

meflrulaflt›r›p Kürt halk›n›n Arap

halk›na karfl› savaflt›r›lmas›na yol

açt›lar.

TTüürrkk hhaallkk››!! Milliyetçi, flove-

nist k›flk›rtmalar, öncelikli olarak

Türk halk›n› Kürt halk›na karfl› k›fl-

k›rtmay› hedefledi¤i için, bu oyunu

bozmak görevi de öncelikli olarak

senindir.  

TTüürrkk vvee KKüürrtt HHaallkk››!!
BBaa¤¤››mmss››zz bbiirr üüllkkeeddee,, öözzggüürr vvee

kkaarrddeeflfl hhaallkkllaarr oollaarraakk yyaaflflaammaakk iiss--

ttiiyyoorrssaakk;; mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ee ddee¤¤iill,, ddeevv--

rriimmcciilleerree kkuullaakk vveerrmmeelliiyyiizz.. 

Türk ve Kürt halk›n›n açl›ktan,

yoksulluktan, ulusal bask›dan, asi-

milasyondan, ba¤›ml›l›ktan kurtulu-

flu, BBAA⁄⁄IIMMSSIIZZ,, DDEEMMOOKKRRAATT‹‹KK

SSOOSSYYAALL‹‹SSTT TTÜÜRRKK‹‹YYEE’dedir. 
Emperyalizmi kovmadan, fa-

flizmi altetmeden, ba¤›ms›zl›k ve de-

mokrasi hayaldir. Fakat bunu bafla-

rabiliriz. Türk, Kürt, Arap, Laz, Çer-

kez, Gürcü, Çingene, Boflnak, tüm

milliyetlerden ve tüm inançlardan

halk›m›z, emperyalizme karfl› birlik-

te savaflt›¤›m›zda, ulusal ve sosyal

kurtuluflumuzu kazanabiliriz. 

Kürt ve Türk halk›n›n ulusal ve

s›n›fsal kurtuluflunun yolu, iki halk›n

birlikte mücadelesinden, ortak dev-

riminden geçiyor. Birlikte devrim

için mücadeleye ça¤›r›yoruz. 

SSöömmüürrüüccüülleerriinn,, eemmppeerryyaalliizzmm

iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinniinn aaççtt››¤¤›› mmiilllliiyyeettççiilliikk

bbaayyrraa¤¤›› aalltt››nnddaa ddee¤¤iill;; ssoossyyaalliissttllee--

rriinn aaççtt››¤¤›› aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--

oolliiggaarrflfliikk kkuurrttuulluuflfl bbaayyrraa¤¤›› aalltt››nnddaa

bbiirrlleeflfleelliimm.. 

‹ki bayrak, iki farkl› yol demek-

tir. Milliyetçilik bayra¤› halklar›

düflmanlaflt›r›r, sorunlar› çözümsüz-

lefltirir. Sosyalistlerin açt›¤› bayrak-

ta, halklar›n birli¤i ve birlikte kurtu-

luflu vard›r. 

Kürt ve Türk halk›n›n ulusal,

s›n›fsal mücadelesinin birleflti¤i

noktada tüm oyunlar bozulur. 

Bu oyunu bozal›m! 

Emperyalizme ve iflbirlikçileri-

ne karfl› birlikte örgütlenelim, birlik-

te savaflal›m. 

Birleflip birlikte mücadele etti-

¤imizde, emperyalistlerin ve iflbir-

likçilerinin milliyetçilik maskesi al-

t›nda sürdürdükleri politikalar›n

içyüzü de aç›¤a ç›kacakt›r.  

Birleflip AKP’nin, Genelkur-

may’›n, CHP’nin, MHP’nin, tüm

halk düflmanlar›n›n, tüm sahte milli-

yetçi gerçek iflbirlikçilerin maskele-

rini düflürelim. 

Emperyalizmi kovup faflizmi

y›karak, birlikte, Devrimci Halk ‹k-

tidar›’n› kural›m. 

Devrimci Halk ‹ktidar› taraf›n-

dan yönetilen ba¤›ms›z, demokratik,

sosyalist Türkiye, Türk, Kürt ve tüm

di¤er milliyetlerden halklar›n özgür-

ce ve kardeflçe yaflayaca¤› bir ülkedir. 

Güzel Anadolumuz, iflte böyle

bir ülke olmal›d›r. 

HHaallkk CCeepphheessii

Kürt yurtseverli¤i ve Türk
yurtseverli¤i birbirinin karfl›t›

de¤ildir; birbirine düflman de¤ildir; tam
tersine, Türk ve Kürt yurtseverli¤i,
emperyalizme karfl› halklar›m›z›n

ortak gücüdür. 
Bunlar› tart›flma konusu yapanlar,

bilin ki kötü niyetlidir. Onlar, halklar›n
birli¤ini bozmak, halk›m›z›n sömürüye
ve emperyalizme karfl› mücadelesini

zay›flatmak isteyenlerdir.
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- AAKKPP,, 1133 aayyddaa,, aaçç››ll››mm ddii--

yyee ddiiyyee KKüürrttççee TTRRTT fifieeflfl’’ii aaçç--

mmaakkttaann bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy yyaapp--

mmaadd››..

- HHaakkiimm ddiinn,, hhaakkiimm uulluuss,,

hhaakkiimm mmeezzhheepp,, hhaakkiimm ss››nn››ff

ddee¤¤iiflflmmeeddeenn,, ffaarrkkll›› mmiilllliiyyeett--

lleerr,, iinnaannççllaarr,, ddüüflflüünncceelleerr hhaakk

vvee öözzggüürrllüükklleerriinnee kkaavvuuflflaa--

mmaazz!!

1177 MMaayy››ss 22000099’da Cumhurbafl-

kan› Abdullah Gül’ün, Suriye gezisi

s›ras›nda; “Kürt meselesinde çözü-

me yaklaflt›k” aç›klamas›n›n ard›n-

dan 3300 MMaayy››ss 22000099’’ddaa da Tayyip

Erdo¤an’›n Bingöl’de,“ÇÇöözzüümm kkoo--

nnuussuunnddaa ssoonnuuccaa yyaakk››nn››zz..”” demesi,

AKP’den hala çözüm bekleyenleri

yeni bir beklenti sürecine soktu.

“Kürt sorunu bugün-yar›n çözüldü,

çözülecek” havas› yarat›ld›.

Ancak bu beklentiye girenler ay-

larca bofluna beklediler.

AKP iktidar› sorunlar›n “diya-

log” söylemleriyle çözülece¤ine,

televizyon ve bas›n› da kullanarak

bir çok çevreyi buna inand›rd›.

Hatta o dönem, Kürt milliyetçi

hareketin parlamentodaki sözcüleri

“MMuuttlluuyyuuzz,, uummuuttlluuyyuuzz”” diyebile-

cek kadar AKP’nin yalanlar›na i-

nanmaya haz›rd›lar. 

Aç›l›m tart›flmalar›n›n ortal›¤›

doldurdu¤u o günlerden bu yana

tam 1133 aayy geçti. 1133 aayyddaa gelinen

nokta ortadad›r. 

AKP 1133 aayyddaa, aaçç››ll››mm diye diye

TRT’nin Kürtçe yay›n yapan kanal›

TTRRTT fifieeflfl’i açm›flt›r. Öte yandan

“demokratikleflme” laflar›n› a¤z›n-

dan düflürmedi¤i bu 1133 aayyddaa ise;

devrimci ve ulusal mücadeleye kar-

fl› Kamu Güvenli¤i Müsteflarl›¤›n›

kurmufl, binlerce polis alarak polis

say›s›n› art›rm›fl, polisin elini so¤ut-

mayarak, polisin onlarca insan› kat-

letmesinin arkas›nda durmufltur.

Tecritte ›srar edip, hasta tutsak-

lar› tecrit zulmü alt›nda katletmifltir.

‹flkence ve polis sald›r›lar› alanlara

tafl›nm›fl, demokratik haklar›n› kul-

lanan herkes, polisin sald›r›lar›n›n

hedefi olmufltur.

Sonuçta aç›l›m bekleyenler 1133

aayy sonra AKP taraf›ndan “aldat›ld›-

¤›n›”, AKP’nin Amerikanc› politi-

kalar› için “kullan›ld›¤›”n› görmüfl-

tür.

HHaakkiimm uulluuss,, hhaakkiimm ddiinn,,

hhaakkiimm mmeezzhheepp...... tteekk ddeevvlleett,,

tteekk ddiinn,, tteekk ddiill...... zziihhnniiyyeettii

aaçç››ll››mm yyaappaammaazz!!

AKP iktidar› aylarca aç›l›m ya-

lanlar› ile uyutmaya çal›flt›¤› halka

bugün de ayn› yalanlar› söylemeye

devam ediyor. Baflbakan Erdo¤an

geçen hafta yapt›¤› bir konuflmada

aç›l›m›n devam etti¤ini söyledi.

“...’‹flte aç›l›m bitti’. Hay›r arka-

dafl aç›l›m bitmedi, ayn› kararl›l›kla

devam ediyor. Biz yasama, yürütme

olarak devam edece¤iz, bizim alan›-

m›z buras›d›r..” (Hürriyet, 19 Hazi-

ran 2010)

AKP kurmaylar›, bafllang›çta

kendilerine destek veren kimi ya-

zarlar›n, kimi çevrelerin “aç›l›m bit-

ti” düflünceleri karfl›s›nda da ayn›

yalanlar› söylemeye devam etti.

Devlet Bakan› Faruk Çelik, “ya-

flanan baz› hadiselerin” ard›ndan

demokratik aç›l›m›n durdu¤una ilifl-

kin de¤erlendirme yap›lmas›n›n

do¤ru olmad›¤›n› söyledi. AKP

Grup Baflkan Vekili Suat K›l›ç da

“demokratik aç›l›m sürecinin yarg›

kararlar›yla kesintiye maruz kalma-

s›n›n söz konusu olamayaca¤›n›“

söylüyordu.

1133 aayyll››kk aç›l›m masal› konusun-

da ipli¤i pazara ç›kan AKP iktidar›

s ö z -

cüleri, gelinen noktada “aç›l›m bit-

medi” diye ç›rp›nsalar da art›k inan-

d›r›c›l›klar›n› büyük ölçüde kaybet-

tiler.

Ancak gelinen süreci öngörmek,

AKP’nin bu konudaki yalanlar›n›

anlamak için 1133 aayy beklemeye gerek

yoktu. Böylesi konularda “yyaaflflaayyaa--

ll››mm,, ssoonnuuççllaarr››nn›› ggöörreelliimm” deme

flans›m›z yoktur. Bir siyasi anlay›fl

böyle politika belirleyemez. Hele

halka önderlik etmek iddias›nda

olan her siyasi hareket böylesi

önemli konularda net politikalar be-

lirlemek, yaflanacaklar› öngörmek

zorundad›r. Bu konuda politika be-

lirlemek için, aç›l›m konusunda

AKP’nin aylarca söyleyece¤i yalan-

lar› beklemenin gerekmedi¤i aç›kt›r.

Marksist-Leninistler olarak, bu

sürecin bafl›ndan itibaren ülkemizde

ssöözzüü eeddiilleenn nniitteelliikkttee bbiirr aaçç››ll››mm ooll--

mmaayyaaccaa¤¤››nn››,, oollaammaayyaaccaa¤¤››nn›› söyle-

dik; 13 ay boyunca bir çok yaz›m›z-

da bunu dile getirdik. Aç›l›m tart›fl-

malar›n›n yeni bafllad›¤› dönemde

flunu söylemifltik örne¤in:

“Emperyalizm-oligarfli iflbirli-

¤iyle ilerici hiçbir fley olamayaca¤›-

n› tespit edebilmek için, AKP’nin

‘yyooll hhaarriittaass››’n›n ayr›nt›lar›n› ö¤-

renme ihtiyac›m›z da yoktur.” (Halk

Gerçe¤i, say›:11, 30 A¤ustos 2009)

AAçç››ll››mm nneeddeenn oollaammaazzdd››??....

Bu sorunun cevab› bizim aç›-

m›zdan nettir. Bu sorunun cevab›n›

belirleyen fludur: TTüürrkkiiyyee nnaass››ll bbiirr

üüllkkeeddiirr?? ‹‹kkttiiddaarrddaa kkiimm yyaa ddaa

kkiimmlleerr vvaarr?? 

Aç›l›m›n neden olamayaca¤› bu

sorular›n cevab›nda yatmaktad›r.

BBiirriinncciissii, “TTüürrkkiiyyee nnaass››ll bbiirr üüllkkee--

bbuu üüllkkeeddee nneeddeenn 
aaçç››ll››mm oollmmaazz??
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ddiirr??”” sorusuna bakal›m. Ülkemiz

yeni-sömürge bir ülkedir. Burjuva

demokrasisiyle de¤il, faflizmle yö-

netilir. Ulusal sorun, toprak sorunu

gibi sorunlar bu nedenle sistem

içinde çözülemez. 

‹‹kkiinncciissii,, “iktidar›n s›n›fsal nite-

li¤i”: ‹ktidar, emperyalizmin ve oli-

garflinin ç›karlar›n› koruyan, gerici

ve faflist bir iktidard›r. Emperyaliz-

min ç›karlar›n› koruyan bir iktidar-

dan ilerici, halk›n yarar›na olabile-

cek ad›mlar atmas› beklenemez.

Bu durum nedeniyledir ki, aç›-

l›m meselesinde flunu ya da bunu

yapmak bir nniiyyeett mmeesseelleessii olmak-

tan ç›km›flt›r. Yap›lacaklar, AKP yö-

neticilerinin kiflili¤ine, iyi ya da kö-

tü niyetine ba¤l› de¤ildir. Ortaya ç›-

kan bu durum, niyetlerden ve kifli-

liklerden ba¤›ms›z nesnel bir du-

rumdur. 

Her sistemde ““hhaakkiimm ss››nn››ff””

vard›r. Ancak çarp›k kapitalizmin,

sömürge tipi faflizmin ve di¤er tari-

hi özelliklerin biçimlendirdi¤i bu

yap›da, ayr›ca hhaakkiimm bbiirr uulluuss,, hhaa--

kkiimm bbiirr ddiinn vvee hhaakkiimm bbiirr mmeezzhheepp

vard›r. Sistemin bu niteli¤i, ulusal

sorunlarda, inanç özgürlü¤ü sorun-

lar›nda her türlü aç›l›m›n önündeki

engeldir.

SSiisstteemm ssüürrddüükkççee aaçç››ll››mm bbiirr

hhaayyaallddiirr

Halk hareketinin yarataca¤› de-

¤iflim, alt-üst olufllar d›fl›nda elbette

bu ülkede kimi de¤iflimler de olabi-

lir. Ancak bunun s›n›rlar›n› emper-

yalistler çizmektedir. O nedenle

mevcut sistem içinde yaflanacak de-

¤iflimin s›n›rlar› bellidir.

Bu de¤iflimler genellikle, siste-

me direnen güçleri sistemin içine

çekip eritmek ya da halk hareketini

tasfiye etmek için gündeme getirilir.

Emperyalizme ba¤›ml› ve ilerici

niteliklerini yitirmifl s›n›flar›n ilerici

anlamda de¤iflim diye bir sorunu da,

böyle bir program› da yoktur.

Ayr›ca, bu ülke egemen s›n›flar›

Cumhuriyetin ilan›ndan bu yana

ttaamm 8877 yy››lldd››rr bu devleti hep tek bir

ulus, tek bir mezhep dayatmas›yla

yönettiler. HHaakkiimm ddiinn,, hhaakkiimm uulluuss,,

hhaakkiimm mmeezzhheepp,, aannllaayy››flfl›› ile bu dev-

let bugüne kadar geldi.

Anadolu’da halklar›n varl›¤›na

karfl›n, çok çeflitli milliyetlerden ve

inançlardan yüzy›llar süren asimi-

lasyon politikalar› ile bu farkl›l›klar

adeta ortadan kald›r›lm›fl, katliam

ve asimilasyon politikalar› ile tek

millet, tek devlet, tek mezhep anla-

y›fl› egemen k›l›nm›flt›r.

Baflbakan Erdo¤an, 2266 AA¤¤uussttooss

22000099’da bir toplant›da flöyle diyor-

du:“ TTeekk mmiilllleett,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk vvaa--

ttaann,, tteekk ddeevvlleett anlay›fl› içinde bu sü-

reci sürdürece¤iz. Vatan›m›z› kimse-

nin ameliyat etmesine izin verme-

yiz...”

Bu anlay›fl sonucu, devlet “Türk-

lerin devleti” olmufltur. Anadolu

“Türk milleti”nin yurdu ilan edil-

mifl, Kürtler, Araplar, Lazlar, Çer-

kesler, Gürcüler... d›fllanm›fl, yok

say›lm›flt›r.

Dini aç›dan ise, gayri-müslimlik

yokedilerek ‹slam tüm Anadolu’da

hakim din haline getirilirken, bu-

nunla da kal›nmay›p, ‹slam›n kendi

içinde de Sünnilik hakim mezhep

kabul edilmifl, tüm di¤er inan›fllar

yok say›lm›fl, hatta ssaappkk››nnll››kk olarak

nitelenmifltir.

Nitekim aç›l›m tart›flmalar›

“Kürt aç›l›m›” ile bafllam›fl, sonra

“Alevi aç›l›m›” diye sürerken, AKP

iktidar› ne Kürt halk›n›n ne de Alevi

halk›n tek bir talebini karfl›lamam›flt›r.

Kürtler ve Alevilik karfl›s›ndaki

tutum ve dayatma, AKP “ddeemmookkrraa--

ssiissii”nin s›n›rlar›n› da göstermesi

aç›s›ndan ö¤reticidir.

8877 yy››ll boyunca Kürt halk›n›n

varl›¤›n› kabul etmeyen, “Kürt yok-

tur, Türk vard›r” diyen bir anlay›fl›

devam ettirenler aç›l›m yapamaz.

Alevi halk›n inanc›n› bir inanç,

olarak görmeyip, sapk›nl›k olarak

gören anlay›fl aç›l›m yapamaz. 

Tek millet, tek bayrak, tek dev-

let, tek din, tek mezhep diyen, siya-

sal bir yap›da aç›l›m olmaz. Kendi

gibi düflünmeyenlere, milli ve dini

anlamda “kendinden” olmayanlara,

““YYaa sseevv,, yyaa tteerrkk eett” diyebilen bir

Baflbakan elbette aç›l›m yapamaz.

K›sacas›, tek millet, tek din, tek

mezhep, tek bayrak, tek devlet poli-

tikalar›, “aç›l›m”›n niye olamayaca-

¤›n›n da nedenidir.

Ba¤›ms›z Demokratik Bir Ülke ‹çin Halk Anayasas› Tasla¤›’ndan

HER ULUS KEND‹ KADER‹N‹ TAY‹N ETME HAKKINA SAH‹PT‹R,
BU HAKKIN KULLANILMASI ENGELLENEMEZ

Madde 18- Demokratik Halk Cumhuriyeti uluslar›n kendi kaderlerini özgürce belirle-
me haklar›n›n koflulsuz savunucusudur. Kendini bu hakk›n kullan›lmas›n›n koflullar›n› ya-
ratmakla yükümlü sayar. Ulusal bask›n›n kayna¤› emperyalistler ve yerli iflbirlikçi s›n›f-
lard›r, onlar›n devletidir. Halk›n iktidar›, emperyalistlerin ve isbirlikçilerinin iktidar›na son
vererek ulusal bask›n›n kayna¤›n› ortadan kald›r›p, uygulay›c›lar›n› iktidardan uzaklaflt›-
racakt›r.

Madde 19- Demokratik Halk Cumhuriyeti, uluslar›n kendi kaderlerini özgürce belirle-
me hakk› ilkesine göre, Kürt ulusunun ayr›lma hakk› da dahil kendi kaderini serbestçe
tayin etme hakk›n› güvence alt›na al›r. Demokratik Halk Cumhuriyeti Türkiye Kürdis-
tan’›nda uygulanan ola¤anüstü hal, koruculuk, vb. ilhak ve asimilasyon siyasetinin ürü-
nü olan tüm kurumlar› ve uygulamalar› derhal la¤vedip Kürt ulusunun ekonomik, sosyal,
kültürel geliflmesi için bütün önlemleri al›r.

Madde 21- Demokratik Halk Cumhuriyetini oluflturan uluslar ve ulusal az›nl›klar, Cum-
huriyet iktidar› ve yönetimini birlikte paylafl›rlar. Hiçbir ulus bu aç›dan öncelikli ya da
ikincil değildir. 
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Türkiye gerçe¤i gözden kaç›r›l-

d›¤›nda, Türkiye’de yaflananlar›,

emperyalizmin ve oligarflinin politi-

kalar›n› anlamak zor olacakt›r.

Öylesi bir durumda da hergün

bir baflka fley söylenecek, bir baflka

de¤erlendirme yap›lacak bir uçtan

di¤er uca savrulmalar kaç›n›lmaz

olacakt›r...

Aç›l›m politikas› ad› alt›nda

AKP iktidar›n›n sürdürdü¤ü tasfiye

operasyonu konusunda da tam böy-

le bir süreç yaflanm›flt›r. 

AKP, ABD emperyalizmi tara-

f›ndan önüne konulan bu tasfiye

operasyonunu sürdürürken, adeta

hergün halkla alay etmifltir.

Burjuva medyay› da yanlar›na

alarak çeflitli kesimlerle aç›l›m top-

lant›lar› yap›p, bol bol vaatlerde bu-

lundular. Abdullah Gül, Baflbakan

Erdo¤an ve Beflir Atalay, adeta s›ra-

ya girmifl her gün biri, ““iiyyii flfleeyylleerr

oollaaccaakk”” demeçleri veriyorlard›. 

AKP’nin bu konuda böylesine

genifl bir manevra zemini bulmas›-

n›n nedenlerinden biri, ayd›nlardan,

reformistlere, Kürt milliyetçilerin-

den düzen ayd›nlar›na kadar bir çok

çevreyi “KKüürrtt AAçç››ll››mm››””na “inand›r-

m›fl” olmas›yd›...

““KKüürrtt AAçç››ll››mm››”” bbiirr ooyyaallaammaa,,

ooyyaallaammaa ddaa bbiirr ttaassffiiyyee

ooppeerraassyyoonnuuyydduu

Demokrasicilik oyununa, “KKüürrtt

AAçç››ll››mm››”” ile devam eden iflbirlikçi

AKP, “hani somut ad›mlar nerede?”

sorusuyla muhatap oldukça, çeflitli

manevralarla somut hiçbir fley yap-

madan bu süreci devam ettirdi. 

Bu tart›flmalar›n daha en bafl›nda

belirtti¤imiz gibi ““KKüürrtt AAçç››ll››mm››””

bir ABD operasyonu, bir ttaassffiiyyee

operasyonu olarak gündeme getiril-

miflti. AKP baflta Kürtler olmak

üzere hemen herkese “Kürt sorunu-

nu” çözece¤ine dair sözler verip,

vaatlerde bulunmas›na karfl›n, bun-

lar›n hiçbirini yerine getirmedi. 

AKP’nin “Kürt Aç›l›m›” manev-

ras›, 2009 May›s’›nda bafllad›. AKP

üst yönetiminin “Yak›nda iyi fleyler

olacak” aç›klamalar›n›n yap›lma-

s›ndan günümüze kadar geçen 1133

aayy›› aflk›n sürede AKP, Kürt sorunu

konusunda Kürtçe yay›n yapan

TTRRTT fifieeflfl kanal›n›n aç›lmas› d›fl›nda

tek “ad›m” atmad›.

TTRRTT fifieeflfl’in aç›lmas› ise elbette

Kürt halk›n›n dilini kullanmas›,

kendisini ifade etmesi, on y›llard›r

sürdürülen asimilasyon politikas›na

son verilmesi düflüncesiyle günde-

me getirilmemiflti.

TTRRTT fifieeflfl’in Kürtçe yay›n yap-

mas›, AKP’nin tasfiye politikas›na

hizmet eden bir ad›md›. Kürt halk›-

n› bu tür araçlarla kendisine ba¤la-

mak, Kürt ayd›n ve sanatç›lar›n en

az›ndan bir k›sm›n› düzene çekmek

amac› gütmektedir. Oligarflinin

Kürt halk›na karfl› sürdürdü¤ü ide-

olojik ve kültürel sald›r›lar›, art›k

TRT fiefl’ten “Kürtçe” olarak yürü-

tülmektedir.

Kuflkusuz AKP’nin Kürt sorunu-

nu halk›n taleplerini karfl›layarak

çözmek gibi bir düflüncesi hiçbir za-

man olmad›. ““TTeekk ddeevvlleett,, tteekk mmiill--

lleett”” anlay›fl›n› savunan AKP iktida-

r›, bu anlay›fl›na ra¤men Kürt halk›-

n›n deste¤ini almak için Kürt gerçe-

¤ini tan›d›¤›na dair aç›klamalar da

yapt›.

Bu aç›klamalar hem geçici, hem

de AKP’nin gerçek düflüncesi de¤il-

di. AKP’nin bu ikiyüzlü aç›klama-

lar› yapmaktaki amac›, Kürt halk›-

n›n direnme dinamiklerini körelt-

mek, onlar› düzen içine çekerek tü-

müyle düzene tabi olacaklar› bir du-

ruma getirmekti.

AKP tasfiye politikas›na önce

“Kürt Aç›l›m›”ad›n› verdi. Sonra bu

tart›flmalar “demokratik aç›l›m”a

çevrildi. Kürt kelimesini telaffuz

edemeyenler, Kürt sorununu çöze-

mezdi!

AKP bir süre sonra “demokratik

aç›l›m” ismini kullanmaktan da

özenle kaç›nacakt›. “Afl›r› demokra-

si taleplerine” neden oldu¤u gerek-

çesiyle, o da de¤ifltirildi. ‹çiflleri Ba-

kan› BBeeflfliirr AAttaallaayy, 31 A¤ustos

2009’daki bas›n toplant›s›nda AKP

iktidar›n›n “aç›l›m süreci” ile ilgili

belirledi¤i yeni ad› kulland›. Yeni

ad, tam da AKP’nin gerçek düflün-

celerine uygundu.

Oyalamaca ““MMiillllii BBiirrlliikk PPrroojjee--

ssii”” ad› alt›nda devam ettirilecekti.

Bu basit bir isimlendirme de¤il,

oligarflinin ve özel olarak da

AKP’nin Kürt sorununda halâ ““iinn--

kkaarr”” çizgisinde durdu¤unu, halâ bu

çizgiyi savundu¤unu gösteriyordu.

Nitekim bu sürecin ne anlama

geldi¤ini en iyi biçimde: “BBuu iiflfliinn

bbaaflfl›› ssiillaahhllaarr››nn bb››rraakk››llmmaass›› vvee ttaass--

ffiiyyee”dir diyen BBeeflfliirr AAttaallaayy özetle-

mekteydi.

““‹‹yyii flfleeyylleerr oollaaccaakk””ttaann

““tteerröörrllee mmüüccaaddeelleeddee

yyeennii öönnlleemmlleerr””ee

fiimdi Baflbakandan Tekeli Hu-

dut Tabur Komutan›’na, Aç›l›m Ba-

kan› Atalay’dan “demokrat” ‹slamc›

köfle yazarlar›na kadar, hepsinin a¤-

z›nda iki kelime var: Terörle müca-

dele!

Baflka bir deyiflle, bafla dönül-

müfl durumda. Ve asl›nda, oligarflik

diktatörlük, bu noktadan hiç uzak-

laflmad›. 

Kürt Aç›l›m›’ndan 
“gereken cevap 
verilecektir”e...
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...aç›l›m tart›flmalar›n›n bafl›ndan

günümüze kadar geçen 1133 ayl›k sü-

recin nas›l bir aldatmaca oldu¤u bu

iikkii kkeelliimmeeddee özetlenmektedir.

1133 aayy sonra parti grubunda Er-

do¤an, a¤z›ndan köpükler saçarak,

“tteerröörrllee mmüüccaaddeellee”den söz ediyor-

du.

““BBuu mmüüccaaddeellee,, ssoonn tteerröörriisstt oorr--

ttaaddaann kkaalldd››rr››ll››nnccaayyaa ssüürrddüürrüüllee--

cceekkttiirr..”” diyen Genelkurmay’›n an-

lay›fl›n› savunmaktad›r Erdo¤an.

Tek bir fark yoktur.

13 ay önce “sürece” bafllarkende

bu düflünceleri tafl›yorlard›. 13 ay

boyunca da bu düflünceleri tafl›d›lar.

Kürt halk›na “iyi fleyler olacak”

derken yalan söyledikleri, oyalad›k-

lar› aç›kt›. Bunu görmeyenler, yal-

n›zca düzen içi beklentileri nede-

niyle siyasi olarak körleflenlerdi. 

“‹‹yyii flfleeyylleerr oollaaccaakk” dedikleri dö-

nemlerde, BDP’ye yönelik olarak

sürdürdükleri sald›r› ve operasyon-

larda, yüzlerce BDP’liyi “örgüt üye-

si olmak” gerekçesiyle tutuklad›lar.

Bugün 11550000’ü aflk›n BDP’li tutuklu-

dur. Ve sald›r›lar sürmektedir.

Devrimcilere karfl› linç sald›r›la-

r›n› sürdürdüler. ABD defol dedik-

leri, paras›z e¤itim istedikleri, hasta

tutsaklar› sahiplendikleri için onlar-

ca devrimciyi, TAYAD’l›y› tutukla-

d›lar.

Halka, halk›n taleplerine dizgin-

sizce sald›ran AKP’dir, TEKEL ifl-

çilerinin direnifline sald›r›s›n›n da

gösterdi¤i gibi, her türlü direnifle

karfl› düflmanca ve tahammülsüz-

lükle davranan AKP’dir. Eczac›lar-

dan esnafa, ayd›nlara kadar eleflti-

ren herkesi “siz kar›flmay›n” diye

d›fltalayan AKP’dir. AKP iktidar›

b›rakal›m “aç›l›m”›, b›rakal›m “de-

mokratikleflme”yi, halk›n elinde ne

kald›ysa onu almaya çal›flmaktad›r.

AKP, 13 ay sonra “Kürt Aç›l›m›”

ad›na halk›n deyimiyle, “tek bir çivi

çakmam›flt›r. ” Kürt halk›n›n talep-

lerini dün oldu¤u gibi bugün de

kanla bast›raca¤›n›, daha çok katle-

dece¤ini, daha çok sald›raca¤›n›

ilan etmifltir..

Kürt milliyetçi hareketin “bar›fl”

politakas› do¤rultusunda Mahmur

ve Kandil’den gelenlerin tutuklan-

mas› üzerine kimi çevreler “aç›l›m

sürecinin kapand›¤›” gibi de¤erlen-

dirmeler yapm›fllard›r.

BBiirriinncciissii;; Aç›lmayan bir fleyin

kapanmayaca¤›, aç›kt›r. Ortada

“Kürt Aç›l›m›” diye bir olgu yoktu. 

‹‹kkiinncciissii;; AKP’nin “Kürt Aç›l›-

m›”n›n oyalamaca oldu¤unu gör-

mek, söylemek için 13 ay bekele-

meye de gerek yoktu..

AKP ilk “aç›l›m” tart›flmalar›n›n

yap›ld›¤› zaman da Kürt hareketini

tasfiye etmeye çal›fl›yordu, bugün

de ayn› fleyi savunuyor ve yap›yor.

‹flbirlikçi AKP, Kürt halk›n›n

dostu de¤il, düflman›d›r. Bunu söy-

lemek için 13 ay beklemek, baflka

kan›tlar görmek gerekmiyor.

Linççiler serbest, paras›z 
e¤itim isteyene 15 y›l!

AAddaalleett!!  
Kapat›lan DTP’nin Genel Bafl-

kan› AAhhmmeett TTüürrkk’e sald›ran, linçci

‹smail Çelik serbest b›rak›ld›.

SSaammssuunn 4. Asliye Ceza Mahke-

mesi’nde görülen duruflmada, tu-

tuklu ‹smail Çelik, savunmas›nda

sald›r›s›n›n planl› olmad›¤›n› söyle-

di. Söylenenlere ““iinnaannaann”” mahke-

me, linçciyi serbest b›rakt›. 

Oysa, birincisi, neresinden bak›-

l›rsa bak›ls›n, ortada ciddi bir sald›-

r› vard›. Önceden planlayarak, sal-

d›ran linççi, yaln›z da de¤ildi.

Linççi faflist güruh eski DTP’lilerin

mahkemeden ç›kmas›n› bekliyor-

du. Linç sald›r›s› için herfley haz›r-

d›. ‹kinci olarak, AAhhmmeett TTüürrkk’e

sald›ran linççi faflist, Türk’ün bur-

nunu k›rarak düzenin yasalar›na

göre de ciddi bir suç ifllemiflti.

Buna karfl›n sald›rgan gösterme-

lik olarak tutukland› ve ilk durufl-

mada serbest b›rak›ld›. 

Linççilerin himaye edilmesi, yeni

bir olgu de¤ildir ülkemizde. Devletin

adaleti onlar› hep korudu.TTrraabb--

zzoonn’da TAYAD’l›lara sald›ran linççi-

lerden bafllayarak birçok yerde hak-

lar›nda ne davalar aç›ld›, ne sorufltur-

malar. Linççiler, serbest kal›rken pa-

ras›z e¤itim isteyen GGeennççlliikk FFeeddee--

rraassyyoonnuu üyeleri için ise 1155 y›la varan

a¤›r cezalar istenmektedir.

Oligarflinin yarg›s›,, 1144 MMaarrtt

22001100''da “Roman aç›l›m› “ toplant›-

s›nda “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Ala-

ca¤›z” yaz›l› pankart açan ve bu yüz-

den tutuklanan Gençlik Federasyonu

üyeleri BBeerrnnaa YY››llmmaazz ve FFeerrhhaatt

TTüüzzeerr hakk›nda 1155 yy››ll ceza iste¤iyle

dava açt›. Bir pankart için 15 y›l!

Gençlik Federasyonu üyeleri,

milyonlarca yoksulun, emekçinin

hakl› talebini dile getirmifl, paras›z

e¤itim istemifllerdi.

“AAKKPP’’nniinn ddeemmookkrraassiissi”nde

paras›z e¤itim istemenin, yoksul

halk›n talepleri için mücadele et-

menin bedeli tutsakl›k ve a¤›r hapis

cezalar› ile yarg›lanmakt›r.

Düzenin adalet anlay›fl› ortada-

d›r. Bir yanda linççilere dokunul-

maz, serbest b›rak›l›rken yoksul

halk›n taleplerini savunan, paras›z

e¤itim isteyen devrimciler ise sus-

turulmaya çal›fl›lmaktad›r.

Düzenin adaleti, linççileri, halk

düflmanlar›n› korumak için vard›r.

Linç gibi aç›k bir sald›r›y›, katliam

giriflimini mahkum etmeyenler de

bu suçun orta¤›d›rlar.

27 Haziran
2010
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Baflbakan Tayyip Erdo-

¤an ““ttaamm aannaayyaassaa rreeffeerraann--

dduummuu öönncceessiinnddee ddeemmookkrraa--

ttiikklleeflflmmee yyoolluunnddaa aadd››mmllaarr

aatt››ll››rrkkeenn ddüü¤¤mmeeyyee bbaasstt››llaarr””

diyor. 

“Kürt sorunu” diye bir

sorun yok. Birileri dü¤meye

bas›yor, tafleronlar› harekete

geçip eylem yap›yor. Bunlar

Türkiye’nin güçlü devlet ol-

mas›n› istemeyen d›fl mih-

raklar!.. 

Oligarflinin ony›llard›r de¤iflme-

yen demagojisidir bunlar: “Kökü

d›flar›da”, “D›fl güçlerin maflas›”,

“Tafleron örgütler” ... 

Sovyetler Birli¤i’nde sosyalist

iktidar y›k›ld›, oligarflinin sözcüleri

“d›fl mihraklar”, “tafleron” demago-

jilerinden vazgeçmedi. 

Oysa oligarfli, ordusundan parla-

mentosuna, ekonomisine kadar her

fleyiyle emperyalizme göbe¤inden

ba¤l›d›r. Her konuda “d›flar›dan”

yönetilir ve yönlendirilir. Ameri-

ka’n›n izni ve icazeti olmadan ne

içeride ne d›flar›da tek bir ba¤›ms›z

politikas› olmayan iflbirlikçilerdir. 

“D›fl mihrak”lar›n maflas›, uzan-

t›s› olan biri varsa, bir “tafleron”

varsa, o da oligarflidir. Oligarflinin

bugün iktidardaki sözcüsü AKP’dir. 

AKP’nin D›fliflleri Bakan› Ah-

met Davuto¤lu AAmmeerriikkaa’’nn››nn mmee--

mmuurruu gibi çal›fl›yor.

Burjuva bas›n›n tescilli komplo

teorisyenleri, AKP’nin “tafleron” ve

“komplo” söylemi üzerine atlamak-

ta gecikmediler. 

BBaaflflbbaakkaann EErrddoo¤¤aann’’››nn ““ttaaflflee--

rroonn”” ddeemmaaggoojjiissii AAKKPP’’nniinn KKüürrtt

SSoorruunnuu kkaarrflfl››ss››nnddaakkii ççaarreessiizzllii¤¤ii--

ddiirr.. AKP, son bir y›ld›r “aç›l›m”

oyunuyla çeflitli kesimleri oyalad›.

Ayn› oyun art›k ifle yaram›yor. Ça-

resizli¤inin sonucu PKK’nin eylem-

lerini kendi iktidarlar›na yönelmifl

“komplo” olarak göstermeye çal›fl›-

yor. Bunu yaparken de yalan ve de-

magojilere devam ediyor. 

Ülkede ifller ne zaman yoluna gir-

se ““dd››flfl mmiihhrraakkllaarr”” dü¤meye bas›p

“tafleronlar”› harekete geçiyormufl. 

KKiimmmmiiflfl dd››flfl mmiihhrraakk??

AAmmeerriikkaa mm››??

Amerika’n›n bölgedeki “strate-

jik orta¤›” AKP de¤il mi?

‹‹ssrraaiill mmii?? 

‹srail’in bölgedeki en önemli

dostu de¤il mi oligarfli?

AAvvrruuppaa eemmppeerryyaalliisstt ddeevvlleettlleerrii

mmii??

AB kap›lar›nda bekleyen oligar-

flinin kendisi de¤il mi?

AKP iktidar›, mücadele karfl›s›n-

daki çaresizli¤inden ne söyledi¤inin

fark›nda de¤il. PKK gerillalar›n› ‹s-

rail’in e¤itti¤ini söylüyor. Düne ka-

dar ‹srail’le ortak tatbikatlar yapan,

oligarflinin ordusu de¤il miydi? 

AKP’nin oyunu kaba ve bayatt›r.

Oligarflinin ony›llard›r sürdürdü¤ü

“d›fl mihraklar” demagojisine sar›-

larak, milliyetçili¤i, halk›n ‹srail’e,

Amerika’ya olan tepkisini arkas›na

almaya çal›fl›yor. 

““DD››flfl mmiihhrraakk”” dedikleriyle iflbir-

li¤i içinde olan AKP iktidar›d›r. 

Kürt hhalk›n›n mmücadelesi

‘tafleronluk’ de¤il, hhakl›

ve mmeflrudur

Yüz y›l› aflk›n zamand›r Kürt

halk›n›n ulusal temeldeki varl›¤› in-

kar edildi. Ulusal mücadelesi kanla

katliamla bast›r›ld›. Kürt

halk› inkar edildi. Toprak-

lar› ilhak edildi. Ony›llar-

d›r dili, kültürü, kimli¤i

yasakland›. Kürt varl›¤› bi-

le kabul edilmedi. Cumhu-

ruyetin kuruluflundan beri

Kürt halk›n›n ulusal temel-

deki ayaklanmalar›, hakl›

ve meflru talepleri ““‹‹nnggiilliizz--

lleerr’’iinn,, FFrraannss››zzllaarr’’››nn,, ‹‹ttaall--

yyaannllaarr’’››nn kk››flflkk››rrttmmaass››”” de-

magojileriyle bo¤uldu. Kürt halk›-

n›n ulusal talepleri hep “d›fl mihrak-

lar›n vatan› bölmek için oyunu”

olarak görüldü.

Kürt halk›n›n kimli¤i, ulusal ta-

lepleri ilhakla, asimilasyonla, katli-

amlarla ony›llard›r yok edilemedi.

Bugün için “tafleron, d›fl mihrak, te-

rör” gibi demagojilerin hiç bir hük-

mü yoktur. Oligarflinin çaresizli¤i-

nin ifadesidir. Daha çok katliam

yapmaktan baflka politikas›n›n ol-

mad›¤›n›n göstergesidir. 

Bir ulusal hareketin yanl›fl eylem

çizgisine sahip olmas›, halk güçleri

aras›ndaki çeliflkilerin çözümünde

yanl›fl politikalar izlenmesi, halka

zarar veren eylem çizgisinde tüm

elefltiri ve uyar›lara ra¤men ›srar

ederek hhaallkkllaarr››nn bbiirrbbiirriinnee kkaarrflfl››

kk››flflkk››rrtt››llmmaass››nnaa zzeemmiinn hhaazz››rrllaammaa--

ss››,, elbette bir ulusal hareket için kkaa--

bbuull eeddiilleemmeezz vahim yanl›fllard›r.

Ancak bunlar, ulusal haklar› gasp

edilmifl, “KKeennddii KKaaddeerriinnii TTaayyiinn

HHaakkkk››”” elinden al›nm›fl bir ulusun,

ulusal haklar› için mücadelesinin

hhaakkll›› vvee mmeeflflrruu oldu¤unun önüne

geçemez. 

Kürt ulusal hareketin önderli¤in-

deki mücadele tafleronluk de¤il, s›-

n›rland›r›lm›fl taleplerle de olsa ulu-

sal haklar için verilen hakl› ve mefl-

ru bir mücadeledir. 

Tafleronluk demagojileriyle Kürt

halk›n›n mücadelesi karart›lamaz. 

Tart›fl›lan ‘Tafleronluk’ De¤il, 
Bir Halk›n Ulusal Mücadelesidir...
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Hangi ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee””?

Erdo¤an diyor ki, ne zaman ad›m

atacak olsak, terör az›yor.. fiimdi de

güya “demokratik anayasa” yapma-

ya giriflince, eylemler de bafllam›fl.

Yapt›¤›n›n demokratik bir anayasay-

la ilgisi olmamas› bir yana, bu teori-

nin kendisi komplocu... AKP hangi

demokratikleflmeden söz ediyor?

Hangi demokratik anayasadan? Bafl-

bakan Erdo¤an “demokratiklefl-

me”ye karfl› “dü¤meye bas›lmak-

tan”, “komplo”dan bahsederken

AKP’nin polisi Halk Cephelileri gö-

zalt›na almak için komplolar kuru-

yordu. Sabaha karfl› Halk Cephelile-

r’in evlerine bask›nlar yap›yordu. 

AKP, “demokratikleflme” dema-

gojisi yaparken en çok da demokra-

tik kitle örgütlerine sald›rd›. Kendi

politikalar›na tabi olmayan tüm ke-

simlere pervas›zca sald›r›lar sürü-

yor. Linçleri örgütleyerek demokra-

tik mücadeleyi sindirmeye çal›fl›yor.

Hangi demokratikleflmeden bahse-

diliyor?

AKP’ye göre demokratik eylem;

oligarfli içi çat›flmada AKP’ye hiz-

met eden eylemlerdir. Demokratik

kitle örgütü; AKP politikalar›n› des-

tekleyen örgütlerdir. Bunlar›n d›fl›n-

da kalanlar “terörist”tir. Ve mutlaka

“hizaya” sokulmal› ya da susturul-

mal›d›r. 

AKP, “Kürt aç›l›m›”n› gündeme

getirdi¤i ayn› günlerde KCK operas-

yonu diyerek BDP’lilere, BDP’lile-

rin demokratik kitle örgülerkine sal-

d›rd›. ‹l baflkanlar›ndan belediye

baflkanlar›na, sendikalardaki yöneti-

cilerine kadar yüzlerce yöneticisini

gözalt›na al›p tutuklad›. Bugün de

BDP’lilere sald›r›lar, gözalt› ve tu-

tuklamalar aral›ks›z sürüyor. Bir y›l

içinde 1500’ün üzerinde BDP’li tu-

tukland›. 

Hala hangi demokratikleflmeden

bahsediliyor? Demokratikleflme de-

¤il, demokrasicilik oyunu alt›nda

Kürt halk›n›n mücadelesi kökten

tasfiye edilmek isteniyor. Kürt hal-

k›n›n ulusal temeldeki her türlü mü-

cadelesi hakl› ve meflrudur.

Bu resim, bir

halk›n ulusal

varl›¤›n› ve

haklar›n› inkar

etmenizin sonu-

cunda ortaya

ç›km›fl bir re-

simdir.

KK OO RR KK UU --

YYOORRSSUUNNUUZZ

Karfl›dan,

yandan, her

hangi bir yer-

den gelebile-

cek bir sald›r›dan korkuyorsunuz.

Kendinizi güvende hissetmiyorsu-

nuz.

DDoo¤¤aall;; çünkü o topraklar sizin

topraklar›n›z de¤il. Çünkü o top-

raklar iillhhaakk eeddiillmmiiflfl topraklard›r.

Ve siz bunun çok iyi fark›ndas›n›z

Bast›¤›n›z topraklardan “kart

kurt” sesi gelmiyor. 

O topraklar, onbinlercesine k›y-

d›¤›n›z Kürt halk›n›n kan›yla yu-

muflam›fl topraklard›r.

‹çinde çömeldi¤iniz o mevzi, o

siper, ülkemizi iflgal etmek isteyen

düflmanlara karfl› yap›lm›fl bir siper

de¤ildir. O siper oligarflinin siperi. 

O siper, emperyalizmin ve iflbir-

likçi tekelci burjuvazinin, toprak

a¤alar›n›n ç›karlar›n› korumak için

yap›lm›fl bir siperdir. 

Ama direnen ve savaflan bir halk

karfl›s›nda siperlere dizdi¤iniz o

kum turbalar›n›n hiç bir hükmünün

olmad›¤›n› iyi biliyorsunuz. 

Çömelmeyin! Kalk›n aya¤a! Ve

ilhak etti¤iniz topraklar› terk edin!

Kürt halk›n›n kendi kaderini ta-

yin hakk›n› koflulsuz tan›y›n. Baflka

hiçbir fley sizi o kum torbalar›n›n

arkas›nda titremekten ve sürün-

mekten kurtaramaz. 

Bast›¤›n›z o yer sizin de¤il;
korkunuzun büyüklü¤ü ondan

BDP’lilere gözalt› 
ve tutuklamalar

AKP iktidar› pervas›zl›k içinde

Kürt halk›na ve örgütlü kurumlar›-

na sald›r›yor. 

19 Ekim 2009'da Habur S›n›r

Kap›s›'ndan Türkiye “Bar›fl Grubu”

olarak girifl yapan 4'ü çocuk 34  ki-

fliden 17'sinin yarg›lanmas› geçen

hafta bafllam›fl ve 10 kifli tutuklan-

m›fl, 3 kifli hakk›nda g›yabi tutukla-

ma emri ç›kar›lm›flt›.

24 Haziran’da ise Diyarbak›r 6.

A¤›r Ceza Mahkemesi'nde geri ka-

lan 13 kiflinin duruflmas›na bafllan-

d›.  Duruflmaya kat›lmayan 9 kifli

hakk›nda zorla getirilme karar› ç›k-

t›.

Ayr›ca ülkenin pek çok yerinde

BDP’ye yönelik sald›r› ve gözalt›-

lar sürüyor.  Hakkari’de ve ‹stan-

bul’da yap›lan ev bask›nlar›nda

aralar›nda BDP yöneticilerinin de

bulundu¤u 22 kifli gözalt›na al›nd›.

Ankara’da ise BDP Yenimahalle

‹lçe Örgütü’ne sald›r› düzenlendi.

- Van A¤›r Ceza Mahkemesi’nin

karar› do¤rultusunda 23 Haziran

gecesi polis 10 ayr› eve bask›n yap-

t›. Yap›lan bask›nda 11 kifli gözal-

t›na ald›. 

- Hükümet yetkililerinin 21, 22,

23 Haziran tarihlerinde yapt›¤›

aç›klamalarda, ordunun Kuzey

Irak’a bir hava sald›r›s› gerçeklefl-

tirdi¤i ve karadan Kuzey Irak’a gi-

rildi¤i duyuruldu. fi›rnak’›n k›rsal

alan›ndan sonra, Cudi Da¤lar›’nda

da sald›r›lar bafllat›ld›.

Bunun d›fl›nda ülke içinde de bir

çok noktada gözalt›lar, bask›nlar

birbirini izledi. Gözalt› ve tutukla-

malar Silopi'de binlerce kiflinin ka-

t›ld›¤› bir yürüyüflle protesto edildi.

27 Haziran
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PKK’nin Kürt ulusal

sorununda nas›l bir çözü-

mü hedefledi¤i, cevab›

zor bir sorudur. Y›llar

içinde ortaya pek çok

teori at›lm›flt›r ve hangi süreçte han-

gisinin geçerli oldu¤unu izlemek

zordur.  

Son olarak geçti¤imiz günlerde,

yeni bir strateji ve hedef olarak bun-

dan böyle “demokratik özerklik”in

hedeflenece¤i aç›kland›.  

Bu hedef, KCK ad›na yap›lan bir

aç›klama ile duyuruldu. Aç›klamada

''AAtteeflflkkeess ssüürreecciinniinn aannllaamm››nn›› yyiittiirrddii--

¤¤ii”” belirtilerek, bundan sonraki

ad›mlar›n›n “demokratik özerkli¤i

ilan etme süreci oldu¤u” ilan edili-

yordu. fiöyle diyordu KCK: 

“ DDöörrddüünnccüü ddöönneemm olarak ad-

land›rd›¤›m›z bu dönem, stratejik

bir dönem olup halk›m›z›n kkeennddii ddee--

mmookkrraattiikk ssiisstteemmiinnii kkuurrmmaa ve de-

mokratik özerkli¤ini ilan etme süre-

cidir. Cinsiyet Özgürlükçü, Ekolojik,

Demokratik Konfederal sistem çer-

çevesinde çözümü amaçlayan müca-

delemiz .... ddeemmookkrraattiikk öözzeerrkklliikk eekk--

sseenniinnddee mutlak çözümü gelifltirmek

durumundad›r.” (1 Haziran 2010,

online Gündem) 

Gerçi bu düflüncenin çok yeni ol-

du¤u söylenemez. Abdullah Öcalan,

2007 y›l›n›n Kas›m ay›nda “Demok-

ratik Özerk Kürdistan öneriyorum”

diyerek benzer bir öneride bulun-

mufltu. Bugün yeniden güncelleflti-

rilmektedir. 

Peki “demokratik özerklik” de-

nilen bu çözüm, bu model, nas›l bir

fleydir, nas›l gerçekleflecektir?

Soruya, flu cevap veriliyor:

“Demokratik özerklik, ddeevvlleettssiizz

ddeemmookkrraassii mmooddeelliiddiirr.. Bu modeli

devletten beklemek de¤il, s›n›rlar›

belirlenmifl kendi devletinde de de-

¤il, ddeevvlleettee rraa¤¤mmeenn ddeemmookkrraattiikk ttoopp--

lluumm esprisiyle gelifltirmek esast›r.

Devlet olabilir ama Kürtlerin yafla-

d›¤› yerler, topraklar Kürtlerin ola-

cakt›r...” (19 Haziran 2010, Yeni

Özgür Politika)

Böyle bir teorik tez karfl›s›nda

sorulacak ilk soru fludur: Bu teori

gerçekleflebilir mi?

Hay›r! Bu teori gerçekleflemez. 

Çünkü, en temelde, ddeevvlleett deni-

len olgunun flekilleniflini yok say›-

yor. Teori, biraz sonu genel olarak

hüsranla biten “ütopyac› sosya-

lizm”in ““kkaappiittaalliizzmm iiççiinnddee ssoossyyaa--

lliisstt aaddaacc››kkllaarr”” teorisinden esinlen-

mifltir. Bir yan›yla ise sivil toplum-

culu¤un kapitalizmle, faflizmle, em-

peryalizmle uzlaflma içindeki ica-

zetli çözümlerinden esinlenilmifltir. 

Tamamen ütopik bir yaklafl›md›r. 

Hayalci de¤il, ütopik!  

*

Ütopyac›l›k, dilimize genellikle

hayalcilik olarak çevrilir. Fakat te-

orideki ütopyac›l›¤›n karfl›l›¤› bu

de¤ildir. 

Ütopya kavram› s›radan bir "ha-

yal"i dile getirmez. Tam tersine,

olumsuz bir anlam tafl›r. 

Kelimenin asl›, "Utopia"d›r ve

as›l kelime karfl›l›¤› ""eevvrreennddee yyeerrii

bbuulluunnmmaayyaann"" demektir. “Demok-

ratik özerklik!” gibi teorilerin de

gerçeklikte bir yeri yoktur.  

Ütopyac› sosyalizm bbiilliimmsseell ooll--

mmaayyaann ssoossyyaalliizzmm demektir. 

Tarif edildi¤i biçimiyle “demok-

ratik özerklik modeli”nin de ddüünnyyaa

vvee üüllkkeemmiizz ggeerrççee¤¤ii iiççiinnddee yyeerrii

yyookkttuurr.. Bilimsel de¤ildir. 

*

Dünyan›n hiçbir köflesinde “dev-

lete ra¤men bir demokratik toplum”

mümkün de¤ildir. E¤er o devlet,

emperyalist ise, faflist ise, o devletin

yönetimi alt›nda demokratik bir top-

lum infla etmek mümkün de¤ildir. 

E¤er demokratik bir toplum infla

edeceksiniz, O DEVLET‹ YIKA-

CAKSINIZ. Baflka yolu yoktur. 

Kürt milliyetçi hareketin teori-

sinde, Marksist-Leninist devlet te-

orisi reddedilmektedir,

ancak onun yerine de

bir fley konulmam›flt›r. 

DDeevvlleett bbiirr iirraaddee--

ddiirr;; bbiirr oottoorriitteeddiirr..

OOnnuunnllaa ççaatt››flflmmaaddaann

vvee oonnuu aalltteettmmeeddeenn ssiisstteemmiinn vvee ttoopp--

lluummuunn bbüüttüünnüünnüü kkaappssaayyaaccaakk flfleekkiill--

ddee bbaaflflkkaa bbiirr oottoorriittee kkuurraammaazzss››nn››zz.. 

Klasik tan›m› hat›rlat›rsak; dev-

let bir s›n›f›n di¤er s›n›flar üzerinde-

ki tahakkümünün arac›d›r. Demok-

ratik özerklik modeline göre, o top-

lumdaki hakim s›n›f, yani oligarfli,

halk üzerinde tahakküm kurmaktan

vazgeçecek, dolay›s›yla devleti de o

tahakkümünün bir arac› olarak kul-

lanmaktan vazgeçecek. 

Gerçekleflmesi imkans›z bir tab-

lo ç›k›yor ortaya de¤il mi? Evet, sö-

zü edilen biçimde bir “demokratik

özerklik modeli”nin hayat bulabil-

mesi için, burjuvazinin burjuvaziye

ait tüm özelliklerinden vazgeçmesi,

sömürü ve s›n›f egemenli¤inden

vazgeçmesi, devletin devlet olmak-

tan ç›kmas› gerekiyor.  

Daha 1500’lerde sosyalist düfller

kuran Thomas More’nin Ütopya’s›

neden baflar›s›z oldu? Kapitalizm

içinde sosyalist adac›klar, ssoossyyaalliisstt

kkoommüünnlleerr peflinde olan Saint-Si-

monlar, Charles Fourierler, Robert

Owenler, neden baflar›l› olamad›lar?

Onlar, tarihin erken aflamas›nda ba-

z› fleyleri görememifllerdi. Onlar,

mesela bbuurrjjuuvvaazziiyyii iikknnaa eeddeebbiillee--

cceekklleerriinnii düflünüyorlard›. Baz› ka-

pitalistler iyi olabilirdi, baz›lar›n›

sosyalizmin daha akla uygun oldu¤u

konusunda ikna edebilirlerdi, devlet

de dokunmazd›... 

Peki Kürt milliyetçi hareketi na-

s›l düflünüyor? Owenler’den, Ütop-

yac›lardan bu yana, yüzy›llar geçti,

burjuvazinin s›n›fsal özellikleri daha

iyi görüldü. Tekelci burjuvazi, ikti-

dar›n› vermemek için dünyay› yak›p

y›kabilece¤ini defalarca gösterdi.

Her fley bir yana, emperyalizmin en

karakteristik özelliklerini yok sayan,

devlet gerçe¤ini yok sayan bir teori-

nin gerçekleflme flans› olabilir mi?

Tek YolYürüyüflte 
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“... Madem elinizde, alacaks›n›z

karfl›n›za, dersiniz ki, “E¤er Türki-

ye'de bir ay içerisinde bir yaprak

k›m›ldarsa, bu terörü bitirmezsen, oo

zzaammaann sseennii ööllddüürrüürrüümm,, sseennii iiddaamm

eeddeerriimm,, sseennii aassaarr››mm.. BBaakk››nn bbaakkaa--

ll››mm bbuu oollaayyllaarr››nn hheeppssii bbiittiiyyoorr mmuu!!

BBiittmmiiyyoorr mmuu??”

Bunlar› diyen kifli bir polis flefi,

bir J‹TEM’ci, bir general ya da bir

ölüm mangas› üyesi de¤il!.. 

Bunlar› diyen üniformas›z kont-

rgerillac› Taraf Gazetesi yazar›,

DDooçç.. DDrr.. ÖÖnnddeerr AAyyttaaçç’’t›r.

Y›llard›r ‹mral›’da “rehin” tut-

tuklar›, “madem elinizde” dedi¤i ki-

fli ise PKK önderi AAbbdduullllaahh ÖÖccaa--

llaann’d›r.

Polis Akademisinde diplomal›

iflkenceci yetifltiren ÖÖnnddeerr AAyyttaaçç,

bunlar› 17 Haziran günü Küre

TV’de söyledi. 

9900 yy››llll››kk ppoolliittiikkaa;; tteehhddiitt,,

flflaannttaajj,, cciinnaayyeett,, kkaayybbeettmmee

“ ‹kinci motor birinciye yetiflti 

Bordalar› bitiflti 

Motorlar sars›l›yor 

Dalgalar sall›yor

Sall›yor dalgalar. 

Hay›r

‹ki motorda iki s›n›f çarp›fl›-

yor” (Naz›m Hikmet, 28 Kanunu-

sani (28 Ocak))

NNaazz››mm HHiikkmmeett, fliirinde 28

Ocak 1921’de MMuussttaaffaa SSuupphhii ve

yoldafllar›n›n Karadeniz’in azg›n

sular›nda nas›l katledildi¤ini an-

lat›r.

MMuussttaaffaa SSuupphhii ve 1144 yoldafl›-

n›n Anadolu'ya geliflini bir “tehli-

ke” olarak gören TBMM hüküme-

ti, k›sa sürede bir komplo örgütle-

yerek 1155 kkoommüünniissttii kkaattlleettttiirrmmiiflfl--

ttiirr.. Bu katliam, Cumhuriyet Türki-

yesi’nin ilk kontrgerilla operas-

yonlar›ndan biridir. 

MMuussttaaffaa SSuupphhiilleerr’in Kars'a gi-

riflleri s›ras›nda 9. Kolordu Komu-

tan› Kaz›m Karabekir'e “M.Suphi

ve arkadafllar›n›n AAnnkkaarraa''yyaa ggee--

lliiflfllleerriinniinn öönnlleennmmeessii vvee dduurruummaa

ggöörree ddaavvrraann››llmmaass››”” talimat› ve-

rilmifltir. 

KKaazz››mm KKaarraabbeekkiirr, Kars'ta M.

Suphi’leri karfl›layarak, Trabzon'a

yönlendirdi. MM.. SSuupphhii vvee yyoollddaaflfl--

llaarr›› 28 Ocak 1921 günü TTrraabbzzoonn'a

vard›klar›nda, onlar› bekleyen jan-

darmalar taraf›ndan silahlar› al›na-

rak dövüldüler. 

Elleri kelepçelenerek daha ön-

ceden haz›rlanm›fl bir tekneye bin-

dirilip denize aç›ld›lar. Denize aç›-

lan teknenin hemen arkas›ndan, bir

katil olan TTooppaall OOssmmaann ve çetesi-

nin oldu¤u baflka bir tekne hareket

etti ve MM..SSuupphhii vvee 1144 yoldafl› bu

teknedekiler taraf›ndan deniz orta-

s›nda süngülenerek katledildi.

Devrimcilere karfl› düzenlenen

bu ilk kontrgerilla sald›r›s›n›, yeni-

leri izledi. Cumhuriyet dönemi bo-

yunca da devrimcilere, halka karfl›

say›s›z komplo, katliam örgütlen-

di.

Devletin 9900 yy››llll››kk tarihi içinde

ÖÖnnddeerr AAyyttaaçç’›n örnek(!) ald›¤›,

onlarca katliam yafland›. “Kürt is-

yanlar›n› bast›rmak” ad›na on bin-

lerce Kürt köylüsünü katlettiler.

Halk›n mücadelesini bast›rmak

için, 1 May›s 1977’de Taksim’de,

Marafl’ta, Çorum’da, Sivas’ta, Ga-

zi’de kontrgerilla karaf›ndan pro-

vokasyonlar ve katliamlar düzen-

lendi. 

ÖÖnnddeerr AAyyttaaçç, katliamlarla, pro-

vokasyonlarla, suikastlarla dolu bu

tarihin savunucusudur. Aytaç’›n da

çok iyi bildi¤i gibi, katliamlar, pro-

vokasyonlar, suikastlar hep devletin

damgas›n› tafl›m›flt›r. 

Onlar›n izinden giden ÖÖnnddeerr

AAyyttaaçç,, ÖÖccaallaann’›n katledilmesini

aç›ktan savunarak, kontrgerilla poli-

tikalar›n›n savunucusu oldu¤u ko-

nusunda kimsede bir tereddüte yer

b›rakmam›flt›r. 

ÖÖnnddeerr AAyyttaaçç,, ccüübbbbee

iiççiinnddeekkii bbiirr kkaattiill!!

Öcalan’›n katledilmesini savu-

nan ÖÖnnddeerr AAyyttaaçç,, kontgrerilla poli-

tikalar›n›n tipik temsilcisidir. Teh-

dit, flantaj, cinayet, kaybetme, AAyy--

ttaaççllaarr’›n iyi bildi¤i yöntemlerdir...

Onlar›, onlara esin kayna¤› olan

halk düflmanlar›n› hiç unutmad›k.

Cunta y›llar›nda, devrimciler için

““aassmmaayyaall››mm ddaa bbeesslleeyyeelliimm mmii”” di-

yen faflist cunta lideri EEvvrreenn’in

emirleriyle yüzlerce devrimci da¤-

larda, sokaklarda, dara¤açlar›nda,

hapishanelerde katledildi.

Devrimcilere öylesine düflman-

d›rlar ki, “beslemeyi” gereksiz gör-

mektedirler. Devrimcilere reva gör-

dükleri “son” hep dara¤ac› ve kur-

flun olmufltur. Y›llard›r bunlar› sa-

vunmaktad›rlar.

ÖÖnnddeerr AAyyttaaççllaarr’›n ak›l hocalar›,

örnek ald›klar› EEvvrreennlleerr’dir. Onun

örnek ald›klar› katiller, hapishane-

lerdeki tutsaklar için;““hhaappiisshhaannee--

lleerr iillee nniiyyee uu¤¤rraaflfl››yyoorruuzz.. SSiiyyaannüürr

vveerriipp hheeppssiinnii ööllddüürreecceekkssiinn”” diyen

Türkiye’deki Naziler‘ir! ÖÖnnddeerr AAyy--

ttaaççllaarr, bu katillerin ö¤rencisidir.

Nitekim, savunduklar› fleyler,

yapmad›klar› fley de¤ildir. Yap›lan-

lar› savunmaktad›r, yap›lacaklar›

Bunu yazmak, öldürmektir zaten!..
Katledilen her devrimciden, yurtseverden, 
akan her damla kandan iktidar sorumludur!
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savunmaktad›r Önder Aytaç. Kald›

ki, Öcalan’a dair düflündükleri, bu-

nu dile getirmesi bile katilli¤inin

tescil edilmesi aç›s›ndan yeterlidir.

Söylemekle yyaappmm››flfl ssaayy››ll››rrllaarr za-

ten. 

Biz ÖÖnnddeerr AAyyttaaçç’› iyi tan›yoruz.

‹flkence ile katledilen EEnnggiinn ÇÇee--

bbeerr’e yap›lan iflkenceyi meflrulaflt›r-

maya çal›flmas›ndan da tan›yoruz...

Polis akademisinde yetifltirdi¤i ka-

tillerden biliriz. ‹flte o katillerini bu

halk düflman› düflünceleri ile yetifl-

tirmektedir. 

Peki “demokratl›¤›”, çözüm

yanl›l›¤›n› kimselere b›rakmayan

TTaarraaff gazetesi, böyle katillerin ya-

z›lar›n› yay›nlamay›, “onlara birer

köfle” vererek, katliam ve iflkence

savunusu yapmalar›n› nas›l aç›kla-

yacakt›r?

TTaarraaff gazetesi, üniformas›z ka-

tillerin yazd›klar›n›, köflesini kan

damlayan düflünceleriyle dolduran

Önder Aytaç’›n yazd›klar›n› “bas›n

özgürlü¤ü”yle, “düflünce özgürlü-

¤ü”yle mi aç›kl›yor? Yoksa, kont-

rgerilla yöntemleriyle de olsa, ÖÖccaa--

llaann’›n yokedilmesi onlar›n zihniye-

tine de uygun mudur? 

Bugüne kadar onlarca Önder Ay-

taç Nazi düflünceleriyle boy göster-

di. Ama bugün tarih onlar›n düflün-

celerini de¤il, direnenleri yaz›yor.

Üniformas›z ve fakat 
köfle sahibi 
kontrgerillac›lar

KKiimm kkoonnuuflflttuurruuyyoorr??

KKiimm tteelleevviizzyyoonnllaarraa çç››kkaarr››yyoorr??

KKiimm yyaazzdd››rr››yyoorr?? 

Günlük gazetelerde, televizyon-

larda onlarca ÖÖnnddeerr AAyyttaaçç hemen

her konuda yaz›yor, yorum yap›-

yor, konufluyorlar.

Bilmedikleri hiçbir konu yoktur

bunlar›n. Hatta bal›kç›l›ktan, d›fl

politikaya, s›n›f mücadelesinden,

gerilla savafl›na kadar herfleyi bilir-

ler... 

Dinlemeye, ö¤renmeye ihtiyac›

yoktur bunlar›n. Sadece ak›l ver-

mekte, sadece “flöyle yap›n” de-

mektedirler. Asl›nda tafl›d›klar› ün-

vanlar›na karfl›n, allay›p, pullad›k-

lar› görüfllerinin bir k›ymeti yoktur.

Çünkü orada “görüfl” diye pazar-

lad›klar› da burjuvazinin görüfl ve

politikalar›d›r.

Uflakl›k yapt›klar› s›n›f›n ç›kar-

lar› için yapmayacaklar› fley yok-

tur. Katliam, flantaj, komplo ... 

Birer köpek bal›¤› gibidirler....

kan kokusu ald›klar›nda, önerme-

yecekleri fley yoktur.

ÖÖnnddeerr AAyyttaaçç bbuunnllaarrddaann ssaaddeeccee

bbiirriiddiirr......

‹flbirlikçi bas›n›n hepsinde bun-

lardan vard›r. Ancak daha çok,

Amerikanc› TTaarraaff gazetesinde ve

iflbirlikçi FFeetthhuullllaahh GGüülleenn’in

Amerikanc› ZZaammaann gazetesinde

bunlar› daha çok görebilirsiniz.

Ya CCIIAA’n›n uzant›s› olan ve

ad›na “düflünce kuruluflu” denilen

ajan örgütlerinin bafl›ndad›rlar, ya

da iflkenceci e¤iten kurumlarda ifl-

kenceci yetifltirmektedirler.

Tekellerin sayfalar›n›, halka,

halk›n ayd›nlar›na, devrimcilere

tamamen kapat›lmas›ndan bu yana

y›llar geçti. Üniformal›-üniforma-

s›z polis fleflerine ise gazetelerini,

televizyonlar›n› hergün aç›yorlar...

Onlarca devrimcinin, yurtseve-

rin, halk›n katili Mehmet A¤ar’›n,

24 Haziran günü Ankara 11. A¤›r

Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanma-

s›na devam edildi. 

Duruflman›n yap›ld›¤› gün Halk

Cephesi üyeleri ‹stanbul ve Anka-

ra’da eylemler yapa-

rak A¤ar’›n cezaland›-

r›lmas›n› istediler.

‹stanbul’da Sulta-

nahmet Park›’nda bir

araya gelen Halk Cep-

heliler; "Bin Operas-

yonun Hesab›n› Vere-

ceksin. Susurluk Dev-

lettir. Mehmet A¤ar

Tutuklans›n" yazan bir

pankart açt›lar. 

Eylemde Nagehan Kurt taraf›n-

dan yap›lan aç›klamada "Mehmet

A¤ar cezaland›r›lmak için mi, ak-

lanmak için mi yarg›lan›yor" diye

soruldu. Tüm halk›n önünde 1000

operasyon yapmakla övünen, kont-

rgerilla iliflkileri aç›¤a ç›kt›¤› halde

kimsenin dokunamad›¤› Mehmet

A¤ar’›n devrimci katili oldu¤unu

vurgulayan Kurt aç›klamas›nda

"Mehmet A¤ar’› bu düzen yarg›la-

yamaz, cezaland›ramaz. Çünkü

Mehmet A¤ar bu düzenin emirleri-

ni yerine getirmifltir.

Ankara’da adliye önünde yap›-

lan eylemde; "Mehmet A¤ar 11.

ACM'de yarg›lan›yor. Mevcut dos-

yas›na göre tutuklu san›k olmas›

gerekirken tutuksuz olarak davas›-

n›n görülmesi baflta kendi hukukla-

r›n› hiçe saymakd›r. Göstermelik

bir davad›r. Yarg› yolu iflletilmeye-

rek, bas›nda itibarl› kifli gibi haber-

lerde yer edinerek Mehmet A¤ar

kimli¤i unutturulmaya çal›fl›l›yor.

Mehmet A¤ar "Bin operasyonun"

sorumlusudur. Mehmet A¤ar'› da

yapt›klar›n› da unutmayaca¤›z." de-

nildi. 

MEHMET A⁄AR AKLANIYOR MU? 
YARGILANIYOR MU? 

‹STANBUL
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AKP’nin hukukunda zulmetmek

serbest, zulme karfl› ç›kmak suçtur.

AKP’nin hukuku, siyah› beyaz, be-

yaz› siyah gösteren bir hukuktur.

Böyle oldu¤u içindir ki, hakl›, mefl-

ru, yasal haklar›n› kullananlar, ta-

mamen keyfi ve hukuksuz bir bi-

çimde gözalt›na al›nm›fl ve tutuk-

lanm›fllard›r.

15 Haziran sabah›, Ankara, ‹z-

mir ve ‹stanbul’da evler, demokra-

tik kitle örgütleri, a¤›r silahlarla do-

nanm›fl, kar maskeli katliamc›lar ta-

raf›ndan bas›larak, 29 kifli gözalt›na

al›nd›. 

Burjuva bas›n, her zamanki gibi

polisin dikte ettirdi¤i flekilde “bü-

yük örgüt operasyonu”, “DHKP-C

operasyonu” olarak sundu gözalt›-

lar›. Oysa, uzun namlulu, kar mas-

keli katliamc›lar›n bask›nlar›yla gö-

zalt›na ald›klar›n›n ço¤u, TAYAD’l›

Ailelerdi. Tutuklu yak›nlar›yd›lar.

Gözalt›na al›nanlardan 15 kifli An-

kara’da tutukland›. 

NNeeyyddii ssuuççllaarr››??

Bir kara mizaht›r; devletin poli-

sinin ve mahkemelerinin onlara yö-

nelttikleri suçlar, bu devletin yasa-

lar›n›n SUÇ SAYMADI⁄I fiillerdi. 

- Hasta tutsaklar›n, tecrit alt›nda

katledilmesine karfl› yap›lan eylem-

lere kat›lmak

- Kanser hastas› devrimci tutsak

Güler Zere’nin cenazesine kat›lmak

- K›z›ldere’de oligarflinin ölüm

mangalar› taraf›ndan katledilen Ma-

hir Çayan’›n mezar› bafl›nda anma

yapmak

- Newroz’a kat›lmak!

‹flte AKP’nin polisinin kar mas-

keli bask›nlar›yla pefline düflüp tu-

tuklatt›¤› 15 kiflinin büyük suçlar›(!)

bunlard›r. 

‹ki k›z›n› -Canan ve Zehra Ku-

laks›z’›- hapishane koflullar›n›n dü-

zeltilmesi için direniflte flehit veren

bir tutuklu yak›n›, hapishaneler ko-

nusunda gösterdi¤i duyarl›l›k nede-

niyle suçlan›p tutuklan›yordu! Yar›n

AKP, tutuklu yak›n› olmay› da suç

ilan ederse, kimse flafl›rmamal›.   

TTaahhaammmmüüllssüüzzllüükklleerrii,,

ssaahhiipplleennmmeeyyeeddiirr!!
Kanser hastas› devrimci tutsak

Güler Zere ve tüm hasta tutsaklar

için halk›m›z› ve ilerici, demokrat

güçleri aya¤a kald›rd›k. Binler olup

yürüdük. Aylar süren ›srarl› eylem-

ler yapt›k. 

Katliamc›, iflkenceci, tecavüzcü

sap›klar›n hamisi Adli T›p’› teflhir

ve rezil ettik. Tecrit alt›nda gün gün

öldürülen Güler Zere’yi daha fazla

tutamad›lar içeride. 
Adli T›p’tan Cumhurbaflkanl›-

HHaallkk CCeepphheessiiHHaallkk CCeepphheessii

33 fifieehhiirrddee 2299 GGöözzaalltt››...... 1155 TTuuttuukkllaammaa......
SSuussuunn ddiiyyoorrllaarr;; HHaassttaa ttuuttssaakkllaarr›› ssaahhiipplleennmmeeyyiinn,, 
ddeevvrriimmcciilleerrii ssaahhiipplleennmmeeyyiinn,, zzuullmmee bbooyyuunn ee¤¤iinn...... 

AKP’nin Hukukunda Zulmetmek 
Serbest, Zulme Karşı Çıkmak Suçtur!

Aç›klama No: 16                                              Tarih: 21 Haziran 2010

u HASTA TUTSAKLARI TECR‹TTE ÖLDÜRMEK SERBEST! 
CENAZELER‹NE KATILMAK SUÇ!

uAKP’N‹N GÜLER ZERE’Y‹ ÖLDÜRMES‹ SUÇ DE⁄‹L; 
AKP’Y‹ PROTESTO ETMEK SUÇ!
uMAH‹R ÇAYANLAR’I KATLETMEK SERBEST  
KATLED‹LENLER‹ ANMAK SUÇ!

AKP, 2000-2009 aras›nda hapishanelerde 
309 tutsa¤›n katledilmesinden sorumludur

hhttttpp::////wwwwww..bbaaggiimmssiizzlliikk--ddeemmookkrraassii--

iicciinn--hhaallkkcceepphheessii..ccoomm
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¤›’na kadar, hepsi söylediklerini ya-

layarak Zere’yi tahliye etmek zo-

runda kald›lar. Bir hasta tutsa¤› zul-

mün elinden çekip almam›z, faflizm

için kabul edilemez ve tahammül

edilemez bir fleydi. 

Tutuklamalar, iflte bunun misil-

lemesidir. Tutuklayan hukuk de¤il,

faflizmin tahammülsüzlü¤üdür. 

TTaahhaammmmüüllssüüzzllüükklleerrii,,

ddeevvrriimmccii mmüüccaaddeelleeyyii yyookk

eeddeemmeeddiikklleerrii iiççiinnddiirr!!

‹stiyorlar ki, bu topraklarda sol

ad›na bir fley kalmas›n. ‹stiyorlar ki

devrimin, devrimcili¤in sözü bile

edilmesin. Mahir Çayan’›n mezar›

bafl›nda yap›lan anmaya iflte bu yüz-

den tahammülsüzler. Aradan tam 3388

yy››ll geçmifl ve unutturamam›fllar.

Unutturmak bir yana, Mahirler’in

izinden yürüyor hala devrimciler. 

Bu y›l›n 30 Mart’›nda, devrim

sloganlar›yla k›z›l bayraklar›m›zla,

38 y›l sonra K›z›ldere’deydik. K›-

z›ldere’ye gidiflimizi hazmedemedi-

ler!

Hemen bütün bir y›l boyunca ül-

kemizin dört bir yan›nda ““AABBDD DDee--

ffooll,, BBuu VVaattaann BBiizziimm!!”” sloganlar›y-

la anti-emperyalist mücadele bayra-

¤›n› yükselttik. ‹flbirlikçi AKP bunu

da hazmedemedi!

Amerika’n›n ‹ncirlik Üssü’nün

kapat›lmas› için 200 bin imza topla-

mam›z› hazmedemediler!

1 May›s’ta, onikibin kiflilik bir

k›z›l nehir gibiydik Taksim’de. Ala-

n› vermek zorunda kalm›fllard› ve

y›llard›r katlettikleri, F Tipi hapis-

hanelerle teslim almaya çal›flt›klar›

devrimciler, iflte tüm iddias›yla dev-

rim yürüyüflünü sürdürüyordu. Bu-

nu hazmedemediler!

12 Haziran’da ‹nönü Stadyu-

mu’nda umudun sloganlar›n› hayk›-

ran 55 bin kiflilik halk korosunu

hazmedemediler!

Tahammülsüzlük, hukuksuzlu¤a

dönüfltü ve bu “büyük” operasyon

gerçeklefltirildi.

Halk›m›z!

AKP’ye soral›m: SUÇLU K‹M? 

Devlet katledecek, suç olmaya-

cak, biz katledilenin cenazesine ka-

t›laca¤›z, suç say›lacak! 

Bu ülkede devletin bile kutlad›¤›

Newroz, halk ve devrimciler kutla-

y›nca suç say›lacak! 

AKP, onlarca Güler Zere’yi tec-

rit alt›nda katledecek, suç olmaya-

cak, Güler Zereler’i sahiplenmek

suç say›lacak. Buna izin vermeye-

lim.

ADALET ‹ST‹YORUZ! diye

karfl›s›na dikilelim AKP’nin.

TTAAYYAADD’’ll››llaarr››nn SSEERRBBEESSTT BBII--

RRAAKKIILLMMAASSIINNII talep edelim. 

Tüm ilerici, devrimci, demokra-

tik güçler!

Zulüm, halk›n ve ilerici güçlerin

bölünmüfllü¤ünden, kendi meflrulu-

¤unu savunacak iradeyi göstereme-

yiflinden güç al›yor.

Yapt›¤›m›z her fley, hakl›, meflru,

do¤rudur. Tutuklamalar›n hiçbir

hakl› gerekçesi yoktur. 

Tutuklamalara karfl› her yerde

elimizden gelen her biçimde protes-

tolar›m›z› yükseltelim. 

Hiçbir demokratik kitle örgütü,

hiçbir ilerici, muhalif kesim, bu sal-

d›r›y› kendisinin d›fl›nda görmeme-

lidir. Sald›r›, aç›k ki, mevcut tüm

hak ve özgürlükleri KULLANILA-

MAZ hale getirmeye yöneliktir. De-

mokratik mücadeleyi YOK ETME-

YE yöneliktir. 

Bu tutuklamalara karfl› ç›kmak,

meflrulu¤umuzu, hak ve özgürlükle-

rimizi savunmakt›r. 

Tutuklamalar ve tutuklamalar›n

gerekçeleri, AKP iktidar›n›n de-

mokratikleflme konusunda ne kadar

“samimi”, “tutarl›” oldu¤unun da

göstergesidir. AKP’nin hala “de-

mokratiklefltirme” siyaseti izledi¤i-

ni ssaannaannllaarr vvee ssaavvuunnaannllaarr, bu tu-

tuklamalar› nas›l aç›klayacaklar?

AKP, faflizmi sürdürüyor. Bunun

baflka bir aç›klamas› yoktur. De-

mokrat olman›n, haklar ve özgür-

lükleri savunman›n gere¤i, faflist

AKP iktidar›na karfl› mücadele et-

mek, onun hukuksuzluklar›na, anti-

demokratik uygulamalar›na diren-

mektir. 

HHaakkll›› bbiizziizz.. MMeeflflrruu oollaann bbiizziizz..

YYaapptt››kkllaarr››mm››zzddaa SSUUÇÇ oollaabbiilleecceekk

hhiiççbbiirr flfleeyy yyookkttuurr.. 

SSuuççlluu kkaattlleeddeenn,, tteeccrriitt aalltt››nnddaa

hhaassttaa ttuuttssaakkllaarr›› ggüünn ggüünn ööllddüürreenn

AAKKPP’’ddiirr.. 

HHuukkuukkssuuzz ttuuttuukkllaammaallaarr››nn

kkaarrflfl››ss››nnaa çç››kkaall››mm,, ssuuççlluunnuunn yyaakkaa--

ss››nnaa yyaapp››flflaall››mm!!

Halk Cephesi

TC. AAdalet BBakanl›¤›'na

TBMM BBaflkanl›¤›'na

Ankara ve ‹zmir'de 17 TAYAD'l›,

- Hasta tutsaklar›n tecrit hücrelerinde

katledilmesine karfl› ç›kt›klar›,

- Hapishanelerde 2000-2009 aras›nda tam 309

tutsa¤›n katledilmesinin sorumlusu olan AKP'yi

protesto ettikleri,

- Öldürülen kanser hastas› Güler Zere'nin

cenazesine kat›ld›klar› gerekçesiyle 

TUTUKLANDILAR!  

Bu tutuklamalar, haks›z, gayri-meflru, keyfidir. 

Hasta tutsaklar› sahiplenmek, suç olarak

görülemez. 

17 TAYAD'l›n›n derhal serbest b›rak›lmas›n›

ve tecrite art›k bir son verilmesini talep

ediyorum.

imza

TAYAD’LILARIN SERBEST
BIRAKILMASI ‹Ç‹N ‹MZA METN‹

16

Yürüyüfl

27 Haziran
2010

Say›: 222



15 Haziran sabah›, baflta Ankara

TAYAD'l› Aileler olmak üzere, An-

kara, ‹zmir ve ‹stanbul'da hakk›nda

yakalama kararlar› oldu¤u gerekçe-

siyle 29 kiflinin kald›klar› yerler,

kurumlar uzun namlulu silahlar ta-

fl›yan, kar maskeli polisler taraf›n-

dan bas›lm›flt›. Burjuva bas›n›nda

örgüt operasyonu olarak geçen de-

mokratik kurumlara, TAYAD'l› Ai-

lelerin kald›klar› evlere yap›lan bas-

k›nlar gözalt›na al›nanlar 18 Hazi-

ran Ankara 11. A¤›r Ceza Mahke-

mesi'ne ç›kar›ld›lar.

19 Haziran saat 03:00'a kadar

süren savc›l›k, hakime ifade süreci

sonunda 6 kifli savc›l›ktan, 8 kifli

mahkemeden tutuksuz yarg›lama

karar›yla ç›kt›. Kalan 15 kifli tutuk-

lu yarg›lanmak üzere 19 Haziran sa-

baha karfl› Sincan F Tipi ve Kad›n

Hapishanesi’ne sevk edildi. 

18 Haziran Cuma günü mahke-

me süreci bafllarken, Halk Cepheli-

ler, adliye binas› önünde bir eylem

yapt›lar. Bas›n aç›klamas›nda; Gü-

ler Zere'yi sahiplenmenin, mezar

anmalar›na kat›lman›n suç olmad›-

¤›na ve TAYAD'l› Ailelerin ve ver-

dikleri mücadelenin meflrulu¤una

da de¤inildi. 

Eylemde söz alan TAYAD

üyesi Mehmet Güvel; Güler Ze-

re için yap›lan eylemlere binler-

ce kiflinin kat›ld›¤›n› söyledi.

Eylem boyunca, "Halk›z

Hakl›y›z Kazanaca¤›z!", "Güler

Zere Onurumuzdur!", "Bask›lar,

Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi

Y›ld›ramaz!" sloganlar› at›ld›. 

Tahliye olanlar Adli T›p ifl-

lemleri s›ras›nda çevredeki insanla-

ra hitaben yapt›klar› konuflmalarda:

"Bizler Güler Zere'yi sahiplendi¤i-

miz içingözalt›na al›nd›k. Yarg›lan›-

yoruz. Bu bask›lar bizleri Güler Ze-

re'yi sahiplenmemizi engellemeye-

cek. Hasta tutsaklar› sahiplenmeye

devam edece¤iz." dediklerini anlat-

t›larb.

Tutuklanan TAYAD'l› Aile-

ler'den ise kronik rahats›zl›klar›

olan, sürekli ilaç tedavisi gereken

tutsak yak›nlar› bulunuyor.

MMaahhiirr ÇÇaayyaann’’›› aanndd››kkllaarr›› vvee

GGüülleerr ZZeerree’’yyii ssaahhiipplleennddiikklleerrii iiççiinn

ttuuttuukkllaannaannllaarr:: 

AAhhmmeett KKuullaakkss››zz,, BBaayyrraamm fifiaa-

hhiinn,, ZZeeyynneepp YYaayyllaa,, MMeehhmmeett YY››ll-

mmaazz,, SSeemmiihhaa EEyyiilliikk,, AAyyflflee AArraapp-

ggiirrllii SSaayykk››,, CCeemm EErrddeevveecciilleerr,, HHaa-

kkaann YY››llmmaazz,, TTuunncceerr GGüümmüüflfl,,

UUmmuutt fifieenneerr,, MMeerryyeemm ÖÖzzssöö¤¤üütt,,

AAhhmmeett AAllppöözzeell,, SSeeççkkiinn TTaayygguunn

AAyyddoo¤¤aann,, fifiaahhiinn ‹‹mm¤¤aa,, RR››ddvvaann

AAkkbbaaflfl..

Gözalt›lar ve tutuklamalar yap›-

TAYAD’l›lar Meydan    Okuyor:
“Bizler Güler Zere'yi

sahiplendi¤imiz için 28 kifli
gözalt›na al›nd›k.  Yarg›lan›yoruz.
Bu bask›lar bizleri Güler Zere'yi
sahiplenmemizi engellemeyecek.
Hasta tutsaklar› sahiplenmeye
devam edece¤iz.”

Mahir Çayan’› Anmak
Güler Zere'yi Sahiplenmek
Suç De¤ildir!
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lan eylemlerle protesto edilmeye

devam ediliyor. 

TTAAYYAADD’’ll››llaarr OOttuurrmmaa

EEyylleemmiinnee BBaaflflllaadd››llaarr

Gözalt› ve tutuklamalarla y›lma-

yacaklar›n› söyleyen TAYAD’l›lar

25 Haziran günü ‹stanbul Tak-

sim’de Galatasaray Lisesi önünde

oturma eylemi bafllatt›lar. Burada;

“TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”,

“Mahirleri Katletmek Serbest An-

mak Suç”, “AKP’nin Güler Zere’yi

Öldürmesi Suç De¤il AKP’yi Pro-

testo Etmek Suç” dövizleri açan

TAYAD’l›lar tutuklananlar›n ser-

best b›rak›lmas› için imza toplad›-

lar. TAYAD’l›lar her gün 10.00-

22.00 saatleri aras›nda ayn› yerde

oturma eylemi yap›p imza toplaya-

caklar›n› belirttiler. 

KKEESSKK YYaapptt››¤¤›› EEyylleemmlleerrllee

GGöözzaalltt››nnaa AAll››nnaann ÜÜyyeelleerriinniinn

SSeerrbbeesstt BB››rraakk››llmmaass››nn›› ‹‹sstteeddii

KESK Ankara fiubeler Platfor-

mu 16 Haziran’da Yüksel Cadde-

si’nde yaflanan gözalt›lar ile ilgili

eylem yapt›.  Platform Dönem Söz-

cüsü Fikret Aslan bu gözalt›lar›n,

kamu emekçilerinin y›llard›r inatla

devam ettirdi¤i emek mücadelesini

yürütmesine engel olmayaca¤›n›

belirtti. 

KESK Ankara fiubeler Platfor-

mu, Hükümetin, ‹çiflleri Bakanl›¤›-

n›n ve Ankara Emniyetinin bu tutu-

munu k›nad› ve gözalt›na al›nanla-

r›n bir an önce serbest b›rak›lmas›n›

talep etti.

Daha sonra KESK üyeleri otur-

ma eylemi yapt›.

KESK Genel Baflkan› Sami Ev-

ren’de gözalt›lar için bir yaz›l› aç›k-

lama yapt›. Evren aç›klamas›nda;

“Oluflturulan korku iklimine yenil-

meyiz!” dedi.

KESK Ankara fiubeler Platfor-

mu gözalt›lar savc›l›¤a ç›kar›laca¤›

18 Haziran günü Ankara Adliyesi

önünde eylem yaparak gözalt›ndaki

üyelerinin serbest b›rak›lmas›n› is-

tedi. “Bask›lar bizi y›ld›ramaz”,

“Gün gelecek devran dönecek, AKP

halka hesap verecek” sloganlar›

at›lan eylemde konuflan KESK

Genel Sekreteri Emirali fiimflek,

hükümetin son günlerde demok-

ratik kurum ve örgütlere yapt›¤›

bask›nlar, gözalt›lar ve açt›¤› da-

valarla bir kaos ortam› yaratt›¤›-

n› söyledi. fiimflek, KESK’in

sald›r›lara boyun e¤meyece¤ini

ifade etti. 

KESK üyeleri ayn› zamanda

15 Haziran günü kamu emekçi-

lerinin ifl güvencelerini ortadan

kald›rmaya yönelik Türkiye çap›n-

da eylemler yapt›lar. AKP il binala-

r›n önüne siyah çelenk b›rak›lan ey-

lemlerde, Ankara’da KESK MYK

Üyesi Akman fiimflek, SES MYK

Üyesi Meryem Özsö¤üt ve BES

Ankara 1 Nolu fiube Yöneticisi Ah-

met Karacao¤lu’nun gözalt›na al›n-

mas› “Bask›lar bizi y›ld›ramaz” slo-

ganlar›yla protesto edildi.

HHaallkk CCeepphheessii ÜÜyyeelleerrii

AAnnkkaarraa YYüükksseell CCaaddddeessii’’nnddee

EEyylleemm YYaapptt››

Güler Zere’yi sahiplendikleri ve

Mahir Çayan’› and›klar› gerekçe-

siyle 15 kiflinin tutuklanmas› Anka-

ra’da yap›lan eylemle protesto edil-

di. 20 Haziran günü Yüksel Cadde-

si’nde Halk Cepheliler taraf›ndan

yap›lan eylemde; bu tutuklamalarla

devrimcileri susturmak istedikleri

belirtildi “Tutuklananlar Serbest B›-

rak›ls›n, Gözalt›lar Tutuklamalar

Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z Hakl›y›z

Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤›

eylemde; hiçbir zaman taleplerinde

vazgeçmeyecekleri vurguland›.

MMeerrssiinn KKEESSKK fifiuubbeelleerr

PPllaattffoorrmmuu:: ““YYöönneettiicciilleerriimmiizz

SSeerrbbeesstt BB››rr aakk››llss››nn””

Ankara'da Güler Zere için yap›-

lan cenaze törenine ve K›z›ldere an-

mas›na kat›ld›klar› için demokratik

kitle örgütleri üyelerinin gözalt›na

al›nmas› Mersin KESK fiubeler

Platformu taraf›ndan yap›lan ey-

lemle protesto edildi. 17 Haziran

günü KESK’in önünden Tafl Bi-

na’ya do¤ru yap›lan yürüyüflte “Yö-

neticilerimiz Serbest B›rak›ls›n,

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz pankart›

ve KESK’in flamalar› tafl›nd›. 

Tafl Bina’n›n önünde yap›lan

aç›klamada; “Aralar›nda Konfede-

rasyonumuz MYK üyesi ve Örgüt-

lenme Sekreteri Akman fiimflek,

sendikam›z SES MYK üyesi Mer-

yem Özsö¤üt ve Ankara BES 1 No-

lu fiube yöneticisi Ahmet Danac›o¤-

lu'nun aralar›nda oldu¤u bir grup ar-

kadafl›m›z terörle mücadele ekipleri

taraf›ndan sudan gerekçelerle gö-

zalt›na al›nm›fl olmas›na karfl› sessiz

kalmayaca¤›z!” denildi. 

Eyleme 100 kifli kat›ld›.

HHaattaayy’’ddaa TTuuttuukkllaammaallaarr

PP rrootteessttoo EEddiillddii

Halk Cepheliler Hatay’da tutuk-

lamalar› protesto etmek için  21 Ha-

ziran günü eylem yapt›lar. Ulus ala-

n›nda yap›lan eylemde “Mahir Ça-

yan ve Güler Zere’yi Sahiplenmek

Suç De¤ildir. Bask›lar, Gözalt›lar,

Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” pan-

kart› aç›ld›. “Tutuklananlar Serbest

B›rak›ls›n, Bask›lar Bizi Y›ld›ra-

maz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”

sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde “Me-

zarlar›m›z›, flehitlerimizi sahiplen-

mek, de¤erlerimize sahip ç›kmak,

TAYAD'l› Ailelerden Mehmet
Güvel:

“Ben de TAYAD'l›y›m...
Ben de Güler Zere
eylemlerine  kat›ld›m. Biz de
kat›ld›k. Öyle ise bizi de
al›n!”

TAYAD'l› Bir Anne Israr Ediyor:
“Benim o¤lum F Tipi

Hapishane'de iflkence görüyor.
O¤luma sahip ç›kmaktan
vazgeçiremeyeceksiniz. O¤luma
ve devrimci tutsaklara sahip
ç›kmaya devam edece¤im. Bir
elimle bütün insanl›¤a sevgi,
bir elimle bütün çocuklara süt
verece¤im.”
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biz ezilen sömürülen Anadolu halk-

lar›n›n olmazsa olmaz›,   bizi gele-

ce¤e tafl›yan  de¤erlerimizdir. me-

zarlar›m›z› flehitlerimizi sahiplen-

mek suçsa, bu suçu her daim ta ki

Anadolu da insanl›k var olana dek

ifllemeye devam edece¤iz” denildi.

‹‹zzmmiirr:: ““TTuuttuukkllaannaannllaarr

SSeerrbbeesstt BB››rr aakk››llss››nn”” 

‹zmir Halk Cephesi, 21 Haziran

günü Kemeralt› giriflinde tutukla-

malar› protesto etmek için bir eylem

yapt›.

“Mezar Anmas› Yapmak, Hasta

Tutsaklara Özgürlük ‹stemek, New-

roz Kutlamak, Bas›n Aç›aklamas›

Yapmak Suç De¤ildir! Tutuklanan-

lar Derhal Serbest B›rak›ls›n” pan-

kart›n›n aç›ld›¤› eylemde; “Tutukla-

malar Bizleri Y›ld›ramaz, Kahrol-

sun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz,

Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›yaz

Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. Ey-

lemde okunan aç›klamada “AKP ik-

tidar› uygulad›¤›, politikalarla halka

daha fazla açl›k, iflsizlik, yoksulluk,

zam, zulum dayat›rken herkes sus-

sun, kimse karfl› ç›kmas›n istiyor”

denildi.

Ard›ndan 15 Haziran’da evi ba-

s›larak gözalt›na al›n›p daha sonra

serbest b›rak›lan ‹smail Hakverdi de

k›sa bir konuflma yaparak  “Bizi

Mahir Çayanlar’›n mezar›n› ziyaret

etmek ve Güler Zere’yi sahiplendi-

¤imiz için örgüt üyesi olmakla suç-

luyorlar. O zaman Mahir Çayan’›n

mezar›n› de¤iflik zaman dilimlerinde

200 bin kifli ziyaret etmifl bunlar›n

hepsi örgüt üyesi mi oluyor? Ve ya

Güler Zere’ye özgürlük için yap›lan

eylemlerde binlerce kifli yürüyordu,

onlar›n hepsi örgüt üyesi” dedi. 

AAddaannaa’’ddaa EEyylleemm

Adana’da 23 Haziran’da ‹nönü

Park›nda Halk Cepheliler 15 Hazi-

ran’da yap›lan bask›nlar ve tutukla-

malar› protesto ettiler. Eylemde

“Güler Zere’nin Cenazesine Kat›l-

mak, Mahir Çayan’›  Anmak Suç

De¤ildir Tutuklananlar Serbest B›-

rak›ls›n” pankart› aç›ld›,  “Bask›lar

Bizi Y›ld›ramaz, Tutuklananlar Ser-

best B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.

Sosyalist Parti, ‹HD, Mücadele Bir-

li¤i’nin destek verdi¤i eylemde

“Emperyalizme karfl› mücadele et-

mek, halklar›n kardeflli¤ini savun-

mak, açl›¤a ve zulme karfl› örgüt-

lenmek, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi

istemek suç de¤ildir ve birilerinin

‘suç’olarak göstermesiyle de suç ol-

maz. Bizler bu sayd›klar›m›z› her

koflulda savunmaya ve mücadeleye

devam edece¤iz” denildi.

Malatya Haklar Derne¤i, Trakya

Halk Cephesi, Gençlik Federasyonu

da yapt›klar› yaz›l› aç›klamalarla tu-

tuklamalar› protesto ettiler.

‹zmir’de Tutuklama
17 Haziran günü sabaha karfl›,

‹zmir Do¤ançay Yard›mlaflma Der-

ne¤i ve Manisa'da birçok ev bas›la-

rak gözalt›na al›nan 8 kifliden, Do-

¤ançay Yard›mlaflma Derne¤i Bafl-

kan› Dursun Göktafl ve Manisa

Devlet Hastanesi'nde görevli Dr.

Özcan Sak›nc› hukuksuzca tutuk-

land›. Dursun Göktafl Bergama Ha-

pishanesine, Özcan Sak›nc› ise K›-

r›klar F Tipi Hapishanesine götü-

rülmüfltür. 

Yürüyüfl dergisi okuru olan in-

sanlar›n evlerini, gece yar›lar› kar

maskeli özel timlerle uzun namlulu

silahlarla bas›ld›, hatta 9 ayl›k be-

be¤i olan ailenin evi talan edildi.

Manisa ve ‹zmir'de polis terörü es-

tirildi. Örgüt üyesi gerekçesiyle

gözalt›na al›nan Yürüyüfl Dergisi

okurlar›, kimisi devlet hastanesin-

de doktor kimisi ise esnaf, yani her

zaman göz önünde olan insanlard›r. 

17 Haziran günü bu koflullarda

gözalt›na al›nan sekiz Yürüyüfl

okuru, 19 Haziran sabah› ‹zmir

Bayrakl› adliyesine getirildi. Bu 8

kifliden 6's› savc›l›ktan sal›n›rken,

ikisi tutuklanmak üzere nöbetçi

mahkemeye sevk edildi. 

Nöbetçi mahkemeye sevk edi-

len, Dursun Göktafl ve Özcan Sa-

k›nc›, örgüt üyesi olduklar› gerek-

çesiyle tutuklayarak hapishaneye

gönderildiler.
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Devrimci hareket söylediklerini

yapm›fl, yapt›klar›n› savunmufltur. 

Halka ne söz verdiyse yerine ge-

tirmifltir. 

Devrimci, her fleyden önce sözü-

nün eridir. 

Onun söz verip de yapmad›¤› bir

fley yoktur. 

Onun sözü Cephe’ye, flehitlere,

halka verdi¤i sözdür. 

Devrimci, özü sözü bir insan ol-

mak durumundad›r. 

Dili baflka, yüre¤i baflka, beyni

baflka bir devrimcilik olmaz. 

Devrimcinin dili, yüre¤i, beyni

birdir. Dili, yüre¤i, beyni

bir olmayanlar kendini ve

halk› örgütleyemezler. 

Sözünün eri olmak,

verilen sözü tutmak halk

için namus anlam›na ge-

lir.

Bunun bilincinde

olmak   devrimci için te-

mel bir öneme sahiptir.

Okulda, mahallede, bir birimde,

bir alanda çal›flma yapan bir arkada-

fla, flöyle bir düflünelim, Bir kampan-

ya için ya da 1 May›s için pankart

yaz›l›p haz›rlanacakt›r. "Tamam" de-

riz. Bu pankart yaz›l›r. Haz›rd›r. Bu

do¤rudur. "Para bulamad›k", "Bez

bulamad›k", "Bez vard› boya bula-

mad›k" diyerek bir çok gerekçe s›ra-

lamak yanl›flt›r. Söz yerine getirile-

cektir. Ya da yapmam›z gereken iflle-

ri erteler dururuz. 

Günler geçer o ifl yap›lmam›fl

olur, verilen söz tutulmam›fl olur.

Sözünü tutmak namuslu olmak-

t›r. 

Sözünün eri olmak yi¤itliktir. 

Kapitalizm dün farkl›, bugün

farkl›, bir günü bir güne uymayan,

gel-gitler yaflayan, yanar döner, iki-

yüzlü, istikrars›z, ne yapaca¤›n› bil-

meyen, amaçs›z, bunal›ml› insan tip-

leri yaratmak ister. 

Devrimci saflara

ad›m atan insan kapita-

lizmin bir çok özelli-

¤inden etkilenerek gel-

mifltir. 

Halk kültürü ve de¤erlerine sahip

oluflu ya da bu yabanc›laflman›n dü-

zeyine göre devrimci kültür ve ah-

lakla donanmas›, yeni bir insan ol-

mas›, süreç içinde flekillenecektir.

Bu flekillenme verdi¤i sözü tutmakla

bafllamal›d›r. 

Devrimci, sa¤lam karakterli, sa¤-

lam kifliliklidir 

Devrimcinin içi ve d›fl› birdir. 

Onun özü ve sözü birdir. 

O içi baflka, d›fl› baflka olan, özü

sözü farkl› olan, ikiyüzlü, iki kiflilik-

li, sözüne güvenilmez kapitalizmin

insan› de¤ildir. 

Devrimci rüzgarlarda ve f›rt›na-

larda, zorluklardan etkilenmeyen,

y›lmayan, yolundan dönmeyen,

emin ad›mlarla hedefine giden, ide-

olojisinden ve mücadelesinden taviz

vermeyen, e¤ilip bükülmeyen, sa¤-

lam karakterli ve sa¤lam kifliliklidir. 

Devrimci sa¤dan ya da soldan,

reformizm ve oportünizmden etki-

lenmelere karfl›, burjuva ve küçük

burjuva ideolojisiyle mücadele ede-

rek, kendisini sa¤lam tutarak, dev-

rimci olmayan her fleye karfl› cephe-

den mücadele ederek, ideolojisine,

örgütüne, halk›na her fleyiyle kendi-

sini sunmufltur. 

Ona bu karakteri ve kiflili¤i ve-

ren, onu flekillendiren Parti-Cephe-

dir. O adaletli ve ahlakl› olufluyla,

onurlu, gururlu ve namuslu olufluyla

verdi¤i sözleri yerine getirerek, sev-

gi ve sayg›s›yla, cesaret sahibi olu-

fluyla, halka giderek örgütleyen bir

s›ra neferi bir bilge insand›r. 

Devrimciler yaflam biçimiyle,

duygu ve düflünceleriyle, kiflilikle-

riyle, çal›flmalar› ve mücadeleleriyle

halk› etkileyerek, örgütleyerek bü-

yürler. 

Bir çok insan›n devrimci olmas›,

kapitalizmden koparak devrimci saf-

lara gelmesinde alternatif yaflam ya-

ratmadaki ›srarc›l›¤›m›z, kararl›l›¤›-

m›z ve bunun hayat bulma-

s›, kapitalizmde yaflad›kla-

r›ndan farkl› bir yaflam bul-

mas›n›n etkisi büyüktür. 

Okulda, mahallede ya da

baflka bir birimde çal›flma

yaparken  halka onlara ver-

di¤imiz sözleri yerine geti-

rerek, onlar›n düflünce ve

duygular›na de¤er vererek

yaklafl›yor muyuz? 

Disiplinimizle, dilimizle ve üslu-

bumuzla, onlar›n gönlüne girerek,

haks›zl›¤›n ve zorbal›¤›n, yanl›fllar›n

karfl›s›nda durarak, onlara örnek

olup etkileyebiliyor muyuz? 

Çok çal›flmam›zla, emekçili¤i-

mizle, özveri ve fedakarl›¤›m›zla

onlara kendimizi sevdirebiliyor mu-

yuz? 

Adaletimizle, ahlak›m›zla, prati-

¤imizle onlar› örgütleyebiliyor mu-

yuz? 

Bizler devrimci olarak, halk için

yaflay›p düflünerek, 

24 saatimizle onlar›n ac›lar›nda

ve sevinçlerinde öfke ve kederlerin-

de, onlarla birlikte, onlar›n içinde ol-

du¤umuzda, onlar› politiklefltirerek

çocuk, genç, yafll›, kad›n, erkek dev-

rimcilefltirdi¤imizde halk›n mücade-

lesi büyüyecektir.

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

DEVR‹MC‹ 
SÖZÜNÜN ER‹D‹R 

Devrimci, sa¤lam
karakterli, sa¤lam kifliliklidir.
Devrimcinin içi ve d›fl› birdir. 

Onun özü ve sözü birdir. 
O içi baflka, d›fl› baflka

olan, özü sözü farkl› olan,
ikiyüzlü, iki kiflilikli, sözüne

güvenilmez kapitalizmin
insan› de¤ildir.
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TAYAD’l› Aileler’den ve Genç-

lik Federasyonu’nda 15 kifli geçen

hafta yap›lan büyük(!) operasyonlar

sonucunda tutukland›. 

Neydi tutuklanma gerekçeleri;

Mahir Çayan’›n mezar› bafl›nda an-

ma yapmak, hasta tutsaklar›n tedavi

edilmeleri için eylem yapmak, Gü-

ler Zere’nin ölümünden sorumlu

olan AKP’nin il binas›na siyah çe-

lenk koymak, Newroz’a kat›lmak... 

Peki bunlar suç mu? Hay›r. 

Mevcut yasalara göre bunlar suç

de¤il! 

Oligarflinin demokrasisi iflte bu-

dur; haklar k›smen tan›n›r ancak uy-

gulat›lmaz. Kullan›rsan suç say›l›r.

Oligarflinin demokrasisi, demokrasi

de¤il, OYUNDUR. Bu oyun

1945’lerden beri sürdürülüyor. 

Halk Cepheliler’in gözalt›na

al›nd›¤› günlerde Baflbakan Recep

Tayyip Erdo¤an “Tam da demokra-

tik anayasa de¤iflikli¤i için yap›la-

cak referandum öncesi birileri dü¤-

meye bast›” diyor. Oyun böyle oyna-

n›yor; bir tarafta “demokratikleflme”

demagojileri, di¤er tarafta faflizm. 

Demokratikleflmeyi dilinden hiç

düflürmeyen AKP’nin bu sald›r›lar›

bizim için hiç sürpriz de¤il. AKP ik-

tidar›n›n 8 y›l›nda halk›n mücadele-

sinin sindirilmesi için demokrasici-

lik oyunuyla faflist sald›r›lar birlikte

sürdürüldü. 

Demokrasicilik ooyunu,

oligarflinin yyönetim

biçimidir

Türkiye emperyalizmin yeni-sö-

mürgesi bir ülkedir. Yeni sömürge

bir ülkede;

1- Kapitalizm kendi iç dinami-

¤iyle geliflmedi¤inden çarp›kt›r; em-

peryalizme göre biçimlenmifltir. 

2- Emperyalist hegemonya top-

lumun kendi iç dinami¤i ile gelifl-

mesine engel oldu¤u için ülke alt ya-

p›s›ndan üst yap›s›na kadar sürekli

bir kriz içindedir. 

3- ‹flbirlikçi tekeller, tek bafl›na

yönetecek güçte olmad›klar› için

toprak a¤alar› ve tefeci tüccarlarla

ittifak oluflturmufllard›r. Bu, oligarfli

içinde sürekli bir çeliflki ve bir yöne-

tim krizi demektir. Halk da sömürü-

den dolay› sürekli bir mennuniyet-

sizlik içindedir. Halk oligarfliye göre

sürekli bir tehdittir. 

4- Ordu, milli ordu olmaktan ç›-

k›p emperyalizm ve iflbirlikçi tekel-

lerin ç›karlar›n› korumak için iiçç ssaa--

vvaaflfl oorrdduussuu olarak örgütlenmifltir. 

5- Sürekli kriz halindeki oligarfli

bask› ve teröre baflvurmadan halk›

yönetemez. Onun için oligarflinin

yönetim biçimi demokrasi de¤il,

ddiikkttaattöörrllüükkttüürr. Di¤er bir deyiflle

yeni-sömürgelere özgü ssöömmüürrggee ttii--

ppii ffaaflfliizzmmddiirr.. 

Oligarfli ipin ucunu hiçbir zaman

sa¤lam tutamaz. Soygun düzeni, sür-

dü¤ü sürece, açl›k, sefalet, yoksulluk

sürdü¤ü sürece oligarfli ipin ucunu

hiçbir zaman sa¤lam tutamayacakt›r.

Onun için sömürge tipi faflizmin bir

özelli¤i de iippiinn uuccuu kkaaççtt››kkççaa aaçç››kk

ffaaflfliizzmmee bbaaflflvvuurruullmmaass››dd››rr.. Ancak flu

da bir gerçektir ki, halk sürekli aç›k

faflizmle bask› alt›nda tutulamaz.

Onun için oligarfli “demokrasicilik

oyunu”na baflvurur. 

Oligarfli bbuu ooyyuunnuu,, eenn ggenifl kitle-

lerin tepkilerini parlamenter kanallar-

da eritmek için oynamak zorundad›r. 

Demokrasicilik ooyunu

faflizmin mmaskesidir

Egemenler, Türkiye’nin “de-

mokratik, laik, hukuk devleti” oldu-

¤unu söylerler. Ancak bunlar›n pra-

tikte karfl›l›¤› yoktur. Yasalar› FA-

fi‹ST niteliktedir. Mahkemeleri hal-

ka karfl› faflist devleti koruyan mah-

kemelerdir. Devletin kurumlar› de-

mokrasicilik oyununun araçlar›d›r.

Demokrasi befl y›lda bir yap›lan se-

çimlere indirgenmifltur. 

Hukuk devleti denir, fakat devle-

tin yasalar› tamamen halka karfl› fa-

flist yasalar olmas›na ra¤men buna

bile uymak faflist terörlerinin önün-

de bir engel gibi görülür. Halk›n

mücadelesini engellemek için her

türlü kontrgerilla yöntemlerine bafl-

Demokrasicilik oyunu 

“Bizim gibi ülkelerdeki
oligarflik yönetim, rahatl›kla

iflçi ve emekçi kitlelerin
demokratik hak ve

özgürlüklerinin olmad›¤› tam
bir dikta yönetimi ile ülkeyi
yönetebilmektedirler. Buna

sömürge tipi faflizm de
diyebiliriz. Bu yönetim, ya

klasik burjuva demokrasisi ile
uzaktan yak›ndan iliflkisi

olmayan “temsili demokrasi”
ile icra edilir (gizli faflizm) ya

da sand›ksal demokrasiye
itibar edilmeden aç›kça icra

edilir. Ancak aç›k icras›
sürekli de¤ildir. Genellikle,
ipin ucunu kaç›rd›¤› zaman
baflvurdu¤u bir yöntemdir.”

(Bütün Yaz›lar,
Mahir Çayan)

Haklar› yasal olarak 
tan›y›p o hakk›
uygulatmamakt›r
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vurulur. Oligarflik devlet esas›nda

kontrgerillaya göre örgütlendirilmifl-

tir. Halk›n mücadelesinin geliflmesi-

ne paralel olarak “demokrasicilik”

oyun düzeyinde bile sürdürülemez.

“Demokratikleflme”den bahsettikleri

dönemleri halka karfl› terörün en üst

düzeye t›rmand›r›ld›¤› dönemler ol-

mufltur ço¤u kez. Bir taraftan faflist

uygulamalar›yla ipli¤i pazara ç›km›fl

yasalar ““ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee”” paketle-

riyle kald›r›l›rken, yerine ayn› yasalar

daha a¤›rlaflt›r›lm›fl olarak getirilir.

Geçti¤imiz son bir y›la bak›n;

“aç›l›m”lar ad› alt›nda “demokratik-

leflme” demagojileri bir y›l boyunca

sürdü. “Kürt Aç›l›m›”n›n gündeme

getirildi¤i günlerde çeflitli alanlarda-

ki örgütlenmelerine operasyonlar

yap›ld›. Yüzlerce kifli gözalt›na al›-

n›p tutukland›. DTP, kapat›ld›. 

Yine “Alevi Aç›l›m›” derken ger-

çek niyetin Alevili¤i sistem içine

çekmek ve asimile etmek oldu¤u

aç›¤a ç›kt›. 

Son bir y›l boyunca AKP, “Kürt

Aç›l›m›, Ermeni Aç›l›m›, Alevi Aç›-

l›m›, Roman Aç›l›m›” diyerek de-

mokrasicilik oyununu sürdürdü. An-

cak oyunla birlikte AKP iktidar›n›

hedef alan her türlü muhalefet de te-

rörle bast›r›lmaya çal›fl›ld›. 

AKP’nin “aç›l›mlarla” sonuçla-

nan demokrasicilik oyunu, flimdi

““1122 EEyyllüüll AAnnaayyaassaass››nn›› ddee¤¤iiflflttiirriiyyoo--

rruuzz”” demagojileriyle sürdürülüyor. 

AKP’nin ddemokrasicilik

oyununa ““sol”dan vverilen

destek

AKP, oligarflinin gelmifl-geçmifl

iktidarlar› içinde demokrasicilik

oyununu hem oligarfli içi çat›flmada,

hem de devrimci, demokrat halk

muhalefetini sindirmek için en etkili

kullanan parti olmufltur. 

Bunun böyle flekillenmesinde

düzen içi reformist sol hareketlerin

de pay› büyüktür. ‹ktidar hedefini

yitiren reformist sol ve küçük-burju-

va ayd›nlar, yasal zeminde ekono-

mik, demokratik mücadeleden bile

kopmufl, demokratikleflme umudunu

AB emperyalizmine ba¤lam›flt›r. Bu

konuda düzen içi reformist sol,

AKP’nin AB’ye uyum yasalar› çer-

çevesinde sürdürdü¤ü demokrasici-

lik oyununun bir numaral› destekçi-

si olmufltur. AKP bir taraftan tecriti

sürdürürken, halk›n her türlü muha-

lefetine terörle sald›r›rken, uzun sü-

re demokrasicilik oyunuyla kitleleri

aldatabilmifltir. Anti-emperyalist

tepkinin halkta en yüksek oldu¤u bir

dönemde düzen içi solun, AB’cili¤in

yay›lmas›nda, halk›n anti-emperya-

list duygular›n›n köreltilmesinde,

oligarflinin demokrasicilik oyununu

daha rahat ve etkili biçimde sürdüre-

bilmesinde önemli bir pay› olmufltur.

Reformist, düzen içi sol -buna bir

‹‹flflkkeennccee yyaappmmaakk ssuuççttuurr;;

Fakat ony›llard›r iflkence fafliz-

min sorgulama yöntemi olmufltur. 

KKaattlliiaamm ssuuççttuurr;; Ancak ka-

tillerin eli hiç so¤utulmam›fl, evde,

sokakta, da¤larda, hapishanelerde

yüzlerce insan katledilmifltir.

fifiiikkaayyeett hhaakkkk››nn››zz vvaarrdd››rr;;

Kendiniz ya da bir yak›n›n›z iflken-

ce gördü¤ünde, iflkenceciler hak-

k›nda suç duyurusunda bulunabilir

hatta dava açt›rabilirsiniz... Ama da-

van›n sonucu bellidir; iflkenceciler,

katiller beraat ettirilecektir...

MMaahhkkeemmeelleerr vvaarrdd››rr aaddaalleett

yyookkttuurr;; Oligarflinin sözcüleri “Ba-

¤›ms›z yarg›”y› dillerinden düflürmez-

ler. Ancak mahkemeler halka düfl-

man, iflkencecileri, katliamc›lar› akla-

yan adaletin olmad›¤› kurumlard›r. 

DDeerrnneekk kkuurrmmaakk,, üüyyee ooll--

mmaakk yyaassaall hhaakktt››rr;; Fakat siste-

me muhalif bir dernekse “yasa d›fl›”

gösterilip bas›l›r, dernek üyeleri

“yasad›fl› örgüt” üyeli¤inden gözal-

t›na al›n›r, iflkence görür, tutuklan›r.

Onlarca y›l hapis yat›r›l›r. 

‹‹flflççiilleerriinn sseennddiikkaallaarraa üüyyee

oollmmaa hhaakkkk›› vvaarrdd››rr;; Fakat sen-

dikaya üye oldu¤u için iflçiler iflten

at›l›r. Devlet sendikalar› etkisiz hale

getirmek için sendikalara adeta sa-

vafl açar. K›sacas› sendika hakk›

vard›r, üye olmak engellenir.

TTooppllaanntt››,, ggöösstteerrii yyaappmmaa

öözzggüürrllüü¤¤üünnüüzz vvaarrdd››rr;; Fakat

bu hakk›n›z› kulland›¤›n›z için cop-

lan›rs›n›z, gaz bombas›na maruz ka-

l›rs›n›z, taleplerinizin ne oldu¤unun

anlam› yoktur, ““öörrggüütt üüyyeessii”” ilan

edilirsiniz, gözalt›-

na al›n›p iflkencele-

re maruz kalmak da

bu oyunun bir par-

ças›d›r.

MMuuhhaalleeffeett eettmmeekk,, ttaalleepp--

lleerriinniizzii ddiillee ggeettiirrmmeekk hhaakkkk››--

nn››zz vvaarrdd››rr;; Ama sisteme muhalif

her türlü ses terörle bast›r›l›r. Diya-

log, bar›flç›l yollar, toplumsal muta-

bakat, demokrasicilik oyununun te-

mel demagojileridir.

‹‹nnaannçç öözzggüürrllüü¤¤üü vvaarrdd››rr;;

Müslümanl›k d›fl›ndaki dinler, sünni-

lik d›fl›ndaki mezhepler yok say›l›r.

DDüüflflüünnccee öözzggüürrllüü¤¤üü vvaarr--

dd››rr;; Ancak insanlar düflüncelerini

ifade ettikleri için hapsedilir.

DDeevvlleett kkuurruummllaarr›› hhaallkk››nn

ddee¤¤iill,, ffaaflfliizzmmiinn ggüüvveenncceessii--

ddiirr;; Devletin tüm kurumlar› özün-

de halka karfl›d›r. Faflizmin iktidar›-

n› sürdürmek için vard›r. Faflizm ku-

rumsallaflm›flt›r ve bu kurumlar fa-

flizmin maskesidir. 

DDeevvlleett,, ggeerreekkttii¤¤iinnddee ““rruuttii--

nniinn”” dd››flfl››nnaa çç››kkaabbiilliirr;; Devletin

yasalar› vard›r fakat bunu bile halka

karfl› savaflta önlerinde engel olarak

görmüfllerdir. Devlet kontrgerilla

devleti olarak örgütlenmifltir. 

PPaarrttiilleerr,, sseeççiimmlleerr vvee ppaarrllaa--

mmeennttoo vvaarrdd››rr;; Halk görünürde oy

atarak “kaderini belirleme hakk›na”

sahip; lakin halk kimi seçerse seçsin,

IMF’nin, MGK’n›n program› uygula-

nacakt›r. Seçim, sand›k göstermelik-

tir. Befl y›lda bir yap›lan seçimler de-

mokrasicilik oyununun en önemli

araçlar›ndand›r.

Demokrasicilik oyununda;
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çok noktada oportünizm de ortak ol-

mufltur- Ergenekon çerçevesinde

AKP’nin sürdürdü¤ü oligarfli içi ikti-

dar kavgas›nda AKP’nin yede¤ine

düflmüfltür. 

AKP, “aç›l›m” manevralar›n› esas

olarak reformist sola, Kürt milliyetçi

harekete ve küçük-burjuva ayd›nlara

dayanarak yapm›flt›r. 

AKP, aç›l›m politikalar›n› günde-

me getirirken halk›n çeflitli kesimle-

rine, devrimcilere, hatta “aç›l›m›”

yapt›¤› kesimlere yönelik terörü de

azg›nca sürdürmüfltür. Ancak bu ke-

simler buna ra¤men AKP politikala-

r›n› desteklemeye devam etmifltir. 

Hapishanelerde tecrit politikalar›

devam etti. Hasta tutsaklar›n sessiz

imhas› devam etti. “‹ncirlik Üssü

Kapat›ls›n” diyen devrimcilere sald›-

r›lar, linçler, gözalt›lar, tutuklamalar

devam etti. Paras›z e¤itim isteyenler

tutukland›. Bütün bunlar olurken

AKP, “DEMOKRAT‹K AÇILIM”

demagojileri yap›yordu. 

Ancak, oligarflinin çeliflkileri o ka-

dar derin ki, demokratikleflme manevra-

lar›n› bile uzun süre devam ettiremiyor. 

Bugün AKP’nin aç›l›m politika-

lar›na bel ba¤layanlar “UMUTSUZ-

LUK” içinde. “Mutluyuz, umutlu-

yuz” diyen yok art›k. 

Türkiye gerçe¤i kimsenin uzun

süre bofl hayaller kurmas›na izin ver-

miyor. Hayaller kurmaktan vazgeçin. 

Demokrasi istiyorsan›z, faflizme

karfl› savaflmak zorundas›n›z. 

Demokrasi istiyorsan›z, bu ülkeyi

yeni-sömürge olmaktan ç›karmak

için emperyalizme karfl› savaflmak

zorundas›n›z. 

Emperyalizm arac›l›¤›yla, AB ara-

c›l›¤›yla, düzenin faflist gerici partileri

arac›l›¤›yla demokratikleflme olmaya-

ca¤›n› herkes görecek, ö¤renecektir. 

AKP’nin hiçbir uygulamas› de-

mokratik de¤il, tüm uygulamalar›

demokrasi ad› alt›nda sürdürülen fa-

flizmdir.

“ülkemiz 
küçük-burjuva solu, s›n›f 
karakteri gere¤i, biçime

tak›l›p kalmakta ve devletin
faflist  karakterini 

gözden kaç›rabilmekte 
ya da yanl›fl temellerde 

aç›klamaktad›r.
Bu anlay›fl; devletin faflist
olup olmamas›n› tamamen 

biçimsel burjuva
kurumlar›n›n varl›¤› ve

yoklu¤una ba¤lar.
Devletin tipi ve biçimini
belirleyen hangi s›n›f›n

politikas›n›n
uyguland›¤›d›r.”

(Hakl›y›z Kazanaca¤›z) 

Nas›l B‹R Yaflam?

SSöözzüünnddee dduurrmmaakk; sözünün eri

olmak, a¤z›ndan ç›kan her sözün

sorumlulu¤unu tafl›mak insana dair

önemli bir özelliktir.

Herhangi bir konuda; arkadafl›m›-

za, komflumuza, bir tan›d›k ya da ak-

rabam›za verdi¤imiz bir sözün mut-

laka gereklerini yerine getirmeliyiz.

Yapmayaca¤›m›z, yapamayaca-

¤›m›z,  yerine getirmeyece¤imiz,

sorumlulu¤unu tafl›mayaca¤›m›z

bir konuda hiç kimseye söz verme-

meliyiz.

Söz verip de yerine getiremez-

sek; “nnee oolluurr,, ddüünnyyaa yy››kk››llmmaazz yyaa””

diyemeyiz. Dersek, bu önce kendi-

mize karfl› sonra da söz verdi¤imiz

insana karfl› sayg›s›zl›k, ciddi bir

sorumsuzluktur.

Bir konuda söz vereceksek, o

zaman iyice ölçüp, biçmek duru-

munday›z. Yaflam› ve insanlar› cid-

diye almak, verilen her sözde ken-

disini gösterir.

Günlük yaflam içinde, sözünde

durmayan birçok insanla karfl›lafl›-

r›z. Bir usta  ç›kar karfl›m›za mese-

la. Evdeki bir tamirat için ça¤›rd›-

¤›m›z  usta , bize söz verdi¤i halde

zaman›nda gelipte tamirata baflla-

maz. Ya da bize söz verdi¤i gibi

yapmaz iflini.

Oysa sözüne güvenmifl, ona gö-

re biz de program yapm›fl›zd›r.

Kuflkusuz aksakl›kta,  makul ge-

rekçeleri de olabilir ama bir bütün

olarak, verilen söz-

de durulmal›d›r.

O¤lumuza, k›z›-

m›za, eflimize, kom-

flumuza herhangi bir konuda verdi-

¤imiz ssöözzlleerr olabilir. Ya da mahal-

lemizdeki derne¤in bir etkinli¤ine

kat›lmak için söz vermifl de olabili-

riz.

Sözümüzde mutlaka durmala-

y›z. Bu bir anlay›fl, yaflama bak›fl

aç›s›d›r da ayn› zamanda.  

Halk›m›z ““ssöözz nnaammuussttuurr”” der-

ken, a¤›zdan ç›kan sözün ne kadar

önemli oldu¤unu anlatmaktad›r.

Günlük yaflamda karfl›m›za ç›kan

en önemli sorunlardan birisi de

a¤›zdan ç›kan sözün, verilen sözle-

rin bir anlam›n›n olmamas›d›r. Oy-

sa söz a¤›zdan bir kez ç›kt› m› ne

olursa olsun o sözde durulmal›d›r.

Bugün ise bu konuda olumsuz

örneklerle karfl›laflt›¤›m›zda hep

flunu düflünürüz; bbiirr iinnssaann nneeddeenn

vveerrddii¤¤ii ssöözzddee dduurrmmaazz??

Onu sözünde durmamaya iten

neden nedir? 

Bunun çeflitli nedenleri vard›r

elbette. Ama bir neden var ki, üze-

rinde durulmak zorundad›r. Sözün-

de durmamak bir al›flkanl›k ise, bu

ciddi bir dejenerasyon, ciddi bir ki-

flilik yitimidir.

‹nsan›, yaflam› ciddiye almayan,

sözünde durmayan ve bunu kendi-

sine “ssoorruunn” yapmayan bir insan

için bafl afla¤› gidifl bafllam›flt›r. Bu

durum de¤ifltirilmezse, düflüfl sürer.

Sözünde durmak!
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AAhhmmeett KKuullaakkss››zz 

BBaayyrraamm fifiaahhiinn

MMeehhmmeett YY››llmmaazz

AAyyflflee AArraappggiirrllii SSaayygg››

SSeemmiihhaa EEyyiilliikk

ZZeeyynneepp YYaayyllaa

...

Onlar oligarflinin kendi hukuku-

nu çi¤neyerek tutuklad›¤›

TAYAD’l›lardan baz›lar›. 

AAhhmmeett KKuullaakkss››zz;; iki k›z›n› F

Tiplerindeki tecrite karfl› Büyük Di-

renifl’te flehit verdi. 

BBaayyrraamm fifiaahhiinn;; y›llarca hapis-

hane kap›lar›ndan eksik olmad›.

O¤lunu flehit verdi. 

ZZeeyynneepp YYaayyllaa,, MMeehhmmeett YY››ll--

mmaazz,, AAyyflflee AArraappggiirrllii SSaayygg››,, SSeemmii--

hhaa EEyyiilliikk;; Büyük Direnifl’in Anka-

ra’daki sesi solu¤uydular. Anka-

ra’da “Elin Alt›”nda bir tarih yazd›-

lar. Abdi ‹pekçi Park›’nda tam 1230

gün süren oturma eyleminde onlar

vard›. Yaz, k›fl, so¤uk, s›cak deme-

den 1230 gün boyunca tecrit zulmü-

nü anlatt›lar. 

Tutsak evlatlar›n›n sesi olmak

için meydanlara ç›kt›lar. Kimi za-

man da kendileri tutsak düfltüler. 

fifiiimmddii yyiinnee ttuuttssaakkllaarr.. 

GGeerreekkççeessii;; hasta tutsak Güler

Zere’ye sahip ç›kmak, Mahir Ça-

yan’›n mezar› bafl›nda anma yap-

mak, Newroz kutlamas›na kat›lmak,

hasta tutsaklar› katletti¤i için

AKP’yi protesto etmek...

Peki bunlar suç mu? De¤il. 

Ama AKP’nin polisi bunlar›

“suç” olarak gösteriyor. 

Eksik b›rakm›fllar. TAYAD’l›lar

sadece tecrit iflkencesine, hasta tut-

saklar›n katledilmesine, katliamlara

karfl› ç›km›yor. TAYAD’l›lar kurul-

du¤undan beri bu ülkede nerede bir

zulüm varsa, nerede hak gasplar›

varsa, orada oldular. Tekel iflçilerine

de sahip ç›klt›lar, Paras›z e¤itim is-

teyen ö¤rencilere de. 

Amerika’n›n Irak’ta, Afganis-

tan’da halk› katletmek için kullan-

d›¤› ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›

için onlar da meydanlardayd›. Bin-

lerce imza toplad›lar. 

Onlar da ““AAmmeerriikkaa DDeeffooll BBuu

VVaattaann BBiizziimm”” dediler. 

TAYAD’l› analar, dünyan›n en

emekçi kad›nlar›d›r. Her sene 8

Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Gü-

nü’nde en öndeydiler. 1 May›s Ala-

n›’n› kazanma mücadelesinde onlar

da vard›. 

Mahir Çayan’›n mezar› bafl›nda

anma yapmakla suçlan›yor TA-

YAD’l›lar. fiehitlerimiz halk›n kur-

tuluflu için, vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›-

¤› için flehit düfltüler. fiehitlerimiz

halk›n onurudur. TAYAD’l›lar sade-

ce Mahir Çayan’›n mezar›nda de¤il.

yüzlerce flehidimizin mezar›nda an-

ma yapt›lar. 

TAYAD’l›lar demokratik 

mücadelenin oonurudur

TAYAD’l›lar› bask›larla, gözalt›-

larla, tutuklamalarla y›ld›ramazs›-

n›z. ‹lk kez gözalt›na al›n›p tutuk-

lanm›yor TAYAD’l›lar. Oligarflinin

polisleri iyi tan›r onlar›. Mahkeme-

leri iyi tan›r. Defalarca gözalt›na

al›nd›lar, iflkence gördüler, tutuk-

land›lar. Vazgeçmediler. Ç›kt›lar,

yine hapishanelerdeki iflkenceleri

zulmü hayk›rd›lar. Tüm dünyaya

duyurdular.

Bu ülkede yapra¤›n bile k›p›rda-

mad›¤› cunta y›llar›nda onlar vard›

ortada. Taksim’e ilk onlar ç›k›p ey-

lem yapt›lar. Düzenin icazetiyle de-

¤il meflruluklar›yla ç›kt›lar alanlara.

Hangi yasan›z, hangi yasaklar›n›z

engelleyebilir bir anan›n-baban›n

evlad›na sahip ç›kmas›n›? Bu u¤ur-

da ödedikleri bedelin hesab› yoktur. 

TAYAD, demokratik mücadele-

de bu ülkenin onurudur. ‹ki k›z›n›

flehit vermifl bir baban›n, yüzlerce

flehit yak›n›n›n, çocuklar›, yak›nlar›

tutsak olan tutsak ailelerinin müca-

delesini hiçbir güç engelleyemez. 

Suç nne, ssuçlu kkim? 

AKP iktidar›, iktidar› süresince

hapishanelerde yüzlerce devrimciyi

katletti. 2000-2009 y›llar› aras›nda

katledilen tutuklu hükümlü say›s›

309’dur. TTuuttssaakkllaarr›› kkaattlleettmmeekk mmii

ssuuçç?? OOnnllaarr››nn kkaattlleeddiillmmeessiinnee kkaarrflfl››

çç››kkmmaakk mm››??

TAYAD’l›lar haftalard›r, ‹stan-

bul’da, Ankara’da, Adana’da

AKP’nin hasta tutsaklara karfl›

uygulad›¤› sessiz imha politikalar›-

na karfl› ç›k›yor. AKP’nin katletmek

istedi¤i hasta tutsaklara özgürlük is-

tiyor. SSuuççlluu oollaann kkiimm?? 

MMaahhiirr ÇÇaayyaannllaarr’’›› katletmek

serbest, Mahirleri anmak m› suç? 

AKP’nin hukuku bu: ‹flkenceyle

Engin Çeberler’i katletmek serbest,

tutsaklara tecrit iflkencesi serbest,

hasta tutsaklar› tecritle öldürmek

serbest... Katledilen devrimcilerin

cceennaazzeelleerriinnee kkaatt››llmmaakk ssuuçç?? 

Hay›r! TAYAD’l›lar, katliamc›-

lar› koruyan hukuku kabul etmiyor. 

SSuuçç;; katliamlara karfl› ç›kmak

de¤il, KATLETMEKT‹R! 

SSuuççlluu;; TAYAD’l›lar de¤il, Güler

Zereler’i katleden, tecrit iflkencesini

sürdüren AAKKPP’’ddiirr..

Halk Cepheliler, TAYAD’l›lar,

AKP’nin ikiyüzlülü¤ünü aç›¤a ç›-

kartt›klar› için tutuklanm›fllard›r.

AKP’nin demokrasicilik oyununda

yüzündeki maskeyi düflürdü¤ü için

tutuklanm›fllard›r. Her türlü bedeli

göze alarak mücadele eden TA-

YAD’l›lar Gülsümünlar’la, fienay-

lar’la, Hülyalar’la, Canan ve

Zehralar’la bu ülkede HALKIMI-

ZIN ONURUDUR.

Gözalt›larla, tutuklamalarla TA-

YAD’l›lar›n mücadelesini engelle-

yece¤ini sananlar bir kez daha ya-

n›ld›klar›n› görecekler. 

TTAAYYAADD’’ll››llaarr 
oonnuurruummuuzzdduurr
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TAYAD’l›lar, F Tipi hapishane-

lerdeki tecriti, süren ölümleri pro-

testo etmek için, tecriti uygulayan,

ölümlerin bafl sorumlusu AKP il bi-

nas› önüne yürüyorlar.. Kurflunlar

ya¤›yor TAYAD’l›lar›n üzerine. 

Diyarbak›r’da Kürt halk›, katli-

amlar›n sorumlusu olarak AKP’yi

görüyor ve protestosunu AKP bina-

s› önünde göstermek istiyor. Kur-

flunlar s›k›l›yor, AKP binas›ndan

kitlenin üzerine do¤ru. 

Tekel iflçileri Ankara’da, ne za-

man ki, iflten at›lmalar›n›n, 4-C statü-

sünün sorumlusu olarak gördükleri

AKP binas›na do¤ru yöneliyorlar, as›l

büyük sald›r› iflte o anda bafll›yor...

Liste böyle uzay›p gidiyor.  

15 Haziran’da gözalt›na al›n›p

tutuklanan TAYAD’l›lar›n, Halk

Cepheliler’in en önemli tutuklanma

gerekçelerinden biri de AKP’yi pro-

testo etmek, AKP binas› önüne si-

yah çelenk b›rakmak!

Suç büyük yani.

‹stedi¤in kadar protesto et; ama

AKP hariç... E¤er eyleminle, bildi-

rinle as›l suçluyu iflaret edersen, zu-

lümlerden zulüm be¤en. 

Tutuklama gerekçesi olarak sa-

y›lanlar›n hiçbiri suç de¤il; ama

Halk Cephesi’nin yapt›¤› bu eylem-

lerin ucu do¤rudan AKP’ye dokun-

maktad›r. 

Halk Cepheliler’in tutuklanmala-

r›n›n gerekçesi sadece bunlar da de-

¤ildir. AKP’nin polisi bunlar›n hepsi-

ni belirtmemifl olsa da biz ekleyelim. 

AKP, hasta tutsak Güler Ze-

re’nin katilidir.

Sadece Güler Zere’nin de¤il

AKP, 2000 y›l›ndan 2009 y›l›na ka-

dar hapishanelerda tecrit zulmü so-

nucu katledilen 309 tutuklunun ölü-

münden surumludur.

AKP, Engin Çeber ve Çeber gibi

onlarca kiflinin iflkencede katledil-

mesinden sorumludur. 

AKP, infazlardan sorumludur.

AKP, sadece iktidar oldu¤u dö-

nemden de¤il, oligarflinin tüm kat-

liamlar›ndan sorumludur. 

Çünkü AKP, oligarflinin tüm

katliamlar›n› savunmaktad›r. Ayn›

flekilde devrimcilere, halka sald›r-

makta ve oligarfli ad›na katliamlar›

sürdürmektedir. 

15 Haziran’da Ankara, ‹zmir, is-

tanbul ve Bal›kesir’den gözalt›na

al›nan 30 kifliden 15’inin tutuklan-

mas› bunu bir kez daha göstermifltir. 

Halk Cepheliler neden tutuklan-

d›? Çünkü Halk Cepheliler

AKP’nin demokrasicilik oyununun

aleti olmuyor.

AKP’nin “demokrasi, hak ve öz-

gürlükler” demagojileriyle makyaj-

lad›¤› faflizminin üstünü aç›yor

Halk Cepheliler. 

AKP’nin demokrasicilik masal-

lar›yla halk› kand›rmas›na engel

oluyor.

AKP, iktidara geldi¤i günden

bugüne “demokrasi ve özgürlükler”

söylemini dilinden düflürmedi. An-

cak demokrasi de özgürlükler de sa-

dece AKP için geçerli. Baflta dev-

rimciler olmak üzere AKP’ye mu-

halif tüm kesimlere faflizm uygulan-

maktad›r.

Halk Cepheliler her alandaki ›s-

rarl›, kararl› mücadelesiyle faflizmin

önünde direnen güçtür. 

AKP, Güler Zere’yi hapishane-

nin köhne hücrelerinde katletmek

istedi. Aya¤a kalkt›k. AKP’yi teflhir

ettik. Demokrasicilik masallar› için-

de AKP’nin katliamc› yüzünü yur-

dun dört bir yan›nda görmeyen kal-

mad›. Her yerde katliamc› yüzünü

hayk›rd›k. 

Ve sonunda Güler Zere’yi tahli-

ye ettirdik. 

‹‹flflttee eenn bbüüyyüükk ssuuççllaarrddaann bbiirrii

ddaahhaa iiflfllleennmmiiflflttii:: GGüülleerr ZZeerree’’yyii

zzuullmmüünn eelliinnddeenn ççeekkiipp aallmmaa ssuuççuu!!

AKP hükümeti, hala hazmede-

miyor Güler’i elinden çekip alma-

m›z›... AKP’nin Romanlarla yapt›¤›

toplant›da paras›z e¤itim pankart›

açan ö¤rencilerle ilgili iddianamede

bile Güler Zere eylemleri yer al›yor:

‹ddianamede deniyor ki, Güler Ze-

re'nin tahliye sürecine kadar Halk

Cephesi taraf›ndan çok say›da afifl

ve bas›n aç›klamas› gibi eylemlerin

gerçeklefltirildi¤i ve yay›nlarda 'Ze-

re'nin mücadele sonucunda sözde

faflizmin elinden al›nd›¤›n›n belirtil-

di¤i”... ‹flte en büyük suç!.. Oligarfli

Güler Zere eylemlerine sald›r›yor

hala.. HHaassttaa ttuuttssaakkllaarrllaa iillggiillii bbiirrllii--

¤¤ii bböölleennlleerr,, ppaarrççaallaayyaannllaarr ddaa bbuu

ssaalldd››rr››llaarrddaann ssoorruummlluudduurrllaarr..

Düflman buralardan cesaret al›yor.

Sorumsuz sol parçal›yor, düflman

birlefliyor ve sald›r›yor.  

AKP, halk›n tüm kesimlerinin

öyle ya da böyle biat etmesini isti-

yor. Halk Cephesi biat etmiyor,

AKP’den halka zulmünün hesab›n›

soruyor. 

Halk Cephesi’ne yönelik komp-

lolar, operasyonlar, bunun içindir.

Halk Cephesi’nin tüm faaliyetleri

AKP’ye dokunmaktad›r. 

Hay›r; ama yukar›daki pankart

AKP’nin yalanlar›n› aç›¤a ç›kart›-

yor. 

Onun için sald›r›yor AKP.

fiehit ailelerine sald›r›yor.

Tutsak ailelerine sald›r›yor. Dev-

rimci sendikac›lara sald›r›yor. 

Sald›rarak devrimcilerin sesini

kesebilece¤ini san›yor. fiehit ve tut-

sak ailelerini susturabilece¤ini san›-

yor. 

‹ki k›z›n› hapishanelerdeki zul-

me karfl› direniflte flehit veren bir

babay› tutuklayarak susturabilir mi-

siniz?

Her gün tecrit zulmü alt›nda ço-

cuklar› yaflamak zorunda b›rak›lan,

TAYAD’l› Ailelerin mücadelesini

engelleyebilir misiniz?

Ucu AKP’ye dokununca
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15 Haziran’da AKP’nin  Ankara

merkezli Halk Cepheliler’e bafllatt›-

¤› sald›r›da gözalt›na al›n›p tutukla-

nan 15 kifliden Seçkin Taygun Ay-

do¤an, fiahin ‹mga, R›dvan Akbafl

federasyonumuza ba¤l› Ankara

Gençlik Derne¤i üyesidir. Ellerinde

hiçbir kan›t, somut bilgi yok iken,

daha iddianame bile aç›lmadan bur-

juva bas›nda “yasad›fl› DHKP-C ör-

gütüne operasyon” diye arkadafllar›-

m›z “suçlu” ilan edildi. 

Örgüt üyeli¤inden

tutuklanmalar›na ise

flunlar gerekçe gösteril-

mifltir:

•• GGüülleerr ZZeerree iiççiinn

yyaapp››llaann eeyylleemmlleerree

kkaatt››llmmaakk,,

•• MMaahhiirr ÇÇaayyaann''››nn

mmeezzaarr zziiyyaarreettii,, 

•• NNeewwrroozz kkuuttllaammaass››..

Bunlar› gerekçe yapmak bafll›

bafl›na bu düzenin, AKP’nin huku-

kunu gösterir. Bu düzenin hukuku

hukuk de¤il, hukuksuzluktur. 

Bir ay önce Erzincan Gençlik

Derne¤i üyesi arkadafllar›m›z›n ev-

leri, Erzincan Gençlik Derne¤i tam

bir terör estirilerek bas›lm›fl ve 8

Mart, 1 May›s, 30 Mart gibi demok-

ratik ve meflru eylemlere kat›ld›¤›

için tutuklanm›fllard›r. 14 Mart

2010’de Roman Çal›fltay›’nda "Pa-

ras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z!"

yaz›l› pankart› açan Ferhat Tüzer ve

Berna Y›lmaz tutukland›lar ve 15

y›l› bulan ceza istenmektedir.

E¤itimi al›n›p sat›lan bir metaya

dönüfltüren AKP’nin hukukunda pa-

ras›z e¤itim istemek suçtur. 

Biz, e¤itim hakk›na sahip ç›k-

mak için pa-

ras›z e¤itim

istemeye de-

vam edece¤iz. AKP’nin pervas›zl›-

¤›, hukuksuzlu¤u buna engel ola-

mayacak.

Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›l-

mas›n› istemek ne zamandan beri

suçtur. Güler Zere ve Mahir Çayan

nezdinde somutlanan örnekte ya-

fland›¤› gibi devrimcileri anmak ne

zamandan beri suçtur? 

Newroz ateflinin üstünden atla-

ma yar›fl›na giren milletvekillerini

balland›ra balland›ra anlatanlar,

Gençlik Derne¤i üyelerini Newro-

z’a kat›ld›¤› için suçlu ilan etmifltir. 

Mahir Çayan’› da, Güler Zere’yi

de katleden faflist devlettir. Katlet-

mek suç de¤il de, katledilenleri an-

mak m› suçtur? 

Bu sald›r›lar›n tek bir nedeni

vard›r, o da korkudur. Y›llard›r hal-

ka yaflat›lan zulmün karfl›s›nda dim-

dik duran örgütlü mücadeleden kor-

kuyorlar. De¤erlerimiz için verdi¤i-

miz mücadelenin büyümesinden,

devrimcilerin güçlenmesinden kor-

kuyorlar. fiehitlerimizden, mezar

anmalar›m›zdan korkuyorlar. 

fifieehhiittlleerriimmiizz mmeeflflaalleemmiizzddiirr..

OOnnllaarr››nn aayydd››nnllaatttt¤¤›› yyoollddaa yyüürrüü--

mmeeyyee ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz..

fifieehhiittlleerriimmiizz oonnuurruummuuzzdduurr..

Onlar› u¤runda flehit düfltükleri mü-

cadelemizde yyaaflflaattmmaayyaa devam

edece¤iz. 

AKP’nin Mahir’i anmay› suç

saymas› da bunun içindir. Mahirle-

r’i mezar› bafl›nda 68’lilerinden

78’lilere, reformistlerden oportü-

nistlere bizim d›fl›m›zda ananlar da

var. Ancak davalar bize aç›l›r. Çün-

kü biz Mahirler’in yaflayan miras›-

y›z. “Nostalji” için yapm›yoruz an-

malar›. 

Mahirler gibi; her türlü bedeli

göze alarak emperyalizme karfl› va-

tan›m›z›n ba¤›ms›zl›k

mücadelesini veriyo-

ruz. Faflizme karfl› de-

mokrasi mücadelesi

veriyoruz.

Kapitalizme karfl›

sosyalizm mücadelesi

veriyoruz. Onun için-

dir ki, Mahirler’i sa-

hiplenmemizi hazme-

demiyor. 

Güler Zereler’i sahiplenerek

AKP’nin tutsaklar› sessiz imha po-

litikal›r›n›n önünde engel oluyoruz. 

Bizim Newroz’umuzda isyan›

görüyor AKP. Mahirler’i anmam›z-

da yalan, talan, soygun düzenlerinin

sonunu.

Zalimlere söyleyecek tek sözü-

müz fludur; KORKUN! 

Güler Zereler’i katletmenize izin

vermeyece¤iz!

KORKUN! Newroz afiflimiz hep

zulmünüze karfl› isyan için yanacak.

KORKUN!

Katlederek, hapsederek Mahir-

ler’i tüketemeyeceksiniz. Binlerce

Mahir olup emperyalizme, faflizme,

çürümüfl düzeninize karfl› yeni K›-

z›ldereler yaratmaya devam edece-

¤iz!..

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

ASIL SUÇ; E⁄‹T‹M‹ PARALI
HALE GET‹RMEKT‹R

GÜLER ZERELER’‹, MAH‹RLER’‹
KATLETMEKT‹R

360 bin ö¤renci okulu b›rakt›:
‹lk ve ortaö¤retimde 2009-2010 okul dönemi sona

erdi. Ö¤renciler karnesini ald›. E¤itim Reformu girifli-

minin 2009 raporuna göre 2008-2009 e¤itim y›l› döne-

minde 336600 bbiinn ö¤renci devam etti¤i okulu b›rakt›. 15-

19 yafl grubundaki gençlerin ancak yyaarr››ss›› e¤itime de-

vam ediyor. Her üç gençten biri ne okuyor, ne çal›fl›yor. 

Ortaö¤retimde Do¤u Marmara’da 14-17 yafl aras›ndaki

gençlerin yüzde 7788’i bir liseye kay›tl›yken bu oran

Güneydo¤u Anadolu’da yüzde 4444’e kadar iniyor.

Rakamlar, baflka yoruma yer b›rakm›yor. Yoksulluk halk

çocuklar›n›n okumas›na art›k izin vermiyor. 
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Halk›m›z! Sivas’ta Mad›mak Oteli’nde yak›lal›,

17 y›l oldu. 

‹nsanlar›m›z› yakan atefl içimizdedir hala. Fakat,

Mad›mak bizim için yaln›z ac›lar›m›z de¤il sorulacak

hesab›m›zd›r!

As›ld›k, y›lmad›k. Yak›ld›k, sinmedik. ‹nançlar›m›z-

la, düflüncelerimizle, hesap soran öfkemizle 2 Tem-

muz’da yine Sivas’ta olaca¤›z. 

Siz nnerede oolacaks›n›z?

Alevi ve Sünni Halk›m›z!

Saflar nettir. Bir yanda yakanlar, bir yanda yak›lan-

lar var. Kimse arada de¤ildir. 

Yak›lan biziz. Halkt›r. Yakanlar, emperyalistler, on-

lar›n ülkemizdeki iflbirlikçileri, oligarflinin düzen parti-

leri, ordusu, polisidir. AKP iktidar›n›n yeri tart›flmaya

yer vermeyecek biçimde yyaakkaannllaarr››nn ssaaff››nnddaadd››rr.. 

Aç›l›m ooyununu ooynayanlar, yyakanlar›n

saf›ndad›r!

Yakanlar, kanl› elleriyle bu kez Alevi halk›m›za aç›-

l›m oyununu oynuyorlar. Katliamlarla, sürgünlerle sin-

diremedikleri Alevi halk›m›z› bu kez “Aç›l›m” oyunu

ile teslim almaya çal›fl›yorlar. Devflirdikleri üç-befl soy-

suzu kullanarak, de¤erlerimizi kullan›yor, bizi aldat›-

yorlar. 

AKP iktidar›n›n oyununu bozal›m. Aç›l›m oyununa

ortak olmak, yakanlar›n oyununa gelmektir. Mazlumun

zalime elini uzatmas›d›r. Reddetmeliyiz bu oyunu!

YYaallaannllaarraa,, yyaakkaannllaarraa,, aallddaattaannllaarraa,, ddee¤¤eerrlleerriimmii--

zziinn üüssttüünnddee tteeppiinneennlleerree aallddaannmmaayyaall››mm!!

Mad›mak mmanevralar›na sson!

Tam 17 y›ld›r; insanlar›m›z›n yan›k tenlerinin koku-

lar›na kebap kokular› kar›fl›rken, “Binay› alamad›k, al-

d›k ödenek ç›karamad›k... müze mi olsun, çiçekçi mi ol-

sun...” diye diye alay ettiler. 

HHaallaa eeddiiyyoorrllaarr.. Mad›mak üzerine y›llard›r yapt›kla-

r› manevralar gerçe¤i gizlemek içindir. At izi it izine ka-

r›fls›n istiyorlar. Yakt›klar›n› unutturmak istiyorlar. Er-

tu¤rul Günaylar, yakanlar›n temsilcisidir. Onlar›n icaze-

tine, iznine muhtaç de¤iliz. Mad›mak, tart›flmas›z, ko-

flulsuz, müze olmal›d›r. Ama oyun oynamaya devam

ederlerse, gerekirse Mad›mak’› y›k›p yerle bir edelim,

gerekirse müzemizi baflka yerde yapal›m, ama yakanla-

ra minnet etmeyelim!

Mad›mak’taki yyakan eellerden bbiri dde

emperyalizmin eelidir

Her kar›fl›nda kan›m›z ve al›nterimizin oldu¤u Ana-

dolu’yu bizim için yaflanmaz hale getirmek istediler.

Dersim’de binlercemizi katlettiler, yerimizden sürdüler.

Marafl’ta, Çorum’da katlettiler. Sivas’ta yakt›lar. Ga-

zi’de kurflunlad›lar.

Yaflad›¤›m›z bunca zulüm, bilin ki, emperyalizmden

ba¤›ms›z olmam›flt›r. Bizi yakanlara Amerikan emperya-

lizmi onay verdi.  Avrupa emperyalizmi onay verdi.

‹nançlar›m›z›n yasaklanmas›na onay verdiler. fiimdi hak-

lar›m›z› savunuyor gözükmeleri tarihi bir riyakarl›kt›r. 

Alevi halk›m›z, emperyalizme karfl› hem kendi içi-

mizde birleflmeli, hem de her inançtan ve milliyetten Tür-

kiye halklar› ile birlikte omuz omuza mücadele etmeliyiz. 

Unutmayal›m, emperyalizmin kovulmad›¤› bir ülke-

de ne inanç özgürlü¤ü olur, ne adalet! 

Alevi HHalk›m›z!

1177 yy››lldd››rr hep unutmam›z› istediler. AAKKPP'nin Sivas

Valisi, “Sivas’a gelmeyin, gelirseniz ‘sak›ncal›’ olabi-

lir” diye bizi yine tehdit ediyor. Yakt›n›z, daha baflka ne

yapabilirsiniz? diye karfl›lar›na ç›kal›m. 

Tehditleriniz sökmeyecek, diri diri yak›lanlar›m›za

sahip ç›kaca¤›z; diyerek Mad›mak’ta olal›m.  

Alevi halk›m›z ve bin y›ll›k kardeflli¤imizi savunan

Sünni halk›m›z, 2 Temmuz’da Sivas’ta olmak için bir

çok nedenimiz var:

- 2 Temmuz’da Dersim’de, Marafl’ta, Çorum’da kat-

ledenlerden, Sivas’ta yakanlardan, Gazi’de kurflunla-

yanlardan hesap sormak için Sivas’ta olal›m!

- 2 Temmuz’da “ABD Defol, Bu Vatan Bizim” demek

için Sivas’ta olal›m!

- 2 Temmuz’da bizi aaçç››ll››mm oyunu ile oyalayanlar›n

oyunlar›n› bozmak için Sivas’ta olal›m!

- 2 Temmuz’da ttecrit zulmüne dur demek için Si-

vas’ta olal›m!

2 Temmuz’da Sivas’ta olal›m. 

DDiirrii ddiirrii yyaakk››lldd››¤¤››mm››zz MMaadd››mmaakk,, bbiirrllii¤¤iimmiizziinn,, ddiirr--

llii¤¤iimmiizziinn ssiimmggeessii oollssuunn.. 

PPiirr SSuullttaannllaarr gibi dövüflerek, Mad›maktakiler gibi

ölümlere meydan okuyarak, GGaazzii hhaallkk›› gibi direnerek

yürüyelim canlar... 

Devrimci AAlevi KKomitesi

‹nanç Özgürlü¤ümüz ‹çin
Adalet Özlemimiz ‹çin
2 Temmuz’da Sivas’tay›z!
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“‹limi sorarsan köyümdür Ba-

naz

Yak›ls›n y›k›ls›n ol kanl› Sivas

Bir ben ölmeyinen y›k›lmaz ci-

han

Aç›l›n zindanlar pire gidelim”

(PPiirr SSuullttaann AAbbddaall)

SSiivvaass’ta yak›lmam›z›n üstünden

1177 y›l, 1177 Temmuz geçti. Bizi yak-

t›klar› 22 TTeemmmmuuzz’’u hiç unutmad›k.

MMaadd››mmaakk’›n yang›n› 1177 y›l bo-

yunca sönmedi.

Bizi yakanlar, bizi katleden-

ler, MMaadd››mmaakk’› unutturmak

için herfleyi yapt›lar. Katliam›n

hesab› hala orta yerde duruyor.

1177 y›ld›r katledenlere, yakanla-

ra dokunulmad›. Çünkü SSii--

vvaass’’ta bizi yakan politika hala

iktidardad›r. 

Yakanlar, katledenler Alevi-

ler’in kendi kimli¤iyle, inanç-

lar›yla yaflamas›n› istemiyor-

lard›. Yakarak, kurflunlayarak

Alevi halk› sindirmek, sustur-

mak istemifllerdi. 

Kuflkusuz bu amaç, sadece

Alevi ayd›nlar›n Sivas’ta yak›l-

mas›yla s›n›rl› bir politika de-

¤ildir. Yüzy›llard›r sürüyor bu

sald›rganl›k. 

Binlerce Alevi’yi k›l›çtan

geçirirlerken de, DDeerrssiimm’de

ma¤aralar›n a¤z›n› kapat›p, diri

diri ölüme terk ederken de MMaa--

rraaflfl’ta, ÇÇoorruumm’da yüzlercemizi kat-

lederken de, GGaazzii’de kurflunlarken

de amaçlar› hep ayn›yd›.

Bu topraklara can vermifl, kan

vermifl, Anadolu’daki di¤er halklar-

la kardeflçe yaflam›fl, Aleviler’e hep

“ddüüflflmmaann”” muamelesi yap›ld›. Bu

topraklarda istenmedi . 

Egemenler taraf›ndan Alevilik

bir sapk›nl›k olarak görüldü. ‹nanç-

lar›yla alay edildi, afla¤›land›lar.

Alevi halk›n inançlar›n› yerine ge-

tirdi¤i cemevleri için, ““ccüümmbbüüflfl

eevvii”” diyecek kadar, Alevi halka

düflmand›lar.

1177 y›l önce SSiivvaass’ta, 30 Haziran

günü Kültür Merkezi önüne dikilen

PPiirr SSuullttaann AAbbddaall heykeline bile ta-

hammül edemedi gerici-faflist gü-

ruh. Ço¤unun, yerinden söktükleri

Pir Sultan Abdal’›n kim oldu¤undan

bile haberi yoktu. Ama y›llarca Pir

Sultan Abdallar’a karfl› düflmanca

yetifltirilmifl, yüzy›llarca sömürücü

egemenler taraf›ndan beyinleri ze-

hirlenmiflti...  

Gerici-faflist güruh, Pir Sultan

Abdal heykelini, iple yerde sürükle-

yerek otelin önüne kadar getirip b›-

rakt›. Çevreden toplad›klar› ka¤›t ve

lastikleri çevresine y›¤arak heykeli

yakt›lar... O gün heykeli yakanlar 2

gün sonra da Mad›mak’› tutufltura-

cak, bu kez heykelleri de¤il, insan-

lar› diri diri yakacaklard›. 

Yerinden sökülen ve yak›lan

heykelin flehir içinde dolaflt›r›l›p,

Valilik önüne getirilmesini, bir sergi

gibi serilip herkese gösterilmesini

sa¤layan Sivas polisiydi. Sald›r›lar

polisin teflvikiyle bafllam›fl, gerici-

faflist güruh bu destek ile yakm›fl-

y›km›flt›r.

““AAlleevvii AAçç››ll››mm››””

AAlleevvii hhaallkk››nn aassiimmiillee

eeddiillmmeessiiddiirr

Dersim’de, Marafl’ta, Ço-

rum’da Sivas’ta, Gazi’de kat-

ledenler, yakanlar, kurflunla-

yanlar, “aç›l›m” aldatmaca-

s›yla AAlleevviilleerrii düzen içine çe-

kerek asimile edip eritmek is-

tiyor. 

Alevili¤in isyanc› özünü

on y›llard›r katliam politikala-

r›yla yok edemeyenler, bu kez

“Alevi Aç›l›m›” , “Alevi Ça-

l›fltay”› ile sonuç almaya çal›-

fl›yorlar.

Binlerce Alevi’yi k›l›çtan

geçirenler, yüzy›llar sonra gö-

rüldü ki, k›l›çlarla sonuç ala-

mad›lar.. Dersim’de 1938’de

halk› topa tutarak, kitle halin-

de katledenler, derelerin gün-

lerce kan akmas›n› sa¤layanlar

bunlarla da sonuç alamad›lar.

Marafl’ta yafll› ve hamile kad›n-

lar›, çocuklar› linç ayinleri ile katle-

denler de o katliamlarla sonuç ala-

mad›lar. Sivas’ta, Gazi’de yakmaya,

katletmeye devam ettiler.

Alevi halk›n isyanc› gelenekleri-

ni ve isyanc› özünü bitireceklerdi.

Onca kan dökmelerine karfl›n bunu

Sivas’› anmak;
Alevili¤in direnen özüne sahip ç›kmakt›r!
Zindanda ya da yak›l›rken aman 
dilemeyenlerin gelene¤ini sürdürmektir

28

Yürüyüfl

27 Haziran
2010

Say›: 222



baflaramad›lar. Ama vazgeçmediler

de... Bu kez tteesslliimm aallmmaa aarraaççllaarr››nn››

de¤ifltirdiler.

Sald›r› AKP iktidar›nda, AKP

eliyle ve aç›l›mlarla, çal›fltaylarla

sürdürüldü. Mesela Alevi halk› para

ile sat›n alacaklar›n› düflünerek, he-

saplar yapt›lar. Küçük ve basit he-

saplard› bunlar. Para onlara göre her

kap›y› açard›. 

Rüflvet vererek, 2-3 bin Alevi

dedesine maafl ba¤layarak, iflbirlik-

çi bir Alevi kesim yaratacak, Alevi

halk› böyle bölüp, parçalayacaklar-

d›.

Alevi halk› katliamlarla ve türlü

hilelerle teslim alma politikas› sade-

ce AKP’ye özgü bir politika de¤il-

dir. Tüm düzen partilerinin amac›

Alevileri sistem içine çekip Alevili-

¤i bitirmektir. 

Marafl’ta, Çorum’da Alevi hal-

k›n oluk oluk kan›n› döken sivil fa-

flist hareket bile Alevi halk üzerine

hesaplar yap›p, yüzlerine sahte

maskeler takarak Alevi halk içinde

hiçbirfley olmam›fl gibi örgütlenme-

ye çal›flt›.

AKP’nin DDeerrssiimm’’de elektri¤i,

su’yu olmayan köylere buzdolab›,

çamafl›r makinas› da¤›tmas› sadece

seçim yat›r›m› ile s›n›rl› bir giriflim

de¤ildi. Daha ötesi, Alevi halk› ye-

dekleyerek, isyanc› özünü törpüle-

mek, düzene döndürmekti bu çaba-

lar›n amac›.

O nedenle tarihimizi unutmaya-

cak, zalimlere, yakanlara, katleden-

lere karfl› mücadele edece¤iz.

SSiivvaass’’›› aannmmaakk,, AAlleevvii hhaallkk››nn

ggeelleenneekklleerriinnii ssüürrddüürrmmeekkttiirr

Marafllar, Çorumlar, Sivaslar,

Gaziler... geçmiflte kalm›fl de¤ildir,

bunlar on y›llard›r egemen s›n›flar›n

Alevi halka karfl› izledikleri poli-

tikalar›n elle tutulur, gözle görülür

sonuçlar›d›r.

Sivas’ta yak›lmam›z›n üzerinden

1177 TTeemmmmuuzz geçti ve halen AKP ik-

tidar› “Mad›mak ne olsun?” tart›fl-

mas› sürdürüyor. Katliamlar› sahip-

lenenlerin, hak k›r›nt›lar› ile bizleri

“avlanacak bal›k” olarak görenlerin

bu oyunlar›n› bir kez daha bozmal›-

y›z.

Sivas’› anmak, bize unutturul-

maya çal›fl›lan tarihimize sahip ç›k-

makt›r. Ac›lar, katliamlar, sald›r›lar

ve direnifllerle dolu bir tarihi unut-

mamak, direnmeye devam etmektir.

O nedenle Sivas’› anmak önemlidir.

O nedenle tüm bunlar için Sivas’ta

olmak bu mücadelenin bir parças›-

d›r.

Sivas’› anmak, Sivas’› sahiplen-

mek, Sivas’ta olmak, bizi yakanlara

karfl› verilmifl en iyi cevapt›r. Ya-

kanlar›, katledenleri, yakt›ranlar›

unutmayacak, onlara karfl› mücade-

le etmeye devam edece¤iz.

Sivas’› anmak, ayn› zamanda

Alevi halk›n yüzy›llard›r zulme kar-

fl› sürdürdü¤ü direnme gelene¤ini,

isyanc› özünü devam ettirmektir.

Sivas’› anmak, Sivas’ta olmak

onun içindir ki, sadece bir katliam›

protesto etmek de¤ildir. Düzenin

teslim alma politikalar›na karfl› bir

tav›r, bir direnifltir.

Sivas’› anmak, Mad›mak’ta ya-

k›lanlar›n, 19 Aral›k’ta, diri diri ya-

k›lan ama direnenlerin, yak›l›rken

aman dilemeyenlerin gelene¤ini

sürdürmektir.

Veli Günefl An›ld›

DDeerrssiimm'de 16 Haziran günü

Büyük Direnifl fiehidi Veli Gü-

nefl (Veli Day›) Kocakoç Kö-

yü’ndeki mezar› bafl›nda HHaallkk

CCeepphheelliilleerr taraf›ndan an›ld›. 

“Devrim fiehitleri Ölümsüzdür” pankart› aç›lan an-

mada; Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu Eki-

bi Direniflçisi olanVeli Day›n›n hayat› anlat›larak müca-

deleye olan ba¤l›l›¤› vurguland›.

Konuflman›n ard›ndan Veli Day›n›n sevdi¤i “Geçti

Dost Kervan›” türküsü ve Bize Ölüm Yok Marfl› söylendi.

Özgür Tutsaklardan Ümit ‹lter’in Veli Day› için yaz-

d›¤› Masala fliiri okundu.

“Devrim fiehitleri Ölümsüzdür, Veli Günefl Ölümsüz-

dür, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganlar›

at›larak anma bitirildi. 

‹stanbul Ba¤c›lar’da çocuklara
‘Kungfu Panda’ filmi gösterildi

20 Haziran günü Karanfiller Kültür Merkezi önünde

çocuklara film gösterimi yap›ld›. 

Yaklafl›k 1.5 saat süren film gösterimine yaklafl›k 60

çocuk aileleriyle birlikte kat›ld›lar. Haftaya tekrar

olaca¤›na dair Karanfiller Kültür Merkezinden söz al›p

da¤›ld›lar.

Bursa’da karne günü 
Bursa’da, 20 Haziran günü, SSeemmrraa BBaaflflyyii¤¤iitt HHaallkk SSaahh--

nneessii’nde, “Umudun Çocuklar›” karne günü düzenledi.

fiiirlerin, yar›flmalar›n oldu¤u, koro halinde flark›lar›n

söylendi¤i program›n tüm ifllerini çocuklar organize etti. 

Program›n sonunda çocuklara; ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr››nn ha-

z›rlam›fl oldu¤u “  Apakça’n›n Hekimi” isimli hikaye kita-

b› hediye edildi.

Alevi halk› katliamlarla ve
türlü hilelerle teslim alma

politikas› sadece AKP’ye özgü
bir politika de¤ildir. Tüm düzen

partilerinin amac› Alevileri
sistem  içine çekip Alevili¤i

bitirmektir. 
Marafl’ta, Çorum’da Alevi hal-

k›n oluk oluk kan›n› döken sivil
faflist hareket bile Alevi halk

üzerine hesaplar yap›p, yüzleri-
ne sahte maskeler takarak Alevi
halk içinde hiçbirfley olmam›fl

gibi örgütlenmeye çal›flt›.
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‹‹ssttaannbbuull KKüüççüükkaarr--

mmuuttlluu... Sar›yer s›rtlar›n-

daki “bo¤az› gören” bu ge-

cekondu bölgesinin ismini

duymayan yok gibidir. 

‹‹ssttaannbbuull SSaarr››yyeerr’de

iki yer dikkat çekmektedir;

birisi emekçilerin oturdu-

¤u, devrimcilerle, devrim-

ci mücadele ile an›lan KKüü--

ççüükkaarrmmuuttlluu, di¤eri zen-

ginlerin oturdu¤u, ‹stanbul

Bo¤az›'n›n en güzel nokta-

lar›ndan SSaarr››yyeerr ss››rrttllaarr››nn--

ddaakkii UUyyuumm VViillllaallaarr››...... YYaannii aassaa--

llaakkllaarr››nn kkaann eemmiicciilleerriinn ddüünnyyaass››......

20 y›l› aflk›n zamand›r oligarfli-

nin hedefinde olan KKüüççüükkaarrmmuuttlluu;

y›k›m sald›r›lar›, katliam operas-

yonlar›, direniflleri, ölüm orucunda

tarih yazan kahramanlar›, devrimci-

lerin emek vererek yaratt›klar› de-

¤erlerle, ad› mücadeleyle özdeflle-

flen bir yere dönüfltü. 

‹stanbul polisinin Küçükarmut-

lu’ya sald›rd›¤› say›s›z operasyonla-

r›ndan birisi de, 1166 OOccaakk 22000066 ttaarrii--

hhiinnddee yap›ld›. Bu operasyon da da-

ha öncekiler gibi Küçükarmutlu’yu

devrimci çal›flman›n yap›ld›¤› bir

yer olmaktan ç›karmak içindi.

O nedenle mahallede devrimci

demokratik faaliyet yürüten dev-

rimciler gözalt›na al›nd›. Polis, on-

larca evi basarak mahallede terör

estirdi. Küçükarmutlu halk›n›n yeni

kurdu¤u derne¤in kap›s›na kilit vu-

ruldu.

Küçükarmutlu halk›, mahallesi-

ne sahip ç›kmas›n, mahalledeki ya-

flam› düzenleyen, fuhufla, uyuflturu-

cuya, h›rs›zl›¤a karfl› mücadele

eden devrimcilerle birlikte hareket

etmesin diye halk› terörize etmeye

çal›flt›lar. 

O dönem gözalt›na al›n›p, poli-

sin yalanlar›, düzmece iddialar› ile

tutuklanan devrimcilerden 33’ü 44 y›-

l› aflk›n bir zamand›r tutukluydu.

44 yy››ll›› aflk›nd›r tutuklu olan dev-

rimcilerin mahkemesi 1100 HHaazziirraann

22001100 tarihinde sonuçland› ve her bi-

rine a¤›r hapis cezalar› verildi.

Buna göre; MMeehhmmeett AAkkddeemmiirr,

SSaadd››kk ÇÇeelliikk ve YYeelliizz TTüürrkkmmeenn'e

21 y›l 3 ay; KKaaddiiffee YY››llmmaazz vvee FFaa--

ddiikk AAdd››yyaammaann'a 6 Y›l 3 ay ceza ve-

rildi. 

2211 yy››ll gibi a¤›r cezalar verdikle-

ri bu davada, tek bir eeyylleemm iiddddiiaass››

yoktur. Polisin düzmece iddialar› ile

tutuklanan ve a¤›r cezalar verdirilen

devrimcilere ait “yakalanm›fl” silah,

patlay›c› ve benzeri de yoktur. 

Peki öyleyse neden dolay› veril-

di onlarca y›ll›k hapis cezas› diye

soracaks›n›z? 

VVeerriilleenn aa¤¤››rr cceezzaallaarr,,

KKüüççüükkaarrmmuuttlluu bbaattaakkhhaannee

oollmmaadd››¤¤›› iiççiinnddiirr!!

Küçükarmutlu halk›, daha sem-

tin ilk kuruldu¤u dönemden baflla-

yarak mafyac›lar›n, faflist çetelerin

sald›r›s› ile karfl›laflt›. Yoksul halk›

kurflunlayan, istedikleri yeri ele ge-

çirip satan bu çeteler, polisin bilgisi

dahilinde yap›yorlard› yapacaklar›-

n›. 

Küçükarmutlu halk›, o y›llardan

bafllayarak, devrimcilerin önderli-

¤inde bu sald›r›lara karfl› mücadele

etti. Bölgede etkileri k›r›lan mafya-

c› çeteler, Küçükarmutlu’ya gire-

mez oldular. Küçükarmutlu o gün

bugün arazi mafyas›ndan temizlen-

mifl bir yerdir. 

Faflist çetelerin sal-

d›r›lar›n›n bofla ç›ka-

r›lmas› sonucu bu kez

polis ve zab›ta devre-

ye girdi. Y›k›m sald›r›-

lar› bafllad›. 2200 yy››ll›› aaflfl--

kk››nn bbiirr zzaammaanndd››rr ddaa

bu sald›r›lar sürüyor.

Bu sald›r›lara karfl› da

devrimcilerin önderli-

¤inde güçlü direnifller

sergiledi Küçükarmut-

lu halk›. Direndi ve

kondular›n›n meflrulu¤unu kabul et-

tirdi.  

Küçükarmutlu halk› ve devrim-

ciler bu mücadele içinde flehitler

verdiler. Bu sald›r›lar s›ras›nda yüz-

lerce insan tutukland›, y›llarca tut-

sakl›k yaflay›p, a¤›r cezalar ald›lar.

Bugün de KKüüççüükkaarrmmuuttlluu,, bir-

çok gecekondu mahallesi gibi,

Kentsel Dönüflüm Projesi kapsa-

m›nda AKP hükümeti taraf›ndan y›-

k›lmak isteniyor. 

Bir yandan y›k›m sald›r›lar› bir

yandan polisin sald›r›lar›na karfl›n

Küçükarmutlu halk› onurlu bir ya-

flam sürdürmeye, oligarflinin yoz-

laflt›rma politikalar›na karfl› uyufltu-

rucuya, fuhufla, h›rs›zl›¤a karfl› mü-

cadeleye devam ediyor. 

Ve elbette, bafl›ndan itibaren ol-

du¤u gibi, bunlar hep, devrimcilerin

önderli¤inde gerçeklefliyor. ‹flte o

nedenle y›llard›r hedef olarak seçil-

di Küçükarmutlu. 

Küçükarmutlu’dan gözalt›na al›-

n›p tutuklanan devrimcilere verilen

a¤›r cezalar, ayn› zamanda devrim-

cilerin y›llard›r gecekondu bölgele-

rinde sürdürdükleri mücadeleye

karfl› verilmifl bir cezad›r. 

Oligarflinin mahkemesi “hu-

kuk”la de¤il, ss››nn››ff kkiinniiyyllee hareket

ederek a¤›r cezalar vermifltir. Oli-

garflinin mahkemesi “hukuk”la de-

¤il, halk›n devrimcileflmesine olan

ddüüflflmmaannll››kkllaarr››yyllaa hareket ederek

BBuu cceezzaallaarr,, KKüüççüükkaarrmmuuttlluu’’nnuunn 
ddeevvrriimmccii mmüüccaaddeelleessiinneeddiirr!!
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a¤›r cezalar vermifltir.

AA¤¤››rr cceezzaallaarr vveerrddiilleerr.. ÇÇüünnkküü;;

20 y›l› aflk›n bir zamand›r Kü-

çükkarmutlu’yu bir batakhane hali-

ne getirmek için siyasi polisi, burju-

va bas›n›, M‹T’i, mahkemeleri el

ele vermesine karfl›n baflaramad›lar.

Oligarflinin yoksul gecekondu semt-

lerini yozlaflt›rmas›n›n önünde en-

gel olarak hep devrimcileri gördük-

leri için verdiler cezalar›...

Küçükarmutlu’yu faflist çetecile-

rin, mafyac›lar›n merkezi haline ge-

tiremedikleri için verdiler a¤›r ceza-

lar›. Çünkü bunun önünde devrim-

ciler hep engeldi. 

Kollar›nda fl›r›ngalar›yla, sokak

ortalar›nda, kap› önlerinde, ›ss›z bir

yerde eroinden gençleri öldüreme-

dikleri için verdiler cezalar›.

Küçükarmutlu halk›n›n gencecik

k›zlar›n› parababalar›na sat›p, fuhufl

yapt›ramad›klar› için verdiler ceza-

lar›. Yozlaflman›n, fuhuflun, uyufltu-

rucunun önünde engel olan yine ör-

gütlü halk ve devrimcilerdi.

Küçükarmutlu gençli¤ini, h›rs›z,

gaspç›, kapkaçç› yapamad›klar›

için, büyük bir kinle verdiler cezala-

r›. Çünkü devrimciler, h›rs›zl›¤a

karfl› gençli¤i e¤itmifllerdi; örgütlü

mücadele ile engel olunmufltu h›r-

s›zl›¤a.

K›sacas›, Küçükarmutlu’nun bi-

linçli, örgütlü, onurlu ve kardeflçe

bir yaflam sürdürmesine, bunu sa¤-

layan devrimci örgütlenmeye ve

zulme boyun e¤meyen Küçükar-

mutlu’ya verilmifltir bu a¤›r cezalar.

Halk› zulmün sald›r›lar›na karfl› ör-

gütleyen, orada adaleti, halk›n kül-

türünü yaflatan devrimcilere bu ne-

denle verilmifltir cezalar. 

KKüüççüükkaarrmmuuttlluu ggeerrççee¤¤ii vvee

ddeevvrriimmcciilliikk

Küçükarmutlu’da devrimci mü-

cadele yürüten devrimcilere onlarca

y›l a¤›r hapis cezalar› verildi. Düze-

nin hakim k›lmaya çal›flt›¤›, burjuva

sisteme ve burjuva yaflam tarz›na

mutlak itaattir. Küçükarmutlu iflte

bunun d›fl›na ç›km›flt›r.  

Onlar›n tek bir “ssuuççllaarr››”” vard›.

Düzenin polisinin, mahkemesinin

onlara kinle sald›rmas›n›n tek bir

nedeni vard›;

Anadolu’dan gelmifl, kimsenin

de¤er vermedi¤i, bafl›n› sokacak tek

bir göz evleri olmayan yoksullar›

örgütlemifl, devrimcilefltirmifl, onla-

r› bir eve sahip hale getirmifl, kendi

güçlerini göstermifllerdi. 

Mahallede, bir çok konuda, oli-

garflinin kurumlar›n›n de¤il, halk›n

kendi örgütlülü¤ünün oottoorriitteessii var-

d›. ‹flte bu “halk otoritesi”ne veril-

miflti cezalar. 

Küçükarmutlu o noktaya kolay

gelmemiflti elbette. Bunun için mü-

cadele ettiler. Çok büyük bedeller

ödediler. HHüüssnnüü ‹‹flfleerrii’nin bir y›k›m

sald›r›s›na karfl› direnifl s›ras›nda

katledilmesinden bafllayarak flehit-

ler verdiler.

‹flkence gördüler, tutsakl›klar ya-

flad›lar. A¤›r cezalar ald›lar. Ama

Küçükarmutlu’da örgütlenmekten

geri durmad›lar. Bugün a¤›r cezalar

verilen devrimciler bu mücadelenin

bedellerini ödemektedirler.

Küçükarmutlu bugün bir batak-

hane olup, çürütülemediyse, bugün

orada onurlu bir yaflam sürdürülü-

yorsa, örgütlü bir mücadele sürdü-

rülüyorsa, bunda ödenen bu bedel-

lerin ve devrimci örgütlenmenin pa-

y› tart›fl›lmazd›r..

Küçükarmutlu böyle savunuldu

bugüne kadar. Küçükarmutlu’da

mücadele etmek, devrimcilik yap-

mak budur... Kuflkusuz dün oldu¤u

gibi bugün de ödenen bedellerle

mücadele daha güçlü bir biçimde

devam edecektir.

Hatay Tekebafl›'da
Rüzgar Santraline
Karfl› Direnifl

Hatay'›n Samanda¤ ‹lçesi Teke-

bafl› Beldesi halk›, askeri konvoyla

rüzgar santrali kurmak için gelen

flirketlere karfl›, yola barikat kura-

rak direndi. 9 Haziran günü geldik-

lerinde karfl›laflt›klar› direniflle geri

çekilen  flirketler bu kez ifl makina-

lar›n› askeri konvoyla gönderdiler.

Tekebafl› halk› ise beldenin girifline

kayalardan ve büyük lastiklerden

oluflan barikat kurarak ve lastikleri

atefle vererek, sald›r›y› durdurmaya

çal›flt›. Barikat alevinin k›z›ll›¤›nda

y›llarca topraklar› için al›nteri dö-

ken Tekebafl› halk›n›n öfkesi yans›-

yordu. Bunu gören flirketlerin ha-

misi askeri konvoy barikattan befl-

yüzmetre geride durmak zorunda

kald›. ‹fl makinelar›na molotof at›l-

mas› ve barikat arkas›nda yolun

enlemesine çivi yumaklar› doldu-

rulmas› ile iyice ürktüler. Halk›n

“Çiftçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”

slogan› ile kararl› direnifli karfl›s›n-

da çaresiz kald› asalaklar›n güçleri.

Binden fazla kiflinin bafl›nda bekle-

di¤i barikata askeri konvoyun da¤

yolunu kullanarak beldeye arkadan

girifl yapmak istedi¤i haberi geldi.

Bunun üzerine kitlenin yar›s› oraya

gitti.

Ard›ndan bölgeye gelen il jan-

darma alay komutan› Vedat Çolak

hiçbir yerde durmayacaklar›n› söy-

leyerek, sadece beldenin içinden

geçmek için halk temsilcilerinden

güvenliklerinin sa¤lanmas›n› iste-

di. Halk, topraklar›n› gasp etmeye

gelen konvoyu, binlerin ablukas›

alt›nda, sloganlar ve zafer sark›la-

r›yla geldi¤i gibi topraklar›ndan

defetti.

27 Haziran
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YYüürrüüyyüüflfl:: ‹‹ssttaannbbuull KKüüççüükkaarrmmuuttlluu

ddaavvaass››nnddaa vveerriilleenn kkaarraarr›› nnaass››ll ddee--

¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz?? 

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu:: ‹‹ssttaannbbuull

KKüüççüükkaarrmmuuttlluu semtinde polisin

16 Ocak 2006 tarihinde yapt›¤›

operasyonlar sonucunda aç›lan da-

va 10 Haziran 2010 tarihinde so-

nuçland› ve müvekkillerimize a¤›r

hapis cezalar› verildi. 

Uzun yarg›lama süresi boyunca

yap›lan her ifllem polisin komplo-

culu¤unu ortaya ç›karmas›na ve de

müvekkillerimize yönelik iddiala-

r›n dayanaks›zl›¤›n› ispat etmesine

ra¤men bu cezalar verildi. Denile-

bilinir ki yarg›lama boyunca maddi

gerçe¤in aç›¤a ç›kar›lmas› için

mahkemece yap›lan her ifllem bi-

zim “suçsuzlu¤umuzu” kan›tlad›.

Önce, sözde ma¤durlar mahke-

meye getirildi. Onlar polisin yön-

lendirmesini aç›kça ifade ederek,

müvekkillerimizi suçlamay› red-

dettiler. Sonra mahkemeye onlarca

tan›k ça¤r›ld›, tamam› suçlamalarla

müvekkillerimizin bir ilgilerinin

bulunmad›¤›n› söylediler. 

Belediye ve baflka devlet ku-

rumlar›na yaz›lar yaz›ld›. Gelen bu

yaz› cevaplar› müvekkillerimizin

savunmas›n› destekledi. Tüm yarg›-

lama boyunca polisin komploculu-

¤u aç›¤a ç›kt›. Buna ra¤men mah-

keme, yapt›¤› tüm ifllemleri, önün-

de cereyan eden duruflmalar› yok

sayarak polisin haz›rlad›¤› fezleke-

yi mahkeme karar› haline getirdi.

BBiirr kkeezz ddaahhaa ggöörrddüükk kkii,, mmaahh--

kkeemmee hhuukkuukkii ddee¤¤iill ppoolliittiikk kkaayygg››--

llaarrllaa hhaarreekkeett eeddiiyyoorr.  Söz konusu

devrimciler olunca önündeki yasay›

dahi uygulamadan imtina eden bir

yarg›dan bahsediyoruz. Ak›l almaz

ama di¤er taraftan aç›k bir düflman-

l›k içeren karard›r. Yarg›n›n en çok

tart›fl›ld›¤› bu dönemde bir kez da-

ha yarg›n›n tarafs›z ve ba¤›ms›z ol-

mad›¤› görülmüfltür.

Söz konusu devrimciler, halktan

insanlar olunca yarg› aras›ndaki ka-

y›kç› kavgas›n› b›rakarak halka ce-

za ya¤d›rm›flt›r. 

YYüürrüüyyüüflfl:: VVeerriilleenn kkaarraarr,, hhuukkuukkii

bbiirr kkaarraarr mm››dd››rr yyookkssaa ssiiyyaassii bbiirr kkaa--

rraarr mm›› vveerrddiilleerr?? 

HHHHBB:: Devlet Güvenlik Mahkemele-

rinin “fleklen” ortadan kald›r›lmas›

zorunlulu¤una, devletin bir cevab›

olarak infla edilen Özel Yetkili Mah-

keme’ler, “Özel Yetkilerini” devral-

d›klar› günden bu yana Devlet Gü-

venlik Mahkemesi gelene¤ini eksik-

siz ve kesintisiz olarak devralm›flt›r.

Gerek bu mahkemeler, gerekse

özel olarak bu mahkemelerin karar-

lar›n› incelemekte uzmanlaflm›fl

Yüksek Mahkeme Daireleri, hu-

kuktan uzaklaflmay›, adalet ve hak-

kaniyetten ayr›lmay›, anayasal gü-

venceleri yok saymay› ola¤an bir

tutum olarak benimsemifl, gerekçe

olarak da “Devletin Bekaas›n›”

göstermifllerdir. 

Bu nedenle bu mahkemelerin

verdi¤i tüm kararlar siyasi içeri¤e

sahiptir. Bu davada verilen karar›n,

hiçbir delile dayanmadan ve  de yü-

rürlülükte bulunan aç›k  yasa mad-

delerini dahi ihlal   edilerek veril-

mesi, karar› tipik bir DGM karar›

haline getirmifltir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: OOrrttaaddaa

eellllee ttuuttuulluurr tteekk bbiirr

ssoommuutt iiddddiiaa oollmmaa--

mmaass››nnaa kkaarrflfl››nn vveerrii--

lleenn aa¤¤››rr cceezzaallaarr››nn

mmaanntt››¤¤›› nneeddiirr?? ÖÖrr--

nnee¤¤iinn,, ddaavvaaddaa cceezzaa vveerriilleennlleerriinn

KKüüççüükkaarrmmuuttlluu''ddaann oollmmaass››,, KKüüççüü--

kkaarrmmuuttlluu''nnuunn  ppoolliiss aaçç››ss››nnddaann ssüü--

rreekkllii hheeddeeff ggöösstteerriillmmeessiinniinn bbuu kkaa--

rraarrddaa nnaass››ll bbiirr eettkkiissii oollmmuuflflttuurr?? 

HHHHBB:: Tüm DGM kararlar›  gibi

verilen karar›n amac› halk›n örgüt-

lü mücadelesini engellemektir.

Yoksullaflma, kentsel dönüflüm ve

yozlaflt›rma sald›r›lar›n›n do¤rudan

muhatab› olan gecekondu mahalle-

leri, bu mahallelerde yaflayan in-

sanlar, bu mahallelerde da¤›t›lan

dergiler, bu mahallerde kurulan

dernekler her daim devletin ve

onun örgütlenmifl zoru olan polisin

sald›r›s›na hedef oldular. 

Dergiler, dernekler kapat›ld›, in-

sanlar katledildi, bu yap›lamad›¤›nda

tutukland› ve haklar›nda önce onlarca

y›la varan hapis cezalar› istemiyle da-

valar aç›ld›, sonra tek bir delil olma-

dan hapis cezalar›na hükmedildi. 

Armutlu gerek direnifl gelene¤i

gerekse de örgütlü mücadelenin ile-

ri oldu¤u bir mahalle olmas› nede-

niyle hep bu sald›r›lar›n ilk muha-

taplar›ndan oldu. 

55 KKaass››mm 22000011’’de oldu¤u gibi ba-

zen katliamla Küçükarmutlu’yu sin-

dirmeye çal›flt›lar, baflaramad›klar›n-

da tutuklama terörüne baflvurdular.  

Bu davada yarg›lanan herkes bu

mahallede kurulmufl yasal bir derne-

¤in yönetim kurulu üyeleriydi. Vil-

lalar›n göz dikti¤i mahallelerinde

bar›nma hakk›n› savunduklar›,

uyuflturucuya ve yozlaflmaya karfl›

mücadele ettikleri için tutukland›lar.

Haklar›nda; yalanc›, sahte, giz-

li tan›klarla dava aç›ld›. Ve aç›lan

dava da polisin öne sürdü¤ü tüm

deliller birer birer çürütülmesine

ra¤men yine de ceza ya¤d›rd›lar.

Bu nedenle verilen cezalar›n en bü-

yük amac› Armutlu’da halk›n ör-

gütlü mücadelesini engellemektir.

HHB ile röportaj:
“Verilen cezalar›n amac› Armutlu’da  halk›n
örgütlü mücadelesini engellemektir” 
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Sevgili arkadafllar, merhaba. Bu

hafta propaganda konusunu iflleye-

ce¤iz. Hat›rlayacaks›n›zd›r, Dev-

rimci Okul’un ilk dersiydi “propa-

ganda”. Orada genel karakteristik

özellikleriyle ele alm›flt›k. fiimdi

ise, esas olarak iiççeerrii¤¤ii aç›s›ndan ele

alaca¤›z. 

Sürekli olarak düflman›n bask›la-

r›na, yasaklamalar›na maruz kal›yo-

ruz. Dolay›s›yla, mücadele içinde

sürekli ma¤dur ediliyo-

ruz. Ve yine bu mücadele

içinde infazlara, iflkence-

lere, katliamlara, tecrite

maruz kal›yor, vahfletin

k›rk türlüsünü yafl›yoruz.

Elbette bütün bunlar, hal-

ka yönelik propaganda-

m›zda da en önemli un-

surlar oluyor. 

Ancak pratikten de bi-

linece¤i gibi, bunlar› an-

latman›n onlarca de¤iflik biçimi ve

yolu vard›r. Peki;

��Biz nnas›l aanlataca¤›z?

fiimdi bir çok flehirde insanlar›m›-

za yönelik gözalt›lar, tutuklamalar ol-

du. 50-60 yafllar›nda TAYAD’l› Aile-

ler’imiz tutukland›. Tamamen keyfi.

Bir kez daha ma¤dur konumunday›z.

Peki bunu, bulundu¤umuz alanda hal-

ka nas›l anlataca¤›z?

Bir baflka konu: Bu operasyonun

en önemli nedenlerinden biri, hapis-

haneler konusunda tecrite, hasta tut-

saklar›n katledilmesine sessiz kal-

mamam›zd›r. Tecriti, tecritin baflla-

d›¤› süreç olan 19-22 Aral›k katli-

am›n›, hasta tutsaklar›n alenen ““iimm--

hhaa”” edilmesini, bunlar› nas›l anlata-

ca¤›z kitlelere?

Propagandan›n biçimlenifli, bir

çok fleyin göstergesidir. Diyeceksi-

niz ki, mesela nelerin?

Herhangi bir

konunun propa-

gandas›n› nas›l

yapt›¤›, bir örgü-

tün devrimci mi,

reformist mi oldu-

¤unu ay›rdetme-

mizi büyük ölçüde

sa¤lar. Her zaman mutlak bir ölçü

olmasa da genel olarak böyledir. 

Propagandam›z›n biçimi ve

muhtevas›, kitleleri hangi temelde

örgütlemek istedi¤imizi de gösterir.

Gerçekten de propaganda ve örgüt-

lenme aras›nda yak›n bir ba¤ vard›r.

Propagandan›n içeri¤i, kitleleri han-

gi temelde örgütlemek istedi¤imizi

de gösterir. 

��P ropagandada

ma¤duriyetin vve vvahfletin

yeri nne oolmal›d›r?

Salt ma¤duriyet ve salt bask›lar,

vahflet üzerine yap›lan bir propa-

ganda, “insan haklar› mücadelesi”

veren bir örgütlenmenin propagan-

das› olabilir, ama devrimcilerin ola-

maz. Vahflette sadece vahfleti, ma¤-

duriyette sadece ma¤durlu¤u göste-

ren bir propaganda eksiktir. Vahflet-

te direnifli, ma¤duriyette hesap sor-

may› da içermeli bizim propaganda-

m›z. Tersi, iktidar iddias›ndan uzak

bir ele al›flt›r. ‹ktidar iddias› tafl›yan-

lar, sadece ma¤durluklar›n›, sadece

maruz kald›klar› bask›lar› de¤il,

bunlar›n karfl›s›na koyduklar› dev-

rimci iddian›n da propagandas›n›

yaparlar... 

Devrimciler, Mao’nun deyifliyle

““BBaaflflkkaallaarr››nn››nn zzaayy››ffll››kk,, cceehhaalleett vvee

kköölleelliikktteenn bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ggöörreemmeeddii--

¤¤ii yyeerrlleerrddee uummuudduu,, sseevviinnccii vvee ggüüçç--

llüüllüü¤¤üü ggöörrmmeessiinnii bbiilleenn......””lerdir. 

��P ropaganda nneleri

içerecek?

K›sa k›sa sayacak olursak:

-- SS››nn››ffllaarr vvee kkaattmmaannllaarr,, kendi

s›n›fsal ç›karlar› do¤rultusunda mü-

cadeleye kat›l›rlar. PP rrooppaaggaannddaa,,

kitlelere kendi ç›karlar›n› gösterme-

lidir. 

-- PPrrooppaaggaannddaa,, kitlelerin kayg›-

lar›n›, tereddütlerini, korkular›n› afl-

malar›n› sa¤lamay› hedeflemelidir

(Bunun için elbette seslendi¤imiz

kitlenin kayg›lar›n›, tereddütlerini,

korkular›n› bilmek duru-

munday›z.)

-- PPrrooppaaggaannddaa,, halk›

ikna etmek, onun s›n›fsal

tepkilerini ortaya ç›kara-

bilmektir. ‹çerik buna

hizmet etmelidir.  

-- PPrrooppaaggaannddaa,, bazen

kafalarda sorular sordur-

makt›r; bazen sorulara

cevap bulmakt›r. 

-- PPrrooppaaggaannddaa,, tarih-

ten ve günümüzden örnekler ve ger-

çeklerle, kitlelere kkeennddii ggüüccüünnüü

göstermelidir. 

- Kitlelerin devrimcilere güven-

mesini sa¤laman›n verilerini ortaya

koymal›d›r.  

-- PPrrooppaaggaannddaa,, kitlelerin sorun

ve taleplerine dair hedef gösterir-

ken, ““aass››ll ççöözzüümmüünn”” devrimci halk

iktidar›nda oldu¤unu göstermeyi

hedeflemelidir. Mücadelemizi kitle-

lerin gözünde s›radan insan haklar›

mücadelesi olmaktan, reformlar

için mücadele olmaktan ç›karacak

olan budur. 

-- PPrrooppaaggaannddaa,, kitleleri devrime

kazanmak içindir. ‹çerik mutlaka

buna hizmet etmelidir. 

Propaganda ve ajitasyon, bazen

bir gerçe¤i tafl›r insandan insana,

bazen bir eylem ça¤r›s›d›r onun

yayd›¤›, bazen, bafllam›fl bir direni-

flin k›v›lc›m›n› yayma görevini üst-

lenir. Propaganda tafl›r, durmadan

Devrim ‹‹ç‹nDevrim ‹‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL

Ders: Propaganda
ve ‹çerik

Propaganda
örgütün halkla
konuflmas›d›r 27 Haziran

2010

33

Yürüyüfl

Say›: 222



tafl›r, alaca¤›m›z sonuç,

ona nnee yyüükklleeddii¤¤iimmiizzee

ba¤l›d›r. 

��P ropagandada

yerellik nnas›l

flekillenmeli?

BBeelliirrllii bbiirr toplumsal

kesime, belirli bir bölge-

ye, semte hitap eden bildiri, aç›kla-

ma ve konuflmalar, hitap etti¤i kesi-

min özgün sorunlar›n›, özgün üslu-

bunu, özgün deyifllerini de içerebil-

melidir. 

"E¤er örgütlenme ve propagan-

da yapaca¤›m›z bölge ve alandaki

çeflitli halk kesimlerinin tarihi, siya-

si, dinsel, psikolojik, sosyolojik tüm

özelliklerini tan›mam›flsak, sonuç

al›c› propaganda ve örgütlenmeler

yapmam›z da zordur.”

Halk› oluflturan çeflitli kesimle-

rin farkl› çeliflkileri, farkl› ekono-

mik ve ulusal özellikleri vard›r. Ke-

za bunlara dinsel ve mezhepsel

farkl›l›klar, bölgesel özellikler de

eklenebilir. Kongre Raporu’nda ba-

k›n bu konuda nas›l iddial› bir bak›fl

aç›s› ortaya koymufltur Day›: “Böl-

gesel, yöresel, s›n›fsal, ulusal, kül-

türel temelde onlarca yay›n›m›z ve

bu temelde yükselen çok çeflitli pro-

paganda biçimlerimiz olmal›d›r.

Halklar›n tarihinde, kültürlerinde

ve hatta dinsel motiflerinde, ulusal

özelliklerinde, geleneklerinde dev-

rim mücadelesini halklar›n birli¤ini

gelifltirecek, olumlu olan, devrimi

güçlendiren hemen her fleyi ortaya

ç›kar›p, devrimci bir flekil vererek

ve tekrar halk kitlelerine götürerek

ve bu olumluluklar› güçlendirip,

halk› ttaarriihhsseell bbaa¤¤llaarrllaa bbiirrlliikkttee dev-

rime yöneltmeliyiz.”

Kitlelerin bütün bu somut farkla-

r›n› ve ortak noktalar›n› do¤ru bir bi-

çimde bir araya getirebilmek, oligar-

fli taraf›ndan suni olarak bölünmeye

çal›fl›lan kitleleri birlefltirmemizin,

ddeevvrriimm hheeddeeffii ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa ttoo--

ppaarrllaammaamm››zz››nn da gere¤idir. 

‹flte bu noktada sadece ma¤duri-

yet üzerine, sadece devrimcilere yö-

nelik bask›lar üzerine flekillenmifl

bir propagandan›n bu hedefler aç›-

s›ndan nas›l yetersiz kalaca¤› daha

ç›plak görülür. 

Propagandan›n özellikle ülke-

mizdeki --ççookk uulluusslluu bbiirr üüllkkee oollmmaa--

mm››zzddaann ddoollaayy››-- özgün ve önemli

yanlar›ndan biri de, halk›n kendi

içerisinde ortaya ç›kan veya ç›kar›-

lan tüm çeliflkilere müdahale ederek

onlar› devrim hedefine kanalize et-

meye ve oligarflinin bu çeliflkileri

kullanarak güç kazanmas›na engel

olmaya çal›flmakt›r. 

��P ropaganda vve aajitasyon

birbirinden mmutlaka aayr› mm›

olmak zzorunda?

Propaganda, insanlar›n beyinleri-

ne, mant›¤›na seslenir. Beyinlerde

sorular ve sars›nt›lar yaratmay› he-

defler. ‹nsanlar› vicdani anlamda et-

kileme, düflüncelerinden çok duygu-

lar›na seslenme ise daha çok ajitas-

yon çerçevesinde ele al›n›r. Ama

propaganda ve ajitasyon aras›nda

mekanik bir s›n›r koymak, onlar›

mekanik olarak birbirinden ay›rmak

yanl›flt›r ve flabloncu bir yaklafl›md›r. 

Klasik anlamda özetlersek: Pro-

paganda düflünceleri de¤ifltirmek,

mücadeleye sevketmektir. Ajitasyon

ise duygular› aya¤a kald›rarak ya-

par bu ifli. Propagandada, içerik

olarak ““iikknnaa eeddiicciilliikk”” daha belirle-

yici iken, ajitasyonda ““eettkkiilleemmee””

yönü a¤›r basar. Ama bu klasik bir

ayr›md›r. Propaganda ve ajitasyon,

pratikte çok s›k olarak bütünleflmifl

haldedir. 

Pekala teorik bir metin de, bir

ajitasyon metninin içerdi¤i etkileyi-

cili¤i içerebilir. Veya tersinden ajita-

tif bir metin de son dere-

ce önemli teorik tespitle-

ri de içerebilir. Bunlar›n

oranlar›n› matematiksel

olarak, flematik olarak

belirleyemeyiz. Bunu be-

lirleyecek olan, hangi du-

rumda, kime seslendi¤i-

miz ve neyi hedefledi¤i-

mizdir. 

Elbette, propaganda yan›n›n a¤›r

basmas› gereken bir sempozyum

bildirisiyle, kitleleri belli bir günde,

bir yerde eyleme ça¤›rd›¤›m›z bildi-

riler, ayn› olamaz. Bir sempozyum

bildirisi, salt ajitatif bir bildiri olma-

mal›d›r. Veya tersinden bir ça¤r› bil-

dirisi “teorik” bir bildiri fleklinde ol-

mamal›d›r. Ama bizim burada vur-

gulamak istedi¤imiz, her birinin uy-

gun biçim ve oranlarda, bir di¤erini

içermesi gerekti¤idir. 

��P ropagandam›z›n yy›kmak

zorunda ooldu¤u ss›n›rlar

nelerdir?

Bir kere flunu bilelim. 

"... halk kitleleri devletin ideolo-

jik, politik, ekonomik yönlendirme-

siyle, burjuvazinin çizdi¤i ideolojik

s›n›rlar içinde düflünür ve çözüm

yollar›n› bu çerçevede arar.”

Demek ki, bizim propagandam›-

z›n görevi, kitleleri bu s›n›rlar için-

de düflünmekten ve dolay›s›yla da

çözümü o s›n›rlar içinde aramaktan

ç›karmakt›r. Kendini zaten bafltan

ma¤duriyetle, vahfletle, bask›larla

s›n›rland›rm›fl bir propagandan›n

kitleleri bu s›n›rlar›n d›fl›na ç›kara-

mayaca¤› da bellidir. 

Onlar› oradan nas›l ç›karaca¤›z?

“Onlar›n ilgi duydu¤u ve yönlen-

dirildi¤i hemen her konuya bizim de

ilgi duymam›z, burjuvazinin yönlen-

dirmelerini etkisiz k›lmam›z gerekir.”

Olmas› gereken “Halk kitleleri-

nin kavrayabilece¤i somut, güncel

ve ›srarla sürdürülen etkili propa-

gandalar”d›r. 

Kitlelerin kafas›nda düzenin ya-

ratt›¤› pratik s›n›rlar›, burjuvazinin

çizdi¤i ideolojik s›n›rlar› y›k›p, ora-

Vahflette sadece vahfleti, ma¤duriyette
sadece ma¤durlu¤u gösteren bir propaganda

eksiktir. Vahflette direnifli, ma¤duriyette
hesap sormay› da içermeli bizim

propagandam›z. Tersi, iktidar iddias›ndan
uzak bir ele al›flt›r. ‹ktidar iddias› tafl›yanlar,

sadece ma¤durluklar›n›, sadece maruz
kald›klar› bask›lar› de¤il, bunlar›n karfl›s›na

koyduklar› devrimci  iddian›n da
propagandas›n› yaparlar... 
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dan kendi düflüncelerimizin

girece¤i kanallar açmal›y›z

ki, düflüncelerimiz, önerile-

rimiz etkili olabilsin. 

Okmeydan›’da meclis

çal›flmalar›na kat›lan bir ka-

d›n›n flu sözleri bu konuda

çarp›c› bir örnek olarak ak-

tar›labilir: "Önceden evinde

oturan bir kad›nd›m. D›fl

dünyadan haberim yoktu.

Sonradan Halk Meclisi kuruldu.

Orada konuflarak, tart›flarak gördük

gerçekleri. ÖÖnncceeddeenn kköörr ddüünnyyaass››nn--

ddaa yyaaflfl››yyoorrdduukk,, flfliimmddii ggöörr ddüünnyyaass››nn--

ddaa yyaaflfl››yyoorruuzz.."

��P ropagandada nne

OLMAMALI?

Propagandada devrimci üslup ve

içerikten uzaklaflman›n en çarp›c›

örneklerinden biri, reformizmin,

oportünizmin seçim propagandala-

r›nda kendini gösterir. 

Son seçimlerle ilgili reformist

kesimde propagandan›n nas›l flekil-

lendi¤ine dair bir örne¤i aktaral›m:

“Bu seçimlerde birbirinden yarar-

lanmas›,... gereken ssoossyyoolloojjii vvee ppoolliittii--

kkaa birbirinden iyice ayr›flt›. Hatta bir-

birini d›fllad›. Özellikle Bask›n Oran

ve Ufuk Uras kampanyalar› politik

olmaktan çok ssoossyyoolloojjiikk ssaappttaammaa,,

kkaavvrraamm vvee ssllooggaannllaarrllaa yyüürrüüddüü.. S›n›f

mücadelesinin yerine etnik, dini, az›n-

l›k altkültür gruplar›n›n kimlik müca-

delesi geçti. Sosyalist bir politik çizgi-

nin olmazsa olmaz› s›n›f angajman›

gümbürtüye gitti.” (Ahmet Tulgar, 28

Temmuz 2007)

Kitleleri örgütleme gibi bir amac›

olmayan, devrimci kitle çal›flmas› ge-

lene¤inden ve düflüncesinden uzak,

ama asl›nda halktan da uzak ayd›nca

bak›fl aç›s›n›n sonuçlar›d›r bunlar. 

fiimdi bu “entellektüel”lere sor-

san, seçimlerde ald›klar› oylar›, se-

çim gezileri s›ras›nda yapt›klar› o

çok önemli sosyolojik tesbitlere ve

kendilerinin zekiliklerine ba¤larlar.

Oysa belirleyici olarak gerek refor-

mistlerin, gerek Kürt milliyetçileri-

nin öörrggüüttllüü kesimlerinin verdi¤i

oylarla seçildi ikisi de. 

Bu propaganda tarz›, asl›nda bi-

ze neyin olmamas› gerekti¤ini de

çok aç›k gösteriyor. 

Halk›n bir çok sorunu var. De-

¤erleri çi¤neniyor. Bu durumda, sa-

dece ekmek temelinde, sadece üc-

retler, maafllar, ekonomik sorunlar

temelinde bir propaganda ve ajitas-

yon eksik kal›r. Ba¤›ms›zl›k, onur,

namus, vatan, adalet gibi de¤erler

de yerini almal›d›r propagandam›z

içinde. Ama soyutlu¤a düflmeden.

Propagandam›z› biçimlendirirken

hassas çizgi buradad›r. 

“Her birimiz -diyor Dimitrov-

afla¤›daki temel kural› bir kanun, bir

Bolflevik Kanunu gibi kendimize tam

olarak maletmeliyiz. Yazarken, konu-

flurken, seni anlamas›, senin ça¤r›na

inanmas› ve seni izlemeye haz›r ol-

mas› gereken s›radan iflçiyi s›k s›k

düflünmelisin! Kimin için yazd›¤›n›,

kime hitap etti¤ini düflünmelisin.”

Sorunlar›n kayna¤› mevcut düzen-

dir, oligarflik diktatörlüktür. Propa-

gandan›n en önemli görevlerinden bi-

ri de halka bunu göstermektir. Trafik

kazas›, deprem, sel, ifl kazas›, fuhufl,

uyuflturucu, intihar, hepsi için flunu

söyleriz: ““SSoorruummlluussuu ddüüzzeennddiirr””.. 

Bu iki kelime gerçekten de yyüüzz--

ddee yyüüzz do¤rudur. Propagandam›z

bunlar› içermelidir. Ama sadece bu-

nu söylemenin kitleleri ikna etti¤i

kuflkuludur. 

fiimdi burjuva siyaset sahnesin-

de düzen partilerinin seçimlerde al-

d›klar› oylara bakarsak da burjuva

siyaset içinde de nas›l bir aray›fl›n

veya bofllu¤un söz konusu oldu¤u-

nu görebiliriz. Bir seçimde yüzde

21 oy alan bir parti, hemen 3-4 y›l

sonraki seçimde, bir bakm›fls›n›z ki

yüzde 1-2’ye düflüyor. Kit-

leler aray›fl içinde, bir o

partiye, bir bu partiye yö-

neliyor. ‹flte bu noktada bi-

zim propagandam›z, ›srar-

la ve netlikle, devrimci al-

ternatifi, sorunlar›n dev-

rimci çözümünü iflaret et-

melidir. 

Bizi bugünden halk

için bir “alternatif” yapan

nedir? Bunun iikkii tteemmeell yyaann›› var:

BBiirriinncciissii,, sorunlar›n tart›fl›lmas›nda

farkl› bir iktidar›, Devrimci Halk ‹k-

tidar›’n› savunan, bizzat düzeni he-

defleyen tek güç oldu¤umuz için bir

alternatifiz. ‹‹kkiinncciissii,, halk kitleleri-

nin her koflulda güvenebilecekleri,

onlar› asla yüz üstü b›rakmayacak,

her koflulda onlar›n ç›karlar›n› savu-

nan ve savunacak ve kiflisel hiçbir

beklenti içinde olmayan kesimler

olarak da tek alternatif biziz.

Bu gerçek böyle olmas›na ra¤-

men, bunun genifl kitleler aç›s›ndan

da böyle göründü¤ünü söyleyeme-

yiz. Propagandam›z iiflflttee bbuunnuu ggööss--

tteerrmmeeyyii hedefleyecek bir içeri¤e

sahip olacakt›r. Bu noktada, alterna-

tifi gösterecek olan propganda de-

¤il, silahl› mücadelenin kendisidir

diyebilir baz›lar›m›z. Ama bunu

söylemek eksik bir bak›fl aç›s›d›r.   

Ajitasyon-propaganday› küçüm-

semenin, devrimci bir örgütün ken-

dine özgü propaganda ve ajitasyon

tarz›n› yaratmaya kafa yormaman›n

kayna¤›n› flöyle göstermiflti Day›:

"[Bunun kayna¤›]... silahl› mücade-

leyi herfley gören, bunun yan›nda

propaganda, ajitasyon, ideolojik

mücadele ve di¤er mücadele biçim-

lerini ise küçümseyen bir anlay›flt›r.

Kitleler yaln›z silahl› mücadele ile

örgütlenmezler.”

��““ÖÖrrggüüttüünn hhaallkkllaa

kkoonnuuflflmmaass››””nn›› zay›flatan vveya

güçlendiren uunsurlar nelerdir?

Burjuvazi bir ürünü veya düflün-

ceyi pazarlarken, “kamuoyu araflt›r-

malar›” yap›yor, anketler düzenli-

yor, neyi nas›l sunarsa, hangi etkiyi

Haz›rlopçuluk, basmakal›pç›l›k, varolanla
yetinmek, kendini tekrar etmek, her konuda,
her alanda önemli eksikliklerdir elbette. Ama

bu eksiklikler propaganda alan›nda
yafland›¤›nda, çok daha vahim ve göze bat›c›

hale gelir. Yarat›c› ve üretici olmayan
propaganda etkili de olamaz. Asl›nda tüm

arkadafllar, ajitasyon ve propagandaya
flu  gözle  bakmal›d›rlar. Ajitasyon ve

propaganda,  örgütün halkla konuflmas›d›r. 
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yarataca¤›n› araflt›r›yor... Bizim

bunlar› yapma imkan›m›z yok, ama

buna bu flekilde ihtiyac›m›z da yok.

Biz bunun yerine üç fley koyar›z:

BBiirr:: Bilimin, Marksizm-Leniniz-

min ö¤reticili¤i. ‹‹kkii:: Dünya dev-

rimcilerin gerek kitle çal›flmas› ko-

nusunda, gerek ajitasyon-propagan-

da konusundaki tarihsel tecrübeleri.

ÜÜçç:: Kendi tecrübelerimiz. Bu üçü,

bize bu alanda neyi, nas›l yapmam›z

gerekti¤ini gösterecektir. 

Haklar ve özgürlükler mücadele-

si, kitlelerin bizzat deneyimleriyle

devletin niteli¤ini gördü¤ü, sistem

içinde neyin olup neyin olamayaca-

¤›n› ö¤rendi¤i bir okuldur. Bu an-

lamda bu okulda yapt›¤›m›z propa-

gandan›n niteli¤i de son derece

önemlidir. Bu propaganda, kitleleri

haklar ve özgürlükler mücadelesi

verirken bile sadece haklar mücade-

lesi vermenin ötesine ilerletecektir. 

HHaazz››rrllooppççuulluukk,, bbaassmmaakkaall››ppçç››--

ll››kk,, vvaarroollaannllaa yyeettiinnmmeekk,, kkeennddiinnii

tteekkrraarr eettmmeekk,, her konuda, her alan-

da önemli eksikliklerdir elbette.

Ama bu eksiklikler propaganda ala-

n›nda yafland›¤›nda, çok daha va-

him ve göze bat›c› hale gelir. Yarat›-

c› ve üretici olmayan propaganda

etkili de olamaz. Asl›nda tüm arka-

dafllar, ajitasyon ve propagandaya

flu gözle bakmal›d›rlar. Ajitasyon ve

propaganda, öörrggüüttüünn hhaallkkllaa kkoo--

nnuuflflmmaass››dd››rr.. 

O ““kkoonnuuflflmmaa””da kitleler, bizim,

eme¤imizi, ›srar›m›z›, kararl›l›¤›m›-

z›, tuttu¤umuzu koparacak bir irade

tafl›d›¤›m›z›, konufltu¤umuz konuya

vak›f oldu¤umuzu ve iiddeeoolloojjiimmiizziinn

ggüüccüünnüü görmelidirler. 

Herkesin anlayabilece¤i aç›kl›k-

ta çözümler ortaya koymak, benim-

seyebilecekleri hedefler göstermek

gerekir bu konuflmada. 

Propaganda ve ajitasyon silah›n›

nitelik ve nicelik olarak çok daha

etkili ve yayg›n kullanmam›z gerek-

ti¤i aç›kt›r. Hemen söyleyelim ki,

bu gereklilik hiç bitmeyecektir. 

Her dönem biz yapt›¤›m›z› ye-

tersiz bulaca¤›z çünkü, her geçen

gün daha genifl kitlelere seslenmeyi,

daha genifl kitleleri ikna etmeyi he-

defleyece¤iz... Baflka türlü devrimci

geliflme olmaz zaten. 

Propaganda nedir, en basit haliyle

““ggeerrççee¤¤iinn yyaayygg››nnllaaflflmmaass››”” demektir.

Gerçe¤in yayg›nlaflmas›, daha büyük

kitleler taraf›ndan bilinmesi, ddeevvrriimm--

cciilleerriinn ççoo¤¤aallmmaass››,, ddeevvrriimmiinn vvee ddeevv--

rriimmccii öörrggüüttüünn bbüüyyüümmeessiiddiirr.. 

Sevgili arkadafllar, Devrimci

Okul’un de¤erli ö¤rencileri, bu der-

simizi de burada sonland›r›yoruz.

Üzerimizdeki bask›lara karfl› müca-

delede, bunlar›n propagandas›n› ya-

parken, bu çal›flmada üzerinde dur-

du¤umuz noktalara azami düzeyde

özen göstermeliyiz. Bu, propaganda-

m›z›n içeri¤ini güçlendirir, deyim

yerindeyse hiçbir sözümüzün bofla

gitmemesini sa¤lar. Gelecek derste

buluflmak üzere flimdilik hoflçakal›n. 

““ZZeennggiinniimmiizz bbeeddeell vveerriirr,,

ÖÖlleenniimmiizz ffaakkiirrddeennddiirr””

Gazeteciler, çocuklar› çat›flmada

ölen  asker ailelerini konuflturup

““VVaattaann ssaa¤¤oollssuunn”” dedirtmeye çal›fl›-

yor. Edirne Keflan’da asker cenazesi

kald›r›l›rken asker elbisesi giydiri-

lmifl liseli iki k›z›n ““bbiizz ddee aasskkeerree

ggiittmmeekk iissttiiyyoorruuzz”” görüntülerini tele-

vizyonlar dönüp dönüp verdiler. 

“Vatan sa¤olsun” demekle vatan

sa¤ olmuyor. Vatan için bedel öde-

mek gerekiyor. Ve halk›m›z bu bede-

li her zaman ödedi, ödüyor. Ancak

halk çocuklar›na “Vatan sa¤olsun”

dedirtmeye çal›flanlar›n hiç birisi

“vatan” için tt››rrnnaa¤¤››nn›› ddaahhii vermiyor. 

Bize “vatan sa¤ olsun” dedirtme-

ye çal›flanlara bak›n; Baflta Tayyip

Erdo¤an’›n o¤lu; “Vatan sa¤ olsun”

deyip “Memed”in öldü¤ü cepheye

gitmiyor. Paral› askerlik yapmak için

40 türlü numara çeviriyorlar. Bakan-

lar›n, milletvekillerinin, tuzu kuru

patronlar›n çocuklar› gitmiyor aske-

re. En fazla yapt›klar› 45 günlük pa-

ral› askerlik. 

Ama bize ““ööllüünn”” diyorlar. “Bir

çocu¤umu verdim, biri daha feda ol-

sun” dedirtmek istiyorlar. 

HHaallkk››mm››zz;; aannaallaarr,, bbaabbaallaarr;; 

Bu ony›llard›r tuzu kurular›n sür-

dürdü¤ü bir aldatmacad›r. 

““VVaattaann”” iiççiinn eellbbeettttee ““ccaann””››nn ppaa--

zzaarrll››¤¤›› oollmmaazz.. Ancak buradaki aldat-

macay› görün. 

Bu yüzy›llardan beri böyle olmufl:

Padiflah sefere ç›km›fl, ölen halk ço-

cuklar› olmufl. Yaz›m›z›n bafl›ndaki iki

dize çocuklar›n› savaflta kaybeden bir

anan›n a¤›t›d›r. Zenginler ne birinci

dünya savafl›nda ne de Kurtulufl sava-

fl›nda ölmediler. A¤alar, beyler çocuk-

lar› için bedel ödedi, bizler öldük. 

Tekrar belirtmek istiyoruz; vatan

için ölünür. Ölünmelidir.

Ama bu ölüm “vatan için ölüm”

de¤ildir. 

Birincisi, bize “vatan sa¤olsun”

dedirtmeye çal›flanlar bu vatana en

büyük ihaneti edenlerdir. Vatan›m›z›

kar›fl kar›fl emperyalistlere satanlar-

d›r. Sadece vatan› da de¤il, içinde 70

milyonun eme¤ini, al›nterini satan-

lard›r. 

Ülkemizde 73 millet yafl›yor. Ve

halklar› bölüp parçalay›p birbirine

düflman ediyorlar. 

Vatan›m›z için Türk’üyle, Kür-

d’üyle, Laz’›yla, Çerkez’iyle, Alevisi

Sünni’siyle 73 milliyetten halklar›-

m›z›n birleflmeye ihtiyac› var. 

Bize söyletmeye çal›flt›klar› “va-

tan sa¤olsun” sözlerinin alt›nda yatan

gerçek, “tekellerin ç›karlar› sa¤ol-

sun” demektir. 

Halk›n vatan konusundaki duyar-

l›l›¤›n›, fedakarl›¤›n› bu vatan› satan-

lar kullan›yor. Kendi ç›karlar› için bi-

zim çocuklar›m›z› ölüme sürüyorlar. 

Vatan için ölünmelidir elbette. Fa-

kat bu ancak devrimcilerin emperya-

lizmin ve iflbirlikçilerin sömürüsüne

karfl› sürdürdükleri savafl›n›n içinde

yer alarak mümkündür.

Savaşan
Kelimeler 

Vatan sa¤olsun!
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Büyük bir güven, büyük bir

umut, büyük bir coflku, büyük bir

inanç yay›ld› o gün ‹nönü’den. Bir

gencin “fiimdi devrimin olabilece-

¤ine daha çok inan›yorum” sözü,

bunlar›n özeti olarak kabul edilebi-

lir. Oysa, o genç, o inanc›na kay-

nakl›k edecek as›l gücü görmüfl de-

¤ildi henüz. 

Çünkü, ‹nönü Stadyumu’nu dol-

duran ve ço¤u için inan›lmaz, ço¤u

için beklenmeyen görünen kalaba-

l›k, gerçekte Türkiye devriminin sa-

hip oldu¤u potansiyelin ancak kü-

çük bir parças›d›r. Baflka bir deyifl-

le, 55 bin kifli, buzda¤›n›n sadece

görünen k›sm›d›r. Görünen k›sm›n

alt›nda, deryaya tüm a¤›rl›¤›yla yer-

leflmifl dev bir kütle vard›r. 

Buzda¤lar› kolay kolay hareket

etmezler. Kolay kolay kendilerini

göstermezler. Biz buzda¤›n›n varl›-

¤›ndan emin oldu¤umuz kadar,

onun bu yan›n› da biliriz. O yüzden-

dir ki, o büyük potansiyelin varl›¤›-

n› bilmemize karfl›n, hiçbir zaman,

hiçbir eylemimizde, hiçbir faaliyeti-

mizde, o buzda¤›n›n kendili¤inden

harekete geçmesini, kitlelerin ken-

dili¤inden ortaya ç›kmas›n› bekle-

medik. 

Biz ‹nönü’de 55 bin kiflinin top-

lanmas›na flafl›rmad›k. Çünkü biz, o

55 bin kiflinin nas›l yo¤un bir emek-

le bir araya getirildi¤ini biliyoruz. O

eme¤i harcayan›z biz. O eme¤i har-

camadan önce, ‹nönü’de konser

yapma karar› alma cüretini göstere-

niz. Siyasi mücadelede cüret soyut

bir fley de¤ildir; cüret emekle, do¤-

ru politikalarla, bedel ödemeyi göze

alabilmeyle, disiplinle, fedakarl›kla

bütünleflti¤inde sonuçlar yaratabilir.

Tersi, alt› doldurulmam›fl bir cüret

olarak kal›r. 

‹nönü’deki kitle, çeflitli etkenle-

re ba¤l› olarak elbette birkaç bin da-

ha az veya daha fazla da olabilirdi.

Ama o kitlenin yak›nlar›m›zda bir

yerde oldu¤undan emindik. Kararl›

ve örgütlü bir emekle, o buzda¤›n›n

bir k›sm›n› harekete geçirebilece¤i-

mizden emindik. 

Belki flimdi sorulacakt›r; o buz-

da¤› nerede, ne kadar?..

Bu sorunun do¤ru cevab›n› ver-

mek için, birincisi Türkiye solunun

yak›n tarihinin bilgisine, ikincisi,

halka güvene, üçüncüsü devrim ve

iktidar iddias›na sahip olmak gere-

kir. O buzda¤› Türkiye devriminin

yaratt›¤› geleneklerdedir, o buzda¤›

ödenen bedellerde, halk için, vatan

için, devrim için gösterilen kahra-

manl›klardad›r. O buzda¤›, ezilen

halklar›n, biny›llard›r tarihin en kri-

tik anlar›nda gösterdi¤i eflsiz aya¤a

kalk›fllardad›r. 

‹nönü Stadyumu’nu dolduran 55

bin kifli, buzda¤›n›n görünmeyen

k›sm›n›n bir bölümünün aç›¤a ç›k›-

fl›d›r... Türkiye solu, 1980’lerin ba-

fl›ndan beri, büyük darbeler yemifl-

tir, büyük kay›plar vermifltir; ama

direnenler, Anadolu topra¤›na to-

humlar ektiler... Yüreklere bilinçle-

re direnmenin, kazanman›n güveni-

ni serptiler. Biz bunlar› hep söyle-

dik. Elbette biliyoruz ki, bu sözleri,

kimileri genel ve kuru birer ajitas-

yon sand›lar. Öyle sand›klar› için,

Gazi’de onbinlerin barikatlarda dö-

vüflmesine, kurflunlar›n üzerine yü-

rümesine inanmaz gözlerle bakt›lar.

1 May›slar’da “yasad›fl› bir örgüt”

pankart› arkas›nda 30 bin kifli yürü-

dü¤ünde kitleler üzerine gelifltirdik-

leri teorilerle pratik aras›ndaki bu

çeliflkiyi izah edememenin s›k›nt›s›-

n› yaflad›lar. Katliamlar›n ard›ndan,

herkes susturulmuflken, alanlarda

yine k›z›l bir nehir gibi akt›¤›m›zda

da flafl›rd›lar... Biz hep flafl›rtt›k. Biz

flafl›rmad›k. 

fiafl›rmad›k çünkü, buzda¤›n›n

alt›nda flehitlerimiz var, tutsaklar›-

m›z var, yarat›lan geleneklerimiz

var... Halka güvendik. Devrim mü-

cadelesi halka güvendir. Halka gü-

venmeyenler, burjuvaziye güvenir.

Ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin halkla

kazan›laca¤›na inanmayanlar, onlar›

burjuvaziden beklerler... Devrimci

hareket, 30 y›ll›k sald›r›lara, kuflat-

malara karfl› ideolojik düzeyde, pra-

tikte büyük bir direnifl sergilemifltir.

Ölerek direndik. Büyük kay›plar

verdik, ama her kay›b›m›z, bir za-

ferdi... Kuflat›ld›k, ihanetlere u¤ra-

d›k, yürüyüflümüzü sürdürdük. Ör-

gütleyemedi¤imiz halk kesimlerin-

de bile, “bunlar sözünün eridir” dü-

flüncesini yaratt›k. Bizimle yola ç›-

5555 
bbiinn 5555 
bbiinn 

Buzda¤›n›n sadece  
görünen k›sm›d›r
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kanlar› asla yar› yolda b›-

rakmayaca¤›m›za inand›-

lar. Bizimle olmasalar da

bize güvendiler. Bu bir biri-

kimdi. Damla damla ço¤al-

d› bu güven. Bir tek insanda

o güveni yaratmak için nice

bedeller ödedik. Türkiye

halklar›n›n kurtulufl savafl›n›n

önderli¤ine talip olurken, buna

lay›k oldu¤umuzu kan›tlama-

l›yd›k. Kan›tlaman›n yolu, yal-

n›z b›rak›ld›¤›m›z koflullarda dahi,

o yolda kararl›l›kla ilerlemekten ge-

çiyordu. Mahir’den bu yana biliyor-

duk ki, kitleler “ce¤iz ca¤›z”lara de-

¤il, yapt›klar›m›za, att›¤›m›z ad›m-

lara güveneceklerdi... 

‹nfazlara, kaybetmelere, tutsak-

l›klara karfl› hep saflar›m›z kendini

yeniledi. Çok daha genifl bir kesim

ise, henüz saflar›m›zda yeralacak

ad›m atmasa da, kendini bizim bir

insan›m›z olarak gördü. Örgütlü

iliflkimiz de¤ildi ama kendini bir

Cepheli olarak sayd› hayat›n içinde. 

1 May›slarda, kortejlerimizin

yan›s›ra, kortejlerimize paralel iler-

leyen bir baflka kortej, adeta karak-

teristik bir görünüme dönüfltü. O

görünümü biz do¤ru mu buluyor-

duk, hay›r, o kitleyi örgütleyeme-

meyi, o kitleyi Cephe saflar›na kata-

mamay›, kendi eksikli¤imiz, kendi

beceriksizli¤imiz olarak görüyor-

duk, fakat iflte o paralel kortej de bir

gerçekti, o bizim gücümüzdü niha-

yetinde, o da buzda¤›n›n küçük mü

küçük parçalar›ndan biriydi... 

Her gerçek hhalk hhareketi

bir buzda¤›n›n üüzerinde 

hareket eeder

“Nereye elimizi atsak, orada bir

potansiyel yakal›yoruz” sözleri çok

s›k edilmifltir bizim saflar›m›zda.

“Biz insanlara gitmiyoruz, insanlar

bize geliyor” denilmifltir, yerinde

bir gözlemle. Bu durumu yaratan

da, iflte o buzda¤›n›n görünmeyen

yan›d›r. 

Buzda¤›n› oluflturan 40 y›l› aflan

bu zorlu tarihtir. Nice direnifl des-

tanlar› yaz›lm›flt›r tarihe bir hat›rla-

y›n. K›z›ldere... Elromlar’dan,

Erimler’den hesap soran büyük cü-

ret.... 1984 ölüm orucu... 12 Tem-

muz, Çiftehavuzlar, Ba¤c›lar, Çay-

tafl›, Bahçelievler, Gültepe... Sibel-

ler, Adaletler, Süleymanlar... 1980

sonlar›ndan bafllayan ve her biri bir

mevzi savafl›na dönüflen 1 May›s

kavgalar›, 1 May›s flehitleri... 1996

ölüm orucu... Buca, Ümraniye, Ulu-

canlar Hapishanesi direniflleri... Üs-

lerde teslim olmama gelenekleri...

demokratik kurumlarda barikatlar

ard›nda meflrulu¤unu savunan gele-

nekler... Hayat›n her alan›nda yara-

t›lan mevziler... 2000-2007 Büyük

Direnifli... Türkiye’nin dört bir yan›-

na cenazelerimiz tafl›nd›. Dört bir

yana düflüncelerimiz tafl›nd›. Damla

damla, ad›m ad›m, parça parça bi-

rikti herfley... Sorular, cevaplar,

sempati, güven, destek birikti... Bir

k›sm› do¤rudan saflar›m›za yans›d›

bu birikimin... bir k›sm›, buzda¤›na

eklendi...    

‹nönü’de aç›¤a ç›kan, bu buzda-

¤›n›n ancak bir parças›d›r. Bu ülke-

nin kentlerini, gecekondular›n› bir

dolafl›n; devrimle, devrimci hare-

ketle hiç ilgisi olmayan kesimlerde,

o direnifllerin yank›lar›n›, etkilerini

görürsünüz... ‹flte onlard›r devrimi-

mizin büyük potansiyeli..   

Cephe, hiç kuflkusuz, hiç te-

reddütsüz büyük bir iddiayla

söyleyebiliriz ki, bu toprakla-

r›n en derinlerine kök salm›fl

hareketidir. Halk›n ba¤r›nda

en yerleflik hareketidir. Gün

geldi, mesela 1 May›slar’da

5-6 bin kifliyle de yürüdük.

Gün geldi, bir kaç yüz kifliyi geç-

meyen eylemlerle yetinmek duru-

munda kald›k uzun süreler.. Ama o

görünendi ve e¤er biz, sadece gö-

ründü¤ümüz kadar olsayd›k, flimdi-

ye kadar emperyalizmin ve oligarfli-

nin kuflatmas› alt›nda yok edilme-

miz iflten bile de¤ildi. Devrimci ha-

reketin, 1970’den bu yana, 40 y›ld›r

yaflad›klar›n› flöyle bir gözönüne

getirirseniz, bunca katliama, bunca

büyük örgütsel darbelere, ihanetle-

re, kuflatmalara, kaybetmelere, fizi-

ki imhaya dönüflen infazlara ra¤-

men nas›l ayakta kalabildi¤inin, na-

s›l devrim yürüyüflünü kesintisiz

sürdürebildi¤inin cevab›n› ararsa-

n›z, iflte o aray›fl sizi, o buzda¤›na

götürür. Biz hep beslendik oradan.

En güç dönemlerimizde yerden

mantar biter gibi insanlar›m›z ç›kt›

oradan buradan. Do¤an boflluklar›

bazen kendili¤inden büyük bir cofl-

kuyla, kararl›l›kla, cüretle doldur-

dular. Bazen, hareket nisbeten o

güçlü¤ü aflt›¤›nda, o nereden ç›kt›k-

lar› belli olmayan o insanlar›m›z,

yeniden kendi yerlerine çekildiler...

Bütün bu süreçleri yaflamayanlar›n,

örgütlenmeye ve devrim mücadele-

sine mekanik bakanlar› bu süreçleri

anlamas› bile zordur.  Ama bir halk

hareketi budur ve hheerr ggeerrççeekk hhaallkk

hhaarreekkeettii,, bbiirr bbuuzzddaa¤¤››nn››nn üüzzeerriinnddee

hhaarreekkeett eeddeerr.. 

55 bbin hhiçbir fleydir;

bizim hhayallerimiz 

milyonlard›r

Bu potansiyel kendini ilk kez

gösteriyor de¤ildir. ‹nönü’dekine

benzer bir coflkuya, kitleselli¤in bu-

na benzer flekilde tüm bbeekklleennttiilleerrii

aaflflaann bir boyuta ulaflmas›na ilk kez

tan›k oluyor de¤iliz. 

M i l -

yon hhayal mmi? EEvet

hayal; aama ggerçekleflebilecek

ve eer geç dde ggerçekleflecek bbir

hayal!

Evet, ülkemizin meydanlar›nda

bir milyon da olaca¤›z. Ve biz o

zaman yine aynen flöyle yaza-

ca¤›z: “1 MMilyon, bbuzda¤›n›n

sadece ggörünen kk›sm›d›r.”

38

Yürüyüfl

27 Haziran
2010

Say›: 222



1995 1 May›s’›, bir çok aç›dan

benzer duygu ve düflünceleri yarat-

m›flt›. Gazi katliam›n›n hemen son-

ras›yd›. 1 May›s Kad›köy’de yap›la-

cakt›. Devrimci hareket Parti-Cephe

olarak ilk kez 1 May›s alanlar›na ç›-

kacakt›... K›z›l bayraklar alt›nda,

Parti ve Cephe bayraklar›n›n arka-

s›nda 15 bin kifli olunmufltu. Alanda

70 bini aflk›n emekçi vard› büyük

coflkular›yla. Ola¤anüstü idi alanda-

ki tablo; “hiç kimse o kadar›n› bek-

lemiyordu”... Day› flöyle yazm›flt› o

zaman:

“Do¤rudur. Çok flehit ve tutsak

verdik. Hala da veriyoruz ... Tüm

bunlara ra¤men halk kitleleri ... 1

May›s alan›nda KURTULUfi CEP-

HES‹ saflar›nda yer alm›flt›r.

Hem de hiç kimsenin cesaret

edemeyece¤i ölçüde aç›k örgüt-

sel kimlikleriyle, pankartlar›y-

la, sloganlar›yla ve devrimin

özünü yans›tan gösterileriyle, ssooll

ggrruuppllaarr,, aayydd››nnllaarr,, yy››llgg››nnllaarr,,

iinnaannççss››zzllaarr ddââhhiill,, hheerrkkeessiinn iiççeerrii--

ssiinnddee ‘‘ddeevvrriimm ööllmmeemmiiflfl’’ dduuyygguu vvee

ddüüflflüünncceelleerriinnii yyaarraatttt››llaarr..” (Kurtu-

lufl, Say›: 15, 20 May›s 1995)

Evet, t›pk› ‹nönü’de binlerce in-

san›n söyledi¤i veya içinden geçir-

di¤i gibi, ““ddeevvrriimm ööllmmeemmiiflfl””ti!

1995 1 May›s›nda da onu gör-

müfltük. Ve o zaman da DDaayy›› flöyle

diyordu:

“Yan›lmay›n. 1 May›s’ta gördü-

¤ünüz ve gözleri kamaflt›ran kitle

ppoottaannssiiyyeelliimmiizziinn ttüümmüü ddee¤¤iillddiirr..

Çok uzun süreli, çok kapsaml› çal›fl-

malar sonucu toplanm›fl bir kitle de

de¤ildir. Hele ki, baflka kentlerden

tafl›nan kitle hiç de¤ildir. Çok k›sa

sürede, basit bir organizasyonla

toplanan bu kitle ‹stanbul’da hhaarree--

kkeett eettttiirreebbiilleeccee¤¤iimmiizz kkiittlleenniinn yyaarr››ss››--

nn›› bbiillee oluflturmaz, bu bizim eksikli-

¤imizdir. ”

Nitekim, Day›’n›n bu sözlerinin

soyut bir tahlil, salt bir temenni ol-

mad›¤›, çok somut bir gerçek oldu-

¤u, ttaamm bbiirr yy››ll ssoonnrraa 1996 1 Ma-

y›s’›nda kan›tlanacakt›. 

1 May›s 1995’te 15 bin olan

Cephe korteji, 1996’de 3300 bbiinnddii.. 1

May›s’›n bütünündeki hava da cofl-

kuluydu. Bu rakamlar, mücadelenin

kitleselli¤i, elbette her dönemin

kendine özgü koflullar› içinde flekil-

lenir. Ancak 1996 1 May›s’›n›n da,

‹nönü Stadyumu’nun da bize gös-

terdi¤i, devrimin potansiyelinin bü-

yüklü¤üdür.  

O zaman burjuva bas›ndan bir

yazar, flu sat›rlar› yazm›flt›: “‹flçi

bayram›n›n en kitlesel grubunu

Dev-Sol oluflturuyordu. ... Alan›n

yar›s› bile dolmam›fl. Biz tekrar Al-

t›yol’dan akan korteje yöneliyoruz.

Hala Dev-Sol geliyor. Yasad›fl› bir

örgütlenmenin na-

s › l

bu kadar

kitleselleflmifl olabilece-

¤ine ak›l s›r erdirmek kolay de¤il.”

(Naz›m Alpman, 2 May›s 1996,

Millliyet) 

fiu son derece çarp›c›d›r: Parti-

Cepheli olman›n imha edilmek, in-

faz edilmek için yeterli oldu¤u bir

ülkede, onbinlerce insan, Parti-Cep-

he bayraklar› arkas›nda oligarfliye

meydan okumaktad›r. Cepheli ol-

mak, hapishanelere yak›n olmakt›r

da. ‹flkenceciler y›llard›r insanlara

iflkencehanelerde Cepheli olmay›n

da ne olursan›z olun diyerek baflka

adresler göstermektedir. Ama iflte,

2010 1 May›s’›nda Cephe korteji

yine k›z›l bir nehir gibidir. Bu tarih

anlafl›lmadan, bunu anlamak zordur

gerçekten. 

Tekrar 1996’ya dönersek; 1 Ma-

y›s’›n coflkusu büyüktü. Çok büyük

bir kitlesellik toplanm›flt›. Ama iflte

o coflku yaflan›rken, Day›’n›n flu

sözlerini okuduk:

“1 May›s ‘96(da), ... Türkiye

devrimci hareketinin ne burjuvazi-

nin, ne de baz› sol kesimlerin gör-

mek istedi¤i gibi, ççookk ggüüççssüüzz oollmmaa--

dd››¤¤›› bbiirr kkeezz ddaahhaa ggöörrüüllmmüüflflttüürr.. ...

Ama bu durum kendi gerçe¤imizi

görmemizi engelleyemez. Halk kit-

leleri çok büyük oranda partilerin-

den, düzenden umudunu kesmifl,

devrime yönelmifl ama ayn› oranda

savafl› daha da gelifltirecek birçok

örgütlenmeden yoksundur. 

... 1 May›s ‘96’ya, bütün halk ke-

simlerini kapsayan örgütlenmelerle

girebilmifl olsayd›k, 1 May›s’taki

kitle rakamlar› yyüüzzbbiinnlleerrllee

ddee¤¤iill,, belki mmiillyyoonnllaa ifade

edilecekti.”

MMiillyyoonn hhaayyaall mmii?? EEvveett

hhaayyaall;; aammaa ggeerrççeekklleeflfleebbii--

lleecceekk vvee eerr ggeeçç ddee ggeerrççeekk--

lleeflfleecceekk bbiirr hhaayyaall!!

Evet, ülkemizin mey-

danlar›nda bir milyon da

olaca¤›z. Ve biz o za-

man yine aynen flöyle

yazaca¤›z: ““11 MMiillyyoonn,,

bbuuzzddaa¤¤››nn››nn ssaaddeeccee ggöörrüünneenn

kk››ssmm››dd››rr..””

Ve flunu ekleyece¤iz: Türkiye

devriminin halklar›n bilincinde ve

yüre¤inde yaratt›¤› buzda¤› çok da-

ha büyüktür. 

Türkiye devriminin buzda¤› 71

milyonluk dev bir kütledir. Bugün

sözünü etti¤imiz buzda¤›, fiilen he-

nüz o kadar büyük ve genifl de¤il-

dir; ama ssoossyyaalliizzmm iinnaanncc››nnddaa ››ss--

rraarrll››,, ddeevvrriimm yyüürrüüyyüüflflüünnddee kkaarraarr--

ll›› bir hareket, bu buzda¤›n› büyüt-

meye devam edecek ve as›l kütlesi-

ne kavuflturmay› baflaracakt›r. Onu

baflaracak olan biziz. Bizim devrim

iddiam›z, iflte o devasa kütleyi hare-

kete geçirme iddias›d›r.  

Halk dedi¤imiz büyük bir der-

yaysa e¤er, o deryay› uyand›raca-

¤›z. Uyand›r›p o kütleyi er geç hare-

kete geçirece¤iz. O hareket, silahl›

güçleriyle, kitleselli¤iyle düzeni y›-

k›p geçecek oland›r. Do¤ada ve top-

lumda bu gücün önüne geçebilecek

baflka bir güç yoktur. 

27 Haziran
2010
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Zeynep OOral

““YYüürreekk UUnnuuttmmaazz!!

Grup Yorum’un konserini izleyen-

ler, asla ama asla unutmayacaklar o

akflam›... 

Konserden iflte o olayda, yürekleri

›s›tan o muhteflem olayda sahneyi ol-

du¤u kadar ‹nönü Stad›’n› dolduran

her yafltan genç insan› da izliyordum

bir yandan. Onlar› bir araya getiren ne

salt müzik ne de salt protestoydu (...)

Neredeyse 60 bin insan› ayn› cofl-

kuyla bir araya getiren, insan› insan

yapan kimi de¤erlerdi...(...)

Yinelemeyece¤im, sadece konse-

re eme¤i geçen herkesi kutlarken, bi-

ze hayal etme gücünü verenlere, ve o

akflam ‹nönü Stad›’nda olan yeryü-

zünün tüm devrimcilerine iyi ki var-

s›n›z diye teflekkür edece¤im.”

(Cumhuriyet, 17 Haziran 2010)

Hatice Tuncer

““BBiirr kkoonnsseerriinn ççookk

öötteessiinnddee......

GGrruupp YYoorruumm iillee bbiirrlliikkttee 5555

bbiinn ““AAddaall››”” iissyyaann››nn,,

uummuudduunn vvee sseevvggiinniinn

ttüürrkküülleerriinnii ssööyylleeddii

(...)

Maltepe Cezaevi’ndeki hücre-

sinde yazd›¤› fliirinde Mahir Ça-

yan... Dünyan›n dört bir yan›nda

zulme, sömürüye karfl› “özgürlü¤ün

türküsünü söyleyen”dir Adal›lar...

“55 bin Adal›” önceki akflam ‹nönü

Stad›’nda Grup Yorum ile birlikte

isyan›n, özlemin, umudun ve sevgi-

nin türkülerini söyledi.

Türkiye’nin birçok kentinden, ‹s-

tanbul’un her yerinden, her yafltan,

her meslekten 25. y›l buluflmas›na

gelenler konser saatinden çok önce

‹nönü Stad’n›n çevresini doldurdular.

Devrimci gençler, o günleri nos-

talji ile ananlar, iflkence tezgâhlarn-

dan geçip halâ ayakta durmaya çal-

flanlar, iflçiler, memurlar, iflsizler,

yoksullar, ölüm oruçlar›n›n izlerini-

tafl›yanlar, baflörtülüler, uzun saçl›

genç erkekler, çocuklu kad›nlar...

(...)

Venezüella Komünist Partisi Ge-

nel Sekreteri’nin görüntülü mesa-

j›ndaki “Chavez’den selamlar” söz-

lerine binlerce kifli “Yaflas›n halkla-

r›n kardeflli¤i” sloganlar›yla karfl›-

l›k verdi. Ard›ndan Filistin halk›n›n

mücadelesine selam gönderildi,

Che Guevara, “Comandante Che”

flark›s›yla an›ld›, 1 May›s Marfl› ise

bütün stad› aya¤a kald›rd› .

55 bin kiflilik koro “Cemo”yu bir

a¤›zdan söyleyerek tarihi bir konsere

ortak olurken “Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z” gecenin son sözü oldu.

Bir düfltü önceki gün Grup Yo-

rum’un ve 55 bin kiflinin ‹nönü

Stad›’nda yaflad›¤›. Bir konserin

çok ötesinde... Hayallerinin peflin-

den koflabilenlerin, görmek isteyen-

lerin görebilece¤i bir düfl.” (Cum-

huriyet, 14 Haziran 2010)

Ifl›l ÖÖzgentürk

““BBiirr kkoonnsseerr iiççiinn

ggüüzzeelllleemmee

Atölye ö¤rencim Ayten kap›dan

girdi, her fleyiyle de¤iflmifl, sesinde

bir gençlik rüzgâr›, gözlerinde birer

flenlik atefli ve bas›yor ç›¤l›¤›:

“Bana dokunmay›n, ben hâlâ bir

düflteyim!” Hepimizde bir merak,

Ayten’in konuflmas›n› bekliyoruz,

bafll›yor... bir gece önce Grup Yo-

rum’un 25. y›l›n› kutlad›¤› ‹nönü

Stadyumu’ndaym›fl, en az 55 bbiinn

kifliyle. Eller ellere dokunmufl, yü-

rekler yüreklere dokunmufl, bir ne-

hir olup akm›fllar, kimi zaman sakin

sularda dolaflarak, kimi zaman gü-

zel ölülerine a¤›t yakarak, kimi za-

man ça¤›ldayarak en güçlü

bentleri aflm›fllar... (...)

Çi¤dem illaki bu konsere

gidecek, iki ay öncesinden

planlad› ama en sevdi¤i in-

san ninesi ilk kez ‹stanbul’a

torununu ziyarete geldi. Nine

evde yaln›z kalmaz, kimsenin ya-

n›nda da kalmaz, Çi¤dem “Hadi ni-

ne” diyor, “birlikte konsere gidiyo-

ruz.”“Nereye gidiyoruz” diye soru-

yor, Çi¤dem kestirmeden yan›tl›yor,

“Türkü dinlemeye”.(...)

Güç bela stada giriyorlar, nine

ayakta duracak baflka flans› yok. Çi¤-

dem bir fley olur diye endifleli.

Çi¤dem’in endiflesi bofluna, bü-

tün bir konser boyunca nine beyaz

bir at›n terkisinde uçup duruyor. Bu

konser yeniden tekrarlansa da, biz de

beyaz bir at›n terkisinde bütün bir

gece uçup dursak, okurlar›m bilir,

görmedi¤im, gitmedi¤im hiçbir fleyi

yazmam ama bugün Ayten’in ›fl›lda-

yan yüzüne bakarak bir istisna yap-

t›m. ‹yi de yapt›m...” (Ifl›l Özgen-

türk, 15 Haziran, 2010, Cumhuriyet)

Sevinç EEratalay

““EEmmppeerryyaalliizzmm’’ee KKaarrflfl››..

SSöönnddüürrddüü¤¤üünn OOccaakkllaarr YYeettttii

AArrtt››kk,, YYeettttii AArrtt››kk,, YYeettttii!!

HHeessaapp VVaakkttii GGeellddii!!””

... Grup Yorum’un 25.y›l konse-

rindeydim. Faflizme emperyalizme,

bask›lara ve yasaklara flark›lar›yla

karfl› duran Yorum’un dev sanatç›

korosundayd›m.(...)

‹flte bu sözü kan›tlarcas›na sade-

ce Yorum hayranlar› de¤il, özgürce

ve kardeflçe yaflay›p, üretilenin hep

beraber yenebildi¤i, sömürünün ta-

lan›n olmad›¤› bir düzen idealini,

hayk›rmak için 55 bin kifli stadyu-

mu doldurduk. Binlerce kalp olduk

o gece. Müthifl, muhteflem, inan›l-

maz bir coflku, sevgi ve mutluluk

vard›. “Hâlâ kavgan›n mücadelenin,

hâlâ  eflitli¤in sosyalizmin sesiyiz”

diyen, Grup Yorum’u ve bu konseri

haz›rlayan, emek veren çal›flanlar›n›

yürekten kutluyorum...”(Sevinç

Eratalay, Birgün, 15 Haziran 2010)
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Yoldafl›m, DDay›m

Ethem ZZAR‹Ç’e

Sevgili day›m bu sat›rlar› sana

yazmak zor. ...

fiimdi yaflad›¤›m süreci biliyor-

sun. Burada arkadafllar›n, sevdikle-

rimin yan›nday›m. Bu yan›yla hu-

zurluyum day›. Hastanenin o izbe

köflesinde bir ölüm de gelip beni

bulabilirdi. Yine onurla ölecektim.

Ama burada yoldafllar›m›n aras›nda

olmak çok farkl›. Yapamad›klar›m

oldu. Onlar› sana b›rak›yorum. Sen

art›k benim için de yapars›n. Yani

yapaca¤›n her fleyde beni de düflü-

nece¤ini biliyorum day›. Bu konuda

sana tek tek söylememe gerek yok.

Sen biliyorsun. Asl›nda ben d›flar›da

yapmak isterdim ama buna bu illet

hastal›k izin vermedi. Day› sen de

bilmelisin, yap›labilecek her fley ya-

p›ld›.  Yoldafllar›n hepsine selamla-

r›m›, sevgilerimi iletiyorum.

Sevgili SSibel’e

(Refakatçim)

Bu flehre sizin ellerinizle getiril-

memden birkaç gün sonra seninle

beraber olmaya bafllad›k. O günler-

den bu günlere kadar da hep beraber

olduk. Bütün her fleyimle ilgilenen

refakatçim oldun. Birebir yan›mda

oldun her zaman. ... Bunlar› yüre¤in

hofl tutulsun diye demiyorum. Ger-

çekten öyle. Sen yafl› küçük yüre¤i

kocaman yoldafllar›mdand›n. 

Hani diyorum bir de o kadar za-

man geçirdik seninle, seni k›rma-

maya çal›flt›m. Olur ya olmufltur se-

ni k›rd›msa özür dilerim. Ve yapt›k-

lar›n için teflekkür ederim, her za-

man parlayaca¤›ndan emin oldu-

¤um gözlerinden öperim. 

Destek iiçin ggelen

Serpil’e 

Serpil Ablac›¤›m,

Sizlerle tan›flmam›z belki bir te-

sadüf oldu. Ama güzel oldu olduy-

sa’ Tereddütsüz bu evde her ifle ko-

fluflturdunuz heyecanla. Ben önce-

likle bunun için teflekkür ederim.

Sana da Turan abiye de. Dersim’e

gitme sözümüz vard› ama olmad›. O

güzel memleketi yaln›z komay›n. O

güzel memlekette var olan mücade-

leyi de yaln›z komay›n. Evet müca-

dele her yerde devam ediyor. Nas›l

bu evdeki mücadeleye el att›ysan,

zevkle yapt›ysan ablac›¤›m müca-

delemize de öyle el ataca¤›ndan

eminim. Çünkü senin yüzlerce Si-

nan’›n, Simge’n var. Onlar›n senin

gibi annelere, Turan abi gibi babala-

ra ihtiyac› var. Daha do¤rusu müca-

delenin ihtiyac› var. Bunu unutma

olur mu abla. Sizleri sevdim. Bir

kusurum olduysa özür dilerim.

Öpüyorum seni, abiyi ve güzel ço-

cuklar›n›.

GÜLER ZERE  40 YEME⁄‹YLE
ANILDI

Güler Zere’nin flehit düflmesinin

üzerinden tam 40 gün geçti. 40. gü-

nünde ailesi ile birlikte 40 yeme¤i

Elaz›¤’da verildi. Y›ld›zba¤lar Ma-

hallesi Elaz›¤ Cemevi’nde Alevî

gelene¤ine uygun bir tören yap›ld›.

Törende Halk Cephesi ad›na bir

aç›klama yap›larak Güler'in kendi-

ni bu halka bu vatana adayarak son

nefesini verdi¤i anlat›ld›. 

Güler Zere için Cemevi içeri-

sinde yap›lan köfle de Güler Ze-

re’nin resimleri ve kendisinin yaz-

d›¤› ve flehit düflmesinden sonra

okumas›n› istedi¤i yaz›lar as›ld›. 

Yeme¤in ard›ndan hep birlikte

Güler Zere’nin Gülmez Mezarl›-

¤›ndaki mezar› bafl›na gidildi. 

Elaz›¤'da GGüler Zere

An›ld›

19 Haziran günü Güler Zere

Elaz›¤ Y›ld›zba¤lar› mahallesinde

flehit düflmesinin 40. gününde an›l-

d›. Kentin yüksek tepesi olan Kur-

flun Tepesi'nde ateflle Güler Zere

yaz›larak sloganlar at›l›p halaylar

çakildi.

Daha sonra sloganlarla mahalle

içerisini inen mahalle gençli¤i yak-

lafl›k 40 kiflilik bir grup halinde

sokak sokak gezerek “Güler Zere

Ölümsüzdür, Devrim fiehitleri

Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin Ulafl

Kurtulufla Kadar Savafl, Bedel

Ödedik Bedel Ödetece¤iz” slogan-

lar›n› att›lar.

Güler Zere’den

GGüünnllüü¤¤üünnee ddüüflflttüü¤¤üü

bbiirr nnoott

Önce Mahir’in mezar›nda, sonra

K›z›ldere’de olduk. Fiziken de¤il-

dim ama yüre¤im oradayd›. Telefon

ba¤lant›lar›nda sesleri, sloganlar›

duymak çok güzeldi. Kerpiç o ev bi-

zim evimiz. Orada yarat›lan ne varsa

bizim. Bu çok gurur verici. Bu çok

farkl› bir duygu. Mahir’den Day›’ya

ayn› direnifl gelene¤i yay›ld› dalga

dalga. Direnifllerle dolu bir tarih.

Güçlü bir tarih. Diren, teslim olma

demiyor kimse. Bu bu tarihe sahip

olan bizlerin s›radan görevi. Herkes

görevini içsellefltirmifl. Tarihi ödedi-

¤imiz bedellerle flekillendiriyoruz.

Tarihe biz yön veriyoruz. Devrim ta-

rihimiz üzerine kurulacak. 27 Haziran
2010
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Sürgün Ve
Sevklere Son

18 Haziran günü ‹zmir Tecrite

Karfl› Mücadele Platformu Keme-

ralt› giriflinde bir eylem yapt›. 15

Haziran Sal› günü K›r›klar 1nolu F

Tipi Hapishanesinden Raflit Dört-

yol ve Ercan Y›ld›z’›n zorla sevk

edilmesini protesto etmek için ya-

p›lan eylemde “HAP‹SHANE-

LERDE SÜRGÜN VE SEVKLE-

RE SON!” yaz›l› pankart tafl›nd›

“F Tipi Hapishanelerde Tecrit

Uygulamas›na Son, Devrimci Tut-

saklar Onurumuzdur, Tecrit ‹flken-

cedir Tecrite Son, Sürgün Sevkler

Devrimci Mücadelemizi Engelle-

yemez” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-

lemde “‹çeride tutsaklara sürgün

sevklerle sald›ran iktidar d›flar›da

da her türlü bask› ve terörü halk›n

her kesimine uygulamaktad›r” de-

nilerek Ankara, ‹zmir, ‹stanbul ve

Manisa’daki keyfi gözalt›lara de-

¤inildi.

Eyleme 50 kifli kat›ld›. 

EEddiirrnnee FF TTiippii hapishane-

si’nden 11 Haziran’da duruflmas›

için ‹stanbul’a getirilen Mehmet

Ali Polat isimli siyasi tutuklu slo-

gan att›¤› gerekçesiyle askerlerin

sald›r›s›na u¤rad›.

Siyasi tutsaklar, y›llard›r adliye

giriflinde baflta  tecrit olmak üzere

çeflitli konularda protesto için slo-

gan atmaktad›rlar. Edirne F Tipi

Hapishanesi jandarmas› ise bir sü-

redir at›lan sloganlar› gerekçe ya-

parak, tutsak ailelerinin, avukatla-

r›n gözü önünde tutsaklara sald›r-

makta, iflkence yapmaktad›r.

Yine 2266 MMaayy››ss günü Edirne F

Tipi Hapishanesi’nden duruflmaya

getirilen devrimci tutsaklar CCaanniipp

TTaarrhhaann ve SSeezzggiinn ZZeennggiinn sald›r›-

ya u¤ram›fl, iflkence görmüfltü.

1111 HHaazziirraann’’da adliye giriflinde,

elleri kelepçeli bir biçimde sald›r›-

ya u¤rayan MMeehhmmeett AAllii PPoollaatt’a

avukatlar›n ve ailelerin önünde ifl-

kence yap›ld›.

‹flkenceye tan›k olan aavvuukkaattllaarr

NNaacciiyyee DDeemmiirr ve ‹‹nnaann AAkkmmeeflflee,

savc›l›¤a suç duyurusunda bulun-

du.

1122.. AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkeemmeessii’’nde

sald›r›y› dile getiren Polat’›n ko-

nuflmas›n› yar›da kesen  mahkeme

baflkan›, mahkeme salonunda tut-

saklar›n tartaklanmas›n› sadece

seyretti.

Hapishane’ye dönüflte Po-

lat,tekrar sald›r›ya u¤rad›.  Hapis-

hane  arac›n›n  içine yat›r›l›p, arka-

dan elleri kelepçelenen Polat araç

içinde iflkence gördü.

Tutsaklar›n idareyi zorlamas› ve

Polat’›n iste¤i ile hasatahane’ye

götürülen Polat, askerlerin doktoru

tehdit etmesi sonucu muayenesi ta-

mamlanmadan hapishaneye geri

getirildi.

Ümit ‹‹lter Açl›k GGrevinde

K›r›klar 2 Nolu F Tipi Hapishane-

si’ne sevk edilen Ümit ‹lter’in tek ki-

flilik hücreye at›ld›¤› ö¤renildi. fiu an

tek bafl›na kal›yor. Etraf›ndaki hücre-

lerde de kimse yok. Hapishanenin

adeta kör bir noktas›nda tutuluyor. 

Son olarak Ümit ‹lter’in açl›k

grevinde oldu¤u ö¤renildi. 

TAYAD’l› AAileler’den

Aç›klama: 

Sürgün SSevklere SSon

TAYAD’l› Aileler son günlerde

yafl›nan sürgün sevklerle ilgili 22

Haziran’da yaz›l› aç›klama yay›nla--

d›. Aç›klamada sürgüne yollanan

tutsaklar›n r›zalar› al›nmad›¤› gibi,

kendilerine son ana kadar herhangi

bir bilgi de verilmedi¤i, hatta baz›

tutsaklar›n sürgüne eflyalar›n› dahi

alamadan gönderildi¤i belirtildi.

“AKP iktidar› da tecriti uyguluyor.

Uygulanan tecriti a¤›rlaflt›r›yor.”

denilen aç›klamada bunun son örne--

¤inin Ümit ‹lter’in sürgünü oldu¤u

belirtildi. 

Tekirda¤ FF Tipinde SSald›r›

Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde

Ferhat Tüzer, Ahmet Burak ve

Kemal Avc› 22 Haziran günü gar-

diyanlar›n sald›r›s›na u¤rad›lar.

Arkadafllar›na yap›lan iflkenceyi

protesto etmek için kap›ya vuran ve

slogan atan tutsaklar sürgerli odaya

at›ld›lar. TAYAD’l› Aileler’in ve

Gençlik Federasyonu’nun yapt›klar›

yaz›l› aç›klamalarda tutsaklardan

Ahmet Burak’›n bo¤az›nda y›rt›k

oldu¤u, Ferhat Tüzer’in parmaklar›-

n› tam olarak kullanamad›¤›, boy-

nunda flifllikler oldu¤u, konuflmakta,

yutkunmakta zorland›¤›, Kemal

Avc›’n›n ise sald›r›da bay›ld›¤› ve 2

saat bayg›n kald›¤› belirtildi. 

EEsskkiimmiiflflssiinn hhüüccrreemm 

bbuu ddüüzzeenn ggiibbii

Hapishanelerde Sald›r›lar
ve Sürgün Sevkler Sürüyor

Tutsaklara mahkeme
koridorlar›nda iflkence sürüyor
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Fahrettin Keskin:

(K›z› Y›ld›z Keskin Gebze M

Tipi Hapisahanesi’nde, o¤lu

Ufuk Keskin K›r›kkale F Tipi

Hapisahenesi’nde tutsak)

Tecrit hapishanelerde uzun

zamandan beri uygulanmaktad›r.

1998 y›l›ndan beri hapishanelere

ziyarete giderim. Çünkü o hapisha-

nelerde 2 çocu¤um var.

fiimdi ise tecrit büyümüfl, daha

da fazla duruma getirdiler. Hapis-

hanelerde  ölümler artmaya bafllad›.

Engin Çeber de tecritte katledildi. 

Yine tecritte kalan Güler Zere’

nin tedavisi bilinçli olarak engel-

lendi. Bu yüzden yaflam›n› yitirdi.

Daha böyle nice hasta tutsaklar›m›z

vard›r. Bir tanesi de benim o¤lum

olan Ufuk Keskin’dir. 23 y›ld›r tip

1 (fleker) hastas› yani diabetüs mel-

litus hastas›d›r. Günde 4 sefer insü-

lin i¤nesi olmas› gerekmektedir.

Tecrit lanetinden kaynakl› dieti uy-

gulanmamaktad›r.

‹nsülin ba¤›ml›s›, i¤nelerini za-

man›nda kullanmas› gerekirken ha-

pishane idaresi keyfi uygulamalar

yap›yor. Almas› gereken dieti ver-

miyorlar. Diet uygulanmaz ise ya

fleker komas›na girer düfler ya da

flekeri 450-500’lere ç›kar çatlar ve

ölümüne neden olur.

K›r›kkale’de içeriye dergi alm›-

yorlar. Hasta olan tutsaklar zaman›n-

da doktora ç›kar›lm›yor. Her seferin-

de dilekçe vermesi zorunlu oldu¤u ve

dilekçe verdi¤i halde yine de hasta-

neye zaman›nda götürülmüyor.

‹stanbul’da oturdu¤um halde

o¤lum Kand›ra F Tipi Hapishane-

sinden K›r›kkale F Tipi Hapishane-

sine götürüldü. Benden yüzlerce ki-

lometre uza¤a götürüldü. Benim k›-

z›m olan Y›ld›z Keskin Gebze M

Tipi Hapishanesinde 2 tane müebet

hapise mahkum arkadafl›yla birlikte

kalmaktad›r. Bir hafta birine, di¤er

hafta öbürüne ziyarete gidiyoruz.

1,5 sene önce Gebze hapishanesine

giriflte asker duyarl› kap›da montu-

mu yere att›. Kirlendi, ben yerden

almad›m. Asker bana montu yerden

al temizle dedi. Burada tart›flt›k.

Askere kötü davrand›m diye bir ay

görüfl cezas› ald›m. Bunu bütün ai-

lelere yap›yorlar.

Suzan ÇÇ›takbafl

(21 Yafl›nda, Tekstil emekçisi,

R›za Ç›takbafl’›n efli)

Hapishanelerde tecrit sürüyor.

1,5 y›l önce tan›flt›m hapishaneler-

le. 1.5 y›l içerisinde tan›k oldu¤um

olaylar, yaflad›¤›m sorunlar tecritin

halen sürdü¤ünü ortaya koyuyor.

Zaten F Tiplerinde tecritte kalan

yak›nlar›m›z keyfi cezalar almakta,

3 kifli d›fl›nda kimseyle görüfleme-

mekte. Y›llard›r bu hapishanelerde

kalan tutsaklar›m›z zorla baflka ha-

pishaneler sevk edilmekte. Bu da

tecritin baflka bir boyutu.

Tecritin a¤›r koflullar› bizim tut-

saklar›m›z› ve biz aileleri asl›nda

di¤erleri gibi etkilememekte. Çün-

kü hapishanelerde tutsaklar›m›z›n

kurdu¤u kolektif yaflam tecritin et-

kisini k›rmaktad›r. Bizim de d›flar›-

daki di¤er tutsak aileleriyle daya-

n›flmam›z tecriti alt etmeyi baflar-

makta. Ancak tabiki, kolektif yafla-

m›n d›fl›nda olanlarda intiharlar ola-

bilmekte, psikolojik sorunlar yafla-

nabilmektedir. Ama benim gördü-

¤üm aç›dan biz tecritin etkisini en

aza indirgeyebilmifliz. Yaln›z efli-

min gözlerinde sorun oldu tecritte. 

Yo¤un arama koflullar›nda içeri-

ye giren eflyalar arama oldu¤u za-

man sanki kendi denetimlerinde

girmemifl gibi birçok gardiyan ve

askerlerce usulsüzce aranmaktad›r.

Duvarlardaki foto¤raflardan rahat-

s›z olabiliyorlar. O foto¤raflarla il-

gili sorunlar yaflan›yor. Bir foto¤ra-

fa bile tahammülleri yok. Bazen

hapishaneden y›kat›lmak üzere d›-

flar›ya k›yafet veriliyor ancak içeri-

den ç›kan k›yafet bu kez rengi ya-

sak diye bir daha içeri al›nm›yor. 

Tecritin en somut örne¤i Güler

Zere’ dir. D›flar›da tedavisi müm-

kün olan hastal›klar, hapishanede

tecrit koflullar›nda insanlar› ölüme

götürebilmekte. Tecritin a¤›r koflul-

lar› intihara sürüklemekte. Biz tut-

sak yak›nlar› bunlar› gören duyan

tüm insanlar tecrite karfl›, ölümlere

karfl› tutsaklar›m›z›n yan›nda olma-

l›y›z. Tecritin a¤›r koflullar›yla tek

bafllar›na mücadele etmek zorunda

olmamal›lar. 

Ben de bir tutsak efli olarak herke-

si hapishanelerdeki özgür tutsaklar›-

m›z için uygulanmas› gereken ve za-

ferle kazan›lan “sohbet hakk› için,

yay›nlanan genelgeyi uygulatmak

için, tecrite son vermek için yap›la-

cak olan tüm eylemler destek verme-

ye ça¤›r›yorum. 

Tecrit HHücrelerinde

Yine ÖÖlüm

AKP Tecrit
Hücrelerinde Erçin
Ertafl’› da Öldürdü 

Devlet, hapishanelerde can al-

maya, öldürmeye devam ediyor.

Metris Hapishanesi'nde cinayet da-

vas›ndan hükümlü olarak kalan Er-

çin Ertafl'›n ailesine 22 Haziran gü-

nü telefon edilerek: "o¤lunuz inti-

har etti. Cesedi adli t›pta bulunu-

yor, oradan al›n" sözleriyle haber

verildi. 

25 yafl›nda, 6 y›ld›r hapishanede

olan ve psikilojik rahats›zl›¤›ndan

dolay› tedavi gören Erçin, serbest

b›rak›lmak yerine intihara sürükle-

nerek ölüme terkedildi. Erçin'in ce-

nazesi 23 Haziran günü Edirnekap›

mezarl›¤›nda topra¤a verildi. Eyüp

Haklar Derne¤i çal›flanlar› da Erçi-

nin ailesine baflsa¤l›¤› ziyaretinde

bulundular.

TTuuttssaakk yyaakk››nnllaarr›› 

tteeccrriittii aannllaatt››yyoorr

TTuuttssaakk yyaakk››nnllaarr›› 

tteeccrriittii aannllaatt››yyoorr
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9 Haziran’dan itibaren Karfl› Sanat

Galerisi’nde “Tecrite Direnen Renk-

ler” ismiyle Uflak Hapishanesi’nde

tutsak olan Filiz Gencer’in resimleri-

ni sergileyen TAYAD’l› Aileler, 25

Haziran Cuma günü serginin kapan›fl

gününde bir program düzenlediler. 

Kapan›flta Filiz Gencer’in 10

y›ld›r tecrit alt›nda kald›¤› Uflak Ha-

pishanesi’nden gönderdi¤i mektubu

okundu.  Filiz Gencer flu sat›rlar›yla

kapan›fla kat›lanlar› selamlad›: “‹flte

tüm zorluklara, imkans›zl›klara ra¤-

men üretimlerimizle kar›fl›yoruz

milyonlara. ‹flte renklerimizle uzat›-

yoruz tutsak ellerimizi. Renkleri-

mizle dile geliyor sevgimiz, inanc›-

m›z, güvenimiz… ve biliyoruz ki

birlikte y›kaca¤›z bu tecrit duvarla-

r›n›…” Halklarla tutsaklar aras›nda

kal›n-yüksek duvarlar örüldü¤ünü

dile getiren Filiz Gencer mektubun-

da “Ama ay›rmay› baflaramad›lar.

Demem o ki, hep beraberiz. ‹flte bu-

gün olanaks›zl›klar içinde üretmeye

çal›flt›klar›mla, tablolar›mla çald›m

kap›n›z›. Onlar arac›l›¤›yla konufl-

mak istiyoruz sizlerle” diyerek ser-

giye kat›lan herkesi selamlad›. 

Daha sonra flair Ruhan Mavruk

okudu¤u fliirle, yaz›lan her sat›r›n,

her fliirin, çizilen her resmin, her

rengin tecriti parçalad›¤›n› vurgula-

d›. Daha sonra TAYAD’l› bir ana,

Filiz Gencer ve tüm tutsaklar için

Kürtçe bir türkü söyledi. 

Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›l-

s›n için yap›lan eylemler bu hafta da

devam etti..

‹‹ssttaannbbuull:: Taksim Tramvay du-

ra¤›nda toplanan devrimci-demo-

kratik örgütler “Katil Devlet Hesap

Verecek, Güler Zere Ölümsüzdür”

dövizleri ve “Hasta tutsaklar serbest

b›rak›ls›n” pankart›yla Galatasaray

Lisesi’ne do¤ru yürüyüfle geçtiler.

Yüzü aflk›n insan›n kat›ld›¤› ey-

lemde “Katil Devlet Hesap Verecek,

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,

Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”

sloganlar› at›ld›. ‹stiklal Caddesi’nin

ortas›nda k›sa bir oturma eylemi ya-

p›ld›. “Bize  Ölüm Yok” marfl›n›

okuduktan sonra yürüyüfle devam

edildi. Galatasaray Lisesi önünde

aç›klamay› okuyan Sibel K›rlang›ç;

bu pankart›, dövizi bugün tutanlar

yar›n aram›zda olmayabilir” diyerek

geçen hafta Ankara’da aram›zda

olan, bu eylemlere kat›lan 15 kiflinin

tutukland›¤›n› söyledi. 

AKP’nin demokrasinin ve hal-

k›n düflman› oldu¤unun belirtildi¤i

aç›klamada “Bu suçu ifllemeye de-

vam edece¤iz ve 49. haftada burada

olaca¤›z” dedi. 

AAnnkkaarraa:: 25 Haziran günü An-

kara Yüksel Caddesi'nde yap›lan ey-

lemde hasta tutsaklar›n serbest b›ra-

k›lmas› istendi. “Hasta Tutsaklar

Serbest B›rak›ls›n” pankart›yla yap›-

lan eylemde geçen hafta Ankara, ‹s-

tanbul ve ‹zmir'de TAYAD ve dev-

rimcilere karfl› yap›lan gözalt›lar›n

ve tutuklamalar›n nedeni olarak

Güler Zere eylemlerinin gösterildi¤i

belirtildi. Güler Zere'yi sahiplenme-

nin suç olmad›¤› söylenerek “e¤er

suçsa bizde bu suçu iflliyoruz ve bu

suçu ifllemeye de devam edece¤iz”

denilen aç›klaman›n sonunda “Dev-

rimci tutsaklar sahipsiz de¤ildir!

Hasta tutsaklar sahipsiz de¤ildir!

AKP ve kurumlar›n› görevlerini yap-

maya, Tüm halk›m›z› da hasta tut-

saklar için verdi¤imiz mücadeleyi

büyütmeye ça¤›r›yoruz.” denildi. 

AAddaannaa:: 19 Haziran günü

‹nönü Park›’nda bir araya  gelen

demokratik kitle örgütleri hasta

tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için

eylem yapt›lar .

Eylemde “Hasta Tutsaklar

Serbest B›rak›ls›n Tecrite Son” pan-

kart› aç›ld›. 

Eylemde Mehmet B›ld›rc›n

taraf›ndan yap›lan aç›klamada;

hapishanelerde 50’nin üzerinde

ölümü bekleyen tutsak oldu¤u, AKP

iktidar›n›n tecrit politikas›yla onlar›

birer birer katletti¤i vurguland›.

“Tecrite Direnen Renkler
Sergisi Sona Erdi”

48. Haftada da Suç
‹fllemeye Devam Ediyoruz
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Ankara Emniyet Müdürü OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr’’in tali-

mat› ile 15 Haziran sabah›n›n erken saatlerinde ölüm

mangalar› TTAAYYAADD’l›lar›n evlerini bas›yor, derneklere

girerek her yer talan ediyordu.

Gözalt›na al›nan 2299 kkiiflflii,, OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr’’in haz›r-

latt›¤› dosyalar ve haz›rlatt›¤› fezleke ile “öörrggüütt üüyyeessii””

olarak ilan edilip, 15 kifli tutukland›.

AAnnkkaarraa’da TTEEKKEELL iiflflççiilleerriinniinn direnifline sald›r›

emrini veren OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr,  devrimcilere, ilericile-

re yönelik takip, dinleme, komplo faaliyetini de örgüt-

leyen suç örgütünün en tepesinde oturmaktad›r.

Ankara Emniyet Müdürlü¤ü bir çok halk düflman›-

n›n gelmek için can att›¤› bir makamd›r. Baflkentin Em-

niyet Müdürü olman›n say›s›z yarar› vard›r. Efendileri-

nin daha çok gözüne girme flanslar› vard›r en az›ndan.

Devrimcilere, ilericilere karfl› yürütülen savaflta ne

kadar baflar›l› ise bürokrasinin merdivenlerini de o ka-

dar h›zl› ç›kacakt›r iflkenceciler.

Efendileri hep buna dikkat eder zaten. Onlar›n aakk--

ççaall›› iiflfllleerriinnee de göz yumulur her zaman. Emniyet Mü-

dürü olup da akçal› ifllere girmeyen

yoktur. Bunu efendileri de bilir. 

Ama bazen ç›kar, mevki, akçal› ifller

çat›flmas› da olur ve o iliflkiler bas›na

“s›zd›r›l›r”. Soruflturmalar, hatta dava-

lar aç›l›r.

‹flkenceci OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr’’in bu s›-

ra bafl› akçal› ifllerinin “s›zmas›” nedeniyle derttedir.

OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr,, Kayseri Emniyet Müdürü oldu¤u

dönemde, Kayseri’de temizlik ve güvenlik ifli yapan PPaarr

GGrruubbuu’nun sahibi ve ayn› zamanda Kayserispor 2. Bafl-

kan› olan TTüürrkkeerr HHoorroozz ile akçal› ifllere girmifltir.

PPaarr GGrruubbuu’’nnuunn ve Kayseri’li zenginlerin ihale ifl-

lerini Emniyet Müdürü olma s›fat›yla takip eden OO rr--

hhaann ÖÖzzddeemmiirr, onlara say›s›z ihale alm›flt›r.

Temizlik, yemek, güvenlik ihalelerini Kayseri’nin

yeni yetme zenginlerine ald›rmas› karfl›l›¤›nda kendisi

de banka hesaplar›n› fliflirmifltir.

Kayseri’de 11 kiflinin tutukland›¤› bir çete operas-

yonunda iliflkisi ç›kan OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr’de kendisini

bir hakim karfl›s›nda buldu.

44 ssaaaatt iiffaaddee vveerreenn ÖÖzzddeemmiirr,, ttuuttuukkssuuzz yyaarrgg››llaann--

mmaakk üüzzeerree sseerrbbeesstt bb››rraakk››lldd››.. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn bbaaflflkkeennttiinnee,, eenn bbaaflflaarr››ll››,, eenn sseeççkkiinn,, eenn öörr--

nneekk oollaarraakk sseeççiipp ggeettiirrddiikklleerrii EEmmnniiyyeett MMüüddüürrüü üüçç kkuurruu--

flflaa rruuhhuunnuu ssaattaann 55.. ss››nn››ff bbaassiitt bbiirr iihhaallee ttaakkiippççiissiiddiirr..

Bunlar operasyon yapt›rd›, 
bunlar tutuklatt›!

AAKKPP iktidar›n›n, 88 y›ll›k döneminde onlarca baflar›-

s›zl›¤›n›n yan›nda baflar›l› oldu¤u alanlar da oldu. Hem

de bu alanlarda gözkamaflt›r›c› baflar›lara imza att›. 

Bir kere hhaappiisshhaanneelleerrii t›ka basa doldurmakta çok

baflar›l›yd› AKP iktidar›. Tutuklu ve hükümlü say›lar›n›

adeta katlad›. O nedenle yeni hapishanelere ihtiyaç

do¤du.

5522 hapishane açan, 8866 hapishane daha açmay› plan-

layan AKP bununla övünebilir.

AKP’nin baflar›l› oldu¤u alanlardan bir baflkas› da

yyeennii zzeennggiinnlleerr yaratma konusunda ki bitmez tükenmez

çabalar›yd›. 

Emperyalist bir flirket taraf›ndan bu y›l 1144’’üünnccüüssüü

aç›klanan ““DDüünnyyaa VVaarrll››kk RRaappoorruu”na göre;

22000099 yy››ll››nnddaa,, TTüürrkkiiyyee’de dolar milyonerlerinin sa-

y›s› bir önceki y›la k›yasla 22 bbiinn 220000 aarrttaarraakk 3355 bbiinn

990000’’ee yyüükksseellddii.. 

Yani AKP iktidar›, bir y›l içinde dolar milyonerleri-

ne 22 bbiinn 220000 kkiiflflii daha ekleyerek zenginlerin say›s›n›

art›rm›flt›r..

AKP yoksul halk›n elinde avucunda olan› al›rken

halktan çald›klar›n› baflka kesimlere ak-

tararak, 2200 yeni zengin yaratmay› ba-

flarm›flt›r.

Sadece dolar milyoneri yaratmakla ye-

tinmemifltir AKP iktidar›. Bu milyonerlerin elinde bulun-

durduklar› mallar›n piyasa de¤eri de ikiye katlanm›flt›r.

Yani sadece yeni zenginler yaratmakla yetinmemifl-

lerdir. Bir de eski zenginleri de ihya etmifllerdir. Onla-

r›n da k›sa sürede arkalar› s›vazlanm›fl, sömürü için her

tür destek verilmifltir.

Yeni zenginler, mal varl›klar›n› ikiye katlayan eski

zenginler... Elbette bunun karfl›l›¤› ya¤ma ve talan›n

daha da artmas› demektir. Halk›n daha çok yoksullafl-

mas› demektir.

Bu ayn› zamanda, yeralt› kaynaklar›n›n, zaman›nda

halk›n paras› ile yap›lm›fl fabrikalar›n, de¤erli arazilerin,

hemen hemen karl› tüm iflletmelerin asalaklara sunulma-

s›yd›. 

Halk›n ise daha az tüketmesi, daha çok iflsiz kalma-

s› demektir.

Zenginlerin say›s› artarken, artan bir rakam daha

vard›, iflsizlerin say›s›. Bir y›lda iflsiz say›s› 110055 bbiinn art-

t›. AKP iktidar› halk›n de¤il, kan emici asalaklar›n,

zenginlerin iktidar› oldu¤unu bu rakamlarda göstermifl

oldu.

AKP politikalar›n›n sonuçlar›:
Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul!

‹flsizler Art›yor, Zenginler Art›yor;
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Rize’den Fransa’ya dedik. Bunu

Çin’den Brezilya’ya diye uzatmak

da mümkün. Geçti¤imiz hafta için-

de ayn› günlerde sel bask›nlar›nda

binlerce ev, iflyeri sular alt›nda kal-

d›. Onbinlerce insan bask›nlardan

zarar gördü.

Geçti¤imiz y›l yine Karadeniz

Bölgesi’nde ya¤murla birlikte dere-

lerin taflmas› sonucu Artvin’i, Ri-

ze’yi, Giresun’u, Ordu’yu, Zongul-

dak’›, Bart›n’›, Bolu’yu sel basm›fl

9 kifli ölmüfl ve binlerce ev, araba,

iflyeri sular alt›nda kalm›flt›. Gire-

sun ve Rize’de bu y›l da ayn› dere-

ler taflt› ve yine evler, iflyerleri sular

alt›nda kald›. 

fiunu demek de bir fley ifade et-

miyor: “Daha geçen y›l olmufltu”... 

Yaflanan bir “felaket”ten ders ç›-

kar›l›p, ona göre önlem de al›nm›-

yor. fiiddetli ya¤an her ya¤murda

dereler tafl›yor ve ayn› sonuçlar.

Çünkü her fley “Allaha emanet”

edilmifl. ‹ktidardakiler önlem alaca-

¤› yerde, ölen insanlar›m›z›n ard›n-

dan sahte gözyafl› dökerek, ac›lar›-

m›z› yeni ac›lar yaflatarak unuttur-

maya çal›fl›yorlar. Rizeli, Giresunlu

flimdi geçen y›lki sel bask›n›nda

kaybettiklerine de¤il, bu senekine

yan›yor.

Bir y›l öncekinden ders almak

bir yana, bir hafta önceki sel bask›-

n›ndan ders ç›kart›lm›yor, bir hafta

sonra ya¤aca¤› bilinen ya¤mur için

önlem al›nm›yor. Ki, Karadeniz

Bölgesi’ndeki sel bask›nlar› gün-

demde iken, 22 Haziran’da ‹stan-

bul’da fliddetli ya¤›fllar›n olaca¤›

aç›klanm›flt›. Meteoroloji raporla-

r›nda, 23 Haziran’da fliddetli ya¤-

mur ya¤acak yerlerin bölgesi, saati

en küçük ayr›nt›s›na  kadar belliydi. 

23 Haziran’da ‹stanbul’un Ana-

dolu yakas›nda bafllayan ya¤murla

birlikte dereler taflt›. ‹stanbul Tuz-

la’da, Kocaeli Çay›rova, Dar›ca ve

Gebze’de sel bask›nlar›ndan binlerce

ev, iflyeri ve araç sel sular› alt›nda

kald›. fiehirler aras› D-100 karayolu

trafi¤e kapand›. Ertesi günü sabaha

kadar araçlar yolda mahsur kald›.

Gebze’de sele kap›lan iki kifliden bi-

ri ölü bulunurken di¤eri hala kay›p.

Sel bask›nlar›n›n oldu¤u mahalleler-

de devlet yine yoktu. Çay›rova’da

belediyeden yard›m isteyen bir va-

tandafla, “Sizin eviniz bizim s›n›rla-

r›m›z içinde de¤il  yard›m edeme-

yiz” diyor. Halk kendi yaralar›n›

kendi sarmak zorunda kald›. 

““AAvvrruuppaa’’ddaa oollssaa sskkaannddaall

oolluurrdduu......””

Yaflad›¤›m›z hemen her olaydan

sonra böyle denir. Özellikle de “Av-

rupa” örnek gösterilir. ““AAvvrruuppaa’’ddaa

oollssaayydd›› yyeerr yyeerriinnddeenn ooyynnaarrdd››,, flfluu flfluu

bbaakkaannllaarr iissttiiffaa eeddeerrddii vvss.. vvss......””

Do¤ru de¤ildir. Rize’deki sel

bask›nlar› Fransa’da da oluyor, Al-

manya’da da, ‹talya’da da. 

Geçti¤imiz hafta içinde Fran-

sa’ya ya¤an ya¤murdan dolay› ya-

flanan su bask›nlar›nda 15 kifli öldü.

Halk sokaklarda ayn› bizde oldu¤u

gibi periflan oldu. Kapitalizmin 200

y›ldan fazla geçmifli olan, “iilleerrii

tteekknnoolloojjiilleerrii”” ve her tür tekni¤e sa-

hip Fransa da, sel karfl›s›nda ““ççaarree--

ssiizz”” kkaalldd››.. Bizdeki görüntülerin ay-

n›s› Fransa’da da yafland›. 

Söylendi¤i gibi yyeerr yyeerriinnddeenn

ooyynnaammaadd››.. Bakanlar, milletvekille-

ri, valiler, belediye baflkanlar›... so-

rumlulu¤u olan hiç kimse istifa et-

medi. 

Kapitalizmin ooldu¤u hher

yerde aayn› ggörüntüleri

göreceksiniz

GGaannaa’’ddaa sel bask›n› 24 can ald›,

Brezilya’da kaçak madende patla-

ma. 46 ölü... Brezilya’da sel bask›-

n›ndan 39 kifli öldü, 1000 kifli kay›p

100 bin kifli evsiz kald›, cesetler de-

niz k›y›s›na vuruyor. Çin’de selden

ölenlerin say›s› 175’e yükseldi. 107

kifli kay›p...

Küçük-burjuvazinin Avrupa

hayranl›¤›, gerçekleri görmesini en-

gelliyor. Fransa’n›n sel bask›n› kar-

fl›s›ndaki çaresizli¤ine defalarca kez

Almanya’da, ‹talya’da, ‹ngiltere’de

ya da Amerika’da da tan›k olmufltur.

Fakat burjuvaziye olan hayranl›¤›

gözlerini kör ediyor. Kapitalizmin

oldu¤u her yerde Rize’de ya da

Gebze’de gördü¤ünüz “sefaleti”,

çaresizli¤i görmeniz mümkün. Biz-

zat o görüntüyü yaratan kapitaliz-

min kendisidir. 

Kapitalizmde insan›n de¤eri

yok. Ne kadar insan›n öldü¤ünün

önemi yok. Çünkü sellerde ölenler

halktan insanlar. Do¤a olaylar›na

karfl› önlem almak uzun vadeli bir

yat›r›m demek. Bu, do¤rudan tekel-

lerin kasalar›na akmayan para de-

mektir. Kapitalist sistem “ak›l d›-

fl›”d›r. Günlük kar›n› düflünür. Onun

için binlerce dönüm araziyi sel ba-

sar, binlerce ev, iflyeri zarar görür,

yüzlerce, binlerce insan ölür, ama

yine de çok basit çözülebilecek so-

runlar› çözemez. Ve bu sorunlar

karfl›s›nda çaresiz kal›r.

Rize’den Fransa’ya 
kapitalizm hiçbir sorunu çözemez

Türkiye Fransa
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� Dersim’de Korucubafl›dan
Ö¤retmene Tehdit

Dersim'in Mazgirt ‹lçesi’ne ba¤l› Akpazar Belde-

si’nde korucubafl› olarak görev yapan ‹.K, Süleyman

Pafla Lisesi Müdür Yard›mc›s› ve E¤itim-Sen Üyesi

Çi¤dem Nazman’› ölümle tehdit etti.

13 dersinden 10’u zay›f olan çocu¤unun baflar›s›z-

l›¤›n› Müdür Yard›mc›s› Çi¤dem Nazman’a ba¤layan

Korucubafl› taraf›ndan ölümle tehdit edildi¤ini söyle-

yen Nazman, Mazgirt Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç

duyurusunda bulunurken konuya iliflkin E¤itim-Sen

taraf›ndan eylem yap›ld›. Sanat Soka¤›’nda yap›lan

eylemde; E¤itim-Sen Tunceli fiube Baflkan› Mehmet

Ali Arslan, koruculuk sisteminin sürekli suç olufltur-

du¤unu ve kald›r›lmas› gerekti¤ini söyledi.

Konuyla ilgili bir aç›klama yapan Çi¤dem

Nazman; ‹.K’nin kendisine sendikan›n yasad›fl› ifller

yapt›¤›na dair belgeleri oldu¤unu, çocu¤u okulu

geçerse bu belgeleri kullanmayaca¤›n› söyleyerek teh-

dit etmeye çal›flt›¤›n› vurgulad›.

� Karabük Demir Çelikte iflten
ç›karmaya  protesto

Türk Metal Sendikas›’na üye olduklar› gerekçesiy-

le 29 mesai arkadafl›n›n iflten ç›kar›lmas›n›n ard›ndan

sendika önünde toplanan 700 civar›nda iflçi KARDE-

M‹R önüne kadar yürüdü. 

Fabrika giriflinde özel güvenlik elemanlar› ve polis

barikat›yla karfl›laflan iflçiler, bir süre yaflanan tart›fl-

man›n ard›ndan barikat› aflarak KARDEM‹R Genel

Müdürlü¤ü’ne do¤ru yürüyüfle bafllad›. Bunun üzerine

polis, biber gaz› ve copla iflçilere sald›rd›. Yaflanan

sald›r›da yaralanan ve gazdan etkilenen 10 fabrika ça-

l›flan›, Karabük Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›.

Türkiye’nin ço¤u yerinden aile-

leri ile gelen Kot Kumlama ‹flçileri

Abdi ‹pekçi Park›’nda silikozis

hastas› iflçilere malüliyet maafl›

ba¤lanmas› ve taleplerinin gerçek-

lefltirilmesi için

çad›r kurdu.

“Silikozis

hastas› iflçilere

malüliyet maafl›

ba¤lans›n” pan-

kart› açarak “Ar-

t›k ölmek istemi-

yoruz” slogan›

atan iflçilere,

KESK Ankara

fiubeler Platformu, Türk Tabipleri

Birli¤i (TTB), Türk Toraks Derne-

¤i, D‹SK’e ba¤l› Sosyal-‹fl ve Dev

Sa¤l›k-‹fl sendikalar› ile Tekel iflçi-

leri destek verdi.

Kot kumlama iflçileri ile daya-

n›flma komitesi ad›na aç›klama ya-

pan Prof. Dr. Zeki K›l›çaslan ; Tür-

kiye’de kot iflçsi iki kifliden birinin

silikoz hastas› oldu¤unu belirterek

bu sektörde 10 bin kifli çal›flt›¤›n›,

bunun 5 bin kifliye yak›n›n›n bu

hastal›¤›n pençesinde oldu¤unu

tahmin ettiklerini söyledi. 

Abdi ‹pekçi Park›’nda 3 gün bo-

yunca çad›r kurarak kot kumlama

iflçilerinin taleplerini dile getirecek-

lerini belirten K›l›çsan, Meclis’te

grubu olan partilerle görüflecekleri-

ni fakat AKP’nin kendilerine halen

randevu vermedi¤ini ifade etti.

� Assan ‹flçileri Eylemde 
Kibar Holding’e ba¤l› Assan G›da'da, Tekg›da-‹fl

Sendikas›’na üye olduklar› için iflten at›lan 41 iflçi ‹s-

tanbul-Karaköy’deki Kibar Holding önünde 23 Hazi-

ran günü eylem yapt›. 

Eylemde yap›lan aç›klamada; sendikaya üye olan

iflçilere yönelik bask› ve k›y›m›n halen devam etti¤i

belirtilerek, iflçilerin teke tek görüflmelere ça¤r›larak,

bask› ve tehditle sendikadan istifaya zorland›¤›n›n di-

le getirildi¤i aç›klamada iflten ç›kar›lan iflçilerin geri

al›nmas› talep edildi. 

Eyleme Tekg›da-‹fl Sendikas› ‹stanbul Bölgesi’nde

faaliyet gösteren flube baflkanlar›, yöneticileri ve üye-

leri, TÜMT‹S ve Petrol-‹fl Sendikalar› ile direniflteki

UPS iflçileri de destek verdi.

� Liman-‹fl’ten ‹srail Boykotu 
Dünya çap›nda liman iflçileri ‹srail gemilerinin

yüklerini indirmeyerek boykot kampanyas›n› destek-

lerken, Liman-‹fl sendikas› da bu ça¤r›y› sahiplenerek

bir aç›klama yapt›. 

Aç›klamada; “Sendikam›z Liman-‹fl, masum insan-

lara yönelik zulüm ve ölüm makinas›na dönüflen ‹sra-

il gemilerinin boykot edilmesine karar vermifltir. Bu

çerçevede, bugünden itibaren sendikam›z›n örgütlü ol-

du¤u limanlarda Liman-‹fl üyeleri hiçbir flekilde ‹srail

gemilerine hizmet vermeyeceklerdir” denildi.

� Kolombiya: 70 madenciden
umut kesildi

17 Haziran günü Kolombiya'n›n Antioquia bölge-

sinde meydana gelen maden cinayetinde göçük alt›nda

kalan 70 madenciden umut kesildi. Çal›flmalar emek-

çilerin ölü bedenlerini ç›karmaya yo¤unlaflt›. 2007 y›-

l›nda ülkenin Norte de Santander bölgesinde gerçekle-

flen maden kazas›nda 31 iflçi ölmüfltü.

Kot Kumlama ‹flçileri Ankara'da 
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UPS iflçilerine polis
sald›r›s›

Yaklafl›k 50

günden bu yana

sendikal haklar›na

sahip ç›kmak için

UPS’nin aktarma

merkezleri önünde

direnifllerini sür-

düren TÜMT‹S

üyesi UPS iflçileri-

nin kararl› mücadeleleri devam ediyor. 

Bu kararl› mücadeleyi hazmedemeyen

polis, 17  Haziran UPS'nin ‹stanbul Mah-

mutbey'deki aktarma merkezindeki dire-

nifl alan›nda bekleyen iflçilere sald›rd›.

Aktarma merkezinde çal›flan ve vardi-

yadan ç›kan arkadafllar›na TÜMT‹S çat›s›

alt›nda örgütlenme ça¤r›s› yapan iflçiler

“çal›flmay› engelledikleri” gerekçesiyle

polisin sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na

al›nd›lar.

Gözalt›na al›nan UPS iflçileri geçiril-

dikleri sa¤l›k kontrolü ve ifadelerinin

al›nmas›n›n ard›ndan serbest b›rak›ld›lar.

KESK'e ba¤l› Büro Emekçileri Sendikas› (BES) üyeleri ‹stan-

bul Ca¤alo¤lu'da bulunan Vergi Dairesi Baflkanl›¤› önünde eylem

yapt›lar.

24 Haziran günü yap›lan eylemde BES üyeleri “‹nsanca Bir Ya-

flam› Direne Direne Kazanaca¤›z” yaz›l› pankart›n arkas›nda topla-

narak Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’na yürüdüler. Burada “Eflit ‹fle Eflit

Ücret, ‹nsanca bir yaflam ‹stiyoruz, Direne Direne Kazanaca¤›z”

sloganlar›n› att›lar. Daha sonra bir heyet oluflturan BES üyeleri

Maliye Bakan› Mehmet fiimflek'in verdi¤i sözleri tutmas› için ta-

lepler içeren bir dilekçeyi ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’na ver-

diler.

Dilekçe verildikten sonra BES 3 No'lu fiube Baflkan› Ahmet

Acar bir aç›klama yaparak; Maliye Bakan› Mehmet fiimflek’in 30

Mart 2010 tarihinde yapt›klar› görüflmede ücret adaletsizli¤inin gi-

derilmesi yönünde gerekli ad›mlar›n at›laca¤› yönünde gibi sözler

verdi¤ini ifade etti. Maliye Bakan›’n›n verdi¤i sözleri tutmad›¤›n›

söyleyen Acar; kendilerini yok sayan hiçbir tasar›y› kabul etmeye-

ceklerini, verilen tüm sözlerin tutulana ve talepleri karfl›lana kadar

kararl›l›kla mücadele edeceklerini söyledi.

Aç›klaman›n ard›ndan eylem sloganlarla sona erdi.

Desa’da eylemler bafllad›
DESA Deri patronu, sendikalaflt›klar› için iflten at›lan iflçileri

geri alma sözünü tutmay›nca eylemler yeniden bafllad›.

Deri-‹fl Sendikas›, iflçiler geri al›nana kadar mücadelenin süre-

ce¤ini duyurdu. ‹flçiler, 20 Haziran günü Desa’n›n ürünlerini kul-

lanan Marks and Spencer ve Prada ma¤azalar› önünde eylem yap-

t›.

Prada ma¤azas› önünde konuflan Deri-‹fl Genel Baflkan› Musa

Servi, Desa Deri’de iflten at›lan iflçiler için sürdürdükleri mücade-

le sonucunda iflverenin iflçileri geri alaca¤›na dair sendikayla pro-

tokol imzalad›¤›n› hat›rlatt›. 

Bu geliflme üzerine Deri-‹fl olarak Desa’ya karfl› yürüttükleri

kampanyaya son verdiklerini belirten Servi, “Ancak Desa patronu

sözünde durmad›, imzalanan protokole uymad›. Desa patronu sen-

dika düflmanl›¤›nda inatla ›srar etti” dedi. 

Servi, Desa’n›n ürünlerini kullanan ma¤azalar›n önünde yapa-

caklar› eylemlere devam edeceklerini ve bu ma¤azalar›n ürünleri-

ni boykot etme ça¤r›s›n› sürdüreceklerini belirtti.

Batman’da baraj tüneli
çöktü 2 kifli öldü

Batman’›n Kozluk ‹lçesi'nde Garzan

Baraj›'n›n tünelinde meydana gelen çök-

me sonucu 2 kifli yaflam›n› yitirdi. 20 Ha-

ziran günü göçük alt›nda kalan mühendis

Haydar Sultan ile iflçi Kerim Bendur ya-

flamlar›n› yitirirken, 7 kifli de yaraland›. 

‹nsana de¤erinin olmad›¤› kapitalist

düzende can güvenli¤i için gerekli tedbir-

lerin al›nmamas› sonucu iki kifli daha ya-

flam›n› yitirmifl oldu. 

Maliye Bakan› Sözünü Tutsun

Tuzla'da 135. ölüm 
Tuzla'daki Selay Tersanesi'nde çal›flan

60 yafl›ndaki Mehmet Ta¤rikulu, 14 Hazi-

ran günü forkliftte tafl›d›¤› tonlarca a¤›r-

l›ktaki malzemenin alt›nda kalm›flt›. A¤›r

yaralanan iflçi kald›r›ld›¤› hastanede 22

Haziran günü yaflam›n› yitirdi. Ta¤rikulu

sürekli yaflamlar›n› yitiren tafleron iflçile-

rin yan› s›ra kadrolu iflçilerdendi. Oda

Tuzla’da yaflanan bir ifl cinayeti sonucu

1985 ten bu yana yaflam›n› yitiren 135. ‹fl-

çi oldu.
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‹stanbul’da Sar›gazi Emek Mahallesi halk› ayn› so--

kakta bulunan 3 tane baz istasyonuna karfl› eylem yap--

t›.

Ayn› sokak üzerine 3 tane baz istasyonu (Vodafon,

Turkcell, 3G) kurduran mahallelilerden biri, mahalle

halk› taraf›ndan baz istasyonlar›n›n kald›r›lmas› için bir

çok defa uyar›lmas›na ra¤men söz verdi¤i halde tutma--

yarak halk› kand›raya çal›flt›.

Bu durum üzerine mahalle halk› 23 Haziran günü

baz istasyonunu kald›r›lmas› için eylem yapt›.“Mahal--

lemizde Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz” yaz›l› pankart ve

dövizlerin tafl›nd›¤› eylemde; baz istasyonlar›n verdi¤i

rahats›zl›klar okunarak mahallede kurulan baz istasyo--

nunun kald›r›lmas› için bina sahibine seslenildi. 

Eylemin ard›ndan halk baz istasyonunu kad›rmak

için binaya girmek istedi. Barikat kurarak engel olmaya

çal›flan polis mahalle halk›ndan birini gözalt›na almaya

çal›flt›. Polis ayn› zamanda “Aran›zda örgüt var” diye-

rek her zaman yapt›¤› demagosine baflvurdu. Ancak

mahalle halk› özalt›na al›nmaya çal›fl›lan arkadafllar›n›

polisin elinden ald›.

Baz istasyonunu y›kmakta kararl› olan halk “Maha--

lemizde Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz” sloganlar›yla bir

sorumluyla görüflmek istediler. 

Polis, çevik kuvvet getirerek halk› korkutmaya ça--

l›flt›. Ancak halk y›lmayarak ellerinde tafllarla bekleme--

ye bafllad›lar. 

Uzun bekleyiflin ard›dan Emek Mahallesi halk› ken--

di aralar›nda bir heyet olufltururak baz istasyonun y›k›--

mas› için giriflimde bulunmaya karar vererek da¤›ld›lar.

Ferhatlar’›n ve Enginler’in
Yürüyüflleri Sürüyor

Yürüyüfl okurlar› dergiyi kap› kap› gezerek halka

ulaflt›rmaya devam ediyor. 19-20 Haziran günleri ‹z-

mir’de, 23 Haziran günü Mersin’de dergi okurlar› Yü-

rüyüfl’ün tan›t›m›n› ve sat›fl›n› yapt›lar.  

‹zmir’de Harmandal› ve Menemen-Asarl›k’ta yap›-

lan tan›t›mda 80 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Mersin’in Yeniflehir ‹lçesi 45 Evler Mahallesi’nde

yap›lan tan›t›mda; yeni yap›lan hapishaneler ve Grup

Yorum’un ‹nönü Stadyumu’nda 55 bin kifliyle yapt›¤›

konser üzerine konuflmalar yap›ld›. Burada 24 dergi

halka ulaflt›r›ld›.

Gazi Mahallesi’nde
Futbol Turnuva

‹stanbul Gazi Mahallesi’nde Gazi Özgürlükler Der-

ne¤i taraf›ndan her sene düzenlenen yozlaflmaya karfl›

dostluk futbol turnuvas›n›n bu sene 3. sü yap›l›yor.

13 Haziran’da bafllayan turnuvaya bu sene Gazi

Mahallesi ve çevresinde bulunan semtlerden gençlerin

oluflturdu¤u 30 tak›m kat›ld›. 3. Hafta maçlar›na giren

turnuvada  ‘endüstriyel futbola karfl› mahalle maçlar›’

fliar›yla kendini karfl›laflmalar sürüyor.

Adana’da Polis Bask›s›na Karfl›
Eylem

Gençlik Federasyonu’na

ba¤l›, Adana Gençlik Derne-

¤i üyeleri yapt›klar› eylemle

üyeleri Erdinç Dinçer ve aile-

sine yönelik polis bask›s›n›

protesto ettiler.

22 Haziran günü Çakmak

Caddesi Kültür Soka¤› önün-

de yap›lan eylemde 21 Haziran günü Erdinç Dinçer’in

evine giden iki polisin aileyi tedirgin etmeye çal›flt›¤›

belirtildi. Yap›lan bu bask›n›n ilk olmad›¤› vurgulanan

eylemde; “Çal›flmalar›m›z› sürdürecek ve gençli¤i her

alanda örgütlemeye devam edece¤iz. Bu ülkenin genç-

li¤inin yozlaflmas›na izin vermeyece¤iz” denildi.

Sar›gazi’de Baz ‹stasyonuna
Karfl› Eylem

Malatya’da Yeflilyurt Festivali
Düzenlendi

Malatya’da yaz aylar› boyunca birçok ilçe ve köy-

de de¤iflik festivaller düzenleniyor. Bu festivallerden

ilki Yeflilyurt ‹lçesi’nde düzenlendi. 19-20 Haziran ta-

rihlerinde düzenlenen 16. Kiraz Festivali’ne Malatya

Haklar Derne¤i üyeleri stant açarak kat›ld›lar. Hapis-

hanelerden gelen ürünlerin, Boran, Haziran yay›nevle-

rinden ç›kan kitaplar›n ve Yürüyüfl Dergisi’nin yer al-

d›¤› stant iki gün boyunca aç›k kald›. Standa gelenler-

le dernek faaliyetleri ve AKP iktidar›n›n yoksulluk ve

yozlaflt›rma politikalar›na dair sohbetler yap›ld›. Festi-

val ikinci gün akflam düzenlenen konserin ard›ndan

son buldu.
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19 Haziran Devrimci Tutsaklar

Günü’nde, Almanya’n›n Düssel-

dorf, Stuttgart, Berlin, Magdeburg

flehirleriyle birlikte ‹sviçre’de,

Avusturya’da ve ‹talya’da devrimci

tutsaklarla dayan›flma eylemleri ya-

p›ld›. Eylemlerin birço¤unda Halk

Cepheliler de yer ald›. 

Avusturya: 19 Haziran’da

VViiyyaannaa-Stephansplatz’ta yap›lan

eylemde Almanca ve ‹ngilizce ola-

rak “Tüm Siyasi Tutsaklara Özgür-

lük” pankart› aç›ld›. Nurhan Erdem,

Cengiz Oban, Ahmet ‹stanbullu, Fa-

ruk Ereren ve Avni Er’in resimleri

tafl›nd›. Eylemde 19 Haziran tarihi-

ni anlatan k›sa bir konuflman›n ar-

d›ndan aç›klama okundu. “Tüm Si-

yasi Tutsaklara Özgürlük” ve “Ya-

flas›n Enternasyonal Dayan›flma”

sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde; Dev-

rim Güler, Faruk Ereren, Nurhan

Erdem ve Thomas Meyer-Falk

isimli devrimci tutsaklar›n gönder-

dikleri mesajlar okundu. Eyleme 35

kifli kat›ld›. 

Almanya: 19 Haziran günü

BBeerrlliinn-Kreuzberg'de Kottbussertor

Meydan›’nda yap›lan eylemde

stantlar kuruldu, pankartlar aç›ld›.

Eylemi düzenleyen kurumlar ad›na

yap›lan konuflmalarda Rote Hilfe

temsilcisi AB Anti-terör yasalar›n›

anlatt›, Netwörk Stuttgart-Stamm-

heim ve Düsseldorf'ta devam eden

davalar hakk›nda bilgi verdi. Öz-

gürlük Komitesi ad›na yap›lan ko-

nuflmada ise Türkiye hapishaneleri

ve tutsaklar›n yaflad›klar› tecrit ko-

flullar› anlat›ld›. Ayr›ca Türkiye'de

son bir hafta içinde gözalt›na al›nan

ve tutuklanan devrimciler hakk›nda

bilgi verildi.

Stuttugart-Stammheim ve Düs-

seldorf Eyalet Yüksek Mahkemele-

ri'nde 6 Türkiyeli devrimci 129b ya-

sa maddesinden yarg›lanmas›n›n

hukuksuzlu¤una da de¤inilen ey-

lemde; devrimci tutsaklar›n davala-

r›na kat›l›m ve dayan›flma ça¤›r›s›

yap›ld›.

DDüüsssseellddoorrff'da Faruk Ereren'in i-

ade talebini protesto etmek ve 129b

yasalar›ndan yarg›lanan devrimci

tutsaklarla dayan›flmak için, TA-

YAD Uluslararas› Dayan›flma Ko-

mitesi taraf›ndan bir yürüyüfl dü-

zenlendi.

Yürüyüfl öncesi; TAYAD Komite,

Federal Parlamento Milletvekili An-

drej Hunko, Gefangenen Info (Tut-

saklar Bülteni) ve Tutsaklara Özgür-

lük A¤›, birer konuflma yapt›lar.

TAYAD Komite temsilcisi ko-

nuflmas›nda yürüyüflün neden yap›l-

d›¤›n›, Faruk Ereren'le ilgili hukuki

süreci ve Nurhan Erdem, Cengiz

Oban, Ahmet ‹stanbullu, Devrim

Güler ve Ahmet Düzgün Yüksel'in

mahkemelerini de¤erlendirdi. Daha

sonra konuflan milletvekili Andrej

Hunko ise 129b yasalar›n› ve 34

maddeyi de¤erlendirerek, bu mad-

delerin anti demokratik oldu¤unu,

hukuk devleti normlar› ile ba¤dafl-

mad›¤›n› ve çok tart›flmal› yasalar

oldu¤unu anlatt›. Tutsaklar Bülteni

ve Tutsaklara Özgürlük A¤› ise yap-

t›klar› konuflmalarda devrimci tut-

saklardan mektuplar okudular ve 19

Haziran'›n önemine de¤indiler.

Eyleme 100 kifli kat›ld›.

SSttuuttttggaarrtt’da 19 Haziran günü

Stuttgart'›n Marktplatz Meyda-

n›’nda yap›lan eylemde 129 yasala-

r› ve 129 yasalar› çerçevesinde sü-

ren mahkemelerle ilgili bilgilendir-

me stantlar› aç›ld›. Ayr›ca Almanca

ve Türkçe "Göçmenlerin Kriminali-

ze Edilmesine Hay›r" pankart›n›n

yan›s›ra Almanca "Bütün Politik

Tutsaklara Özgürlük" ve TAYAD

Komite pankartlar› aç›ld›.

Türkiyeli ve Alman devrimcile-

rin ortak organize etti¤i eylemde

Anadolu Federasyonu taraf›ndan

yap›lan aç›klamada 129 maddeleri-

nin önceklikle Alman devletinin

Türkiye'deki faflist rejimle iflbirli¤i-

ni pekifltirmesinin arac› olarak kul-

lan›ld›¤› anlat›ld›.

Ayr›ca Düsseldorf ve Staamhe-

im’da süren mahkemeler hakk›nda-

da bilgi verilen konuflmada Türki-

yeli devrimci Faruk Ereren'in Ana-

dolu Federasyonu çal›flanlar› Nur-

han Erdem, Cengiz Oban, Ahmet

‹stanbullu'nun ve Stamheim'da

davalar› süren Ahmet Düzgün Yük-

sel ve Devrim Güler'in mahkemele-

rine kat›larak Türkiyeli devrimcileri

sahiplenmeye ça¤r› yap›ld›. Eyleme

40 kifli kat›ld›.

Fransa: Paris Özgürlük Ko-

mitesi 19 Haziran günü Paris'in

Strasbourg Saint-Denis mahallesin-

de devrimci tutsaklarla dayan›flmak

için eylem yapt›.

Yap›lan aç›klamalarda ve konufl-

malarda; Fransa’n›n, Türkiye fafliz-

miyle iflbirli¤i yapmas›na son veril-

mesi ve 129b yasas›n›n kald›r›lmas›

istendi. 

Türkiye'deki gözalt›lar›n ve tu-

tuklamalar›n da k›nand›¤› eyleme

26 kifli kat›ld›.

Avrupa’da

Avrupa'da 19 Haziran Devrimci Tutsaklar Günü Eylemleri

"129b yasalar›na hay›r!
Devrimci tutsaklara özgürlük!"

Viyana
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Alevili¤in iki yönü vard›r. Bir yö-

nü, inanç yönü iken, di¤er yönü sö-

mürü, bask› düzenlerine karfl› müca-

dele içinde biçimlenen, bu düzenlere

karfl› mücadele eden yan›d›r. Kerbela

direnifli, Pir Sultanlar Alevili¤in bu

yan›n›n simgelerindendir. Çok say›-

daki Alevi ayaklanmas› ve katliamlar

bu sömürü düzenlerine karfl› ç›kan

özünden ileri gelmifltir. 

Gerçekten Alevili¤i savunanlarla,

Alevili¤i, sömürü düzenlerinin hiz-

metine sokmaya çal›flan, Alevi halk›

bu düzenlere deyim yerindeyse pa-

zarlayarak, kendine ç›kar elde etmeyi

amaçlayanlar aras›ndaki ayr›m›n te-

mel noktas› burada kendini gösterir. 

Kim ki, Alevi derneklerinde dev-

rimciler olmas›n, Alevi örgütleri de

düzene karfl› mücadele olmas›n di-

yorsa, onlar, Alevi halk› kendi ç›kar-

lar› için kullanmak isteyen, Kerbe-

la'n›n, Pir Sultanlar’›n yoluna ihanet

etmifl olanlard›r. 

Pir Sultanlar’a, Kerbela'ya ihanet

edenler, ülkemizde oldu¤u gibi yafla-

d›¤›m›z Avrupa ülkelerinde de Alevi

halk içinde çal›flma yürütüyor ve

Alevi halk› kendi kiflisel ç›karlar›

için kullanmaya çal›fl›yorlar. 

Alevi halk, kendi düzene karfl› mü-

cadele tarihinden dolay› ilerici özellik-

ler tafl›maktad›r. Bu nedenle de, bugü-

ne kadar devrimci mücadele içinde

daha büyük oranda yer alm›fllard›r. 

Alevi halk›m›z› da, bu kiflisel ç›-

karlar› için halk›m›z› düzene pazarla-

maya çal›flan, Tayyip Erdo¤anlar’›n,

Fethullah Gülenler’in Alevilik için-

deki benzerleri olan bu din tüccarla-

r›na terkedemeyiz. 

Bunun için Alevi halk›m›z içinde

de örgütlenmeli, Alevili¤in gerçek

mücadeleci özünün, kültürünün yo-

kedilmesine engel olmal›y›z. 

Devrimci Alevi Komiteleri, ülke-

mizde bunun için kuruldular. Ayn›

sorun yaflad›¤›m›z Avrupa ülkelerin-

de de mevcuttur. Bu nedenle, yaflad›-

¤›m›z Avrupa ülkelerinde de Dev-

rimci Alevi Komiteleri tarz›nda ör-

gütlenme ihtiyac›m›z vard›r. Bu ihti-

yaca cevap verecek olanlar, öncelik-

le Alevi örgütlerinde çal›flan ilerici,

devrimcilerdir. 

Bilmeliyiz ki, örgütlü olmad›¤›-

m›zda, birlikte hareket etmedi¤imiz-

de, da¤›n›k olarak tek bafl›na Alevili-

¤in özünü savunmaya çal›flmak, o

özü korumaya yetmeyecektir. Örgüt-

lü hareket etmedi¤imizde, tek bafl›na

do¤rular› savunmak, do¤rular› hakim

k›lmaya yetmeyecektir. Bu nedenle

de, Alevilik ad›na do¤ru düflüncelere

sahip olsak ve bunlar› bulundu¤u-

muz yerlerde savunuyor olsak bile,

bu düflüncelerin örgütlü hareketi

içinde yeralm›yorsak, görevimizi ye-

rine getirmifl olmay›z. 

Alevili¤in sömürü ve zulüm dü-

zenlerine pazarlanmas›na karfl› olan

Alevilerin olmas› gereken yer, Dev-

rimci Alevi Komiteleri'dir. 

Avrupa'da da
Alevili¤in Özünü

Korumak ‹çin
Birleflelim

AVRUPA’dakiB‹Z

Veysel Akp›nar Vefat Etti 
Almanya’da 18 Haziran gecesi Veysel

Akp›nar geçirdi¤i kalp krizi sonucu hayat›n› kay-

betti. 1996 y›l›nda katledilen Meral Akp›nar’›n

abisi olan Veysel Akp›nar için 20 Haziran günü

Frankfurt Alevi Kültür Merkezi'nde anma düzen-

lendi. Anmaya baflta ailesi ve Halk Cephesi olmak

üzere dostlar› ve arkadafllar› kat›ld›. Anmada, Halk Cephesi

ad›na yap›lan konuflman›n ard›ndan anmaya kat›lanlar duygu

ve düflüncelerini anlatt›lar. Anmaya 120 kifli kat›ld›. 

VVeeyysseell AAkkpp››nnaarr 2222 HHaazziirraann ggüünnüü ddeeffnneeddiillddii

Veysel Akp›nar’›n cenazesi defnedilmek üzere 22

Haziran günü Türkiye’ye getirildi. ‹stanbul’da ilk olarak,

kuruluflunda kendisinin de eme¤i geçti¤i Karanfiller

Kültür Merkezi’nin önüne getirilerek burada k›sa bir

konuflma yap›ld›. Ard›ndan evinin önüne götürüldü.

Evinin önünde mahalle halk›ndan helallik al›nd› ve

Sar›gazi'ye do¤ru otobüslerle yola konuldu. Mezarl›kta

“Veysel Akp›nar'› unutmayaca¤›z Karanfiller Kültür

Merkezi” pankart› aç›ld›. 

Karanfiller Kültür Merkezi ad›na yap›lan aç›klamada

“Yaflam›na çok fley s›¤d›rd›. Gözalt›lar, iflkenceler, tut-

sakl›klar yaflad›. Yaflad›¤›  hiçbir fley onu do¤rulardan,

gerçeklerden uzak düflüremedi” denildi.

Yunanistan: Liman iflçilerinden grev
Yunanistan’›n en büyük liman› Pire'deki iflçiler hükü-

metin kemer s›kma politikalar›n› protesto ederek grev

yapt›lar. Liman iflçileri iskelenin önünde etten duvar olufl-

turarak turistlerin feribotlara biniflini engellediler. 

Hükümet ise seyahat planlar› iptal olan turistlere tazmi-

nat ödenece¤ini aç›klamak zorunda kald›. Öte yandan de-

miryolu iflçileri ve devlet televizyonu çal›flanlar› da bir

günlü¤üne ifl b›rakt›.

Brüksel'de Teflekkür Yeme¤i
Belçika'da DHKP-C'nin 11 y›ll›k davas› kapsam›nda yar-

g›lanan devrimcilerle dayan›flma kampanyas›na kat›lanlar

için, Belçika Halk Cephesi ve ‹fade-Örgütlenme Özgürlük

Komitesi (CLEA) taraf›ndan Schaerbeek'teki "De Kattepoel"

isimli flaman derne¤inde bir teflekkür yeme¤i düzenlendi. Ye-

me¤e, Belçika'n›n birçok ilerici-demokrat siyasetçi, bilim ada-

m› ve DKÖ temsilcisi kat›ld›. Yemekte DHKP-C davas› sa-

n›klar›ndan Musa Aflo¤lu ve Bahar Kimyongür de yer ald›lar.

CLEA temsilcisi Daniel Flinker, Türkiyeli devrimcilere sahip

ç›kanlara teker teker teflekkür ederken, ifade ve örgütlenme

mücadelesinin devam edece¤ini belirtti. San›klar ad›na Bahar

Kimyongür ise dava boyunca Türkiyeli devrimcilere gönül

verip yaflamlar›n› yitiren Belçikal› sosyalistlerinin an›s›n› ha-

t›rlatt›. Yeme¤e 150 kifli kat›ld›. 
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Kritik!
Kritik bir dönemde ‹stanbul Harp Akademileri Komutanl›-

¤›’nda toplanan kritik MGK, kritik kararlar ald›. 

Toplant› sonras›nda yap›lan aç›klamada, bu kritik zamanda

al›nan kritik kararlar›n uygulanmas›n›n da kritik bir önem tafl›-

d›¤› vurguland›. 

Belki inanmayacaks›n›z ama, bu kritiklerin hepsi, 24 Hazi-

ran’daki MGK toplant›s› haberini sunan telvizyonlar taraf›n-

dan kullan›ld›... Demek durum gerçekten KR‹T‹K!? 

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

Kötü artist Cemil
Askerlerin cenaze töreninde a¤la-

yan bir bakan vard›: Cemil Çiçek. 

BBiirr kkaattiilliinn ggöözzyyaaflflllaarr››nnaa yyaakk››nn

ççeekkiimm yap›yordu kameralar. Ama o

kadar yak›n çekim yap›nca da a¤la-

man›n pek yapmac›k oldu¤u da s›r›t›-

verdi.. 

Cemil Çiçek beceremiyor bu ifli.

Bülent Ar›nç’tan ve Fethullah Ho-

ca’dan ders almal› bu konuda... 

‹ÇSEL OLGU
TTÜÜSS‹‹AADD,, ““TTüürrkk--AAmmeerriikkaann iilliiflflkkiilleerrii iiyyii ggöö--

rrüünnmmüüyyoorr”” ddiiyyoorr.. AAKKPP’’yyee ““uuflflaakk oolldduukkllaarr››nn››””

hhaatt››rrllaatt››yyoorr:: TÜS‹AD Baflkan› Ümit Boyner Was-

hington’da ABD D›fliflleri Bakan› Hillary Clin-

ton’la görüfltükten sonra flu aç›klamay› yapm›fl:

“Türk-Amerikan iliflikilerinin... bozulmas› sür-

dürülebilir de¤il. AABBDD,, bbiizziimm iiççiinn öönneemmllii,, bbiizz ddee

AABBDD iiççiinn öönneemmlliiyyiizz....” 

Ne kadar veciz bir aç›klama. Biz ABD’nin için-

deyiz, ABD bizim içimizde... 

Ne demiflti Mahir Çayan:

“Emperyalizm içsel bir olgu durumuna geldi-
¤i için bu oligarfli içindedir.”

Mahir’in “emperyalizmin içsel bir olgu haline

gelmesi” sözlerinin anlam›n› çözmekte zorlanan-

lara, Boyner’in sözlerine bakmalar›n› önerebiliriz.



‹nternet üzerinden 2222

fuhufl sitesi kuran bir çeteye

karfl› Mu¤la’da göstermelik

bir operasyon yap›ld›. Gö-

zalt›na al›nan 6600 kifli ser-

best b›rak›ld›. 

B›rak›lan çete liderinin

MMuu¤¤llaa’da 225500 vviillllaass››,, 112200

iiflflyyeerrii,, say›s›n› bilemedi¤i

kadar çok arsalar›, banka-

larda yüklü miktarlarda pa-

ras› var. 

Bu serveti nas›l kazand›?

Bunlar› kazan›rken, bu ülke-

nin polisi ne yap›yordu?

Dünya çap›nda yap›lan

bir araflt›rmaya göre, 44 mmiill--

yyoonn internet sitesinin yyüüzzddee

3377''ssiinnii ppoorrnnooggrraaffiikk sitele-

rin oluflturdu¤u ortaya ç›kt›.

Say›lar› oonn bbiinnlleerrii bulan

pornografik sitelerin yüzde

9900'›n›n bedava oldu¤u be-

lirtiliyor bu araflt›rmaya gö-

re. 

‹nternette say›lar› on

binleri bulan, ücretsiz olan

ve hemen herkesin kolayca

ulaflabilece¤i bu siteler, ku-

ku yok ki, halklar›n de¤er-

lerine yönelik bir sald›r› ni-

teli¤indedir. 

Ve bu sald›r›, bu sitelere

fiilen göz yuman, örtülü

olarak teflvik eden devletle-

rin himayesindedir. 

Milyonlarca insan› dev-

letin korumas›nda yozlaflt›-

r›yor, ahlaks›zl›¤› meflrulafl-

t›r›yorlar. Kuflkusuz yozlafl-

ma bu sistem içinde normal

kabul edilendir. Aç›kças›,

devletin gözetiminde, inter-

net siteleri üzerinden fuhufl

ve her tür sapk›nl›k serbest

hale getirilmifltir.

Yozlaflma aç›k ki, em-

peryalizm ve iflbirlikçileri-

nin himayesindedir. Yozlafl-

may› yayacak her tür araç

emperyalistler taraf›ndan

yarat›lm›fl ve kullan›ma su-

nulmufltur.

BBiirriinncciissii; emperyalistler

fuhuflu, ahlaks›zl›¤›, sap-

k›nl›¤› para kazan›lacak dev

bir sektör olarak görmekte-

dirler. Nitekim insanlar için

daha iyi alanlarda kullan›la-

cak internete her tür sapk›n-

l›k bu amaçla sokulmufltur. 

‹‹kkiinncciissii;; emperyalistler

ve iflbirlikçileri yozlaflmay›

ve yozlaflt›rmay› ezilenlere

karfl› bir silah olarak kulla-

n›yorlar.

O nedenle bu tür sapk›n-

l›klar, fuhufl, yozlaflt›rma

insanlar›n günlük yaflam›-

na, iflyerlerine, evlere kadar

sokulmufltur.

Bugün fuhufl ve her tür

sap›kl›¤› yapt›rmak serbest-

tir. Yüzbinlerce internet si-

tesi aç›ktan ahlaks›zl›¤›

yaymakta ve bunlar›n nas›l

ve kimler taraf›ndan kurul-

du¤u bilinmektedir. Bilin-

mesine karfl›n izin veril-

mektedir bu sitelere ve ya-

y›nlara. 

Emperyalist sistem, ger-

çek anlamda siyasi ve tek-

nik olarak bunlar› engelle-

meye çal›flmamaktad›r.

‹stese, bunu yapabilecek

durumdad›rlar. 

Yozlaflt›ranlar, siteler

kurup fuhufl ve sapk›nl›k

yapt›r›rken, yozlaflt›rmaya

karfl› ç›kanlar, ahlaks›zl›¤›n

yay›lmas›na, gençli¤in yoz-

laflt›r›lmas›na karfl› ç›kan

devrimciler y›llard›r hapis-

hanededirler. Ve yüzlerce

y›ll›k a¤›r hapis cezalar› ile

yarg›lanmaktad›rlar. Aç›kça

görülüyor ki, düzen fuhufla,

yozlaflt›rmaya karfl› ç›kan-

lara sald›rmakta, yozlaflt›-

ranlar› ise korumaktad›r.

Yozlaflma, emperyalizm ve 
iflbirlikçilerinin himayesinde

Halk›m›zdan ö¤renelim:
Bolivyal› maden iflçilerinin grevleri, direnifl-

leri s›ras›nda barikatlar kurup, dinamitlerle diren-

mesi, ülkemizde hep “bizimkiler de böyle diren-

se” diye izlenilmifltir. 

Herfley kendi koflullar›nda yerli ve etkilidir.

Bak›n, bizim köylülerimiz de geçti¤imiz günler-

de, direnenler için herfleyin bir silah olabilece¤i-

ne yeni bir örnek katt›lar. 

Hatay’›n Tekebafl› köylüleri, topraklar›na rüz-

gar santrali kurmak isteyen tekellere karfl› dire-

nirken, çevik kuvvetin sald›r›s›na u¤rad›lar. Po-

lis, her zaman oldu¤u gibi, biber gaz› s›kt› köylü-

lere karfl›. ‹lk kez biber gaz›yla tan›flan köylüler,

cevab›n› vermekte gecikmediler. Köylüler, sal-

d›rganlara karfl› kendilerini,

ddeettaann ((ssiinneekk iillaacc››)),, ppuull bbiibbeerr,, hhoorrttuumm vvee

kkaazzmmaa kküürreekkllee savundular. 

Köylüye, Çobana 
Top At›fl› Serbest!

Ülkemizde hukukun ve insan haklar›n›n ne

durumda oldu¤unu görmek için sadece burjuva

bas›ndan al›nm›fl afla¤›da flu paragraf› okuman›z

yeterlidir:

“Tekeli hudut taburuna giden Baflbakan Erdo-

¤an’a Tümgeneral Kaya flu bilgileri verdi: ‘Sald›-

r› gecesi ilk görüntü al›nan bölgelere top at›fl› ya-

p›ld›. Karfl›l›k gelmeyince çoban, köylü ya da ka-

çakç› san›ld›.” (21 Haziran 2010, Sabah

Demek ki, orada geçerli olan TC yasalar›na gö-

re, çoban, köylü ve kaçakç›lar›n üzerine ne olup ol-

mad›¤›n› bilmeden top at›fl› yapmak serbest! 

‹ki haber, bir sonuç:
11.. HHaabbeerr:: Almanya’da 11.5 milyon kiflinin

yoksulluk s›n›r›nda oldu¤u aç›kland›. 

22.. HHaabbeerr:: Almanya’da demiryollar›ndan çal›-

nan raylarda son aylarda art›fl görüldü. 

BBiirr ssoonnuuçç:: Burjuvazi halktan çal›nca, mutlak

olmasa da, halk da çalacak bir yer arar.  Yoksul-

lar dünyas›yla h›rs›zl›k dünyas› aras›ndaki çizgi

incedir ve bu do¤ald›r. 

SÖZ!
Nedenleri de¤ifltirmedikçe, sonuçlar›n

de¤iflece¤ini sanmak ahmakl›kt›r.

Einstein

27 Haziran
2010
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Ülkemizde Gençlik

E¤itim ve para söz konusu oldu-

¤unda hep anayasan›n o ilgili mad-

desi gelir akl›m›za: ""EE¤¤iittiimm BBiirr

HHaakktt››rr vvee PPaarraass››zzdd››rr.."" 

Böyle belirtilmesine ra¤men tut-

tu¤umuz kalemden yazd›¤›m›z ka-

¤›da kadar her fleye para öderiz.  

Kimi üniversitelerde al›nan

transkript paras› ve hemen her okul-

da al›nan karne paras› ö¤rencileri ve

velileri zor durumda b›rak›yor. Bu

durum veliler taraf›ndan tepkiyle

karfl›land›¤› zaman Milli E¤itim Ba-

kanl›¤› taraf›ndan "karne paras› ver-

meyin” deniliyor.

Peki, bu uygulamadaki keyfiyet

Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan yap›-

lan aç›klamalara ra¤men nereden

geliyor? 

Elbette ki cevab› aç›k

ve nettir. Milli E¤itim

Bakanl›¤› bu aç›klamala-

r› yap›yorken di¤er taraf-

tan okullarda ba¤›fl para-

s› toplanabilece¤ini söylüyor. Bu

durumda da okullarda, velilerden

ba¤›fl paras› ad› alt›nda binbir ge-

rekçeyle sürekli para toplan›yor.

Okullar›n devletin karfl›lamas› gere-

ken bir çok gideri velilerin üzerine

y›k›l›yor. Ö¤rencinin e¤itimle ilgili

ihtiyaçlar› okul müdürleri taraf›n-

dan ““ööddeenneekk yyookk”” denilerek veli-

lerden toplan›yor. Tabii ki karne pa-

ralar› da toplanan bu paralardan bi-

ri. 

Üniversitelerde ise karne olma-

d›¤› için ö¤renciler not dokümanla-

r›n› (transkript) fakülte dekanl›kla-

r›na baflvurarak al›yorlar. Baz› üni-

versitelerde ise transkriptler para

karfl›l›¤› veriliyor. Yani üniversite-

den üniversiteye farkl›l›k gösteren

bir uygulama hayata geçiriliyor.

Görüldü¤ü gibi ülkemizde e¤i-

timden kar elde etmek için en ufak

bir ayr›nt› bile kaç›r›lm›yor. Ö¤ren-

cilerin sene boyunca binbir zorluk-

larla s›navlardan geçirilerek ald›¤›

notlar ve belgeleri para karfl›l›¤›nda

veriliyor.

Bu paralar tek bafl›na ele al›nd›-

¤›nda küçük miktarlar olarak görü-

lebilir ancak her gün karne paras›,

s›nav paras›, temizlik paras› derken

küçük küçük denilebilecek miktar-

lar ailelerimiz için önemli bir mik-

tara dönüyor. Her y›l karne paras›

ödeyemedi¤i için karne verilmeyen,

s›nava al›nmayan, dersten ç›kart›lan

çok say›da örneklere tan›k oluyo-

ruz. 

Devlet kendi yasalar›na göre

okul ça¤›ndaki gençlerin e¤itim

yapmalar›n› güvence alaca¤› yerde,

e¤itimi paral› hale getirerek e¤itim

hakk›m›z› gasp ediyor.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

‘TRANSKR‹PT’ VE 
KARNE PARALARI
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