
17 yafl›nda idam edilen Erdal Eren’e gözyafl› döken Erdo¤an
17 Yafl›ndaki hasta tutuklu Abdullah Akçay’› katletti

Kürt Halk›na 
Kendi Kaderini Tayin Hakk›

Tan›nmal›d›r!

Kimse e¤ip bükmesin!
Kimse inkarda, demagojide ›srar etmesin!
Kürt Sorunu’nun Tek Bir Çözümü Vard›r:

* Oturma Eylemlerine Kat›lal›m
* ‹mza Kampanyas›na Kat›lal›m
* AKP Önlerinde Her Hafta Yap›lan Eylemlerde 

Gericili¤in Karfl›s›na Ç›kal›m
* Bin Mektup, Bin Kitap Ça¤r›s›na Destek Verelim
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Demokratik Mücadele Hakk›n› Savunmak ‹çin
Hukuksuzlu¤un Adaletsizli¤in Karfl›s›na Dikilmek ‹çin

24 Y›ld›r, Zulme U¤rayan Herkesin Yan›nda Olan

TAYAD’l›lar›n Yan›nda 
Olmak ‹çin 



HHaallkk CCeepphheessii ÖÖzzeell SSaayy››ss›› OOllaarraakk YYaayy››nnllaannaann

“EYÜP BAfi EMPERYAL‹ST SALDIRGANLI⁄A KARfiI
HALKLARIN B‹RL‹⁄‹ SEMPOZYUMU
BELGELER KONUfiMALAR”
KKiittaabb››nnddaa,, YYeerraallaann KKoonnuullaarrddaann BBaazz››llaarr›› fifiuunnllaarrdd››rr::

-- OORRTTAADDOO⁄⁄UU kkoonnuussuunnddaa;;

“Ortado¤u’da emperyalist ve Siyonist sald›r›lar nas›l geliflti?” 

“Ortado¤u’da anti-emperyalist mücadele tarihi”

“Ortado¤u’daki direnifl örgütleri aras›ndaki birlik” 

“Filistin... Irak... Lübnan direnifllerinde anti-emperyalist bilinç...

-- FFiilliissttiinn’’ddee yyaaflflaannaann iiçç ssoorruunnllaarr nnaass››ll aaflfl››llmmaall››dd››rr??

-- LLAATT‹‹NN AAMMEERR‹‹KKAA DDiirreenniiflfl TTaarriihhii iillee iillggiillii;;

“Emperyalizme karfl› mücadelede Latin Amerika’n›n yeri” 

-- EEMMPPEERRYYAALL‹‹ZZMMEE kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee

“Tüm dünyada emperyalizme karfl› verilen s›n›fsal ve ulusal

mücadeleler hakk›nda” tart›flma

- AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt bbiirr cceepphheeyyii nnaass››ll kkuurraabbiilliirriizz??

Halk Cephesi
Avrupa Sosyal Forumu Sunumlar› 

Kitapç›¤›nda yer alan metinler:

- BBurjuva DDemokrasisinin AAynas›: KKara LListeler

- EE¤itim vve ÖÖrgütlenme

- KKonut SSorunu vve YY›k›mlar

- ““Eme¤in AAvrupas›” AAldatmacas› VVe 

Avrupa’da ‹‹flçi VVe MMemur Sendikalar›n›n DDurumu

- TTecrit ‹‹nsanl›k SSuçudur? HHapishanelerde TTecrite KKarfl› 

Her Türlü YYöntemle DDirenmek MMeflrudur

- KKültür, BBilim vve SSanat

- ‹‹nanç ÖÖzgürlü¤ü vve SSorunlar›m›z
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
3300 TTeemmmmuuzz--55 AA¤¤uussttooss

““DDeevvrriimmcciinniinn bbiirr bbaarrddaakk ssuu vveerreennee ddee  iihhttiiyyaacc›› vvaarr......””

Ali TTar›k KKoço¤lu

Semra, 27 Temmuz 1978 Kütahya-
Domaniç do¤umluydu. 1996 ortala-
r›nda devrimci mücadeleye kat›ld›. F
Tiplerine karfl› Bursa’da açl›k grevi
yaparken tutukland›. Direniflini içeri-
de de sürdürdü. Kartal Özel Tip Ha-
pishanesi’nde 6. Ekipde ölüm orucu-

na bafllad›. 30 Temmuz 2002’de  ölümsüzleflti. 

5 A¤ustos 1997’de Ordu Fatsa Çöteli
köyü yak›nlar›nda oligarflinin askeri
güçleriyle ç›kan çat›flmada flehit düfltüler. 

Ali Haydar Çakmak,  1973 Ma-
latya Arguvan do¤umluydu. Gazi’nin
gecekondular›nda büyüdü. Liseli Dev-

Genç’te görevler ald›. Gazi ayaklanmas›-
n›n genç önderlerinden biri oldu.

Bülent Pak, 1958 Eskiflehir do¤umluydu. Mücadelesi 1974’ten itiba-
ren devrimci hareketin tarihiyle içiçe geçmifl bir devrim emekçisiydi. Y›llar-
ca tutsak kald›. Son olarak 1995’de üç yoldafl›yla birlikte Buca Hapishane-
si'nin duvarlar›n› aflarak Sivas da¤lar›na ulaflt›.

AAllii HHaayyddaarr
ÇÇAAKKMMAAKK ((VVeeyysseell))

BBüülleenntt PPAAKK
((SSiinnaann))

31 Temmuz 1980’de Ordu’nun
Aybast› ilçesi Kabatafl’ta faflistler
taraf›ndan katledildiler. Yusuf
1925, Adem 1941, Fatma ise
1945 do¤umluydu.

4 A¤ustos
1994’de ‹stanbul
Ba¤c›lar’da kuflat›l-
d›klar› üste 6.5 sa-
at süren direnifl
sonunda flehit
düfltüler.

Hüseyin ASLAN, 1972 Sivas Zara do¤umluydu. 90’da DEV-GENÇ’le
tan›flt›. ‹stanbul’da mahalli bölgelerde görev ald›. Güner fiAR, 1969 do-
¤umluydu. 1988-89’da DEV-GENÇ’li olarak illegal faaliyet yürüttü. Özlem
KILIÇ, 1975 Sivas do¤umluydu. 1992’de 17 yafl›nda Ankara Liseli DEV-
GENÇ yöneticileri aras›ndayd›. 93’de üçü de halk›n adalet özlemlerine ce-
vap olmak için yeni görevler üstlendiler. 

31 Temmuz 1993’de Mersin Silifke k›r-
sal alan›nda jandarma ile ç›kan çat›flmada
flehit düfltüler. 

1961 Adana Osmaniye do¤umlu Ta-
r›k Koço¤lu, 12 Eylül öncesi mücadele saf-
lar›na kat›lm›flt›. Sonras›nda on y›ll›k tut-
sakl›k süreci vard›. 1991’de tahliye oldu,

flehit düfltü¤ünde Akdeniz Bölgesi siyasi sorumlusuydu. 
1970 Dersim do¤umlu Mustafa Sefer, çocuk denilebilecek yaflta mücadele-

ye kat›ld›. 1990’da kamp çal›flmalar›nda yer ald›. 92’de tutsak düfltü. 93 fiuba-
t›’nda Nevflehir Hapishanesi’nden özgürlük eylemiyle ç›kt›. fiehit düfltü¤ünde
komutan yard›mc›s› idi. 

YYuussuuff TTEECC‹‹MM AAddeemm TTEECC‹‹MM FFaattmmaa ÖÖZZÇÇEELL‹‹KK

Londra’da Ana-
dolu Halk Kül-
tür Merkezi’nin
yöneticilerin-
dendi. 30
Temmuz
2001’de inti-

har ederek aram›zdan ayr›ld›. 

HHaayyddaarr AAKKDDEEMM‹‹RRSSeemmrraa BBAAfifiYY‹‹⁄⁄‹‹TT

12 Eylül öncesi örgütlü mü-
cadele içinde yerald›. Tut-
sak düfltü. Hapishaneden
ç›kt›ktan sonra da ‹stanbul
ve Sivas'ta devrimci hare-
ketin geliflip güçlenmesi
için önemli katk›lar› oldu. 4

A¤ustos 1993’de geçirdi¤i kalp krizi sonu-
cu aram›zdan ayr›ld›. 

AAllii KKAAÇÇAARR

AALL‹‹ TTaarr››kk KKOOÇÇOO⁄⁄LLUU MMuussttaaffaa SSEEFFEERR   

‹stanbul Çeliktepe Sa-
nayi Mahallesi’nde 4
A¤ustos 1980’de
Faflist Teröre Karfl› Mü-
cadele Kampanyas›
çerçevesinde gerçeklefl-
tirilen bir eylem s›ra-

s›nda flehit düfltü.

AA.. TTuurrgguutt YYIILLMMAAZZ

‹stanbul’da bulundu¤u evde
kazayla silah›n atefl almas›
sonucunda 4 A¤ustos
2003’de aram›zdan ayr›l-
d›. Henüz 17 yafl›nda dev-
rimci bir liseliydi. O yafl›nda
kaç kez iflkencelerden geç-

mifl ve her seferinde kavgaya devam demiflti. 

OOkkaann YYIILLDDIIRRIIMM

Engels, Marksla birlikte proletaryan›n
teorik ve pratik önderi, ö¤retmeniydi. ‹lk komünist örgütlenme-
de, ilk Enternasyonalde ve dünya devrimcilerine yüzelli y›ld›r
yol gösteren eserlerde onun imzas› vard›r. 1820’de Almanya’da
dünyaya gelen Engels, barikatlarda savaflt›, say›s›z teorik eser
yazd›. 5 A¤ustos 1895’de aram›zdan ayr›l›rken, yüzy›llarca yolu-
muzu ayd›nlatacak bir teori ve pratik b›rakt› arkas›nda. O, sos-
yalizmin hiç sönmeyecek meflalesidir. 

HHüüsseeyyiinn AASSLLAANN GGüünneerr fifiAARR ÖÖzzlleemm KKIILLIIÇÇ

Yoldafllar›n›n ve onu tan›yanlar›n anlat›m›ndaki

ortak yan; Özlem’in ba¤l›l›¤›, olgunlu¤u, çal›flkanl›-

¤›,  fedakarl›¤›,  gibi nitelikleridir. Bu nitelikler belli

bir yafl›n üzerindeki insanlara özgü gibi görülür.

Ama öyle de¤ildir. Özlem flehit düfltü¤ünde henüz 19 yafl›ndayd›.  

Bir Silahl› Devrimci Birlikler üyesi olarak destans› bir direniflle

flehit düfltü. 19 yafl›ndayd› ve SBD üyeli¤inden önce de bir dönem

k›r gerillas›nda bulunmufltu. Ondan önce hem legal hem illegal alan-

da çal›flmas› vard›. Bu kadar zamana bu kadar fley nas›l s›¤m›flt›? Üs-

telik bu kadar zamana s›¤anlar  bunlarla da s›n›rl› de¤ildi. Lise y›lla-

r›nda Liseli Dev-Genç'in sorumlulu¤unu yapm›flt›. 

Yoldafllar› Özlem’i flöyle anlat›yordu: “Sürekli düflündü¤ü

fley; ‘‘LLiisseellii DDeevvrriimmccii GGeennççlliikk’’iinn  iinnssaannaa iihhttiiyyaacc›› vvaarr vvee bbeenn iinn-

ssaann yyeettiiflflttiirrmmeelliiyyiimm’’ idi. ‹lgilendi¤i insanlarla da bu temelde il-

gilenir, ö¤retmeye çal›fl›rd›. En küçük sorunumuza dahi kafa yo-

rar, ama mutlaka çözerdi.”

Özlem'le de k›sa bir süre, birlikte çal›flt›k. Özlem'in en be-

lirgin yan› t›pk› mütevazili¤i gibi yaflam›n›n her an›na yay›lm›fl

coflkusudur. 

“Gazetemize; ‘o benim ekme¤im, suyum. Onunla besleniyo-

rum’ diyordu. Gazeteyi al›r almaz buldu¤u her f›rsatta okumaya ça-

l›fl›r ve her zaman ilk o bitirirdi. Gazetenin önemini onunla kavra-

d›m. Sorun çözücüydü. Ona bir sorunumuzu anlatt›¤›m›zda mutlaka

çözüm bulaca¤›na inanarak anlat›yorduk.”

Özlem’e duyulan bu güven bofluna de¤ildir. Ve bu güven 19 ya-

fl›nda yarat›lan bir kahramanl›kta en somut ifadesini bulmufltur.

Devrimci hareketin “Em-
peryalizme, Faflizme,
Pahal›l›¤a ve ‹flsizli¤e
Karfl› Mücadele” kam-
panyas› çerçevesinde 1
A¤ustos 1979’da bir
ya¤ kamyonunun kaç›r›-

larak halka da¤›t›lmas› eyleminde polis
taraf›ndan vurularak katledildi.

HHüüsseeyyiinn TTAAfifi

‹‹ÇÇ‹‹NNDDEEKK‹‹LLEERR

� 2266 MMaayy››ss vvee DDüüzzeenn SSeennddiikkaacc››ll››¤¤››

� MMeerryyeemm ÖÖzzssöö¤¤üütt’’ee ÖÖzzggüürrllüükk

� SSiivviill AAnnaayyaassaa MMaassaallllaarr››

� RRööppoorrttaajj:: PPaavvllooss AAnnttoonnooppoouullooss

� 22001100’’ddaa KKööyy EEnnssttiittüülleerrii

� TTeekkeellccii TTüüccccaarrllaarr››nn ‹‹hhttiiyyaacc›› OOllaann

KKaammuu HHaassttaannee BBiirrlliikklleerrii

� BBüüyyüükk ‹‹nnssaannll››kk ‹‹flflssiizz

� ÇÇaa¤¤mm››zz››nn KKöölleelliikk HHuukkuukkuu:: 

GGüüvveenncceessiizzlliikk

� GGööççüükk AAlltt››nnddaakkii 

YYaarraall›› BBiilliinnççlleerriimmiizz

AAnn››llaarr›› MMiirraass››mm››zz
Özlem  KILIÇ: “‹nsana ihtiyaç var
ve ben insan yetifltirmeliyim”

Friedrich ENGELS    

ÇIKTI
ÇIKTI

ÇIKTI
ÇIKTI

ÇIKTI



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
18 Hem iflkenceci hem piflkin:

“Ben görevimi

yap›yorum”...

20 Hasta tutsaklar› sahiplenmeyi

sürdürece¤iz

21 Tecrit ve TAYAD Bölüm- 4

24 Referandum aldatmacad›r...

27 Halka s›k›lan her kurflunda

akla ilk polis gelmelidir...
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11 Sark›k b›y›kl›lar ve eli

tesbihliler...

12 TAYAD’l›lar 41 gündür tutsak...

13 8 TAYAD’l› tahliye edildi...

14 Zulmün elinden 8 TAYAD’l›y›

çekip ald›k

17 17 yafl›nda idam edilen Erdal

Eren’e gözyafl› döken Baflbakan,

17 yafl›ndaki hasta tutuklu

Abdullah Akçay’› katletti...

44 Sorunlar›m›z

Çözümlerimiz:

Üniversiteye giriflte

tercih sorunu....

45 Gençlik

Federasyonu’ndan:

Birkaç dakikal›k s›navlara

s›¤d›r›lan gelecek...

46 Haberler...

49 Adalet: Hakikat ve adalet

komisyonu mu?

50 Avrupa’da YYürüyüfl

51 Avrupa’daki BBiz:

Teslim alam›yorsan,

bafle¤diremiyorsan

cezaland›r...

52 Yeni DDe¤inmeler

53 Nas›l BBir Yaflam:

Birbirimizle de¤il,

haks›zl›klara karfl› kavga

etmeliyiz

54 Hatay ve Mersin Kazanl›

Evvel Temmuz

festivalleri...

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

TAYAD’l›lar
Onurumuzdur...

Kürt halk›na
özgürlük...

Yozlaflmaya Karfl› Halk Pikni¤i
TAR‹H: 25 Temmuz 2010 Pazar

Yer: ‹stanbul Gülsuyu Son Durak Orman
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Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i
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K
ürt sorunu üzerine çok fley söy-

leniyor ancak asl›nda bir çö-

zümsüzlük içinde dönülüp durulu-

yor. Art›k herkes görmelidir ki, ddee--

mmookkrraassiicciilliikk ooyyuunnuunnuunn eenn ggeenniiflfl

hhaallii de, AB çerçevesi de Kürt soru-

nunun çözümü için yeterli de¤ildir.

Herkes görmelidir ki, Kürt sorunu-

nun sistem içinde çözümü yoktur.

Sistem içindeki çözümün s›n›r›, TRT

fiefl’tir, hak k›r›nt›lar›d›r, ötesini iste-

yen, mücadelesini ve politikalar›n›

ona göre flekillendirmelidir. 

K
ürt sorununda tart›flmalar› belir-

sizliklerden, çarp›tmalardan,

demagoji sahas› olmaktan kurtarmak

için, Kürt sorununa dair her türlü tar-

t›flman›n, teorinin, politikan›n en ba-

fl›nda “çözüm”den ne kastedildi¤i

ortaya konulmal›d›r. KK‹‹MM‹‹NN ‹‹ÇÇ‹‹NN,,

kkiimmiinn çç››kkaarrllaarr››nnaa ggöörree bir çözüm-

den söz ediyoruz? 

O
rtada bir sorun varsa, her s›n›f

kendi ç›karlar› temelinde bir çö-

züm formüle eder. Kürt sorununa çö-

zümde de, hhaallkk››nn ççöözzüümmüüyyllee oollii--

ggaarrflfliinniinn ççöözzüümmüü ayn› olamaz. Dev-

rimcilerin, yurtseverlerin çözümüy-

le, Amerikan ve Avrupa emperyaliz-

minin çözümleri de ayn› olamaz. Ne

tam burjuvazinin, ne tam halk›n ç›-

karlar›n› yans›tmas›n diye flekillen-

dirilecek bir fomülasyon ise, çözüm

olmayacakt›r. 

Ö
calan tam bir y›l önce bugünler-

de (5 Temmuz 2009) Kürt soru-

nunu “AKP çözemezse ABD çözer”

diyor ve flunlar› ekliyordu: “ABD al-

ternatifi Kürtleri destekler, ‹srail

destekler”. Do¤rudur, Amerika bir

biçimde çözer. Avrupa Birli¤i de çö-

zer (ki nitekim kendince çözmüfltür

de). Sorun, bu çözümlerin, bizim

aç›m›zdan, Kürt halk› aç›s›ndan,

PKK aç›s›ndan, Türkiye halklar› aç›-

s›ndan, devrimciler aç›s›ndan bir çö-

züm olup olmad›¤›d›r.  

B
iz “Kürt sorunu çözülmelidir”

dedi¤imizde, aç›k ki, nas›l olur-

sa olsun çözülsün demiyoruz. Kürt

halk›n›n ulusal talepli mücadelesinin

tamamen yok edilmesi de bir “çö-

züm”dür, ama bu çözüm halklar›n

çözümü de¤ildir. Bu çözüm emper-

yalizmin ve iflbirlikçilerin çözümü-

dür. Denilecektir ki, “yoketmek çö-

züm müdür?!” Bunun cevab›, çözü-

me kimin gözüyle bakt›¤›n›zdad›r.

Emperyalistlerin ve oligarflinin gö-

zünden, evet, ulusal kurtulufl müca-

delelerini ezmek, yoketmek “ulusal

sorunlar›n” çözümü olarak kabul

edilmifltir hep. 

N
itekim, yak›n zamanda Sri Lan-

ka’da Tamil halk›na ve onun ör-

gütlü gücüne karfl› gerçeklefltirilen

büyük yoketme sald›r›s›n›, emperya-

listler ve iflbirlikçileri ““TTaammiill ssoorruu--

nnuunnuunn ççöözzüümmüünnddee bbüüyyüükk aaflflaammaa””

olarak gördüler. 

E
mperyalistler ve iflbirlikçiler için

çözümün tam çerçevesi; ulusal

ve sosyal kurtulufl mücadelelerinin

askeri veya siyasi yollardan tasfiye-

sidir. Her ikisi de ayn› kap›ya ç›kar

emperyalizm için. Aslolan, ulusal ta-

lepleriyle siyasi arenaya ç›kan bir

hareketi ve halk›, ulusal kurtulufl ta-

lebinden vazgeçirip daha geri bir

çizgiye çekebilmektir. Bunun için

gerekti¤inde en büyük katliamlara,

gerekti¤inde o güne kadarki en “ra-

dikal” reformlara baflvurulabilir.   

B
u anlamda tekrar edersek; çö-

zümden söz eden “biz, halk aç›-

s›ndan bir çözümden sözediyoruz”,

veya “biz, oligarfli aç›s›ndan bir çö-

zümden söz ediyoruz” diye kimin

cephesinden bakt›¤›n› ortaya koy-

mak zorundad›r. 

O
ligarflinin ulusal sorundaki -do-

lay›s›yla Kürt sorunundaki- çö-

zümünün esas›n› gördük. Halk›n ç›-

karlar› temelinde bir çözüm nas›l

olur, nas›l olmal›d›r peki? ‹flte ulus-

lar›n -halk›n- kendi kaderini tayin

hakk›, bunun cevab›d›r.

K
ürt sorununda AKP’den flu veya

bu biçimde bir çözüm bekleyen-

ler, geliflmelere, gözlerinde at gözlü-

¤ü varm›flcas›na bakanlard›r.

AKP’nin sadece ve sadece demago-

jik bir kaç aç›klamas›n› ve TRT fiefl

gibi birkaç ad›m›n› görmektedirler.

Oysa, bu demeç ve ad›mlar, tama-

men faydac› ve hesapç›d›r. Bu ad›m-

lar, ezilen, bugüne kadar ulusal hak-

lar› gasp edilen, asimile edilen bir

halk›n haklar›n› tan›ma gibi bir poli-

tik ve ideolojik temele sahip de¤il-

dir. Tam tersine, AAKKPP iiddeeoolloojjiissii,,

KKüürrtt ssoorruunnuunnuunn iinnkkaarr›› üüzzeerriinnee flflee--

kkiilllleennmmiiflflttiirr.. Bu, dün böyleydi, bu-

gün de böyledir. 

A
KP, –at gözlü¤üyle bakanlar ›s-

rarla görmezden gelse de– bunu

say›s›z kez ortaya koymufltur. 

T
ayyip Erdo¤an’›n 24 fiubat

2004’te CNN Türk’te kendisine

sorulan “DEHAP’a karfl› bir Güney-

do¤u politikan›z var m›?” sorusuna

verdi¤i cevab› hat›rlatal›m:

“
Benim DEHAP’la bu noktada o

tür bir mücadeleye girmemin an-

lam› yok. SSoorruunnuunn tteemmeelliinnddee,, birin-

ci derecede, siyaset yatm›yor. Birinci

derecede, ekonomi yat›yor. Ekono-

mik imkâns›zl›klar siyasetin en bü-

yük malzemesi oluyor Güneydo-

¤u’da. Kürt ideolojisi üzerine infla

edilmifl bir siyaset tutmaz. Art›k siya-

sette ideolojiler dönemi bitmifltir.

Bunu vatandafl yutmaz. Vatandafl flu

anda bize iflsizli¤i nas›l giderecek-

sin, bunu soruyor. Siz doyurun karn›-

n› bak›n bakal›m ortada böyle bir

fley kal›yor mu?”

A
KP’nin ideolojisinde ve zihni-

yetinde, uulluussaall ssoorruunn,, uulluussaall

hhaakkllaarr,, aassiimmiillaassyyoonn gibi kavramlara

yer yoktur. E¤er, Erdo¤an zaman za-

man bu çizginin d›fl›nda sözler edi-

yorsa ve bunun d›fl›nda baz› ad›mlar

atm›flsa, bu ya emperyalistler tara-

f›ndan kendisine dikte edilen politi-

kalar›n hayata geçirilmesinin gere¤i-

dir ya da düpedüz oy kayg›s›yla bafl-

vurulan demagoji ve yöntemlerdir.

Düzen ‹çi Politikalar K›s›r Döngüye

Devrimci Politika Çözüme Götürür
– Çözümün anahtar›, Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’d›r –
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D
üzen içi çözüm beklentileriyle

AKP’nin as›l ideolojisini, zihni-

yetini görmemekte ›srar edenler,

Tayyip Erdo¤an’›n 2002 y›l›n›n Ara-

l›k’›nda Moskova ziyareti s›ras›nda

Kürt sorununun çözülmesini isteyen

bir Kürt iflçisine verdi¤i ““ddüüflflüünn--

mmeezzsseenn KKüürrtt ssoorruunnuu yyookkttuurr”” ceva-

b›n› da görmezden geldiler. 

Ç
özüm beklenen di¤er merkezlere

bakal›m. ABD'nin Irak'taki iflgal

yöneticisi olarak atad›¤› Paul Bre-

mer, 2003’te Amerikan Senato-

su’nda yapt›¤› bir konuflmada, Kürt

sorunu konusunda flu aç›klamay›

yapm›flt›: “Bu konularda çok ko-

nuflma yaptım. Bizim Kürt devletini

cesaretlendirmememizin nedeni,

Türkler istemedi¤i için de¤il, bbiizziimm

ççııkkaarrıımmıızzaa oollmmaaddıı¤¤ıı içindir. ”

Ö
calan, “AB çerçevesi yeterli-

dir” aç›klamas›n› takiben

2006’da da “Kürt sorununun çözü-

mü konusunda ileri sürdükleri flart-

lar›n Avrupa Birli¤i'nin (AB) ileri

sürdü¤ü flartlarla örtüfltü¤ünü” be-

lirtmiflti. (11-12 Kas›m 2006 Ülke-

de Gündem) Avrupa Birli¤i de son

olarak verdi¤i kararlarda, Türkiye

oligarflisinin Kürt sorunuyla ilgili

yapt›¤› düzenlemeleri yeterli buldu-

¤unu aç›klam›flt›r.   

K
ürt sorununun çözümü konu-

sunda, bu çerçevelerden, bu

beklentilerden ç›k›lmal›d›r. Abdullah

Gül’ün “önümüzde bir f›rsat var”

sözleriyle bafllayan sürecin üzerin-

den daha çok uzun zaman geçmedi.  

D
TP Genel Baflkan› Ahmet Türk,

AKP iktidar›yla yapt›¤› görüfl-

menin ard›ndan “mutluyuz umutlu-

yuz” aç›klamas›yla beklentilere ka-

p›y› aralam›fl, Kürt milliyetçi bas›n

““ rreessmmii ggöörrüüflflmmeelleerr bbaaflflllaadd››”” diye

bafll›k atm›flt›. DTP milletvekili Gül-

ten K›flanak “Koflullar›n bir bar›fl

f›rsat› yaratt›¤› tart›flmas›z bir ger-

çek.” diyordu o günlerde. 

B
u demeçlerin verildi¤i günlerde

ise biz flu uyar›y› yapmay› tarih-

sel görevimiz olarak gördük:

“
Ülkemizin tüm ilerici, devrimci

demokrat güçlerine, ayd›nlar›na

diyoruz ki, OOlliiggaarrflfliinniinn KKüürrtt HHaallkk››--

nn››nn SSoorruunnllaarr››yyllaa,, ÖÖzzlleemmlleerriiyyllee,, OOyy--

nnaammaass››nnaa ‹‹zziinn VVeerrmmeeyyeelliimm!!....”” 

B
u uyar›n›n devam›nda da flunlar›

söyledik: ““Unutmayal›m ki,

‘Çözüldü çözülecek, önemli ad›mlar

at›lacak...’ havas›, bugüne kadar de-

falarca yarat›ld›. Soral›m, muhase-

besini yapal›m; Bu havan›n yarat›l-

mas›ndan kkiimm kkaazzaannççll›› ç›k›yor?

Herkesi gerçe¤i görmeye ça¤›r›yo-

ruz: Emperyalizm ve oligarfli, bu

yolla, halklar›n ve ulusal nitelikli

hareketlerin düzen içi beklentilerini

sürekli olarak tazeliyor. Onlar›n iikkttii--

ddaarraa yyöönneellmmeelleerriinniinn önüne geçi-

yor.”

A
yn› soruyu soruyoruz flimdi. Ab-

dullah Gül’ün, ard›s›ra Erdo-

¤an’›n demagojilerine inanarak o

tahlilleri yapt›¤›n›z süreç, kimin ifli-

ne yarad›?.. Kürt milliyetçi hareketi,

düzen içi çözümleri reddetmelidir.

“Oligarfli elini uzatmad›¤› için” de-

¤il, düzen içi çözümler, çözüm ol-

mad›¤› için reddetmelidir. 

1
991’de bafllayan ve bar›fl, ateflkes,

diyalog, s›n›r d›fl›na çekilme gibi

çeflitli biçimler alan bu politika, Kürt

milliyetçi hareketi için açmazlar›n

birbirini izledi¤i bir k›s›rdöngüye

dönüflmüfltür. 

S
›n›flar mücadelesinde her yan›l-

g›n›n bir faturas› vard›r. Bu fatu-

ra bazen siyasal olarak ödenir, bazen

halklar›n can bedeli ödeyece¤i bir

faturaya dönüflür. Kürt sorununda fa-

tura her iki biçimde de ödenmeye

devam ediliyor. 

P
KK, bugünküne benzer bir süre-

cin yafland›¤› 2001’de flu aç›kla-

may› yapm›flt›: “Biz fiubat ay›nda

uyard›k. Çaresiz olmad›¤›m›z› söyle-

dik. E¤er bar›fl için diyalog olmazsa

yeniden savafl gündemleflebilir de-

dik. Bu son aç›klamam›zda yeni bir

fley var. Yeni bir süreci bafllatt›¤›m›z›

duyuruyoruz. Kürtlerin yeniden sa-

vafl› bafllatma do¤rultusunda bir tar-

t›flmaya girdiklerini duyuruyoruz.

Kürtler flimdi savafl› tart›fl›yor.” (24

Haziran 2001, Özgür Politika)

Y
ukar›daki sözler, PKK yöneti-

minin bugünkü aç›klamalar›n›n

neredeyse kelimesine kelimesine ay-

n›d›r. KCK yöneticilerinden Duran

Kalkan bir süre önce flöyle diyordu:

'fiimdiye kadar siyasi, askeri, ide-

olojik her alandaki mücadelemizin

tek hedefi, 'siyasi diyalogla çözüm

bulma' do¤rultusundayd›. fiimdi ...

hedefimiz de¤ifliyor. ... serh›ldan›

buna göre gelifltirece¤iz, meflru sa-

vunma savafl›n› bu temelde yürüte-

ce¤iz. Bu anlamda her fley de¤ifle-

cek.” 9 y›l sonra söylenenler ve ya-

p›lanlar yine ayn›ysa, bu k›s›r döngü

sorgulanmal› ve oradan ç›k›lmal›d›r. 

K
›s›r döngüden ç›kman›n tek yolu,

Uluslar›n Kendi Kaderini Tay›n

Hakk› (UKKTH) için savaflmakt›r. 

E
mperyalist yeni sömürgecili¤e

ve iflbirlikçi iktidara karfl› ba-

¤›ms›zl›ktan yana bir ezilen ulus

burjuvazisi olmad›¤› için, bugün ar-

t›k kendi kaderini tayin hakk›, hhaall--

kk››nn kkeennddii kkaaddeerriinnii ttaayyiinn hhaakkkk›› bi-

çimine bürünmüfltür.  

U
KKTH, sihirli bir reçete de¤il-

dir. Fakat aç›k bir irade beyan›-

d›r. Türk halk›n›n taahhüdü, Kürt

halk›n›n tarihsel güvencesidir. Kendi

kaderini tayin hakk›na sahip bir halk

için, dil serbestli¤i, anadilde e¤itim,

ulusal kültürünü gelifltirme gibi hak

ve talepler art›k tart›flma konusu de-

¤ildir; çünkü bunlar zaten Uluslar›n

Kendi Kaderini Tay›n Hakk›’n›n do-

¤al parças›d›r. Uluslar›n Kendi Ka-

derini Tayin Hakk›, Kürt sorununun

düzen d›fl› çözümüdür. TRT fiefl’ler,

AB çerçeveleri, aç›l›mlar ise düzen

içi çözümlerdir. Birincisi gerçek bir

çözüm, ikincisi çözüm ad›na halk›n

aldat›lmas›d›r. Devrimciler, vatanse-

verler, çözümün birinci fleklini sa-

vunmal› ve onu gerçeklefltirme u¤ru-

na birleflmeli, mücadele etmelidir.  

Ortada bir sorun varsa,
her s›n›f kendi ç›karlar›
temelinde bir çözüm

formüle eder. Kürt sorununa
çözümde de, halk›n

çözümüyle oligarflinin
çözümü ayn› olamaz.

Devrimcilerin, yurtseverlerin
çözümüyle, Amerikan ve
Avrupa emperyalizminin

çözümleri de ayn› olamaz.
25 Temmuz

2010
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PKK parti olarak kuruluflunu

ilan etti¤i 1978’de önüne hedef ola-

rak ““BBaa¤¤››mmss››zz KKüürrddiissttaann”› koy-

mufltu.

“BBaa¤¤››mmss››zz KKüürrddiissttaann”” hedefiy-

le yola ç›k›lmas›ndan 3322 y›l sonra

gelinen noktada tart›fl›lanlar, Kürtçe

TV, kapsam› belirsiz bir dil serbes-

tisi ve kimi hak k›r›nt›lar›d›r.. 

32 y›lda aflama aflama; önce “bbaa--

¤¤››mmss››zzll››kk””tan, ayr› bir devleti sa-

vunmaktan vazgeçilip, “FFeeddeerraass--

yyoonnuu ttaarrtt››flflaabbiilliirriizz”” noktas›na ge-

lindi. Elbet orada da durulmayarak,

“oottoonnoommii”,, ““öözzeerrkklliikk”” ggiibbii ffoorr--

mmüülllleerr tteellaaffffuuzz eeddiillddii.. Bir nokta-

dan sonra ise, daha çok emperyalist

ülkelerden örnekler gösterilip,

“AAmmeerriikkaa’’ddaakkii eeyyaalleettlleerr kkaaddaarr......

AAllmmaannyyaa’’ddaakkii kkaaddaarr...... BBeellççii--

kkaa’’ddaakkii ggiibbii...... oollaabbiilliirr” denilmeye

baflland›.

Ancak sonuçta bütün bunlar da

devre d›fl› b›rak›ld› ve “ddeemmookkrraattiikk

ccuummhhuurriiyyeett iiççiinnddee yyeerraallmmaakk”” for-

mülasyonuyla oligarflik düzen için-

de bir “çözüm” benimsendi. 

Bu noktaya gelinmesinin teorisi

ve izah›n› Abdullah Öcalan flu flekil-

de yap›yordu:

“Ayr› devlet, federasyon, otono-

mi ve benzeri yaklafl›mlar›n bile,

geri ve bazen çözümsüzlü¤e yol aç-

t›¤›n› pratikte görünce; demokratik

sistem üzerinde yo¤unlaflma, bana

çok önemli geldi. Bunda askeri, si-

lahl› güç yolunun giderek t›kanma-

s›n›n da büyük pay› vard›r. ”

Ayr› devleti, federasyonu, oto-

nomiyi “geri” ve “sorunu çözme-

yen” yaklafl›mlar olarak gören ÖÖccaa--

llaann,, “demokratik sistem”i çözüm

olarak gösteriyordu. 

Öcalan’›n “demokratik sistem”

dedi¤i, burjuva demokrasilerdi, ka-

pitalist ülkelerdi, ona göre zaten 20.

yüzy›lda zafer burjuva demokrasisi-

nin ve kapitalist sistemindi. “De-

mokratik sistem”in ülkemizdeki

karfl›l›¤› ise, oligarflik diktatörlük-

ten, sömürge tipi faflizmden baflka

bir fley de¤ildi ve Öcalan’›n önerdi-

¤i çözüm, bu oligarflik düzen içinde

bir çözümden baflka bir fley de¤ildi. 

Düzen içinde ise, ulusal sorunun

köklü ve kapsaml› çözümü elbette

söz konusu olamazd›. Uluslar›n

Kendi Kaderini Tayin Hakk› ola-

mazd›; PKK, teorik ve politik ola-

rak bunu da reddediyordu zaten.

Geriye kalan ise, oligarflik düzen

içinde ddiill,, kküüllttüürr ççeerrççeevveessii iillee ss››--

nn››rrll›› hak k›r›nt›lar›yd›.. 

Kürt MMilliyetçili¤i 

ve DDil SSerbestisi

AAKKPP iikkttiiddaarr››,, tasfiye sald›r›s›n›

sürdürürken, çerçevesini Amerikan

ve Avrupa emperyalizminin kültürel

hak k›r›nt›lar› ile çizdi¤i bir progra-

m› temel ald›.

“Amerika, Avrupa Birli¤i veya

ayn› paralelde TÜS‹AD taraf›ndan

sunulan ‘Kürt sorununa çözüm pa-

ketleri’, ‘insan haklar›yla’, ‘ifade

özgürlü¤üyle’, ‘dil serbestli¤iyle’

s›n›rl›d›r. ‘Baz› ekonomik, kültürel

reformlarla terörün sona erece¤i’

onlar›n temel tezidir. Ancak bunla-

r›n da gerçek anlamda uygulanma-

s›n› istemez ve savunmazlar.” (Kürt

Sorunu Nas›l Çözülür, Haziran Ya-

y›nevi, sayfa; 25)

AKP iktidar› Kürt dili ile ilgili

olarak flu ana kadar; “bak›n Kürtçe

yay›n yapan kanal açt›k”, “Genelge

ç›kard›k, hapishanelerde Kürtçe ko-

nuflmak art›k serbest”, “ Kürtçe köy

isimleri vermek serbest”, “Kürtçe

konuflman›n önünde bir engel

yok”... diyerek yasaklar› kald›rd›k-

lar›n›n propagandas›n› yapmaktad›r.

AKP sözcüleri Kürt milliyetçi

çevreler ile girdikleri polemiklerde,

“ aa rr tt ›› kk

KK üü rr tt çç ee

ss ee rr bb ee ss tt ,,

nnee iissttii--

yyoorrssuunnuuzz” demeye devam ediyor-

lar. AKP sözcüleri, bu tart›flmalar

içinde sanki Kürt halk›n›n›n tüm so-

runlar› çözülmüfl, gibi tüm ulusal ta-

lepleri ggaayyrrii--mmeeflflrruu ilan eden bir

sald›rganl›k içindedirler. 

Kuflkusuz egemen s›n›flar›n

böyle bir manevra alan› kazanma-

s›nda Kürt milliyetçi hareketin ta-

leplerini dil serbestli¤i noktas›na

çekmesinin büyük pay› vard›r. Kürt

milliyetçili¤i, kendisini dil ve kimi

hak k›r›nt›lar› ile AB çerçevesi ile

s›n›rlam›fl, bu noktada dil konusun-

da AB’ye uyum çerçevesinde

AKP’nin att›¤› kimi ad›mlar ile ha-

reket alan› iyice daralm›flt›r.

Oligarfli asimilasyon politikala-

r›ndan vazgeçmemifl olsa da, sür-

dürdü¤ü tasfiyecilik politikalar›n›

dil konusunda kimi hak k›r›nt›lar›

ile destekleyecek ad›mlar atm›flt›r.

Bu noktada ise, Kürt halk›n›n ulusal

taleplerini dile getirenlerin karfl›s›na

flöyle ç›k›lmaktad›r: “Dil dil diyor-

dunuz, iflte serbest, daha ne istiyor-

sunuz?..”

Böyle bir sorunun karfl›m›za ç›k-

mas›n›n sorumlusu, “Kürt sorunu

art›k dil sorunudur” diye savunulan

politikad›r. 

Bu geliflmeleri ve tart›flmalar› bir

yana b›rak›p, PKK’nin bugün ileri

sürdü¤ü taleplerin karfl›land›¤›n›,

dil serbestli¤i, ana dilde e¤itim,

“gerillaya af” ve PKK'nin siyasal-

laflmas› taleplerinin gerçekleflti¤ini,

Kürtçe’nin okullarda okutuldu¤unu,

Kürtçe televizyonlar›n -mesela Roj

TV de dahil- serbestçe yay›n yapt›-

¤›n›... düflünelim.

Böyle bir tablonun ne kadar

olup-olmayaca¤› ayr› bir tart›flma

konusudur ama bunlar›n gerçeklefl-
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Kürt Sorunu’nun çözümü dil serbestli¤ine indirgenemez!
Çözüm Uluslar›n Kendi 

Kaderini Tayin Hakk›’ndad›r



mesi durumunda Kürt sorunu çözül-

müfl mü olacakt›r? Bütün bunlar,

Kürt halk›n›n kurtuluflu, özgürlü¤ü

anlam›na gelir mi?

As›l soru budur. 

Marksist-Leninistler olarak da,

yukar›daki tablo ›fl›¤›nda bu soruya

flu cevab› veriyoruz:

“Kürt halk› yine kapitalizmin sö-

mürüsü alt›nda ve yine emperyaliz-

min sömürgesi olarak yaflamaya de-

vam edecektir. Dolay›s›yla, ileri sü-

rülen talepler ‘demokratik talep-

ler’dir ama bu taleplerde Kürt so-

rununun çözümü yoktur.” (Kürt So-

runu Nas›l Çözülür, Haziran Yay›-

nevi, syf. 46)

‹leri sürülen talepler, “demokra-

tik talepler”dir ama bunlar Kürt hal-

k›n›n sorunlar›n›n çözümü anlam›na

gelmemektedir.

Nitekim hemen yan›bafl›m›zda,

Barzani ve Talabani önderli¤inde,

Amerikan emperyalizminin s›n›rla-

r›n› çizdi¤i bir kukla devlet olufltu-

rulmufl, bu kukla devlet resmi dil

olarak Kürtçe’yi kullanmaktad›r.

Resmi yaz›flmalarda Kürtçe kul-

lan›lmakta, okullarda Kürtçe e¤itim

verilmektedir. Kuzey Irak’taki bu

durum, Kürtçe’nin resmi dil olarak

kullan›l›yor olmas›n›n, hatta ayr› bir

“devlet”in kurulmufl olmas›n›n Kürt

halk›n›n özgür olmas› anlam›na gel-

meyece¤inin aç›k ifadesidir.

Burada soru fludur; niye dil ser-

bestli¤i istiyoruz? O ddiillllee,, bbaa¤¤››mm--

ss››zz,, ddeemmookkrraattiikk bbiirr üüllkkee mmii kkuurraa--

ccaa¤¤››zz?? yyookkssaa oo ddiillllee,, kkeennddiimmiizzee

eemmppeerryyaalliisstt ssiisstteemm iiççiinnddee bbiirr yyeerr

mmii aarraayyaaccaa¤¤››zz?? O dille, sosyalizme

mi ilerleyece¤iz, kapitalizmi mi ör-

gütleyece¤iz?

Barzani ve Talabani iktidar› al-

t›nda, Kürtçe, Amerikanc› düzeni

savunmak için kullan›lmaktad›r. 

Kürt halk› orada özgür de¤ildir.

Çünkü emperyalist iflgal alt›nda ya-

flamaktad›r. Amerikan bayra¤› alt›n-

da Kürtçe konuflulmakta, Amerikan

bayra¤› alt›nda Kürdistan bayra¤›

dalgaland›r›lmakta, Amerikan bay-

ra¤› alt›nda Kürdistan ‘milli’ marfl›

okunmaktad›r. Tek bafl›na Kürtçe’-

nin, bir bayrak ve marfl›n, halklar

için ba¤›ms›zl›k, özgürlük, kurtulufl

anlam›na gelmeyece¤ine bundan

ç›plak bir kan›t olamaz. 

ÇÇöözzüümmssüüzzllüükk,, UUlluussllaarr››nn 

KKeennddii KKaaddeerriinnii TTaayyiinn 

HHaakkkk››’’nn››nn RReeddddiinnddeeddiirr

“ “Ulusall›k, ““kkeennddii ddiilliimmiizzddee

ee¤¤iittiimm,, yyaayy››nn oollssuunn”” demekle, hat-

ta ““ddeevvlleettiimmiizz olsun” demekle öz-

defllefltirilemez. O dil serbestli¤inin

hangi çerçevede gerçekleflti¤i, o

devletin nas›l bir devlet olaca¤› be-

lirler ulusall›¤›. E¤er, dil serbestli-

¤ini, tüm di¤er ulusal haklardan,

s›n›fsal taleplerden vazgeçip dü-

zenle uzlaflma karfl›l›¤›nda istiyor-

san›z; o art›k ‘ulusal kurtuluflcu’

bir tav›r olmaktan ç›kar.” (Ameri-

kan ‹mparatorlu¤u Milliyetçilik ve

Demokrasi, Haziran Yay›nc›l›k,

syf:121)

Ülkemiz mücadelesinde en s›k

karfl›laflt›¤›m›z çarp›kl›klar›n bafl›n-

da, demokrasinin Kürt sorununa in-

dirgenmesi gelmektedir. Solun çe-

flitli kesimleri, ““ddeemmookkrraassii eeflfliittttiirr,,

KKüürrtt ssoorruunnuu”” diye düflünmektedir. 

Kürt sorunu da içeri¤i boflalt›la-

rak, düzen içi taleplerle, hak k›r›n-

t›lar› ile s›n›rland›r›larak, dil soru-

nuna indirgenmektedir. 

Hem demokrasi mücadelesinin,

hem Kürt sorununun çözümünün

içeri¤ini daraltan bu anlay›fl, bilim-

sellikten, Marksist-Leninist anlay›fl-

tan uzakt›r. 

“AB çerçevesi yeterlidir” diye-

rek, savunulan bu çarp›k düflünce-

ler, Kürt sorununun çözümü olma-

yacakt›r elbette. Dahas›, AB çerçe-

vesi için, dil serbestisini savunmak

için binlerce gerillas› olan bir ulusal

harekete ve gerilla savafl›na da  ihti-

yaç yoktur.

Pekala  savunan çeflitli demokra-

tik örgütlenmeler ile de bu talepler

savunulabilir. 

“Yüzyılın sonuna geldi¤imiz bir

süreçte, artık uulluussllaarrıınn kkeennddii kkaa--

ddeerrlleerriinnii ttaayyiinn hhaakkkkıı iillkkeessii,, ççöözzüümm

yyöönntteemmii oollaarraakk eessaass aallıınnmmaammaassıı

ggeerreekkeenn,, geliflme açısından yeterli-

lik arz etmeyen, ulusun bütün yönle-

riyle geliflimine denk düflmeyen bir

yöntem olarak kalıyor. (...) BU TÜR

BA⁄IMSIZLIK ANLAYIfiI, ‹Ç‹NDE

BULUNDU⁄UMUZ DÜNYAYA

DENK DÜfiMÜYOR.” (Serxwebun,

A¤ustos 1999, Sayı: 212)

‹flte as›l sorun budur. PKK,

Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin

Hakk›’n›n reddinden, dil serbestisi-

ne iflte böyle gelmifltir.

Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin

Hakk›’n›n reddi, düzen içi çözümün

kabulü ve ulusal sorununun dil so-

rununa indirgenmesi demektir.

Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin

Hakk›’n› savunmak, sorunun dev-

rimci çözümüdür. Ve bunun için

devrimci halk iktidar› hedefiyle bir

mücadele yürütülmesini gerektirir.

Devrimciler bugüne kadar sorunun

çözümünü böyle koydular. Do¤ru

olan da budur.
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Halk Anayasas› Tasla¤›’ndan;
““MMaaddddee 1199-- Demokratik Halk

Cumhuriyeti, uluslar›n kendi ka-

derlerini özgürce belirleme hakk›

ilkesine göre, Kürt ulusunun ayr›l-

ma hakk› da dahil kendi kaderini

serbestçe tayin etme hakk›n› gü-

vence alt›na al›r.

Demokratik Halk Cumhuriyeti

Kürt halk›n›n yaflad›¤› bölgede

uygulanan ola¤anüstü hal, koru-

culuk, vb. ilhak ve asimilasyon si-

yasetinin ürünü olan tüm kurum-

lar› ve uygulamalar› derhal la¤ve-

dip Kürt halk›n›n ekonomik, sos-

yal, kültürel geliflmesi için bütün

önlemleri al›r. Eski düzenden ka-

lan eflitsizli¤i telafi etmek için

Kürt halk›n›n yaflad›¤› bölgede

ekonomik, sosyal, kültürel gelifli-

me öncelik verir.” (Syf: 23-24)



-- SS››nn››rr bbooyyllaarr››nn›› kkoorruummaakk

iiççiinn öözzeell oorrdduu kkuurruuyyoorr

-- KKüürrtt hhaallkk››nn›› ddaahhaa ççookk

kkaattlleettmmeekk iiççiinn 117755 yyeennii

kkaarraakkooll yyaapp››yyoorr

-- YYeennii ssiillaahhllaarrllaa oorrdduuyyuu

ddoonnaatt››yyoorr,, yyeennii

hheelliikkoopptteerrlleerr aall››yyoorr

-- KKaattlleettttii¤¤ii ggeerriillllaallaarr››nn

ööllüülleerriinnee iiflflkkeennccee yyaapp››yyoorr

-- BBuunnllaarr››nn hhiiççbbiirrii KKüürrtt

hhaallkk››nn››nn mmüüccaaddeelleessiinnii

eennggeelllleeyyeemmeezz!!

fiu an yaflanan siyasi geliflmeler,

Türkiye gerçe¤ini bilmeyenlere fla-

fl›rt›c› gelecektir. 

Daha bir kaç ay öncesinde, sanki

Kürt sorunu “çözülmüfl”, adeta ül-

kede herfley “güllük-gülistanl›k”

m›fl gibi pembe tablolar çiziliyordu. 

Mutlu olanlar, umutlu olanlar,

çözüldü çözülecek beklentisinde

olanlar çoktu ortada. 

SSoonnuuçç??......

Bir kaç ay önce bu tart›flmalar›n

yap›ld›¤›, bu beklentilerin oldu¤u

Türkiye’yle, bugünkü Türkiye ara-

s›nda bir benzerlik yoktur. Bugün

tart›flmalar çok farkl› noktalarda

sürmektedir. Bugün ne umutlu

olanlar var, ne “çözüldü çözüle-

cek” havas›n› yayanlar. 

Bunlar›n tersine, s›n›r ötesi

operasyonlar tart›fl›l›yor, yeni özel

ordular›n kurulmas›, ola¤anüstü

hal ilan edilmesi tart›fl›l›yor; hatta

oligarflinin Kürt sorununu SSrrii

LLaannkkaa’’ddaakkii ggiibbii kkiittlleesseell kkaattllii--

aammllaarr yyaappaarraakk çözece¤ini dile

getirenler duyuluyor bugün.

Özcesi bugünkü tablo “bambafl-

kad›r”.

Türkiye gerçe¤ini tan›mayanlar

aç›s›ndan elbette sadece bu görünü-

me bakarak yap›lan de¤erlendirme-

lerde, bir uçtan bir uca savrulmak

kaç›n›lmaz olmaktad›r. Oysa dün

olanlarla bugün yaflananlar birbirin-

den ayr› de¤ildir. 

Oligarflinin politikalar› aç›s›n-

dan de¤iflen veya flafl›rt›c› bir durum

yoktur özünde. Oligarfli manevra-

larla politikas›n› sürdürmekte, ama

as›l olarak Kürt sorununda bilinen

politikalar›ndan da vazgeçmemek-

tedir.

O nedenle, dün de ortada bir çok

kesimin umutland›¤› gibi bir ““ççöö--

zzüümm iihhttiimmaallii”” yoktu. Yani AKP ik-

tidar› Kürt milliyetçilerine “kk››zz››pp””

da “çözüm”den son anda vazgeçmifl

de¤ildir. Ya da “HHaabbuurr’’ddaakkii ggeelliiflfl--

mmeelleerree tteeppkkii” sonucu “aaçç››ll››mm ppoollii--

ttiikkaallaarr››nnddaann”” vazgeçmifl de¤ildir. 

Bu gerekçe ile AKP halk› aldat-

maya çal›flm›fl, ““ççöözzüümm iisstteemmeeyyeenn”

“ooyyuunnuu bboozzaann”” taraf olarak

PKK’yi ve BDP’yi göstermifltir.

AKP’nin 8 y›l›ndaki iktidar› dö-

neminde manevralar yaparak, ya-

lanlarla, demagojilerle sürdürmeye

çal›flt›¤› politikalar› dönüp dolafl›p

ayn› noktaya gelmifltir.

DDüünn;; “aaçç››ll››mm ppoolliittiikkaallaarr››”” ge-

re¤i ülkeye Mahmur’dan, Kan-

dil’den gelifller ve Habur’dan girifl-

ler vard›.

BBuuggüünn;; gelenler tekrar Mah-

mur’a geri dönmüfllerdir. Bu ayn›

zamanda bir kez daha “aç›l›m” poli-

tikalar›n›n iflas etti¤inin bir baflka

göstergesidir.

Bunca manevradan sonra AKP

iktidar›n›n dönüp dolafl›p geldi¤i

nokta yine “tteerröörrllee mmüüccaaddeelleeddee

aannllaadd››kkllaarr›› ddiillddeenn”” konuflmak ol-

mufltur. K›sacas›, 80 y›ll›k inkar, il-

hak, asimilasyon ve katliam politi-

kalar›na dönülmüfltür.

AAKKPP OObbaammaa’’ddaann

““yyaarrdd››mm”” iissttiiyyoorr

AKP iktidar›, Kuzey Irak’ta

Kandil’deki PKK varl›¤›na karfl›

yapmak istedi¤i operasyonlar için,
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Manevralardan, demagojilerden sonra yine ayn› yerdeyiz!
AAKKPP,, ‘‘KKüürrtt ssoorruunnuu tteerröörr ssoorruunnuudduurr’’

ddeemmeeyyee ddeevvaamm eeddiiyyoorr

‹flte AKP’nin Çözümü!
““NNiijjeerryyaall››llaarr’’aa TTüürrkkççee’’yyii öö¤¤--

rreettttiikk,, HHaakkkkaarrii’’ddeekkiinnee,, DDiiyyaarrbbaa--

kk››rr’’ddaakkiinnee öö¤¤rreetteemmeeddiikk”” diyordu

Baflbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek.

“Hakkari’dekine, Diyarba-

k›r’dakine” niye Kürtçe de¤il de,

Türkçe ö¤retmeyi dayat›yorsunuz?

Kürt sorununun çözümünü Kürt

halk›na, Türkçe ö¤retmek olarak

gören bu ›rkç› kafa Kürt sorununu

nas›l çözebilir?

Kürt halk›na kendi dilini bile

çok gören bu anlay›fl ile sorun nas›l

tart›fl›labilir?

Bir halk›n dilini yok saymak, o

halk›n varl›¤›n› yok saymakt›r. Bir

halk›n dilini yasaklamak,  halk›n

varl›¤›n› ortadan kald›rmakt›r.

Buyurgan bir efendi gibi asimi-

lasyonu savunan Çiçek, devletin 8877

y›ll›k kkllaassiikk iimmhhaa,, iinnkkaarr vvee kkaattllii--

aamm ppoolliittiikkaass››nn›› savunmaktad›r.



gerek ABD’den, gerekse de BBaarrzzaa--

nnii ve TTaallaabbaannii yönetiminden “des-

tek” istiyor. Geçti¤imiz haftalar

içinde, hem ABD yönetiminden

yetkililerle, hem Kuzey Irak Kür-

distan bölgesi yöneticileriyle çeflitli

görüflmeler yapt›lar. 

Elbette en baflta Obama yöneti-

minden destek istedi AKP yönetimi.

Çünkü güç ve yetki ondayd› ve ifl-

birlikçi bir yönetim olarak onun iz-

ni olmadan s›n›r ötesinde, Irak s›n›r-

lar› içinde hiçbir fley yapamazd›. 

Burjuva bas›nda s›k s›k,

ABD’nin “anl›k operasyon için” is-

tihbarat verip-vermedi¤i tart›fl›l›yor.

Oligarflinin istedi¤i ölçüde istihba-

rat verip vermedikleri bir yana, an-

cak KKaannddiill’’ddeekkii ggeerriillllaa ggüüççlleerriinniinn

kkaattlleeddiillmmeessiinnddee oligarfliyle iflbirli-

¤i içinde olduklar› aç›kt›r. 

Amerikan emperyalizmi bölge-

deki ç›karlar› için, Türkiye’yi kul-

lanmaya devam ederken, Türki-

ye’nin “teröre karfl› mücadelesini”

destekleme aç›klamalar›n› da sürdü-

rüyor. 

Nitekim emperyalist katillerden

biri gidip, biri geliyor. 19 Temmuz

günü ABD Hava Kuvvetleri Komu-

tan› Orgeneral NNoorrttoonn SScchhwwaarrttzz’’›

Türkiye’de “a¤›rlayan” Hava Kuv-

vetleri Komutan› Orgeneral HHaassaann

AAkkssaayy,, Amerikal› generale bir ödül

verirken, ödülün gerekçesini de

flöyle aç›kl›yordu:: 

“ABD ile iliflkilerimizin her sa-

hada çok iyi bir noktaya gelmesine

vesile olmufltur. Askerler aras›ndaki

iliflki ççookk mmüükkeemmmmeell bbiirr sseevviiyyeeddee--

ddiirr..”” (Hürriyet, 20 Temmuz 2010) 

Oligarflinin sözcüleri bazen ilifl-

kilerinin “çok uyumlu” oldu¤unu

ileri sürerken, bazen de “s›k›nt›-

lar”dan söz etmektedirler. Uyumlu-

luk veya sitemler, esas olarak arala-

r›nda süren pazarl›klara ba¤l› olarak

flekillenmektedir. 

Oligarflinin Amerikan emperya-

lizminden beklentisi, Kürt milliyet-

çi hareketin Kandil’de bulunan var-

l›¤›n›n “ortadan kald›r›lmas›” için

askeri güç kullan›lmas›d›r.

Bu beklentileri çeflitli nedenlerle

karfl›lanmayan oligarfli hiç olmazsa

Kandil’de, Irak s›n›rlar› içinde daha

büyük katliamlar yapabilmek için

ABD’den Irak s›n›rlar› içinde izin

almaya çal›flmaktad›r.

Nitekim geçti¤imiz günlerde

ABD’li katiller oligarflinin ordusu-

nun daha çok katliam yapmas›, daha

çok uçak kald›r›p, askeri operasyon

yapabilmesi için “Irak hava sahas›-

n›n Türkiye’ye aç›ld›¤›n›” müjdeli-

yordu katliamc›lar.

AKP ise ABD’den daha fazlas›n›

istemeye devam ediyor. AKP’nin

tüm iste¤i, “terörle mücadele” ad›-

na daha çok kan dökerek, daha çok

katlederek Kürt ulusal talepleri te-

melindeki mücadeleyi yoketmektir. 

AAKKPP yyeennii kkaattlliiaammllaarr iiççiinn

BBaarrzzaannii’’yyii kkuullllaannmmaakk iissttiiyyoorr

MMeessuutt BBaarrzzaannii, daha düne ka-

dar afla¤›lanan, kendisine “afliret

reisi” muamelesi yap›lan, hep MM‹‹TT

yetkilileri ile görüfltürülüp, bas›n›n

karfl›s›na ç›kar›lmayarak, arka kap›-

lardan ç›kar›lan birisi olarak mu-

amele gördü.

Haziran ay› bafllar›ndaki dave-

tinde bu kez “ resmi kabul” gördü-

BBaarrzzaannii. Türkiye’ye davet edilmifl

ve Kürt milliyetçi harekete karfl›

kullan›lmas› konusunda isteklerde

bulunulmufltu.

Oligarflinin ondan ne istedi¤ini o

günlerde Mehmet Ali Birand özetle-

di

“Barzani’den eline silah al›p,

Türkiye ad›na Kandil Da¤›’na sal-

d›rmas›n› ve PKK ile savaflmas›n›

beklememeliyiz... Buna karfl›l›k,

PKK’n›n elini kolunu sallayarak

Kuzey Irak’ta dolaflmamas› için ön-

lemler almalar›n› beklemek ise hak-

k›m›zd›r.“ (M. Ali Birand, Milliyet,

5 Haziran 2010)

Oligarflinin hesab› elbette BBaarr--

zzaannii yönetimini daha fazla iflbirli¤i-

ne zorlamak, katliamlar›na ortak et-

mekti. AKP Kürt milliyetçi hareketi

tasfiye etmek için her yerden destek

almaya çal›fl›yor.

Asl›nda ortada flöyle bir tablo

var; AKP 87 y›ld›r sürdürülen dev-

let politikas›n› devam ettiriyor. ‹n-

kar, imha ve asimilasyon AKP eliy-

le sürdürülüyor. 

AKP Kürt halk›n›n taleplerini

bast›rmak için daha çok kan dökü-

yor, daha çok operasyon yap›yor,

katlettikleri gerillalar›n ölülerine bi-

le iflkence yaparak, tüm savaflan

güçlere ve halka gözda¤› veriyor. 

EErrddoo¤¤aann yyeennii kkaattlliiaammllaarr

iiççiinn ddüüzzeenn ppaarrttiilleerriinnddeenn

ddeesstteekk iisstteeddii

“Baflta fiemdinli s›n›r boylar›na

hababam asker sevkediliyor. Irak

Kürt yönetimi bask› alt›na al›n›yor.

Uçaklar, Kuzey Irak topraklar›n›

b o m b a l › y o r. . . G ü n e y d o ¤ u ’ d a

1990’lar flartlar›na geri dönülüyor.

Halk› can›ndan bezdirmifl olan yol-

25 Temmuz
2010
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Say›: 226

AKP’nin paral›
katiller ordusu

- En az 5 y›l, yüksek maafl

alacaklar...

- Görev süreleri doldu¤unda

kendi ifllerini kurabilmeleri için

tazminat ödenecek...

- Tazminatlar› 50 ile 70 bin

TL aras›nda de¤iflecek

-Sa¤l›k hizmetlerinden fayda-

lanma gibi temel sosyal haklar

konusunda imkanlar› olacak...

KKAARRfifiIILLII⁄⁄IINNDDAA hhaallkk››nn

kkaann››nn›› aakk››ttaaccaakk,, kkaattlleeddeecceekklleerr!!

AKP’nin paral› özel ordusu,

T›pk› IIrraakk’’ta, Amerikan birlikle-

ri yan›nda Irak halk›n› katleden

paral› katiller gibi... Onlar da

Kürt halk›n› katledecek!..



lara arama noktalar›, barikatlar

kurma uygulamas›na geri dönülü-

yor.” (Cengiz Çandar, Radikal, 13

Temmuz 2010)

Y›llarca AKP’yi desteklemifl

olan Cengiz Çandar gibi kimi dö-

nekler, AKP’nin “1990’l› y›llar› “

ça¤r›flt›ran koflullara geri döndü¤ü-

nü yaz›yordu. 

Kuflkusuz AKP ne yapt›¤›n›n

fark›ndad›r. Halka karfl› sürdürdü¤ü

savafl› sistemli bir hale getirmifl, ye-

ni katliamlar için haz›rl›k yapmak-

tad›r. 

Erdo¤an yine geçen hafta içinde

BBDDPP ve ffaaflfliisstt MMHHPP d›fl›nda CHP,

DDSSPP,, BBBBPP,, SSPP ile görüflerek, “te-

rörle mücadele” ad›na, halka karfl›

sürdürdü¤ü savafla ortak olmalar›n›

istedi.

Baflbakan Erdo¤an, “aç›l›m”

manevras› gere¤i bir süre önce gö-

rüfltü¤ü BDP’yi bu kez tecrit ediyor

ve suçluyordu. Çünkü AKP’nin

özellikle Kürt halk›na karfl› sürdür-

dü¤ü savafl›n bir parças› da

BBDDPP’’nniinn ssiinnddiirriillmmeessiiddiirr..

Düzen partileri ile görüflmelerin-

de alacaklar› yeni “tedbirleri”, yeni

aflist terör uygulamalar›n›, yasaklar›

meflrulaflt›rmaya çal›flan Erdo¤an,

tüm görüflmelerde daha çok katlet-

mekten, daha çok denetim alt›na al-

maktan söz edip durdu.

HHiiççbbiirr ssiillaahh hhaallkk››nn

mmüüccaaddeelleessiinnii eennggeelllleeyyeemmeezz!!

AKP bugün halka karfl› ayn› za-

manda büyük bir psikolojik savafl

da yürütüyor. Silahlarla alamad›¤›

sonucu psikolojik harekat ile alma-

ya çal›flmaktad›r. 

Psikolojik savafl›n bir yan›,”yeni

askeri güç gösterisi”yle sürdürülü-

yor. Yeni özel ordular, yeni helikop-

terler, herkesin nefes al›fl›n› bile iz-

leyen “heron”lar... propagandas› efl-

li¤inde tam bir gözda¤› ve sindirme

operasyonu sürdürülüyor. 

Ulusal kimli¤i yok say›lm›fl, ulu-

sal haklar› gasp edilmifl bir halk›n

mücadelesini “insans›z uçak HE-

RON’lar” ile engelleyece¤ini sa-

nanlar, ancak ahmaklar ve tarihten

ders almas›n› bilmeyenlerdir. 

Daha önce de özel harekat timle-

ri kuruldu; onlarca çeflidini denedi-

ler ölüm mangalar›n›n. S›n›rlar› ter-

mal kameralarla donatt›lar... Onlar-

ca yeni karakol yap›p, binlerce as-

kerle operasyonlar düzenlediler.

Ancak herfley apaç›k görünüyor ki,

sonuç alamad›lar. 

Eski Genelkurmay Baflkan› Ya-

flar Büyükan›t, Kandil için “BBG

evi gibi izliyoruz” diyordu. fiimdi

Amerika’ya yalvar›yorlar yine. Bir

dönem tüm umutlar›n› Skorsy heli-

kopterlerine ba¤lam›fllard›. Bugün

tanklarla, gece görüfl dürbünleri ile

donatt›klar› karakollar›n› bile koru-

yamaz durumdad›rlar.

“Dünyan›n 4. büyük ordusu”nun

nas›l aciz bir durumda oldu¤unu iti-

raf etmektedir oligarflinin kiral›k ka-

tilleri. Hergün daha fazla silahlanma-

ya, her gün daha fazla askere, daha

fazla ölüm mangas›na, daha fazla he-

likoptere ihtiyaç duyacaklard›r. 

Ama tarih onlara bir kez daha

ö¤retecek; halk›n hakl› mücadelesi-

ni hiçbir silah yenemez. O nedenle

AKP yeni karakollar da yapt›rsa,

yeni helikopterler de alsa, bu savafl›

kazanamaz. Kürt halk›n›n hakl› ve

meflru taleplerini, kendi kaderini ta-

yin hakk›n› ne AKP ne de ordu en-

gelleyebilir.

Türk ve Kürt halk› ortak düfl-

manlar›na karfl› mücadele etmeye

devam edecektir. Halklar›n kurtulu-

flu da iflte bu ortak mücadeleden

geçmektedir. AKP’nin korkusunu

büyüten de Türkiye halklar›n›n ulu-

sal ve devrimci mücadelesini bir

türlü engelleyememesidir.
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AKP Ne Yap›yor?
-S›n›rboylar›na asker y›¤›yor

-Uçaklar da¤lar›, ormanlar›, köy--

leri bombalamaya devam ediyor

-Do¤u ve Güneydo¤u’da arama

noktalar›n›n say›s› art›r›l›yor

-175 yeni karakol daha yap›yor

- Yeni helikopterler al›n›yor, or--

du silahlan›yor

- ‹nsans›z uçaklar al›n›yor

- Özel ordu kuruluyor

- Müsteflarl›k kurularak, halka

aç›ktan savafl ilan ediliyor

- Da¤da, flehirde, köyde katlet--

meye devam ediyorlar. Katlettikleri--

nin gözlerini ç›kar›yor, kulaklar›n›

kesiyorlar

-Gözalt›lar, tutuklamalar sürü--

yor. 1500’ün üzerinde BDP’li, eski

DTP’li tutukland›.



AKP iktidar› Güneydo¤u’da “s›-

n›r bölgesini korumak” için ““ppaarraall››

öözzeell oorrdduu”” kurma planlar› yap›yor. 

Kurulacak özel ordu hakk›nda

bilgi veren AKP Genel Baflkan Yar-

d›mc›s› Hüseyin Çelik flöyle diyor:

““BBeenn ddeevvlleett aadd››nnaa kkuurrflfluunn ss››kk››yyoo--

rruumm,, mmiilllleett aadd››nnaa kkuurrflfluunn ss››kk››yyoo--

rruumm’’ ddiiyyeenn zziihhnniiyyeett oollmmaayyaaccaakk.. ‹‹flfl--

kkeenncceeyyllee aallaakkaass›› oollmmaayyaaccaakk.. ÖÖzzeell

hhaarreekkaatt ttiimmlleerrii iiççiinnddee ççookk yyaannll››flfl

aaddaammllaarr vvaarrdd››.. BB››yy››kkllaarr›› aaflflaa¤¤››yyaa

ssaarrkk››kk,, ttiippiikk MMHHPP mmiilliittaann›› ggöörrüünn--

ttüüssüü vveerreenn iinnssaannllaarr vvaarrdd››..””

Sizin kuraca¤›n›z özel ordunun

namlular› halk›n üstüne “gül mü”

atacak? Riyakarl›¤›n, yalanc›l›¤›n

s›n›r› yok. Özel timlerin zulmüne

maruz kalan halk›n ac›lar›n› istis-

mar ediyorlar düpedüz. 

Sizin sekiz y›ll›k iktidar›n›z bo-

yunca katletmeye devam eden özel

timler, sark›k b›y›kl› de¤il miydi?

fiimdi mi akl›n›za geldi sark›k b›-

y›kl› olduklar›?

Sekiz y›ll›k AKP döneminde

sanki hiç insan katledilmedi, sanki

hiç iflkence yap›lmad›! Engin Çe-

ber’i iflkencede kim katletti? Gerilla

cesetlerine yap›lan iflkence resimle-

rini Hüseyin Çelik de, Tayyip Erdo-

¤an da görmüfltür eminiz. Onlara bir

fley demeyenin özel harekat timleri-

nin iflkencelerini, infazlar›n› elefltir-

mesinin inand›r›c›l›¤› olabilir mi?

Dahas›; sark›k b›y›kl› olmaya-

caksa eli tesbihli olacakt›r. Ama

yapt›¤› ifl ayn› olacakt›r. Sark›k b›-

y›kl› MHP’li faflistleri de, eli tesbih-

li Hizbullahç›lar› da besleyip büyü-

ten ve kullanan bu devlettir. Y›llar-

ca ‹çiflleri Bakanl›¤› yapan Abdül-

kadir Aksu, PKK’ye karfl› ““eellii tteess--

bbiihhlliilleerrii çç››kkaarrmmaakk”” politikas›n›n

uygulay›c›s›yd›. Oligarfli ony›llard›r

devrimcilere ve PKK’ye karfl› kul-

lanmaktad›r eli tesbihlileri. Kanl›

Pazar’da, Marafl’ta Sivasta, Ço-

rum’da MHP’li faflistlerle birlikte

eli tesbihli dinciler de vard›. 

AKP de 8 y›ll›k iktidar›nda iki

kesimi de kulland› ve hala kullan-

maya devam ediyor... Linçleri kim-

lerle örgütledi geçen bu sürede, o

sark›k b›y›kl›lar da vard› onlar›n

içinde.. Özel timleri, harekatç›lar›

kullanmad› m› AKP? Onlar›n içinde

de sark›k b›y›kl›larla eli tesbihliler

yan yanayd›.

fiimdi de ölüm mangalar›n›n ta-

mam›n› eli tesbihlilerden olufltura-

bilirler, halk aç›s›ndan hiçbir fley

de¤iflmez... 
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Tayyip Erdo¤an, kendisine, geril-

la cesetlerine yap›lan iflkence görün-

tülerinin oldu¤u bir CD gönderen

BDP’ye bak›n nas›l cevap verdi:

““ÜÜllkkeelleerriinn bbüüyyüükk bbiirr kk››ssmm››nn››nn

tteerröörr öörrggüüttüü oollaarraakk iillaann eettttii¤¤ii bbiirr

öörrggüüttüünn aavvuukkaattll››¤¤››nn›› yyaappmmaakk,, BBDDPP

ssaannaa mm›› kkaalldd››?? GGAATTAA’’ddaakkii kkoollssuuzz,,

bbaaccaakkss››zz ggaazziilleerrii nneerreeyyee kkooyyaaccaa¤¤››zz??

BBiizz ddee PPKKKK ttaarraaff››nnddaann flfleehhiitt eeddiilleenn--

lleerriinn ggöörrüünnttüüssüünnüü ssiizzee mmii ggöönnddeerree--

lliimm??””

Hergün demokratikleflmeden, 12

Eylül’den hesap sormaktan, as›lan-

lardan, iflkencede öldürülenlerden

bahseden Baflbakan, pervas›zca kat-

ledilen gerillalar›n parçalanm›fl ce-

setlerine iflkenceyi, gerillar›n kulak-

lar›n›n, burunlar›n›n kesilmesini, ya-

k›lmalar›n› savunuyor. 

Bu sözlerin baflka bir anlam› yok

çünkü. 

Cesetlere iflkenceyi savunan Er-

do¤an, cesetlerine yap›lan iflkencele-

re, vahflete karfl› ç›kmay› da “terör

örgütüne destek” diye bast›r›p sin-

dirmeye çal›fl›yor. Tayyip Erdo-

¤an’›n kafas›na göre, “terör örgütü”

olunca onun üyelerine her türlü ifl-

kence yap›labilir!

Bu kafadan demokratikleflme

bekleyenler gerçekten flflaaflfl››rrmm››flfltt››rr. 

*

Gerilla cesetlerine iflkenceyi

onaylayan sadece AKP hükümeti de-

¤il. Genelkurmay da geçen hafta

yapt›¤› aç›klamada cesetlere iflkence-

yi “normal” gördü¤ünü ortaya koy-

du. 

Genelkurmay Baflkan› ‹lker Bafl-

bu¤’un yaral› ve ölü gerillalar›n ce-

setleri için verdi¤i talimat, cesetlere

yap›lan iflkencenin kabülüdür. Tali-

matta flöyle deniliyor: ““ÖÖllüü tteerröörriisstt--

lleerriinn ddookk--

ttoorr mmüüddaa--

hhaalleessiiyyllee

vvüüccuutt bbüüttüünnllüü¤¤üünnüünn ssaa¤¤llaannmmaass›› vvee

cceennaazzee ttöörreenniinnee uuyygguunn hhaallee ggeettiirrii--

lleerreekk aaiilleelleerriinnee bbööyyllee tteesslliimm eeddiillmmee--

ssii..””

Bu talimat ne demektir? Gerilla-

lar›n vücut bütünlü¤ünü kim bozu-

yor. Nas›l bozuluyor? 

Türkiye Cumhuriyeti yasalar›na

göre, zaten her ceset, savc› taraf›n-

dan ve Adli T›p doktorlar› taraf›ndan

görülür, incelenir. Ayr›ca bir doktor

görevlendirmek nereden ç›km›flt›r?

Bu aç›kça, doktorlara gerilla cesetle-

rindeki iiflflkkeennccee iizzlleerriinnii yyookk eettmmee

ggöörreevvii verildi¤ini gösteriyor.   

Doktorlar! Böyle insanl›k d›fl›

bir görevi kabul etmeyin. Vahflete

ortak olmay›n! Tan›k oldu¤unuz ifl-

kenceleri teflhir edin. 

AKP ve Genelkurmay gerilla 
cesetlerine iflkenceyi üstleniyorlar!

Sark›k b›y›kl›lar ve eli tesbihliler... 
Oligarfli her dönem kulland› onlar›:

Yürüyüfl
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17 TAYAD’l›, 15 Ha-

ziran sabah› gözalt›na

al›nd›lar. 8’i geçen hafta

tahliye edildi, di¤erleri o

günden bu yana tutsaklar. 

Suç(!)lar›, biliniyor: 

Hasta tutsaklara sahip

ç›kmak.    

Güler Zereler, Abdul-

lah Akçaylar katledilme-

sin diye mücadele etmek. 

Güler Zere’nin cena-

zesine kat›lmak. 

Mahir Çayan’› anmak. 

Bunlar, s›n›flar müca-

delesiyle ilgili herkesin bildi¤i gibi,

yasal, demokratik haklard›r. 

TAYAD’l›lar›n aç›kça bu gerek-

çeler gösterilerek tutuklanmas›, ya-

sal demokratik haklara, demokratik

mücadeleye pervas›z bir sald›r›d›r. 

*

Sald›r›n›n muhtevas›nda mesela

flunlar vard›r:

Bu ülkede art›k sendikalar olma-

yacak... Odalar, yasalardan kaynak-

lanan yasal haklar›n› kullanamaya-

cak... Ö¤renciler art›k flehit düflmüfl

bir devrimci ö¤renciyi anamayacak-

lar... Tutuklu yak›nlar›, yak›nlar›na

sahip ç›kamayacaklar...  

Abart›ld›¤›n› düflünenler olabilir.

Fakat bu tamamen, sald›r›ya nas›l

karfl› duruldu¤una ba¤l›d›r. 

E¤er, bu sald›r› karfl›s›ndaki ta-

v›r, eeggeemmeenn ss››nn››ffllaarr›› ccüürreettlleennddiirreenn

bbiirr ttaavv››rr oolluurrssaa,, egemenlerin, de-

mokratik mücadele ve örgütlenme-

nin s›n›rlar›n› biraz daha daraltmak

için bir ad›m daha atacaklar›ndan

kimsenin kuflkusu olmas›n. 

‹nan›yoruz ki, ülkemiz s›n›flar

mücadelesi hakk›nda az çok bilgisi

olan hemen herkes, bu gerçe¤in far-

k›ndad›r. ‹flte buna ra¤men varolan

sessizlik, sorgulanmay› gerektiri-

yor. 

*

Biliyoruz, “gündemleriniz” yine

yo¤undur. 

Ama art›k ders ç›karmal›y›z bu

yaklafl›mlardan. Bu tarihten ders ç›-

karmal›y›z. 

“F Tipleri iflçilerin gündemi de-

¤il” diyerek, 7 y›l boyunca uzak

durdunuz direniflten ve tecrit soru-

nundan. Baflka gündemlerimiz var,

baflka yo¤unluklar›m›z var diyerek

kaçt›n›z pratik sorumluluklar›n›z-

dan. Üyelerimizi bu konularla ilgi-

lenme konusunda ikna etmekte zor-

lan›yoruz diyerek geri e¤ilimlere s›-

¤›nd›n›z... 

Peki soruyoruz; bu yaklafl›mlar,

iflçi s›n›f›n›n, emekçi halk›n, de-

mokratik kitle örgütlerinin mücade-

lesini mi gelifltirdi? Bu politikalar›

savunanlar› kitlesellefltirdi mi?

Neye hizmet etti?

*

TAYAD’l›lara sahip ç›k›n demi-

yoruz esas›nda. Kendi haklar›n›za,

kendi varl›k zemininize sahip ç›k›n

diyoruz. Ona sahip ç›kt›¤›n›zda za-

ten TAYAD’l›lara sahip ç›km›fl ola-

caks›n›z. 

fiuras› çok aç›kt›r: Kendi varolu-

flunuzu, kendi meflrulu¤unuzu savu-

namazsan›z, baflka hiçbir gündeme

ciddi, sonuç al›c› bir müdahalede

bulunamazs›n›z.  

Fakat flunu da eklemeliyiz:

TAYAD’l›lar› sa-

hiplenmeyle kendi

mücadeleniz ve örgüt-

lenmeniz aras›nda

böyle bir ba¤ olmasa

da elbette sahip ç›kma-

l›s›n›z. 

Halk›n mücadele-

sinde tutsak düflenleri

sahiplenmenin sorum-

luluk oldu¤u bilinciyle

sahip ç›kmal›s›n›z.

Ony›llard›r zulme u¤-

rayan herkesin yan›n-

da olan bir demokratik

kitle örgütüne karfl›

duyulmas› gereken sayg› ve sahip-

lenme duygusuyla sahip ç›kmal›s›-

n›z. Bir vefa olarak sahip ç›kmal›s›-

n›z. 

Devrimci ddemokrat ttüm 

kifliler ve öörgütlü ggüçler!

Siyasi hhareketler!

‹flçi mmemur sendikalar› 

ve kkonfederasyonlar›!

Meslek oodalar›!

Yöresel ddernekler!

Alevi ddernekleri!

Adli, ssiyasi ttüm ttutuklu 

ve hhükümlü yyak›nlar›!

Sizler nezdinde, tüm halk›m›z›

tutuklu TAYAD’l›lara sahip ç›kma-

ya ça¤›r›yoruz. Faflizmin tutuklama

terörünü püskürtebiliriz. Bak›n, Gü-

ler Zere’yi nas›l çekip ald›k zulmün

elinden. Ve yine dikkatinize sunmak

isteriz ki, Güler Zereler katledilme-

sin diye yürümeye devam ediyoruz.

Bak›n, 17 TAYAD’l›n›n tutuklan-

mas›na karfl› mücadele de ilk sonuç-

lar›n› vermifltir. Demokratik müca-

dele böyle veriliyor. E¤er faflizm

koflullar›nda bir sonuç almak müm-

künse, ancak böyle al›nabiliyor. Bu

mücadelede yyeerriinniizz,, yyaann››mm››zzdd››rr;;

siz de yerinizi almal›s›n›z.   

TAYAD’l›lar 41 gündür tutsak!
41 gündür ses vermeyenler, neyi bekliyor?



Direnifl gelene¤imiz ve

hakl›l›¤›m›za inanc›m›zla

kazand›k. 

Tutuklanan 17 TA-

YAD’l›dan sekizi tahliye

edildi. 

Her meydanda, her so-

kakta, TAYAD’l›lara Özgür-

lük istemeye devam edece-

¤iz. 

Hakl› olan biziz. Suçlu

olan TAYAD’l›lar› tutukla-

yanlard›r. 

Bu bizim ideolojik gücü-

müzdür. 

Bu bizim meflrulu¤umu-

za olan inanc›m›zd›r. 

Bu bizim direnme gele-

ne¤imizdir.

Bunu büyütmeliyiz. Kalan TA-

YAD’l› tutsaklar› da almal›y›z zul-

mün elinden. 

fiimidi keyfilikleri  biraz daha

ortaya ç›kt›. 

Bu kararla, AKP iktidar› ve

AKP’nin polisi, suçüstü yakaland›.

Kalanlar hala neden tutuklu,

AKP bunu aç›klayamaz. 

Hiçbir mahkeme, hiçbir yarg›ç

da aç›klayamaz.  

Tutsak kalanlar›n tahliyesi için

direnifli ve mücaeleyi büyütmeliyiz. 

8 TTAYAD’l› ttahliye ooldu

21 Temmuz günü

mahkemenin ald›¤› ara

kararla tutuklu olan 17

TAYAD’l›dan 8’i tahli-

ye edildi. Sincan Kad›n

Kapal› Hapishane-

si’nden tahliye olan

TAYAD’l›lar›n isimleri

Semiha Eyilik, Mer-

yem Özsö¤üt, Ayfle

Arapgirli. Sincan 1 No-

lu  F Tipi Hapishane-

si’nden tahliye olan

TAYAD’l›lar  R›dvan

Akbafl, Tuncer Gümüfl,

fiahin ‹mga, Ahmet Al-

pözel, Cem Erdeveci. 

uu Tutukluluklar›

devam eeden 99 TTA-

YAD’l›n›n ttutuk-

lanma ggerekçesiy-

le, 

Tahliye eedilenlerin

tutuklanma ggerek-

çesi aaras›nda hhiç-

bir fark yyoktur. 

uu Dolay›s›yla sson

mahkeme kkarar›n-

dan iitibaren, 99 TTA-

YAD’l›n›n ttutuklu-

luklar›n›n ssürdü-

rülmesinin ddüzenin

hukuku aaç›s›ndan

da hhiçbir meflru-

iyeti kkalmam›flt›r!

8 TAYAD’l› Tahliye Edildi

Hala Tutsak TAYAD’l›lar› da

Zulmün Elinden Çekip Alaca¤›z!

uu Tutuklamalardaki ÇÇifte

Standarta SSon VVerin!

Tecriti en iyi bilenlerden biri

olarak tecrite karfl› mücadele eden-

lerden biridir. Zira yaklafl›k 4 y›l›

tecrit hücresinde olmaka üzere 10

y›la yak›n hapishanede kalm›flt›r.

Kendisi tahliye olsa da, arkadafllar›

dostlar›, tecrit cenderesinde tutul-

maya devam ederken en do-

¤al olan›, olmas› gerekeni

yaparak tecritin kald›r›lmas›

için, hasta tutsaklar›n; dev-

letin kendi yasalar›ndaki

haklar›n› kullanarak  serbest

b›rak›lmas› için mücadele-

nin içinde olmufltur. Di¤er yandan,

müzisyen olarak kavgan›n türküle-

rini etkinliklerde halkla bulufltur-

mufltur. Özcesi, tecritin vazgeçir-

meyi amaçlad›¤› düflüncelerine

onuruna sahip ç›kt›¤› için cezalan-

d›r›lmak amac›yla tutuklananlar-

dand›r...

Tutsak TTAAYYAADD’’ll››ddaann
Biri: Hakan Y›lmaz17

Direnifl gelene¤imiz ve hakl›l›¤›m›za inanc›m›zla kazand›k 

TTAAYYAADD’’ll››llaarr›› ttuuttuukkllaayyaarraakk

ddiiyyoorrllaarr kkii;;

KK‹‹MMSSEE KK‹‹MMSSEEYYLLEE

DDAAYYAANNIIfifiMMAA ‹‹ÇÇ‹‹NNDDEE

OOLLMMAASSIINN,, KK‹‹MMSSEE

KK‹‹MMSSEEYY‹‹

SSAAHH‹‹PPLLEENNMMEESS‹‹NN!!

HHaallkk››mm››zz

TTüümm iilleerriicciilleerr,, ddeevvrriimmcciilleerr,,

ddeemmookkrraattllaarr,, 

ZZuullmmee kkaarrflfl››yy››mm ddiiyyeenn

hheerrkkeess!!

Bu dayatmaya hay›r diyelim!

Kendi içinde birlik ve dayan›flma

duygusu öldürülmüfl bir halk,

zay›f, güçsüz, çaresiz bir halka

dönüflür. 

Tecrite hay›r diyelim. 

Tutuklanan TAYAD’l›larla, hasta

tutsaklarla, tüm tutuklu ve

hükümlülerle, tüm halk olarak

birbirimizle dayan›flma içinde

olal›m!

25 Temmuz
2010
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TAYAD’l›lar’›n serbest b›rak›l-

mas› için yap›lan eylemler ‹stan-

bul’da ve Anadolu illerinde sürüyor.

TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›

için oturma eylemleri yap›l›yor, im-

zalar toplan›yor. 

Üç haftad›r Türkiye’nin bir çok

ilinde AKP binalar› önünde oturma

eylemi yapan TAYAD’l›lar bir kez

daha AKP binas› önündeydiler. 

‹stanbul 20 Temmuz günü

Sütlüce AKP önünde toplanan TA-

YAD’l› Aileler “Tutuklanan TA-

YAD’l› Aileler Serbest B›rak›ls›n”

önlükleri ve “Hasta Tutsaklar› Tec-

ritte Öldürmek Serbest Cenazeleri-

ne Kat›lmak Suç! Tutuklu TA-

YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›

pankartlar›yla eylem yapt›lar. 

TAYAD’l›lar ad›na aç›klama ya-

pan Sibel K›rlang›ç; Güler Zere’nin

özgürlü¤ü için yap›lan eylemlere

kat›lman›n, Nevroz kutlamalar›na

kat›lman›n, Mahir Çayan’›n mezar›

bafl›nda yap›lan anmaya kat›lman›n

suç olmad›¤›n› söyledi.  “Devrimci-

leri katletmek mi suç? Onlar› an-

mak m›?” diyen K›rlang›ç, 17 TA-

YAD’l›n›n tutuklanmas›n›n AKP’

nin intikamc›l›¤›n›n, haz›ms›zl›¤›-

n›n sonucu oldu¤unu söyledi. 

Aç›klamadan sonra yap›lan otur-

ma elyleminde “tutuklananlar ser-

best b›rak›ls›n, bask›lar gözalt›lar

tutuklamalar bizi y›ld›ramaz” slo-

ganlar› at›ld›. Bir saat süren oturma

eylemi marfllar söylenerek bitirildi.

Eyleme 25 kifli kat›ld›.

17 Temmuz günü, AKP Ka¤›tha-

ne ilçe binas›n›n önünde, tutuklu 17

TAYAD'l›n›n serbest b›rak›lmas›

için bir eylem yap›ld›. Eylemde ya-

p›lan aç›klaman›n ard›ndan imza

toplamak için masa aç›ld›, bildiri

da¤›t›ld›. 1 saat boyunca masan›n

aç›k kalmas›n›n ard›ndan, Halk

Cepheliler Nurtepe'ye do¤ru yürü-

yüp, bildiri da¤›t›p imza toplad›.

Adana 20 Temmuz günü TA-

YAD'l› Aileler AKP il binas› önün-

de tutuklu 17 TAYAD'l›n›n serbest

b›rak›lmas› için bir saatlik oturma

eylemi yapt›. 

TAYAD'l› Aileler ad›na bas›n

metnini Alperen Özdemir okudu.

Eylemde "Hasta Tutsaklar› Tecritte

Öldürmek Serbest Cenazelerine Ka-

t›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar

Serbest B›rak›ls›n" pankart› aç›ld›. 

Okunan aç›klamada, AKP ikti-

dar›n›n TAYAD'l›lar› tutuklayarak

suç iflledi¤ini, Güler Zere'nin cena-

zesine kat›lman›n, Mahir Çayan'lar›

hasta tutsaklar› sahiplenin suç ol-

mad›¤›n› belirtti. “E¤er bu suçsa,

biz bu suçu faflist AKP iktidar›n›n il

binas› önünde ifllemeye devam edi-

yoruz. Biz de Güler Zere'nin cena-

zesine kat›ld›k, Mahir Çayan'lar›

“8 TAYAD’l› Tahliye Edildi! 
Zulmün Elinden 8 TAYAD’l›y› Çekip Ald›k
9 TAYAD’l›y› da Alaca¤›z”

BBuu hhaaffttaa ddaa;; ‹‹ssttaannbbuull--

SSüüttllüüccee,, ‹‹ssttaannbbuull--

KKaa¤¤››tthhaannee,, AAddaannaa,,

BBuurrssaa AAKKPP öönnüünnddeeyy--

ddiikk.. AAnnkkaarraa’’ddaa AAddaalleett

BBaakkaannll››¤¤›› EEkk BBiinnaa

öönnüünnddee aaddaalleett iisstteeddiikk......
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‹‹ssttaannbbuull SSüüttllüüccee

AAKKPP ÖÖnnüü

Bu HHafta dda

AKP Önlerindeydik!



and›k ve anmaya sahiplenmeye de-

vam edece¤iz” diyen Göçmen, tu-

tuklu TAYAD'l›lar serbest b›rak›l›n-

caya kadar her hafta AKP il binas›

önünde olmaya devam edeceklerini

söyledi. Eylemde, "Tutuklu TA-

YAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n, Güler

Zere Ölümsüzdür, Gözlat›lar Tutuk-

lamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"

sloganlar› at›ld›. 

Bursa 19 Temmuz günü Fo-

mara meydan› AKP il binas› önünde

TAYAD'l› Aileler bir eylem yapt›.

Eylemde yap›lan aç›klamada AKP-

nin hukuksuzlu¤una devam etti¤i,

kendi yasalar›na dahi uymad›¤› ve

tutuklanan TAYAD'l›lar›n hala ser-

best b›rak›lmad›¤› söylendi. 

Eylemde "Güler Zere Onuru-

muzdur", "Mahir Çayan Onurumuz-

dur", "Hasta Tutsaklar Serbest B›ra-

k›ls›n", "Tutuklu TAYAD'l›lar Ser-

best B›rak›ls›n" ve "Tecridi Kald›r›n

Ölümleri Durdurun" sloganlar› at›l-

d›. 

Ankara TAYAD'l› Aileler,

Ankara'da Adalet Bakanl›¤› Ek Bi-

nas› önünde oturma eylemi yapt›lar.

“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldür-

mek Serbest! Cenazelerine Kat›l-

mak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar Ser-

best B›rak›ls›n!” yazan bir pankar-

t›n aç›ld›¤› eylemde; hukuksuzlu-

¤un keyfi bir flekilde devam etti¤i-

ne, devrimcileri sahiplenmenin suç

olmad›¤›na de¤inildi. 

Oturma eylemi boyunca, TA-

YAD'l›lar›n neden ve nas›l tutuklan-

d›¤›na dair bilgilendirme konuflma-

lar› yap›ld› ve tutuklu TAYAD’l›lar

için haz›rlanan bülten okundu.

“TAYAD Tecritle Susturula-

maz”, “Güler Zere'yi Sahiplenmek

Suç De¤ildir”, “Mahir Çayan'› An-

mak Suç De¤ildir”, “Keyfi Tutukla-

malara Son”, “TAYAD'l›lar Serbest

B›rak›ls›n”, “Hasta Tutsaklar Ser-

bes B›rak›ls›n”, “Yaflas›n Devrimci

Dayan›flma” sloganlar› at›lan eyle-

me  EHP, Kald›raç ve 78'liler Girifli-

mi destek verdi. 

17 TAYAD’l›ya özgürlük isteyen

TAYAD’l› Aileler, oturma eyle-

mlerine geçti¤imiz hafta da devam

ettiler.

‹stanbul Galatasaray Lisesi

önünde her gün masa aç›p imza

toplayan TAYAD’l› Aileler’e halk›n

her kesiminden insanlar destek ver-

iyor.

‹zmir Yenikap› Tiyatro Grubu,

16 Temmuz’da Galatasaray’da otur-

ma eyleminin yap›ld›¤› yerde bir ti-

yatro gösterisi sunarak TAYAD’a

destek verdi.

Rusya’da bir iflçi k›z› canland›-

ran ‹zmir Yenikap› Tiyatro Grubu

üyeleri, imzalar›n› da att› ve baflar›-

lar dileyerek ayr›ld›.

18 Temmuz günü T‹B-DER’in

Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray

Lisesine kadar Tersanedeki ölüm-

lerle ilgili yürüyüflü oldu. Ard›ndan

tersane ve ‹SK‹ iflçileri 17 TA-

YAD'l›n›n serbest b›rak›lmas› için

stand açan TAYAD'l› Aileleri ziya-

ret edip, "Devrimci tutsaklar onuru-

muzdur!", "Devrimci irade teslim

al›namaz!", "Güler Zere ölümsüz-

dür!", "Yaflas›n devrimci dayan›fl-

ma!" sloganlar›n› hayk›rd›lar ve im-

zalar›yla destek oldular. 

22 Temmuz günü ise TAYAD’l›

Aileler, ayn› nedenlerle tutuklanma-

lar›na ra¤men tutuklu olan 17

TAYAD’l›dan 8 kiflinin serbest ara

kararla serbest b›rak›ld›¤› halde 9

TAYAD’l›n›n halen tutuklu

olmas›n›n keyfi bir uygulama

oldu¤unu anlat›yorlar. Hiçbir bask›

bizi mücadelemizden koparamaz,

tecrite karfl› mücadele etmeye

devam edece¤iz, hasta tutsaklar› her

koflulda sahiplenece¤iz, de¤erleri-

mize sahip ç›kaca¤›z diyen

TAYAD’l› Aileler eylemlerini

sürdürüyorlar.

***

Ankar a TAYAD'l› Aileler tu-

tuklanan arkadafllar› için 17 Tem-

muz günü Abdi ‹pekçi Park›’nda 2

saatlik oturma eylemi yapt›. 

Oturma eyleminden önce yap›-

lan aç›klamada tutuklanmalar›n›n

üzerinden 33 gün geçen TAYAD'l›-

lar›n yapt›klar›n›n meflru eylemler

oldu¤u, TAYAD'l›lar›n tutuklanma-

s›n›n keyfi ve yasad›fl› oldu¤u belir-

tildi. Eylem, uygulanan gözda¤›-

sindirme politikalar›na karfl› birlik

TTAAYYAADD’’ll››llaarr››nn 4411

ggüünnddüürr öözzggüürrllüü¤¤üünnüü

iissttiiyyoorruuzz!! BBuunnuunn iiççiinn

AAKKPP öönnlleerriinnddeeyyddiikk!!

OOttuurrmmaa eeyylleemmlleerrii,,

iimmzzaa mmaassaallaarr›› iillee

oonnllaarr›› ssaahhiipplleennmmeeyyee

ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz

EEllaazz››¤¤ AAnnkkaarraa

25 Temmuz
2010
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TAYAD'l›lar›n  OOturma

Eylemleri SSürüyor
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olma ve karfl› ç›kma ça¤r›s›yla biti-

rildi. 

Eylemde “Hasta Tutsaklar› Tec-

ritte Öldürmek Serbest! Cenazeleri-

ne Kat›lmak Suç! Tutuklu TA-

YAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”,

“AKP'nin Güler Zere'yi Öldürmesi

Suç De¤il! AKP'yi Protesto Etmek

Suç! TAYAD'l›lar Serbest B›rak›l-

s›n!” yaz›l› pankartlar aç›ld› ve ayn›

sloganlar›n yaz›l› oldu¤u, ayr›ca

“Hasta Tutsaklar› Katletmek Suç

De¤il! Sahip Ç›kmak Suç” yaz›l›

dövizler tafl›nd›.

Eylem boyunca, “Keyfi Tutukla-

malara Son”, “TAYAD'l›lar Serbest

B›rak›ls›n”, “Güler Zere'yi Anmak

Suç De¤ildir”,”Mahir Çayan'› An-

mak Suç De¤ildir”, “TAYAD'l›lar

Tecritle Susturulamaz”, “Bask›lar,

Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›-

ramaz” sloganlar› at›ld›. 

Oturma eylemi s›ras›nda imza

masas› aç›ld›, bildiriler da¤›t›ld›.

Ayr›ca masada “Elin Alt›” kitab›n›n

tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›. 

Oturma eyleminden sonra, Abdi

‹pekçi Park›’ndan Yüksel Cadde-

sin’e bildiri da¤›t›larak geçildi. Yol

boyunca, TAYAD'l›lara yap›lan

haks›zl›¤a-hukuksuzlu¤a iliflkin bil-

gilendirme konuflmalar› yap›ld›. 

***

‹zmir TAYAD’l› Aileler’in

oturma eylemi 13. günde devam

ediyor. Masaya son günlerde yurtd›-

fl›ndan gelen gurbetçiler yo¤un ola-

rak ilgi gösteriyor. 

Mendil satan çocuklar da gerçek

suçlular› biliyor ve “bizde devrim-

ciyiz” diyerek TAYAD’l›lara bildiri

da¤›t›m›nda yard›mc› olup çevreden

geçenlere imza att›rmaya çal›fl›yor-

lar. Son üç günde 350 imza toplanan

eylem 13. gününde devam ediyor.    

‹stanbul Alibeyköy-Cengiz-

topel Cadddesi’nde imza stand›

açan Halk Cepheliler tutuklu 17

TAYAD'l›n›n serbest b›rak›lmas›n›

talep ettiler. 

Stantta halka konuflmalarda

"AKP iktidar› kendisi gibi düflün-

meyen, boyun e¤meyenleri sindir-

meye çal›fl›yor, baflaramay›nca da

TAYAD'l›larda oldu¤u gibi her türlü

yola baflvurarak tutukluyor" dedi.

Halk ilgiyle izledi¤i kampanyaya

imza vererek destek oldu. 

18 Temmuz saat iki ile dört aras›

ikitelli Parseller caddesinde imza

masas› aç›ld›.

Bildiriler da¤›t›larak halka TA-

YAD'l›lar›n durumu anlat›larak, in-

sanlara imza atmalar› yönünde ça¤-

r›lar yap›ld›. 

Bursa TTAYAD’l›lar ‹çin

‹mza TToplanmaya DDevam

Ediliyor

TAYAD’l›lar›n tutuklanmas›n›n

ard›ndan bafllat›lan kampanya çer-

çevesinde aç›lan imza stantlar› Bur-

sa’da aç›lmaya devam ediyor.

18 Temmuz günü Orhangazi

Park›’nda TAYAD’l›lar taraf›ndan

imza stand› aç›ld›. Stantta TA-

YAD’l›lar halka AKP’nin hukuk-

suzlu¤unu ve devrimcilere yapt›¤›

bask›y› ve tutsaklara uygulanan tec-

riti anlatt›lar.

Malatya Tutuklu TTAYAD-

l›lar›n SSerbest BB›rak›lmas›

‹çin ‹‹mza MMasas› AAç›ld› 

21 Temmuz günü TAYAD'l› Ai-

leler taraf›ndan Malatya Yeflilyurt

Caddesi üzerinde imza masas› aç›l-

d›. 

Tutuklanan 17 TAYAD'l› için ül-

kenin birçok yerinde aç›lan imza

maslar›na Malatya'da eklendi. Dört

saat aç›k kalan masada AKP'nin

zulmü anlat›ld› ve TAYAD'l› Ailele-

rin “TAYAD'l›lara Özgürlük” bafl-

l›kl› bildirileri da¤›t›ld›. 

Elaz›¤ Tutuklu TTAYAD’l›-

lar Serbest BB›rak›ls›n

19 Temmuz Pazartesi günü Ela-

z›¤ Hozat Garaj›nda Tayad’l› Aile-

ler hukuksuz birflekilde tutuklu bu-

lunan 17 Tayad’l›n›n serbest b›rak›l-

mas› için imza masas› açarak imza

toplad›.

Yaklafl›k 2 saat aç›k kalan stan-

da 41 imza topland›. Standa halk›n

ilgisi yo¤undu.TAYAD’l›lar serbest

b›rak›lana kadar imza masam›z aç›k

kalmaya devam edecektir.

99 TTAAYYAADD’’ll››nn››nn

ÖÖzzggüürrllüü¤¤üünnüü ‹‹ssttiiyyoorruuzz..

99 TTAAYYAADD’’ll›› SSeerrbbeesstt

BB››rraakk››llmmaall››dd››rr..

‹‹zzmmiirr
‹‹ssttaannbbuull -- TTaakkssiimm

GGaallaattaassaarraayy LLiisseessii ÖÖnnüü

TAYAD'l›lar›n SSerbest

B›rak›lmas› ‹‹çin

‹mza MMasalar› SSürüyor



-- ““BBaaflflvvuurrmmaadd››kk yyeerr

kkaallmmaadd››”” ddiiyyoorrdduu AAkkççaayy’’››nn

bbaabbaass››.. TTeeddaavvii eettttiirrmmeekk iiççiinn

ddee¤¤iill,, ““ssoonn ggüünnlleerriinnii””

yyaannllaarr››nnddaa ggeeççiirrmmeessii iiççiinn!!

-- AAKKPP iikkttiiddaarr›› hhaassttaa ttuuttssaakk

AAbbdduullllaahh AAkkççaayy’’aa ssoonn

ggüünnlleerriinnii aaiilleessiinniinn yyaann››nnddaa

ggeeççiirrmmee hhaakkkk››nn›› vveerrmmeeddii

-- AAbbdduullllaahh AAkkççaayy’’›› bbiirr

hhaassttaannee bbooddrruummuunnddaa ggüünn

ggüünn ööllddüürreennlleerriinn

zzuullmmüünnee dduurr ddiiyyeelliimm!!

O¤lunun ölümü ile ilgili olarak

hastane bahçesinde, “HHeerr yyeerree bbaaflfl--

vvuurrdduukk”” diyordu Ahmet Akçay.

Sonra da s›rayla say›yordu; “CCuumm--

hhuurrbbaaflflkkaann››’’nnaa,, BBaaflflbbaakkaann’’aa......” di-

ye devam ediyordu. 

Aylard›r baflvurmad›k yer b›rak-

mad›lar. “Cezas› kald›r›ls›n”, “d›-

flarda tedavi ettirelim” diye de¤ildi

baflvurular›. Tek bir fley için çocuk-

lar›n›n serbest b›rak›lmas›n› istedi-

ler günlerce...

Çocuklar›n›n yan›bafllar›nda,

kardefllerinin yan›nda ölmesi için,

ölme hakk› için istediler.

Pis bir bodrum kat›nda, tecrit al-

t›nda son günlerini geçirmesin iste-

diler. Ama tüm kap›lar yüzlerine ka-

pand›.

Herkesin “imdad›na koflan”

TTwwiitttteerr bile kullanan “yyuuffkkaa yyüü--

rreekkllii”” Cumhurbaflkan› sihirli de¤-

ne¤ini onlara tutmam›flt›.

Kürsülerde a¤layan Baflbakan

EErrddoo¤¤aann, her f›rsatta gözyafl› dö-

ken “müflfik” BBüülleenntt AArr››nnçç’’ta oral›

olmam›flt› nedense.

‹srail taraf›ndan Mavi Marmara

gemisinde katledilen 19 yafl›ndaki

FFuurrkkaann DDoo¤¤aann kadar de¤eri yoktu

AAbbdduullllaahh AAkkççaayy’›n.

Kürsüde, faflist cuntan›n yafl›n›

büyüterek ast›¤› 17 yafl›ndaki EErrddaall

EE rreenn için “içi titreyen”, “gözyafl›

döken” Baflbakan Erdo¤an, 17 ya-

fl›ndaki Abdullah Akçay için k›l›n›

bile k›p›rdatmad›.

BBiirr bbooddrruumm hhüüccrreessiinnddee

kkaattlleettttiilleerr

“Doktorun bana söyledi¤ini ben

söylüyorum; “E¤er bu çocuk mah-

kum olmasayd› biz bunu taburcu et-

mifltik. Taburcu ederdik çünkü flimdi

yap›lacak bir fley kalmad›” “(Ahmet

Akçay, Yürüyüfl, say›:224)

Aylar öncesinden art›k Abdullah

Akçay için yapacak bir fley kalma-

m›flt›. Doktorlar, “yyaapp››llaaccaakk bbiirr

flfleeyy”” yok diyorlard›.

Ama ona ra¤men tam 1111 aayy bo-

yunca; bir bodrumda, bir zemin kat-

ta, 4 metre karelik bir hücrede, ha-

vas›z, günefl yüzü görmeden gün

gün, saat saat katledildi.

Abdullah Akçay’a 1111 aayydd››rr bbuu

hhüüccrreeddee ööllüümmüü yyaaflflaatttt››llaarr.. Ölümü

bekledi burada 1177 yafl›ndaki bir

kanser hastas› tutuklu.

1144 yafl›nda tutukland›¤›nda ona

on y›llar› bulan cezalar ya¤d›rd›lar..

Düzen ona hapishaneleri reva gör-

müfl, önüne fazla seçenek de koy-

mam›flt›.

Hapishane koflullar›nda kan kan-

serine yakaland› AAbbdduullllaahh AAkkççaayy..

B›rak›n tedavi edilmeyi aylarca

doktor yüzü bile görmedi.

“Cezaevinde bir a¤r› kesici bile

vermemifller. Hatta çocuk... KKaarrnn››

flfliiflflmmiiflfl,, ddaallaakk flfliiflflmmiiflfl o durumda bu-

raya gelinceye kadar bir ilaç bile

vermediler. Buraya geldi¤i zaman

kontrol alt›na ald›lar ama art›k çok

geçti.” (Ahmet Akçay, Yürüyüfl)

Bir a¤r› kesiciyi bile çok gördü-

ler. Ac›lar, a¤r›lar içinde günlerce

k›vranarak tutuldu AAbbdduullllaahh AAkk--

ççaayy.. 

““HHaappiisshhaannee’’ddee tteeddaavvii

ggöörreebbiilliirr”” rraappoorruu vveerreenn

NNuurr BBiirrggeennlleerr vvee AAddllii TT››pp

Adli T›p, fiubat 2010’da yap›lan

baflvuruya 21 May›s 2010’da cevap

verdi. Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas

Kurulu Baflkan› NNuurr BBiirrggeenn ve he-

yeti, AAkkççaayy’›n “tedavi sürecince

hastane flartlar›nda infaz›n›n uygun

oldu¤u, hapis cezas›n›n infaz›n›n

mahkûm hayat› için kesin bir tehli-

ke teflkil etmedi¤ini” belirtti.

Okmeydan› E¤itim ve Araflt›r-

ma Hastanesi ise 18.06.2010 tarihli

raporunda Adli T›p Raporunu ya-

lanl›yor ve “hastan›n hayati tehlike-

si vard›r. Cezaevi koflullar›nda kal-

mas› uygun de¤ildir." diyordu.

AKP iktidar› ve Adli T›p Ak-

çay’› katletmek için herfleyi yapt›-

lar. Akçay’›n serbest b›rak›lmas›

için yürütülen mücadeleler sonucu

Adli T›p geri ad›m atarak, 14 Tem-

muz’da serbest b›rakma karar› ver-

di. Ama çok geçti. Karar ç›kmadan,

Akçay’ › katlettiler.

17 Yafl›nda ‹dam Edilen Erdal Eren’e Gözyafl›
Döken Baflbakan, 17 Yafl›ndaki Hasta Tutuklu
Abdullah Akçay’› Katletti

25 Temmuz
2010
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AAKKPP ““1122 EEyyllüüll””llee

hheessaappllaaflflmmaa flfloovvllaarr›› yyaappaarraakk,,

tteeccrriittii,, iiflflkkeenncceeyyii uunnuuttttuurraammaazz

Baflbakan’›n AKP kurmaylar›n›n

“hak-hukuk”, yalanlar›, döktükleri

sahte gözyafllar› hapishanelerde sü-

ren tecriti, iflkenceyi, hak gasplar›n›

unutturamaz.

Tutsaklarla, halkla adeta alay

ediyorlar. Baflbakan Erdo¤an, kür-

süde sahte gözyafllar› dökerken, F

Tipi hapishane hücrelerinde, mah-

keme salonlar›nda, tutsaklar iflken-

ce görmeye devam ediyor.

EEddiirrnnee FF TTiippii HHaappiisshhaanneessii’nde

MMeehhddii BBoozz isimli tutsak, kendisine

daha önce yap›lan iflkence ile ilgili

savc›l›¤a ifadeye götürüldü¤ünde

hem götürülürken hem de hapisha-

neye getirilirken iflkence gördü.

ÜÜsstteelliikk,, iiflflkkeenncceenniinn iiççiinnddee aasstt--

ssuubbaayy ttaarraaff››nnddaann kk››flflkk››rrtt››llaann aaddllii

ttuuttuukklluullaarr ddaa yyeerr aalldd››.. 

‹flkenceciler, “iflkence yapar›m,

bizi kimse yarg›layamaz” pervas›z-

l›¤›  içindedir. Yine tutsaklar›n yap›-

lan iflkenceye sessiz kalmamas›, suç

duyurusunda bulunmas› karfl›s›nda

da “iflkence görecek ama boyun

e¤eceksiniz” diyorlar.

Kuflkusuz daha önce oldu¤u gibi

bugünde tutsaklar iflkenceye boyun

e¤meyecekler.

Yine son dönemde sürgün-sevk

sald›r›lar› ile iktidar devrimci tut-

saklar› y›ld›rmaya, tecriti pekifltir-

meye çal›fl›yor.

Bolu F Tipi Hapishanesi’nde

kalan devrimci tusak ÜÜmmiitt ‹‹lltteerr,

sürgün-sevkle ‹zmir K›r›klar 2

No’lu F Tipi Hapishanesi’ne geti-

rilmifl, devrimci tutsaklar›n kald›-

¤› 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne

verilmeyerek ayr›ca bir tecrite ta-

bi tutulmufltur.

‹‹flflkkeennccee iiççiinn ssuuçç

dduuyyuurruussuunnddaa bbuulluunnaann

ttuuttssaa¤¤aa iiflflkkeennccee

AAllii OOssmmaann KKöössee’nin mektubun-

dan; (Edirne F Tipi Hapishanesi,  4

Temmuz 2010)

MKP davas› tutsa¤› MMeehhddii BBoozz,,

kendisine daha önce yap›lan iflken-

ce ile ilgili olarak savc›l›¤a ifade

vermek için Edirne Adliyesi’ne gö-

türüldü. 

‹fade vermek için götürülen

MMeehhddii BBoozz, görevli Astsubay'›n

emri ile askerler taraf›ndan iflkence

edilerek hastanelik edilinceye kadar

dövülmüfl. Bununla yetinmeyen

Astsubay bu kez dönüfl yolunda,

Edirne Kapal› Hapishanesi'nin adli

tutuklular›n›n ellerini açt›r›p, adli

tutuklular› Mehdi Boz'a sald›rtm›fl-

t›r.

‹flkenceci Astsubay, ““bbeenn ggöörree--

vviimmii  yyaapp››yyoorruumm””  diyor. Görevi

iflkence yapmak... Tutsaklar slogan

at›nca, “aa¤¤››zzllaarr››nn›› kkaapp››yyoorruumm”” di-

yormufl. ‹flkence yaparak, susturma-

ya çal›fl›yor iflkenceci Astsubay.

Al›flm›fllar iflkence yapmaya...

Yap›lan iflkence ile ilgili olarak

yar›n tüm tutsaklar olarak suç duyu-

rusunda bulunaca¤›z.”

TTeelleeffoonn ggöörrüüflflmmeessiinnddee

tteekkmmiill ddaayyaattmmaass››

ÜÜmmiitt ÇÇoobbaannoo¤¤lluu’’nun mektu-

bundan; (‹zmir K›r›klar 1 No’lu F

Tipi Hapishanesi, 4 Temmuz 2010)

“Bizim burada telefonda tekmil

dayatmas› ise hala devam ediyor.

Öyle ki, do¤al ak›fl›nda bir  ad söy-

lenmesini dahi kabul etmiyorlar. 

Aileler yanl›fll›kla da olsa ad so-

yad söyledimi yine de görüflmeyi

kesiyorlar. Neymifl, öönnccee bbiizz ssööyyllee--

yyiipp ssoorraaccaakkmm››flfl››zz,, bbiizz ssoorrmmaaddaann

kkeennddiillii¤¤iinnddeenn ssööyylleerrssee kkaabbuull eeddiill--

mmiiyyoorr.. 

Acaba bu dayatmay› kabul etsek

ard›ndan ne isteyecekler?”

““HHaakk ggaassppllaarr›› ssüürrüüyyoorr””

MMuussttaaffaa GGöökk’ün mektubundan;

(Sincan 1No’lu F Tipi Hapishane-

si,7 Temmuz 2010)

“fiu anda adalet bakan› olan Sa-

dullah Ergin göreve gelir gelmez,

Sincan hapishaneler kampüsünde

gazeteciler eflli¤inde bir görüntülü

telefon flovu bile gerçeklefltirmiflti.

Bafl›m›za gelece¤i tahmin etsek de

“eyvah!” demeye f›rsat kalmad›.

Telefon hakk›m›z› tümden gasp etti-

ler.

A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis

cezas› ald›¤› için tekli hücrelerde

tutulan arkadafllar›m›z›n zaten s›n›r-

l› olan havaland›rma süreleri de çok

görülüp k›s›tland›.

Hapishane idaresinin, son icraat-

lar›ndan birisi de görüfllerde birbiri-

mizin ailesine selam vermemizin,

hal hat›r sormam›z›n yasaklanmas›

oldu. Örne¤in, bitiflik hücredeki ar-

kadafllar›m›z, y›lbafl› aç›k görüflün-

de daha önceden yapt›klar› gibi, ai-

leleriyle birlikte ayn› masada oturup

görüflme yapt›klar› için yaz›l› olarak

uyar›ld›lar. Ve tekrarlanmas› duru-

munda fiili olarak müdahale edilip

görüfle son verilece¤i bildirildi.” 

FF TTiipplleerriinnii öönnccee öövvddüülleerr,,

ssaavvuunndduullaarr,, flfliimmddii

yyaakk››nn››yyoorrllaarr!!

‹‹ssttaannbbuull SSiilliivvrrii HHaappiisshhaannee

kkaammppüüssüünnddee kalan “Ergenekon

davas›” tutuklular›; gazeteci MMuuss--

Hem iflkenceci, hem piflkin!
“Ben görevimi yap›yorum”

EEsskkiimmiiflflssiinn hhüüccrreemm 

bbuu ddüüzzeenn ggiibbii

18

Yürüyüfl

25 Temmuz
2010

Say›: 226



ttaaffaa BBaallbbaayy, gazeteci yazar TTuunnccaayy

ÖÖzzkkaann ile emekli Albay AAttiillllaa UU--

¤¤uurr, “Hapishane’de zulüm alt›nda-

y›z” diyerek TBMM ‹nsan Haklar›

‹nceleme Komisyonu Baflkanl›¤›’na

baflvurdular.

Bu 3 tutuklu “nnoorrmmaall” bir bafl-

vuru yapmay›p, “aacciill ggöörrüüflflmmee” ta-

lep ettikleri TBMM ‹nsan Haklar›

‹nceleme Komisyonu Baflkanl›¤›’na

gönderdikleri flikâyet dilekçesinde;

Hapishane’de  kendilerine kötü

davran›ld›¤›n›, kamera ile gözetlen-

diklerini ve psikolojik bask› alt›nda

tutulduklar›n› söylediler. 

K›sacas›; Hapishane’de tecrit,

bask›, zulüm vard›. Ve 24 saat gö-

zetleniyorlard›. Oysa bunlardan da-

ha fazlas›n› 10 y›ld›r devrimci tu-

saklar yaflad›.

Devrimci tutsaklar can bedeli

tecrite karfl› mücadele ederken,

Tuncay Özkanlar tecriti, F Tipi Ha-

pishaneleri savunan programlar ya-

p›yordu.

Tuncay Özkan Kanal D televiz-

yonunda F Tiplerinin reklam›n› ya-

pan bir program yapm›fl, tecriti sa-

hiplenmiflti o y›llarda.

Hatta bu program üzerine TTAA--

YYAADD’’ll›› aaiilleelleerr 26 Aral›k 2000’te

Tuncay Özkan’a yazd›klar› mektup-

ta flunlar› söylemifllerdi;

“Evet say›n Özkan, F Tiplerinin

en son reklam›n› siz yapt›n›z. fiimdi

çocuklar›m›z› da orada gösterin.

Bakan›n›zdan izin al›n ve orada ne-

ler oluyor tüm dünyaya gösterin.

Bakal›m, insanlar “›fl›¤a ihtiyaç

duymadan kitap m› okuyor orada”

her yandan s›cak su mu ak›yor? Bu-

nu istemek bizim hakk›m›z. Bekliyo-

ruz!”

Bu sat›rlardan 10 y›l sonra TTuunn--

ccaayy ÖÖzzkkaann reklam›n› yapt›¤›  F

Tiplerinde “zzuullüümm vvaarr” diyor. Dün

zulme güç verenler, destekleyenler

bugün yak›n›yorlar.

17 Temmuz günü ‹stanbul Gala-

tasaray Lisesi önünde F Tipi hapis-

hanelerde yaflanan bask›lar› ve key-

fi uygulamalar› protesto etmek için

Tecrite Karfl› Mücadele Platformu

taraf›ndan eylem yap›ld›. 

Galatasaray Lisesi önünden

Taksim Tramvay Dura¤›'na do¤ru

yürüyüfle geçildi. Tramvay Dura-

¤›’nda H›d›r Sabur taraf›ndan oku-

nan aç›klamada F Tipi hapishane-

lerde son zamanlarda artan keyfi

uygulamalara ve a¤›rlaflt›r›lm›fl tec-

rite de¤inerek, tutsaklar›n özellikle

keyfi gerekçeler-

le, bulunduklar›

hapishanelerden

uzak hapishane-

lere sürgün edil-

diklerini ve buna

örnek olarak da

K›r›klar 2 Nolu F Tipine sürgün

edilerek tek bafl›na tutulan Ümit

‹lter'i gösterdi. Aç›klaman›n de-

vam›nda ise, hasta tutsaklar›n

sa¤l›k haklar›ndan tamamen

mahrum b›rak›ld›klar›n› söyleye-

rek, Abdullah Akçay, Yaflar ‹nce,

Kemal Ertürk, Kamil Turanl›o¤lu

ve Erol Zavar baflta olmak üzere

tutsaklar›n tedavileri yap›lmayarak

ölüme terk edildiklerini söyledi. 

Hapishanelerdeki sald›r›lar›n ve

tehditlerin anlat›ld›¤› aç›klamada,

tutsak yak›nlar›n›n yaflad›¤› keyfi

uygulamalara de¤inilerek, kad›n

görüflçülerin arama bahanesiyle ta-

cize ve hakarete u¤rad›klar› belirtil-

di. 

Hapishanelerdeki keyfi uygula-

malar› engellemek için devrimci ve

demokratik örgütlere duyarl›l›k ve

ortak mücadele ça¤r›s›yla eylem

sona erdi.

Tecrite KKarfl› MMücadele PPlatformu:

Hapishanelerde Keyfi
Uygulamalara Son!

23 Temmuz günü Ça¤dafl Hu-

kukçular Derne¤i ‹stanbul fiubesi

(ÇHD) taraf›ndan Adli T›p Kurumu

önünde bir eylem yap›ld›.

“Adli T›p Kurumu Öldürmeye

Devam ediyor! Nur Birgen ve Eki-

bini Durdurun” yaz›l› pankart›n

aç›ld›¤› eylemde aç›klamay› Av.

Güçlü Sevimli okudu. 

Sevimli “Yine Adli

T›p! Yine Nur Birgen!

Yine Ölüm! Abdullah

Akçay’› Öldürdüler” bafl-

l›kl› aç›klamas›n› okuya-

rak kan kanseri hastas›

Abdullah Akçay’›n 11

ayd›r Okmeydan› E¤itim ve Arafl-

t›rma Hastanesi’nde tutuldu¤u

mahkum ko¤uflunda yaflam›n› yi-

tirdi¤ini söyledi.

Adli T›p 3. ‹htisas Kurulunun

bafl›nda olan Nur Birgen’nin suç ifl-

ledi¤i belirtilerek “Art›k Adli T›p

Kurumu’nun hukuka, ahlaka, insan-

l›¤a s›¤mayan kararlar›na ve Nur

Birgen ile ekibine dur denmelidir”

denildi. Eylem “Hasta Tutsaklar

Serbest B›rak›ls›n” slogan›n›n at›l-

mas›yla sona erdi.

ÇHD: Yine Adli T›p; 
Nur Birgen; Ölüm
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11 yy››lldd››rr,, ››ssrraarr vvee kkaarraarrll››--

ll››kkllaa  hhaassttaa ttuuttssaakkllaarr››nn öözz--

ggüürrllüü¤¤üünnüü iissttiiyyoorruuzz!!

Bundan tam 1 y›l önce; AKP ik-

tidar›n›n  Güler Zere’yi gün gün

katletmek istemesi karfl›s›nda, Gü-

ler Zere ve hasta tutsaklara özgür-

lük istemek için bafllatm›flt›k; hasta

tutsaklar mücadelesini.

Aradan geçen 52 haftaya çokça

fley s›¤d›rd›k. Bizim sahiplenmemiz

sonucudur ki, AKP iktidar› Güler

Zere’yi hastane ve hapishanenin

tecrit hücrelerinde, yaln›zl›¤›n kör

kuyular›nda bo¤amad›.

Hasta tutsaklar mücadelesini

oturma eylemlerimizle, yeni mevzi-

ler ile güçlendirerek, iktidara hasta

tutsaklar› katlettirmeyece¤imizi

hayk›rd›k.

Nitekim mücadelemiz sonucu

Güler Zere’yi zulmün elinden çekip

ald›k.

Güler Zere’nin özgürlü¤ünü ka-

zanmas›ndan sonra da mücadeleye

devam ettik. Hapishanelerde ki, on-

larca a¤›r hasta tutsa¤›n varl›¤› bu

mücadelenin ne kadar hakl› oldu¤u-

nu da göstermektedir.

Hasta tutsaklar mücadelesi ‹s-

tanbul’da, Ankara’da, Adana’da bu-

günde devam etmektedir.

Son olarak mücadelemizin sonu-

cu olarak Abdullah Akçay’› zulmün

elinden çekip almak üzereyken, kat-

lettiler.

Hasta tutsaklar için mücadelemi-

zi sürdürmeye devam edece¤iz. ‹k-

tidar›n hasta tutsaklar› katletmesi-

nin önüne ancak bu mücadeleyi bü-

yüterek geçebiliriz.

Israrla, kararl›l›kla  hasta tutsak-

lar› sahiplenmeyi sürdürece¤iz...

‹‹ssttaannbbuull’da hasta tutsaklar

için Galatasaray Lisesi’nde yap›lan

eylemler bu haftakiyle bir y›l›n›

doldurdu. 23 Temmuz günü eylem

Taksim Tramvay Dura¤›’nda “Has-

ta Tutsaklara Özgürlük” pankart›n›n

arkas›nda toplan›larak bafllad›. Bu-

radan; “Hasta Tutsaklar Serbest B›-

rak›ls›n, Abdullah’›n Katili AKP ‹k-

tidar›d›r” sloganlar›yla Galatasaray

Lisesi’nin önüne yürüyüfle geçildi. 
Galatasaray Lisesi önüne gelin-

di¤inde bir aç›klama yapan Avukat

Ebru Timtik; Abdullah Akçay’›n

AKP hükümeti ve Adli T›p Kuru-

mu’nun çabalar›yla katledildi¤ini

söyledi. Timtik aç›klamas›nda Ab-

dullah Akçay’›n katledilemesiyle il-

gili; “bu cinayeti AKP azmettirmifl,

Adli T›p Kurumu ifllemifltir” dedi.

AAnnkkaarraa’da 23 Temmuz günü

Yüksel Caddesi’nde yap›lan eylem-

ler hasta tutsaklar için özgürlük is-

tendi. Eylemde AKP iktidar›n›n 12

Eylül’de katledilenlere a¤lamas›na

karfl›l›k olarak, kendi iktidar›nda

katlettikleri hat›rlat›ld›. 

Eylem boyunca; “Hasta Tutsak-

lar Serbest B›rak›ls›n”, “Tecrite

Son”, “Sürgün Sevklere Son”, “TA-

YAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” slo-

ganlar› at›ld›.

HHaassttaa TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk MMüüccaaddeelleessii BBiirriinnccii YY››ll››nn›› DDoolldduurrdduu......

Hasta Tutsaklar› Sahiplenmeyi Sürdürece¤iz!

ANKARA
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Oligarflinin en kapsaml› tecrit

sald›r›s› F Tipi tecrit politikas›d›r.

Ancak oligarflinin tecrit politikas›,

ne sadece F tipi hapishanelerden iba-

rettir ne de F Tipi öncesi hapishane-

lerin “karantina” hücrelerinden. 

Özellikle ‘90’l› y›llar›n bafl›ndan

itibaren 12 Eylül suskunlu¤unun k›-

r›l›p silahl› devrimci mücadelenin

yeniden yükselmesiyle birlikte in-

fazlar, kay›plar 12 Eylül dönemin-

den çok daha sistemli ve pervas›zca

gündeme getirildi.

Evlerde, sokaklarda onlarca dev-

rimci “teslim ol ça¤r›s›na ateflle kar-

fl›l›k verdi” denilerek katledildi.

Devrimcilere destek veren, yasal de-

mokratik mücadele içinde yer alan-

lar da bu sald›r›lar›n hedefi oldu.

TAYAD’l›lar infazlar

karfl›s›nda ccüret vve

sahiplenmeydiler

Oligarfli infazlarla birincisi dev-

rimcilere “devrimcilik yaparsan›z

sonunuz böyle olur” diyordu. ‹kin-

cisi en genifl kitleleri infazlarla sin-

dirmek istiyordu. Üçüncüsü dev-

rimcilerle kitleler aras›nda korku

duvarlar› örerek devrimcileri kitle-

lerden tecrit etmek istiyordu. Bu-

nun için psikolojik savafl›n bütün

unsurlar› devredeydi. Her türlü ya-

lan ve demagojiyle devrimcilerin

meflruiyeti, kitleler nezdindeki ya-

ratt›klar› etki k›r›lmak isteniyor-

du. Bu politikalar baflta refor-

mizm olmak üzere solun çeflitli

kesimleri üzerinde etkili de oldu.

Onlarca devrimci katledilirken

bu kesimler sesini ç›karmad›. ‹n-

fazlara karfl› ç›kmak yerine, ya-

flananlar› “devrimcilerin polisle

düellosu” diye de¤erlendirerek

infazlar karfl›s›nda sustular,

“seyirci”li¤i tercih ettiler. 

‹flte o koflullarda da susmayan,

asla seyirci kalmayand› TAYAD.

‹nfaz edilen her devrimciyi sahip-

lendiler. Ölüm mangalar›n›n karfl›-

s›na ç›kmakta hiç tereddüt etmedi-

ler. Öyle ki, devrimcilerin kald›kla-

r› evlerin kuflat›lmas›ndan haberdar

olduklar› baz› durumlarda, hemen o

evlerin oldu¤u yerlere gitmekte, in-

fazlar› engellemek için katiller sü-

rüsüne müdahale etmekte bir an bi-

le tereddüt etmediler. Devletin in-

fazlarla ilgili yalanlar›n› aç›¤a ç›-

kart›p teflhir ettiler. ‹nfazlara karfl›

kampanyalar düzenlediler. 

TAYAD’l›lar katliam

davalar›n›n ppeflini

b›rakmad›

Oligarfli ölüm manga-

lar›n› aç›kça kurmufltur.

‹nfazlar›n elefltirilmesi

karfl›s›nda Cumhurbaflka-

n› Demirel’in cevab› ““ppoo--

lliissiinn eelliinnii ssoo¤¤uuttmmaayy››nn””

olmufltur. Mahkemeler de

bütün infaz davalar›nda

“polisin elini so¤utma-

y›n” talimat›na uygun ha-

reket etmifl, infazc›lar›

aklam›fl ya da zaman afl›-

m›na u¤ratarak cezas›z b›rakm›flt›r.

Hatta birçok infaz için dava bile

aç›lmam›flt›r. Ancak buna ra¤men

TAYAD’l›lar infaz davalar›n›n pefli-

ni b›rakmad›. Davalar onlarca y›l

sürmesine ra¤men katillerin yarg›-

lanmas› için mahkemeleri takip etti.

Kayseri’de görülen 17 Nisan katli-

am davas›, Gazi katliam› davas› en

çarp›c› örneklerdir. Oligarfli katliam

davalar›nda, davalar›n sahiplenil-

mesini engellemek için dava dosya-

lar›n› olay›n geçti¤i yerden binlerce

kilometre uzakl›ktaki mahkemelere

göndermifltir. Ancak buna ra¤men

TAYAD’l› aileler yaz k›fl demeden,

polisin terörüne, linç giriflimlerine

ald›rmadan y›llarca davalar› kitlesel

olarak takip etmifllerdir.

TAYAD’›n mücadelesiyle, katil-

ler oligarflinin mahkemelerinde ak-

lansa da, halk nezdinde mahkum

edilmifltir. Oligarflinin devrimcileri

tecrit etme politikalar›na karfl› dev-

rimcilerin meflrulu¤u sahiplenilerek

halk›n adalet istemi gelifltirildi. 

Devrimcilerin ccenazelerini

katillere bb›rakmad›lar

Oligarfli devrimcilerin cenazele-

rine de sald›r›yordu. Çünkü ne ka-

dar yalan ve demagoji yaparsa yap-

s›n devrimcilerin destans› direniflle-

ri halk üzerinde büyük etki yarat›-
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yordu. Oligarfli cenazelere sald›ra-

rak bunu engellemek istiyordu. Bu-

nun için flehit ailelerini aç›ktan teh-

dit etmifl, kimi zaman flehit cenaze-

lerini kaç›r›p gizlice gömmüfltür.

Sonra ““tteerröörriissttiinn cceennaazzeessiinnee aaiilleessii

bbiillee ssaahhiipp çç››kkmmaadd››”” diye demagoji

yapm›flt›r. Ancak TAYAD’›n dev-

rimcileri her koflulda sahiplenmesi

sonucu oligarflinin bu demagojileri

etkili olmam›flt›r. Çünkü polisin

cenazeyi kaç›r›p gömdü¤ü durumlar

d›fl›nda flehit cenazeleri oligarflinin

eline b›rak›lmam›flt›r. Zaman zaman

flehit cenazelerini oligarflinin elin-

den almak için adeta savafl›lm›flt›r.

Bu u¤urda büyük bedeller ödemifltir

TAYAD. Öyle zamanlar olmufltur

ki, polis her cenazeye sald›rm›fl, her

cenazede yüzlerce kifliyi gözalt›na

alm›fl, tutuklam›flt›r. 12 Temmuz fle-

hitlerinin cenazelerinin al›nmas›

için gözalt›lara, bask›nlara ra¤men

verilen mücadele, 17 Nisan flehitle-

rinin cenaze törenini yapabilmek

için verilen mücadele, Sibel Yal-

ç›n’›n cenazesini alabilmek için Si-

bel Yalç›n’›n evinin önünde barikat-

lar kurulurak günlerce sürdürülen

mücadele, bu sahiplenmenin örnek-

lerindendir. 

Devrim flehitleri TAYAD’l› aile-

ler ve devrimciler taraf›ndan

her türlü bedelin ödenmesi gö-

ze al›narak sahiplenildi. Bu-

nun içindir ki, bugün 17 TA-

YAD’l›n›n tutuklanma gerek-

çelerinden birisi de Mahir Ça-

yan’›n an›lmas›d›r.

Oligarflinin kkaybetme

politikalar› kkarfl›s›nda

TAYAD

Oligarfli ‘90’l› y›llar›n ba-

fl›ndan itibaren infazlarla bir-

likte “gözalt›nda kaybetme” po-

litikas›”n› devreye soktu. 

“Gözalt›nda kaybetme" poli-

tikas›, devrimcileri, sessiz seda-

s›z ortadan kaybedilme korku-

suyla y›ld›rmay› hedeflerken,

halk›n bütününde de korkuyu,

bilinmezli¤i, bafl›na ne gelece¤i

kayg›s›n› hakim k›lmay› amaçl›-

yordu. Kaybetme politikas› bafllan-

g›çta iflkence ile teslim alamad›¤›

devrimcilere uygulan›rken giderek

daha s›radan insanlar da kaybedilm-

eye baflland›. Bu y›llarda kontrgeril-

lan›n kaybetme politikas› zaman za-

man, Bülent Ülkü’nün kaç›r›l›p kat-

ledilmesinde, Ayflenur fiimflek, Ha-

san Ocak, R›dvan Karakoç’un kaç›-

r›l›p katledilmesinde oldu¤u gibi,

kaç›r›lanlar›n cesetlerinin buluna-

cak yerlere b›rak›lmas›yla aç›k bir

gözda¤›na dönüflüyordu. 

TAYAD’l› aileler oligarflinin ka-

y›p politikalar›n›n bafl›ndan beri ka-

y›plar› gündeme tafl›yan oldu. Her

kay›pta ““ssaa¤¤ aalldd››nn››zz ssaa¤¤ iissttiiyyoorruuzz””

diyerek katillerin kap›s›na dayand›.

TBMM’de kay›p politikalar›n› sür-

düren DYP-SHP koalisyon hüküme-

tinin yakas›na yap›flt›. Baflbakan De-

mirel’in evinin önünde eylemler

yapt›lar. Ankara’da, ‹stanbul’da

günlerce süren açl›k grevleri yap-

t›lar. SHP parti binalar› defalarca ifl-

gal edildi. Yeni Demokrasi Hareketi

(YDH) ve Galata Kulesi iflgal edildi. 

Devam eden kaybetme, gözalt›n-

da katletme politikalar›na karfl› mü-

cadele 95'in ortalar›ndan itibaren

""KKaayybbeeddiilleenn 330000 iinnssaann››mm››zz nneerree--

ddee??"" slogan›yla daha yayg›n ve etki-

li bir tarzda yürütülmeye baflland›. 

1995’de ‹stanbul Galatasaray Li-

sesi önünde aylarca sürecek olan

analar›n Cumartesi oturma eylemle-

ri bafllad›. Cumartesi eylemlerinin

kitleselli¤inde ve süreklili¤inde TA-

YAD’l›lar›n rolü büyüktür. 

Mücadelenin bbedeli:

TAYAD’›n kkap›s›na

vurulan mmühür

TAYAD, 12 Eylül faflizminin te-

rörü sonucunda tutsak ailelerinin

sorunlar›na çözüm üretmek için

devrimci tutsak aileleri taraf›ndan

kuruldu. 12 Eylül’ün faflist terörü

geçen 30 y›l boyunca hiç eksik ol-

mad›. Oligarflinin tecrit sald›r›s›, in-

fazlar›, iflkencesi, gözalt›nda kay›p-

lar›, faili meçhulleri hiç eksik olma-

d›. Bundan dolay›d›r ki TAYAD’l›-

lar oligarflinin gözalt›, iflkence, tu-

tuklama ve hatta infazlara varan sal-

d›r›lara ra¤men hiç gerilemediler.

Oligarflinin polisi defalarca bask›n-

larla, kapatmalarla TAYAD’l›lar›

engellemeye kalk›flt›. 

Sonunda 13 Aral›k 1990 günü

TAYAD’a bask›n düzenleyen polis

““AAmmaaçç dd››flfl›› ffaaaalliiyyeett ggöösstteerrmmeekk”” ge-

rekçesiyle Valilik emriyle TTAAYYAADD’’››

kkaappaatt››pp kkaapp››ss››nn›› mmüühhüürrlleeddii..

Neydi TAYAD’›n “amaç d›fl› fa-

aliyet”leri? Devletin hapishaneler-

deki iflkencelerine, tecrit politikala-

r›na karfl› ç›kmak, infazlara, kaybet-

melere sessiz kalmamak. 

TAYAD’l›lar oligarflinin derne¤i

kapatma sald›r›s›na karfl› yapt›klar›

aç›klamada flöyle diyorlard›: ““KKaapp››--

mm››zzaa kkiilliitt vvuurrssaallaarr ddaa,, yyüü--

rreekklleerriimmiizz,, iinnaannççllaarr››mm››zz hheerr

zzaammaann ddeevvaamm eeddeecceekk.. ÇÇüünn--

kküü bbiizziimm bbiirr mmiissyyoonnuummuuzz

vvaarr!!.... fifiiimmddii hheerr eevv,, hheerr ssoo--

kkaakk,, hheerr mmaahhaallllee,, hheerr iill bbiirr

TTAAYYAADD’’dd››rr..”” 

TAYAD, sonraki y›llarda

ÖZGÜR-DER (Haklar ve

Özgürlükler Derne¤i) olarak

kurulup bir çok ilde mücade-

lesini sürdürdü. 1994 y›l›nda

oligarflinin polisi ÖZGÜR-

DER’i de kapatt›. ÖZGÜR-
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TAYAD’l› aileler oligarflinin kay›p
politikalar›n›n bafl›ndan beri kay›plar› günde-
me tafl›yan oldu. Her kay›pta “sa¤ ald›n›z sa¤
istiyoruz” diyerek katillerin kap›s›na dayand›.
TBMM’de kay›p politikalar›n› sürdüren DYP-
SHP koalisyon hükümetinin yakas›na yap›flt›.
Baflbakan Demirel’in evinin önünde eylemler

yapt›lar. Ankara’da, ‹stanbul’da günlerce
süren açl›k grevleri yapt›lar. SHP parti binalar›
defalarca iflgal edildi. Yeni Demokrasi Hareketi

(YDH) ve Galata Kulesi iflgal edildi. 
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DER’in kapat›lmas› TAYAD’l›lar›n

mücadelesini engellemek için boflu-

na bir çabayd›. ÖZGÜR-DER kapa-

t›l›nca T‹YAD (Tutuklu Aileleri ve

‹nsan Haklar› ‹çin Yard›mlaflma

Derne¤i) kuruldu. TAYAD 10 y›l

sonra 2000 y›l›nda kapatmaya karfl›

açt›¤› davay› kazanarak, tekrar TA-

YAD olarak çal›flmalar›na devam

etti. 

Linçlerle ssusturulmak

istenen TTAYAD

Oligarfli, 2000’lerin ortalar›nda,

halk›n mücadelesini engellemek,

demokratik mücadeleyi gayri-mefl-

ru hale getirmek için linç sald›r›lar›-

n› bafllatt›. Sald›r›n›n ilk hedefi ha-

pishanelerdeki tecritin kald›r›lmas›

için bildiri da¤›tan TAYAD’l›lar ol-

du. 6 Nisan 2005’te Trabzon’da po-

lisin örgütlemesiyle bir linç sald›r›s›

gerçeklefltirildi. Daha sonra da bir

çok yerde devam etti linç sald›r›lar›.

Linçlere en çok hedef olan da yine

TAYAD’l›lard›. Çünkü, meydanlar-

da onlar vard›, Anadolu’nun her ye-

rinde onlar vard›... 

Linç sald›r›lar›

TAYAD’l›larayd›

fakat bu sald›r›lar›n

oldu¤u yerlerde si-

nen solun refor-

mist, oportünist çe-

flitli kesimleri oldu.

Meydanlara ç›k›p

linç sald›r›lar›n›n

üstüne gitmeleri

gerekirken, TA-

YAD’l›lar›n ›srarla linç sald›r›lar›-

n›n oldu¤u yerde tekrar meydanlara

ç›kmas›n› “provokasyona gelmek”

olarak de¤erlendirip sessiz kald›lar.

Hatta kimileri kendilerinin bu ey-

lemlerle “ilgilerinin olmad›¤›n›” an-

latma derdine düfltüler. 

TAYAD’l›lar ise meflruluklar›n›n

gücüyle, tekrar linç edilme pahas›na

da olsa linççilerin, oligarflinin linç

politikalar›n›n karfl›s›na dikildiler.

Hiçbir yerde meydanlardan çekil-

mediler. AKP’nin katliamc›l›¤›n›, F

Tiplerinde sürdürülen tecrit iflken-

cesini anlatmaya devam ettiler. TA-

YAD’›nda içinde yer ald›¤› Halk

Cepheliler Trabzon’da, Adapaza-

r›’nda, Afyon’da, Eskiflehir’de, Ri-

ze’de, Vize’de, Erzurum’da, Erzin-

can’da, Edirne’de defalarca linç sal-

d›r›s›na u¤rad›lar. Ancak hepsinde

de direniflle karfl›lad›lar linç sald›r›-

lar›n›. AKP’nin linçlerle sindirme

politikalar›na teslim olmad›lar.

TAYAD’l›lar, özellikle hapisha-

neler aç›s›ndan, tutsaklar›n bir çok

devrimci, demokratik örgütler tara-

f›ndan kendi bafllar›na b›rak›ld›¤›

2000’ler boyunca, d›flar›da tutsakla-

r›n sesi olarak, tecrite karfl› mücade-

lede y›llar boyunca an›lacak bir ta-

rih yazd›... Yaz› dizimizin önümüz-

deki say›da yay›nlayaca¤›m›z be-

flinci ve son bölümünde, bu y›llara

daha yak›ndan bakaca¤›z. 

-- ddeevvaamm eeddeecceekk -- 25 Temmuz
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SSeemmiihhaa EEyyiilliikk,, emekli bankac›-

d›r. TAYAD' l› olmadan önce TÜKO-

DER' de çal›fl›yordu. Ama, yüre¤in-

deki duygular› hapishane kap›lar›yla

tan›fl›r tan›flmaz TAYAD' l› olmas›yla

ifade eder. Ve çocu¤u tahliye olsada

TAYAD'l› kalmaya devam eder. Çün-

kü ana yüre¤i, kendi çocu¤unun ya-

n›nda di¤er devrimci tutsaklar› da sa-

rar sarmalar. Ölüm oruçlar›nda bir

evlat daha ölmesin diye Abdi ‹pekçi'

nin emekçilerinden olur. O günden

bu yana, sendikac› ve dernek baflkan› olarak da haklar

ve özgürlükler mücadelesinin de içindedir. Bu mücade-

lede günü gelmifl iflkence görmüfl, dayak yemifl, gözalt›-

na da al›nm›flt›r. Tüm bunlara ra¤men y›lmad›¤›, hasta

tuksaklar› ve dahas› gelece¤i kazanma mücadelesinin

de¤erlerine sahip ç›kmaktan vazgeçmedi¤i için tutukla-

d›lar...

UUmmuutt fifieenneerr,, y›llard›r haklar ve öz-

gürlükler mücadelesine omuz verenler-

dendir. Hapishanelerde yaflanan katliam

sald›r›lar›na, tecrit politikas›na karfl› y›l-

lard›r Ankara' ada yürütülen mücadele-

nin emekçilerindendir. O, 26 Eylül Ulu-

canlar katliam› ve 19 Aral›k katliam› ya-

fland›¤›nda ve bu katliamlar›n her y›ldö-

nümünde, protesto edenler aras›ndad›r. 

Tecrite karfl› mücadele nedeniyle gö-

zalt›na aln›m›fl, tutsak düflmüfltür. Hasta

tutsaklara özgürlük eylemlerinin emek-

çilerindendir.

A¤›r sa¤l›k sorunlar›na,  defalarca gözalt›na al›nma-

s›na ve iki kez de tutsak düflmüfl olmas›na ra¤men, tut-

saklar›n sesi solu¤u olmaktan vazgeçmedi¤i için, haklar

ve özgürlükler mücadelesini büyüttü¤ü ve  tecrite karfl›

mücadelede ›srarl› oldu¤u için flimdi tecrit alt›ndad›r.

Tutsak TTAAYYAADD’’ll››ddaann
Biri: Semiha EEyilik17 Tutsak TTAAYYAADD’’ll››ddaann

Biri: Umut fifiener17
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u Halk›m›z AAKP’nin

referandum aaldatmacas›na

alet oolmay›n

u Referandum hhalk›n

iradesini aaç›¤a çç›karma

arac› dde¤il, AAKP politika-

lar›n›n hhalka oonaylatt›r›l-

mas›n›n aarac›d›r...

u AKP 12 EEylül AAnaya-

sas›’n›n öözüne ddokunmu-

yor, eemperyalistlerin vve

iflbirlikçilerinin iisteklerini

karfl›l›yor, kkendi iiktidar›n›

güçlendiriyor

u Referandum, aancak

halk›n iiktidarda ooldu¤u

bir sistemde hhalk›n iirade-

sini yyans›tabilir.. 

12 Eylül 2010’da AKP’nin Ana-

yasa de¤ifliklik paketi için referan-

dum yap›lacak. Baflbakan Tayyip

Erdo¤an “kkaarraarr ddaa mmiilllleettiinnddiirr,, ssöözz

ddee mmiilllleettiinnddiirr”” diyor. 

Erdo¤an yalan söylüyor ve halk›

aldat›yor. Çünkü asl›nda bu süreçte

12 Eylül’de halk›n ne söyleyecek

sözü ne de verecek karar› vard›r. 12

Eylül’de referanduma sunulan Ana-

yasa de¤ifliklik paketinin karar›n›

halk almam›flt›. 

Aldatmaca flfludur;

Burjuva demokrasilerinde ve fa-

flizm alt›nda uygulanan demokrasi-

cilik oyununda referandum; ““hhaall--

kk››nn iirraaddeessii”” olarak sunuluyor. Ne

burjuva demokrasilerinde ne de fa-

flizmin demokrasicilik oyununda,

referandum halk›n iradesinin ortaya

konulmas› de¤ildir. 

Meydan Larousse ansiklopedi-

sinde referandum flöyle tan›mlan›-

yor: ““SSiiyyaassii iikkttiiddaarr ttaarraaff››nnddaann aall››--

nnaann bbiirr kkaarraarr››nn iiddaarree eeddiilleennlleerr ttaa--

rraaff››nnddaann kkaabbuull eeddiilliipp eeddiillmmeeddii¤¤iinnii

oorrttaayyaa kkooyyaann hhaallkk ooyyuunnaa bbaaflflvvuurr--

mmaa uussuullüü..””

Referandum, ülkemizde s›kça

baflvurulan bir yöntem olmasa da

burjuva demokrasilerinde s›kça bafl-

vurulmaktad›r. Burjuvazi, bu refe-

randumlar›n halk›n karar›na baflvur-

ma oldu¤u iddias›ndad›r. Ancak

bafltan belirtelim ki, en geliflmifl

burjuva demokrasilerinde bile, hiç-

bir referandum, halk›n iradesinin

ddoo¤¤rruuddaann vvee ttaamm ifadesi  olamaz. 

Birincisi; burjuva demokrasile-

rinde ve faflizmin demokrasicilik

oyununda referandumlar›n çok bü-

yük bir bölümü, egemenlerin ve on-

lar›n temsilcisi siyasi iktidarlar›n ih-

tiyaçlar› temelinde gündeme getiri-

lir. Halk›n talepleri ve sorunlar› için

yap›lan referandumlar istisnad›r.

Dolay›s›yla bu mekanizma içinde,

referandum, egemenlerin politikala-

r›n›n, ç›karlar›n›n halk kitlelerine

onaylatt›r›lmas› gibi bir ifllev üstle-

nir. 

‹kincisi; Gerek emperyalist ül-

kelerde, gerekse de yeni-sömürge

ülkelerde, hiçbir referandum, ger-

çek anlamda tam demokratik ve öz-

gür koflullarda yap›lamaz. Bu ne-

denle de ortaya ç›kan sonuçlar hiç-

bir zaman halk›n iradesinin aç›¤a

ç›kmas› olarak de¤erlendirilemez.

Ortaya ç›kan sonuçlar, her zaman

halk›n iradesinin flu veya bu flekilde

çarp›t›lmas›n›n, yönlendirilmifl ol-

mas›n›n sonucudur. 

Halk›n ço¤u zaman referandum

yap›lacak konu hakk›nda gerçek an-

lamda bilgisi yoktur. Bilgi, emper-

yalistlerin tekelindedir. Egemenler

ne kadar anlat›rsa, halk›n o kadar

bilgisi vard›r. 

Halktan ço¤unlukla, önüne ko-

nulana evet veya hay›r denilmesi is-

tenir. Burada halk›n, iradesinden zi-

yade, siyasi iktidar›n ald›¤› kararla-

r› oonnaayyllaammaayyaa zzoorrllaannmmaass›› vard›r.

Özellikle yeni sömürgelerdeki refe-

randumlar, ço¤unlukla bundan iba-

rettir. Ülkemizde yap›lan referan-

dumlar bunun kan›t›d›r.

Bugüne kadar -Cumhuriyet tari-

hinde- ülkemizde dört kez referan-

dum yap›ld›. 

‹lk rreferandum, 27 May›s

darbesi sonras›nda 11996611 AAnnaayyaassaass››

için 99 TTeemmmmuuzz 11996611’’de yap›ld›.

Anayasa tasar›s› haz›rlan›rken halka

düflünceleri sorulmam›fl, hiçbir tar-

t›flma süreci hayata geçirilmemifltir.

Sonuçta referanduma giderken de

halk›n, Anayasan›n neleri içerip ne-

leri içermedi¤i konusunda tam bir

bilgisi yoktu. Halktan vak›f olmad›-

¤› bir anayasay› onaylamas› ya da

reddetmesi isteniyordu.. 

‹‹kkiinnccii rreeffeerraanndduumm, 77 KKaass››mm

11998822’’ddee yap›ld›. Bu referandumda

12 Eylül faflist cuntas›n› ve aç›k fa-

flizmi kurumsallaflt›racak olan 82

Anayasas› oyland›. Halk, ““ssiivviill yyöö--

nneettiimmee””,, ““ddeemmookkrraassiiyyee ggeeççiiflfl”” vaa-

di ile aldat›ld› ve anayasa bask›yla,

faflist terörle onaylatt›r›ld›. “Hay›r”

demenin bedeller gerektirdi¤i refe-

randumda, cunta Anayasas› yyüüzzddee

9911,,77 eevveett ooyyuuyla kabul edildi. 

Üçüncü rreferandum, yine

halk›n ihtiyaçlar› için de¤il oligar-

flik düzenin ihtiyaçlar› için 66 EEyyllüüll

11998877’de 12 Eylül Anayasas›’n›n si-

yaset yasa¤› koydu¤u burjuva poli-
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tikac›lar›na yasa¤›n kald›r›l›p kald›-

r›lmamas› hakk›nda yap›ld›. 

Son rreferandum ise 2211 EEkkiimm

22000077’de AKP’nin ihtiyaçlar› do¤-

rultusunda yap›ld›. Referandumda

Cumhurbaflkanl›¤› süresinin 7 y›l-

dan 5 y›la indirilmesi ve Cumhur-

baflkan›n›n meclis taraf›ndan de¤il

halk oyu ile seçilmesi oyland›. An-

cak, halk›n büyük ço¤unlu¤u oyla-

nan konunun ayr›nt›lar›na vak›f de-

¤ildi; yak›nl›k duyduklar› partinin

politikas›na göre evet veya hay›r

oyu verdiler.. 

Aldatmaca budur: Referandum-

lara halk›n iradesi deniliyor. Halk›n

iradesi bu mu? Halk, mesela

1982’de  para cezas› tehditiyle zor-

la sand›k bafl›na götürüldü. Halk›n

““ssöözz vvee kkaarraarr hhaakkkk››nn›› kkuullllaannmmaa--

ss››” bu mu?

Burjuvazinin ddiktatörlü¤ü

alt›nda öözgür irade

olamaz

Üçüncüsü; mevcut sistem için-

de yap›lan referandumlarda halk›n

iradesini ortaya ç›karmas›n›n koflul-

lar› yoktur. 

Halk hiçbir flekilde konuyla ilgi-

li tart›flmalara kat›lamaz. Referan-

duma gidifl karar› aflamas›ndaki tar-

t›flmalar ço¤unlukla egemenler ara-

s›ndaki tart›flmalardan ibarettir.

Halk referanduma sadece oy verme

sürecinde kat›l›r. Halk›n özgürce

iradesini ortaya koymas›n›n koflul-

lar› yoktur. Referandum için yap›la-

cak hiçbir tart›flma tam demokratik

özgür bir ortamda yap›lamaz. 

12 Eylül Anayasas› referandumu

bunun en bariz örne¤idir. Referan-

duma “hay›r” demek suç say›lm›fl,

hay›r diyenler büyük bedeller öde-

mek zorunda kalm›flt›r. Denilebilir

ki, 12 Eylül referandumu cunta ko-

flullar›nda yap›lm›flt›r. Ancak “sivil”

hükümetler zaman›nda yap›lan son-

raki referandumlarda da halk›n öz-

gür iradesinin ortaya ç›kt›¤› söyle-

nemez. Esas aldatmaca da burada-

d›r. S›k s›k çeflitli konularda refe-

randum yapan Avrupa’daki emper-

yalist ülkelere bakal›m. 

Halk›n referandum yap›lacak

konu hakk›nda gerçek ve tam bilgi-

si yoktur. Çünkü, yukar›da da vur-

gulad›¤›m›z gibi, konuyla ilgili bil-

giler sistemin tekelindedir.  Bu da

her türlü çarp›tmaya, yönlendirme-

ye aç›k bir yöntem yarat›r. Kimse,

“art›k internet ça¤›nda bilgi herke-

sin ulaflabilece¤i yerdedir...” diye

düflünmesin. ‹nternetteki bilgilerin

ço¤u da tekellerin yay›lmas›na izin

verdi¤i bilgilerdir. Nükleer santral-

lerin do¤a ve insan üzerindeki etki-

leri konusundaki bilgilerin ne kada-

r› gerçektir, ne kadar› gizlenmifltir?

Bunu halklar bilemiyor, çünkü bu

araflt›rmalar› yapan ve bilgiye sahip

olan, emperyalist ve yeni-sömürge

devletler ve tekellerdir.. Durum

buyken, “nükleer santrallere evet

mi hay›r m›?” diye yap›lan bir refe-

randum ne kadar demokratik olabi-

lir?

Diyelim ki, anayasa de¤iflikli¤i

gibi sosyal, siyasal alanlarda böyle

bir bilgi gizlenmesi sözkonusu de¤-

lidir. Ama yine bir “k›s›tlama” var-

d›r. Çünkü bu kez de hemen tüm ile-

tiflim araçlar› üzerindeki bir tekel,

mutlak bir hakimiyet söz konusu-

dur. Halktan yana güçler, devrimci

güçler, düflüncelerinin özgürce pro-

pagandas›n› yapabilecekleri imkan-

lardan yoksundur. Bunu karfl›l›k,

iletiflim araçlar›n›n ezici ço¤unlu¤u-

na sahip olan burjuvazi, kendi dü-

flüncelerini en genifl flekilde yayar,

empoze eder.  

Kitleler tekellerin empoze etti¤i

düflünceler etraf›nda “evet” ya da

“hay›r” noktas›nda saflaflt›r›l›r. Tar-

t›flmalar ancak tekellerin belirledi¤i

s›n›rlar içinde yap›l›r. 

Geçen y›l, ‹sviçre’de ““ccaammiilleerree

mmiinnaarree yyaapp››llss››nn mm›› yyaapp››llmmaass››nn

mm››??”” diye referandum yap›ld›. Bi-

rincisi, halklar›n inançlar› üzerine

referandum yap›lmas› demokratik

de¤ildir. Pekala bu durumda ›rkç›,

milliyetçi floven bir propagandayla

bir ülkede az›nl›kta olan bir halk›n

en temel haklar› referandum yoluy-

la “halk iradesi” denilerek ortadan

yok edilebilir. Nitekim ‹sviçre’de

cami minareleriyle ilgili yap›lan re-

ferandumla Avrupa’da yaflayan göç-

men müslüman halklar›n inançlar›

hakk›nda karar verilmifltir. Burada

halk›n özgür iradesi yoktur, tekelle-

rin yönlendirdi¤i do¤rultuda tekel-

lerin politikalar›n›n halka onaylat›l-

mas› vard›r. Burjuva demokrasile-

rinde oyun da budur. 

Referandumlarda ttekelle-

rin, iiktidarlar›n aaleyhine

hiç kkarar ç›kmaz mm›?

Ç›kabilir elbette. Nitekim baz›

konularda tekellerin aleyhine karar-

lar›n ç›kt›¤› da olmufltur. Bu  da za-

ten burjuvazi aç›s›ndan demokrasi-

cilik oyununun katlan›lmas› gere-

ken sonuçlar›d›r. Nas›l ki burjuva

demokrasilerinde veya sömürge tipi

faflizmlerde istisnai de olsa seçimler

zaman zaman tekellerin istedikleri

sonucu tam olarak vermeyebiliyor-

sa, bu, referandumlar için de geçer-

li bir ihtimaldir. Bu ihtimalin varl›¤›

referandumlar›n burjuva demokra-

silerinde demokratik bir yol oldu¤u-

nu, halk›n iradesinin ifadesi ol-

du¤unu göstermez. 

Referandumlar burjuva demok-

rasisi ve sömürge tipi faflizmlerde

referandumdan ç›kan sonuçlardan

ba¤›ms›z olarak halk›n ç›kar›na de-

¤il, tekellerin düzenine hizmet eder. 

Bunun için referandum aldatma-

cad›r. AKP’nin 12 Eylül’de referan-

duma sundu¤u anayasa de¤ifliklik



paketinde ise katmerli bir aldatmaca

vard›r. 

Aldatma içinde aldatma diye de

tarif edebiliriz bunu. AKP iktidar›-

n›n, esas olarak kendi iktidar›n›

güçlendirmek için gündeme getirdi-

¤i, “toplumsal taban›n›” genifllet-

mek için tekellerin ve çeflitli kesim-

lerin baz› taleplerini de içine koydu-

¤u Anayasa de¤ifliklik paketi, sanki

12 Eylül Anayasas›’n›n de¤ifltiril-

mesi gibi sunuluyor. Sanki 12 Ey-

lül’den hesap sorulacakm›fl gibi su-

nuluyor. AKP iktidar› tam bir riya-

karl›k içinde yalan söylüyor. Halk›n

12 Eylül Anayasas›’na karfl› olan bi-

rikmifl tepkisini, öfkesini, ma¤duri-

yetini istismar ediyor. 

Halk kitleleri 12 Eylül referan-

dumunda iç içe geçmifl iki büyük al-

datmacayla karfl› karfl›yad›r. Bu

noktada referandumda oylanan

maddelerin tek tek ne söyledi¤inin

hiçbir önemi yoktur.

12 Eylül’de yap›lacak referan-

dumda halk›n iradesi ortaya ç›kma-

yacakt›r. Halk›n söz ve karar hakk›

olmayacakt›r. Yap›lacak referan-

dumla tekellerin ihtiyaçlar› ve

AKP’nin kendi iktidar›n› güçlendir-

mek için ald›¤› kararlar HALKA

ONAYLATTIRILMAYA çal›fl›la-

cakt›r.

Referandumlar›n hhalk›n

iradesinin ttam bbir ifadesi

olmas›, ancak ssosyalizmde

mümkündür

Çünkü halka özgürce tart›flabil-

di¤i olanaklar ancak ve ancak sos-

yalizmde sa¤lan›r. Kapitalist sis-

temle sosyalizmin halka bak›fl aç›s›

farkl›d›r. Kapitalizmde referandum

tekellerin talebi ve ç›karlar› do¤rul-

tusunda yap›l›r. Onun için referan-

dum halka sorulmaz. 

Sosyalizmde ise referandum ka-

rar› halk›n ihtiyaçlar› do¤rultusun-

da al›n›r. Referandum karar› al›n-

madan önce referandumu yap›lacak

konu halk›n tüm kesimlerinde, ko-

nuyla ilgili bütün ihtimallarin öz-

gürce tart›fl›labildi¤i olanak yarat›-

l›r. Halk tek tek evlere sokaklara

kadar inen, fabrikalardan atölyeler-

den köylere, beslenen gerçek ve öz-

gür bir tart›flma sürecinin sonucun-

da karar verir. Yap›lacak referandu-

mun karar› halk›n tüm kesimlerinin

tart›flmas› sonucunda al›n›r. Halk›n

görüfl ve önerileri al›narak yap›la-

cak bir referandum elbette halk›n

iradesinin aç›¤a ç›kmas› anlam›na

gelir. Kapitalist sistemde halka

böyle bir imkan tan›nmaz. Kapita-

lizmde alk›n referanduma kat›l›m›

ddeemmaaggoojjiiddeenn ibarettir. Sosyalist

sistemde ise halk, al›nacak karar›n

aassllii uunnssuurruudduurr.. Nitekim bugüne

kadar dünyada haz›rlanm›fl nicelik

ve nitelik olarak en genifl en yayg›n

kat›l›ml› tart›flmalar›n yap›ld›¤› re-

ferandum ve özel olarak da anayasa

süreçlerinin sosyalist iktidarlar al-

t›nda gerçekleflmesi tesadüf de¤il-

dir.
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Tek Yol
Halk ve irade... ‹kisinin de bu-

günkü düzende bir anlam›, bir de¤e-

ri yoktur.

Diyebiliriz ki, 1950’li y›llardan

“çok partili düzen”e geçiflten bu ya-

na aradan geçen 60 y›lda halk ve

halk›n iradesinden çok s›k söz edil-

mesine karfl›n, halk›n iradesi hiç he-

saba kat›lmam›flt›r.

Düzen partileri için halk›n irade-

si lafta bir deyimdir. Çünkü, bbiirriinn--

cciissii;; kurulu düzenin yasal, siyasal

düzeni içinde halk›n iradesinin bir

yeri yoktur.

‹‹kkiinncciissii;; Çarp›k kapitalist düzen

halk›n iradesine ra¤men devam etti-

rilmektedir.

Halk›n iradesi diye adland›r›lan

seçim ya da referandum sonuçlar›,

çarp›k düzeni örten bir flal olarak

kullan›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Halk›n iradesinin hesaba kat›ld›-

¤›, halk›n iradesinin yaflamda bir

anlam kazand›¤› örnekler yoktur.

Düzenin gerçek sahipleri en te-

mel konularda her zaman kendi s›-

n›fsal ç›karlar›n›n gere¤ini yapm›fl-

lard›r.

Halk üzerindeki bask› alabildi¤i-

ne art›r›l›rken halk iflsizli¤e, yoksul-

lu¤a mahkum edilirken, burada hal-

k›n iradesine baflvuran yoktur. Ama

ne zaman ki, kendi politikalar›n›,

kararlar›n› sand›k arac›l›¤›yla mefl-

rulaflt›rma ihtiyac› duyuyorlar, o za-

man halk iradesini hat›rl›yorlar. Ör-

ne¤in AKP iktidar› elindeki kozlar›

kullanarak, sürdürdü¤ü iktidar ça-

t›flmas›nda halk› yedeklemek için

halk›n iradesinden söz etmeye bafl-

lam›flt›r.

Referandum bir bak›ma bu man-

t›kla gündeme getirilmifltir.

Halk bu düzende iradesini ancak

örgütlü mücadelesi ile kabul ettire-

bilir. Talepleri için örgütlenecek ve

bir güç olacakt›r. O nedenle örgüt-

lenmek ve mücadele etmekten bafl-

ka bir seçenek yoktur.

Ancak as›l olarak halk›n iradesi

Sosyalizmin d›fl›nda hiçbir sistemde

hakim olamaz. 

Sosyalizm d›fl›nda hepsi ka¤›t

üstünde ve göstermeliktir. Öylesine

göstermeliktir ki, halk›n iradesi di-

ye adres gösterilen tek olgu belirli

periyodlarla yap›lan genel ve yerel

seçimler olmaktad›r.

Halk›n iradesinin as›l anlam ka-

zand›¤› düzen sosyalizmdir. Çünkü

sosyalizm hhaallkk››nn eeggeemmeenn oolldduu¤¤uu

kendi düzenidir.

Sosyalizm, örgütlenmifl emekçi-

lerin, iflçilerin kendi düzenidir. Böy-

le bir düzenin her hücresinde ise za-

ten halk›n iradesinin belirleyicili¤i

vard›r.

Örne¤in sosyalizmde yeni bir

anayasa m› yap›lacak, bunu halk en

özgür, en demokratik biçimde yapa-

cakt›r.  Bugünkü düzen ile sosyaliz-

min fark› buradad›r. Sosyalizmde

halk›n iradesi yaflam›n bütününde

vard›r. Bugünkü düzende ise bu tü-

müyle göstermeliktir.

YYüürrüüyyüüflflttee

Halk iradesi 



MMuu¤¤llaa’da 11 May›s gecesi bir

grup faflist, ilerici, devrimci ö¤ren-

cilere sat›rlarla, b›çaklarla sald›r-

m›fl, daha sonra da sald›r›y› polis ta-

mamlam›flt›.

Sald›r› s›ras›nda evlerine giden

ilerici 3 ö¤renciyi polis, "bu taraf-

tan gidin güvenli¤inizi biz ald›k" di-

yerek faflistlerin pusu kurdu¤u tara-

fa do¤ru yönlendirerek pusuya dü-

flürmeye çal›flm›flt›.

Faflist sald›r›n›n arkas›nda olan

polis daha sonra ilerici, yurtsever,

devrimci ö¤rencilere atefl açarak

fifieerrzzaann KKuurrtt’’u a¤›r bir biçimde ya-

ralam›flt›.

Uzun süre komada kalan fifieerrzzaann

KKuurrtt,, 19 May›s günü yaflam›n› yi-

tirdi.

fifieerrzzaann KKuurrtt’’u katleden

AKP’nin polisi ile ilgili olarak o dö-

nem tek bir aç›klama yap›lmad›.

Hatta fifieerrzzaann KKuurrtt’un katledilmesi

belirsiz b›rak›lmaya çal›fl›ld›.

AKP’nin polisi katletmifl ama

üstünü örtmüfllerdi. Gencecik bir

ö¤renci polis kurflunu ile katledil-

miflti; ama burjuvazinin bas›n›, sus-

pustu. 

AKP’nin polisi, bas›n taraf›ndan

korunarak, katliamc›l›¤› gizlendi.

Yeri geldi¤inde, ifllerine geldikle-

rinde s›radan bir cinayet olay›n›

günlerce diline dolayan, canl› ya-

y›nlarla programlar yapan medya

fifieerrzzaann KKuurrtt’un katledilmesini yok

saym›flt›.

‹‹ddddiiaannaammee:: ““GGöösstteerriicciilleerriinn

üüzzeerriinnee ddoo¤¤rruu,, iissaabbeett

eeddeecceekk flfleekkiillddee aatteeflfl!!....”” 

fifieerrzzaann KKuurrtt’u omuzundan vu-

rarak katleden polis memuru hak-

k›nda müebbet hapis istemiyle dava

aç›ld›.

Mu¤la Cumhuriyet Savc›s› TTaa--

rr››kk TTuunnaa taraf›ndan haz›rlanan id-

dianamede, “tutuklu san›k polis me-

muru GG..fifi’’nniinn bbiirr ppaassttaanneenniinn ggüü--

vveennlliikk kkaammeerraass››nn››nn kkaayy››ttllaarr››nnaa

ggöörree ggöösstteerriicciilleerriinn üüzzeerriinnee ddoo¤¤rruu,,

iissaabbeett eeddeecceekk flfleekkiillddee aatteeflfl eeddeerreekk

ssooll oommuuzz aarrkkaass››nnddaann vvuurrdduu¤¤uu””

saptanm›flt›.

‹lerici, yurtsever, devrimci ö¤-

rencilerin üzerine önce sivil faflist-

leri sald›rtan, sonra da atefl aç›p kat-

leden AKP’nin polisiydi.

Polis sald›r›dan önce k›flk›rt›c›l›k

yapm›fl ve sonra da katletmifltir.

AKP’nin polisinin katilli¤ine da-

ir, belgelere, kamera kay›tlar›na, ta-

n›klara ihtiyaç yoktur. AKP’nin po-

lisi her f›rsatta halka karfl› silah kul-

lanmaya devam ediyor.

Unutulmas›n ki, sadece 22000077 y›-

l›nda Polis Vazife ve Selahiyetleri

Kanunu ç›kt›ktan sonra, 2200’si kara-

kollarda olmak üzere 8833 kifli polis

taraf›ndan katledildi.

O nedenle halka karfl› s›k›lan ilk

kurflunda akla hemen polis gelmeli-

dir diyoruz.

AAKKPP’’nniinn ppoolliissii öönnccee

kkaattlleeddiiyyoorr ssoonnrraa kk››ll››ff››nn››

bbuulluuyyoorrllaarr

6 Aral›k 2009 tarihinde DDiiyyaarr--

bbaakk››rr’da bir eylemde Dicle Üniver-

sitesi ö¤rencisi AAyydd››nn EErrddeemm polis

taraf›ndan bafl›ndan vurularak katle-

dilmiflti.

AKP’nin polisini aklamaya çal›-

flan Savc›l›k “Erdem’e kurflunu ka-

labal›k aras›ndaki, yüzünü pofluyla

gizleyen PKK'li s›kt›.” diyerek ya-

lanlarla gerçekleri gizlemeye çal›fl-

m›flt›.

Ayd›n Erdem’i AKP’nin polisi

katletmiflti. Savc›l›¤›n elinde bunun

tersini kan›tlayacak tek bir somut

belge, tek bir delil yoktu. Ama Sav-

c›l›k için bunun çok fazla önemi

yoktu. Polisi aklamak için yalanda

mübaht›!

Dikkat çekici olan fludur;

AKP’nin polisi bu tür sald›r›larda

özel olarak hedef gözetiyor ve öldü-

rücü olacak flekilde atefl aç›yor. 

Görülece¤i gibi sorun “üüçç--bbeeflfl

kkeennddiinnii bbiillmmeezziinn”” ya da “ üüçç--bbeeflfl

ee¤¤iittiimmssiizz ppoolliissiinn” ifli de¤ildir.
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GGiizzlleemmeelleerr,, ggeeççiiflflttiirrmmeelleerr bbooflfluunnaa::

fifieerrzzaann KKuurrtt’’uu ppoolliiss vvuurrdduu!! 

Halka s›k›lan her kurflunda,
akla ilk POL‹S gelmelidir!

Üsküdar Çengelköy’de seyyar

sat›c›l›k yapan görme engelli Meh-

met Elveren, polislerce darp edildi.

15 Temmuz günü Çengel-

köy’de seyyar sat›c›l›k yapt›¤› s›-

rada polisler Mehmet Elveren ile

birlikte o s›rada yan›nda bulunan

kardefli Ahmet Elveren’i Çengel-

köy Sabanc›  Polis Merkezi Amir-

li¤i’ne götürdü. 

Elveren, olay s›ras›nda ziyareti-

ne gelen kardeflinin seyyar sat›c› ol-

mad›¤›n› ve bu yüzden serbest b›ra-

k›lmas›n›  istedi. Po-

lisler bu s›rada “Bize

iflimizi sen mi ö¤rete-

ceksin” diyerek kendisine sald›rd›.

Araya kardeflinin girmesi üzeri-

ne di¤er polisler de kavgaya kar›fl›p

iki kardefli darp etti. Mehmet Elve-

ren’in kafas›nda, yüzünde ve kula-

¤›nda derin darp izleri oluflurken iki

kardefl Ümraniye Kâz›m Karabekir

Devlet Hastanesi’ne götürülerek ra-

por al›nd›. Ard›ndan iki kardefl ser-

best b›rak›ld›. Ertesi gün Adli

T›p’tan darp raporu alan Mehmet

Elveren polisler hakk›nda flikâyetçi

oldu.

Görme özürlüye polis daya¤›

fifieerrzzaann KKUURRTT AAyydd››nn EERRDDEEMM



40 yy›ll›k bbir tarih...

Bedellerle yyaz›lm›fl,

onurla ggururla ddolu

40 yy›ll›k bbir miras... 

Dev-Gençliler bu yy›l,

Dev-Genç’in 440. yy›l›n›

kutlad›lar. 440 yy›ll›k

onurlu bbir tarihin,

miras›n bbayra¤›n›

dalgaland›rman›n

sorumlulu¤uyla

hareket eettiler. 

40. yy›l›nda DDev-Gençlilerle,

Dev-Genç’in ggeride

kalan bbir y›l› üüzerine

görüfltük...

***

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu y›l, Dev-Genç'in

40. y›l›yd›. Bugün Dev-Genç'in mü-

cadele bayra¤›n› tafl›yan Dev-

Gençliler aç›s›ndan 40. y›l nas›l

geçti? Bu seneye yay›lan çal›flmala-

r›n›z›, mücadelelerinizi özetleyebi-

lir misiniz? 

Bu y›l›n, Dev-Genç’in

40. y›l›na yak›fl›r bir y›l ol-

du¤unu düflünüyoruz. Y›l

daha tamamlanmad› ama bu

7 ayl›k süre içinde bile  yaflad›klar›-

m›z› düflününce ne kadar çok fley

yaflam›fl›z diye düflünüyoruz. 

Tarihimiz ilklerle dolu, 40 y›ld›r

adeta bir kar makinas› gibi, Dev-

Genç’in tarihi yarat›lan ilklerle do-

lu. Bu tarihe bu y›l yeni ilkler ekle-

dik. 

Örne¤in, Edirne’de Dev-Gençli-

ler’e linç sald›r›s›na karfl› yap›lan

direnifl. Bir flehir bize yasak edil-

miflti. Ki biz “Amerika Defol Bu

Vatan Bizim” diyorduk. Edirne ka-

p›lar›nda 250’ye yak›n arkadafl›m›z

6 gün boyunca direndik, bekledik.

Türkiye’nin pek çok ilinde de ayn›

anda eylemler bafllad›. “Edirne’ye

Girece¤iz Bu Vatan Bizim” diyor-

duk. Ve dedi¤imiz gibi girdik. So-

run yaln›z Edirne’ye girme sorunu

de¤ildi çünkü. Ba¤›ms›zl›¤› savun-

ma hakk›m›z, en temel demokratik

haklar›m›z, direnme hakk›m›z linç

kültürü ile bo¤ulmak isteniyordu.

E¤er biz Edirne kap›lar›nda 6 gün

beklemeyip geri dönseydik, sonra-

s›nda pek çok yerde bu linç güruh-

lar› karfl›m›za ç›kar›lacakt›. Ve gir-

dik Edirne’ye, 30 arkadafl›m›z ölü-

mü göze alarak girdi. Bu çok büyük

bir kararl›l›k. 

Akl›ma teker teker yapt›klar›m›z

geliyor. 

Bu y›l ki faaliyetlerimizden biri-

si ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› ta-

lebiyle yap›lan kampanyayd›. Ve ‹n-

cirlik yürüyüflümüz. 

Amerika’n›n Ortado¤u’daki zu-

lüm karargah› olan bu üssü hedef

gösterdik. “Van Minüt” diye flov

yapmaya, halklar› kand›rmaya çal›-

flan AKP’nin gerçek yüzünü anlat-

t›k. ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›

için 318 bin imza toplad›k. ‹mzalar›

Meclise teslim ederken görevli me-

mur flaflk›nl›¤›n› gizleyememifl, “bu

kadar imzay› nas›l toplad›n›z ilk de-

fa bu kadar›n› görüyorum” demiflti. 

Eyüp Bafl Emperyalist Sald›r-

ganl›¤a Karfl› Halklar›n Birli¤i

Sempozyumu’na kat›ld›k. Ki Dev-

Genç’in mayas›nda aannttii--eemmppeerryyaa--

lliisstt mmüüccaaddeellee vvaarrdd››rr..

Bu seneki faaliyetlerimiz içinde

baflka bir ilk de K›z›ldere’ye gidifli-

mizdi. Dev-Genç’in önderi Mahir

Çayanlar’›n Türkiye devriminin

manifestosunu yazd›klar›, “Biz Bu-

raya Dönmeye De¤il Ölmeye Gel-

dik” dedikleri yerdi K›z›ldere.

40 y›l önce oldu¤u gibi bu kez

de orada olmak bedel ödemeyi önü-

müze getirecekti. fiu an Ankara’da

tutuklanan arkadafllar›m›z ve

TAYAD’l› Aileler Mahir Çayanlar’›

and›klar› için tutukland›lar. 

40 y›ll›k onurlu tarihimize yaz-

d›¤›m›z ilklerden birisi de 17 Ma-

y›s’ta bafllayan Ankara yürüyüflüy-

dü. ‹stanbul’dan Ankara’ya tam 14

gün süren bir yürüyüfl yapt›k. 14

gün boyunca ad›m ad›m yürüyerek
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Dev-Genç'lilik, kkendini

akademik ttalepler ile

s›n›rlamamakt›r. ‹‹nançl›,

coflkulu, aat›lgan, mmilitan

inisiyatif ssahibi oolan bbir

flekillenifltir. TTek bbafl›nay-

ken ookullarda öörgütlene-

bilmektir. OOkullarda

faflist ssald›r›lara kkarfl›

cüretle ddurabilmektir.

Sadece ““bbaannaa ssaalldd››rr››rrllaarrssaa

kkeennddiimmii ssaavvuunnuurruumm”” gibi

pasif bbir anlay›fl dde¤il,

faflistleri oolduklar› yyerler-

den aatmay› hhedefleyen,

aktif bbir mücadele

anlay›fl›na ssahip oolmakt›r. 

RRööppoorrttaajj:: 4400.. YY››ll››nnddaa DDeevv--GGeennçç’’lliilleerrllee

““Dev-Genç'li olmak, iddial› olmakt›r.
Kendini o okuldaki, o yurttaki tüm 
gençli¤in temsilcisi olarak görmektir””



paras›z e¤itim talebimizi dile getir-

dik. Paras›z e¤itim için toplad›¤›-

m›z imzalar›m›z› meclise verdik.

“Kimseyi yürütmezler” dediler K›-

z›lay’dan. Biz Baflbakanl›k ve Kuv-

vet Komutanl›klar›n›n önünden ge-

çerek TBMM’ye yürüdük. Elbette

bunu coplar›n, gazlar›n, k›zg›n s›ca-

¤›n alt›nda gece gündüz direnerek

kazand›k. fiunu bir kez daha anla-

d›k: Ancak direnirsek kazan›r›z. 

Bir ilk de¤ildi Dev-Genç Kültür

fienli¤i, ama en son 1980 y›l›nda

yap›lm›flt›. Cunta nedeniyle bir da-

ha yap›lamam›flt›. Bu y›l bir kez da-

ha bu gelene¤i yeflerttik. Sadece

Anadolu illerinden de¤il yurtd›fl›n-

dan da konuklar›m›z oldu bu flenlik-

te. Filistin’den, Honduras’tan, Av-

rupa’dan. Tüm bu yapt›klar›m›z›n

karfl›l›¤›nda Mahir Çayan’›n dedi¤i

gibi bütün oklar üzerimize ya¤mak-

ta gecikmedi. 

40. y›l içerisinde 2255 aarrkkaaddaaflfl››--

mm››zz›› ttuuttssaakk vveerrddiikk.. 6’s› ç›kt› 19’u

hala tutuklu. 

40. y›l daha bitmedi. Bu sayfaya

daha nice ilk ve direnifl ekleyece¤iz.

YYüürrüüyyüüflfl:: Devrimci Gençlik ge-

lene¤ini tafl›mak ne demektir sizce?

Bu gelene¤i tafl›ma iddias›n›n pra-

tikteki karfl›l›¤› ne olmal›?

Dev-Genç deyince akl›-

m›za cüretli, militan olmak,

gençlik mücadelesini halk›n

ve ülkenin sorunlar›ndan

ayr› ele almamak gelir.

Halkla iç içe olmakt›r Dev-Gençli-

lik. Kendini akademik talepler ile

s›n›rlamamakt›r. ‹nançl›, coflkulu,

at›lgan, militan inisiyatif sahibi olan

bir flekillenifltir. TTeekk bbaaflfl››nnaayykkeenn

ookkuullllaarrddaa öörrggüüttlleenneebbiillmmeekkttiirr..

Okullarda faflist sald›r›lara karfl› cü-

retle durabilmektir. Sadece ““bbaannaa

ssaalldd››rr››rrllaarrssaa kkeennddiimmii ssaavvuunnuurruumm””

gibi pasif bir anlay›fl de¤il, faflistleri

olduklar› yerlerden atmay› hedefle-

yen, aktif bir mücadele anlay›fl›na

sahip olmakt›r. Nitekim 70'li y›llar-

da okullarda faflist iflgalleri k›ranlar

sadece Dev-Gençliler olmufltur. 

Bu ülkede faflizm vard›r. Müca-

dele etmek, bedeller ödemeyi göze

almay› gerektirir. Dev-Gençliler

hiçbir zaman bedel ödemekten ka-

ç›nmad›lar. Dev-Genç, bu 40 y›ll›k

flanl› tarihi bedeller ödeyerek yaz-

m›flt›r. As›l olarak bu tarihi yazan-

lar, bu mücadeleye can veren kav-

gada ölümsüzleflen flehitlerimizdir.

Dev-Gençli olmak kaçmamak, uz-

laflmamak, mücadeleyi her koflulda

sürdürmektir. Solun mücadeleyi b›-

rak›p sindi¤i, mültecili¤i seçti¤i 12

Eylül cuntas› döneminde de Dev-

Gençliler mücadelede duraksama-

m›fllard›r. 

Dev-Genç'li olmak, iddial› ol-

makt›r. Kendini o okuldaki, o yurt-

taki tüm gençli¤in temsilcisi olarak

görmektir. O iddia ve güvene sahip

olmakt›r. 

Dev-Genç gelene¤ini tafl›mak da

tüm bunlar› hayata geçirebilmektir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: fiu an Dev-Gençlile-

r’in, Gençlik Federasyonu'nun kaç

tutsa¤› var? 

Bu sene 25 arkadafl›-

m›z tutukland›. Alt› arka-

dafl›m›z daha sonra tahli-

ye oldu. fiu anda 19 arka-

dafl›m›z hala tutsak. Hep-

sinin tutuklanma gerekçesi çok ko-

mik denecek kadar basit fleyler. Ar-

kadafllar›m›z›n serbest b›rak›lmas›

için kampanyalar örgütlüyoruz ön-

celikle. Onlara mektup ve kart yaza-

rak dayan›flmay› sa¤l›yoruz. ‹çeride

onlar› yaln›z b›rakmamaya çal›fl›yo-

ruz. Kitap ve elbise gibi ihtiyaçlar›-

n› karfl›l›yoruz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Sahiplenme deyince,

son olarak gözalt›na al›nan devrim-

ci gençlerin sahiplenilmesi son de-

rece güçlüydü. fiubenin önünde on-

lar› karanfillerle pankartlarla kar-

fl›lad›n›z; bu örnek olacak, meflrulu-

¤u büyütecek bir tav›rd›. Dev-

Genç'in tutsaklar› sahiplenme anla-

y›fl›n› bize anlat›r m›s›n›z... 

Ne Dev-Genç bizim

için yaln›zca bir isim, ne

de 40 y›l bizim için yal-

n›zca bir rakamd›r. Dev-

Genç bizim için cüretin

ad›d›r, 40 y›l da kesintisizli¤in ifa-

desidir. Bu 40 y›l içerisinde birçok

fleyi göze alarak bedel ödedik. Ve

bugün bu bedeli tutsaklar›m›z ödü-

yor. Bu yüzden de onlar bizim için

de¤erlidir. Çünkü onlar ülkemizin

ba¤›ms›zl›¤›, e¤itimin herkes için

eflit ve hak olmas›, yozlaflmaya kar-
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Bu üülkede ffaflizm

vard›r. MMücadele eetmek

bedeller ödemeyi ggöze

almay›  ggerektirir. DDev-

Gençliler hiçbir zaman

bedel öödemekten

kaç›nmad›lar. DDev-Genç,

bu 440 yy›ll›k flflanl› ttarihi

bedeller ödeyerek

yazm›flt›r. AAs›l oolarak bbu

tarihi yyazanlar,

bu mmücadeleye ccan vveren

kavgada öölümsüzleflen

flehitlerimizdir. 
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fl› kendi kültürümüzü yaflatmak ve

devrimci geleneklerimizi devam et-

tirmek için tutsak düfltüler ve bu be-

deli ödüyorlar. Bu yüzden de onlara

sahip ç›k›yoruz. Tutsak Dev-

Gençliler bizim onurumuzdur.

YYüürrüüyyüüflfl:: Polis Gençlik Fede-

rasyonu'nun mücadelesini ve örgüt-

lenmesini engellemek için kesintisiz

bir çaba içinde. Bunlar›n bir parça-

s› da linç sald›r›lar›.. Erzincan'da

yaflad›n›z bunu, Edirne'de yaflad›-

n›z... Ne diyorsunuz bu sald›r›lara?

Evet, belirtti¤iniz gibi

mücadelemizi ve örgütlen-

memizi engellemek için

elinden geleni yap›yor polis.

Kimi zaman linç sald›r›lar›-

na baflvuruyor, kimi zaman gözal-

t›na al›yor, iflkence yap›yor ve tu-

tukluyor. Kimi zaman da takip edi-

yor, kaç›r›yor, korku salmak isti-

yor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Polisin yöntemlerin-

den biri de do¤rudan ailelerinize

yönelmek. Buna karfl› siz neler yap›-

yorsunuz?

Özellikle bu y›l daha çok

baflvurdu¤u yöntem aaiilleellee--

rriimmiizzii bbiizzee kkaarrflfl›› kk››flflkk››rrtt--

mmaakk. Evlerimize telefon

aç›yor, hatta kimi zaman pervas›zca

emniyete kadar ça¤›r›p “o¤lun- k›-

z›n teröristlerle arkadafll›k yap›yor”

diyor. “Dikkat et” diyor. “Uzak tut

çocu¤unu onlardan” diyor. Ve üstü

kapal› tehditle ailelerimizi duygusal

olarak etkileyip bize karfl› yönlendi-

riyor. Elbette polisin bu yöntemi de

bizim mücadelemizi engelleyemi-

yor. Çünkü bizler Dev-Gençliler

olarak hiçbir flekilde y›lmad›¤›m›z

gibi polisin bu sald›r›s› karfl›s›nda

da y›lm›yor ve tek tek ailelerimizi

dolaflarak kim oldu¤umuzu, amac›-

m›z›, paras›z e¤itim istedi¤imizi,

herkesin okuyabilme hakk› olma-

s›n› istedi¤imizi, demokratik bir

üniversite ve lise istedi¤imizi,

düzenin yoz kültürüne karfl› ken-

di kültürümüzü yaflatmak istedi¤i-

mizi anlat›yoruz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bir yanda gençli¤in

böylesine militan ve difle difl bir mü-

cadelesi varken, bir yanda da yu-

murta f›rlatma gibi eylem biçimleri-

nin öne ç›kar›ld›¤›n› görüyoruz.

Bunlar› nas›l de¤erlendiriyorsu-

nuz?

Bu tür eylemler salt

protestoculuk yapmak

için yap›lan eylemlerdir.

Ve ciddiyetsiz eylem tar-

z›d›r. Bu tür eylemler, yapmak iste-

di¤in protestonun tamam›yla içini

boflaltan, hiçbir anlam yüklemeyen,

sadece protesto etmek için yap›lan

eylemlerdir. 

Dev-Genç tarihine bakt›¤›m›zda

bu tarz eylemlere rastlayamazs›n›z.

Bu eylem tarz› bbeeddeell ööddeemmeekktteenn

kkaaçç››flfl››nn göstergesi olan bir eylem

tarz›d›r. Oysa Dev-Gençliler 40 y›-

l›n hiçbir kesintinde bedel ödemek-

ten kaç›nmad›lar. 40 y›ll›k flanl› ta-

rihimizi bedel ödeyerek yazd›k.

Bundan sonra da hiçbir bedelden

kaç›nmayaca¤›z. Geleneklerimize

sahip ç›karak ayn› eylem çizgimizi

sürdürmeye devam edece¤iz. Ara-

m›zdaki fark budur. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Farkl› ülkelerden

gençli¤in kat›ld›¤› bir kurultay ve

flenlik gerçeklefltirdiniz. Ciddi bir

kat›l›m oldu... Sonucu nas›l de¤er-

lendirdiniz? Kurultay sonuç bildir-

gesinin en çarp›c› bölüm-

lerini aktarabilir misiniz?

Bu sene düzenledi¤i-

miz kurultay yurtd›fl›ndan da çeflitli

ülke gençli¤inin ciddi bir kat›l›m›n

olmas› yan›yla bir ilkti diyebiliriz.

Bizim içinde önemli bir deneyim

oldu. Yozlaflman›n bu kadar boyutlu

oldu¤u ve e¤itimin k›r›nt›lar›n›n da-

hi söz konusu olmad›¤› ülkemizde

bunlar› gerekli gördük ve bunda da

yan›lmad›k. 

Örgütlenmemiz önündeki en

önemli engellerden biri yozlaflma-

d›r. Yozlaflman›n amac› halk›n, top-

luluklar›n bireylere bölünüp parça-

lanmas›, yaln›z, çaresiz, güçsüz in-

sanlar haline getirilmesidir. Toplu-

lu¤u de¤il yaln›zca kendini düflünen

bireyci, bencil insanlar oluflturmak

yozlaflman›n hedefidir.

Yozlaflmay› engellemenin yolu;

bizleri yozlaflt›rmaya çal›flanlara

karfl› mücadeleden ve bizi uzaklafl-

t›rmaya çal›flt›klar› halk kültürüne

daha fazla sar›lmaktan geçiyor.

Yapabilece¤imiz çok fley var.

Yeter ki biraraya gelelim. Emperya-

list kültürün istedi¤i bireyler yerine

örgütlü insanlar olal›m.

YYüürrüüyyüüflfl:: Gelecek seneki prog-

ram›n›z ve hedefleriniz nelerdir? 

Gelecek sene de müca-

delemizi kald›¤›m›z yer-

den devam ettirece¤iz.

Hedefimiz tüm gençli¤i

Dev-Genç ruhuyla müca-

deleye katmak olacakt›r. Paras›z

e¤itim talebimizi yine sürdürece¤iz.

Dev-Genç kültür flenli¤ini gelenek-

sel hale getirece¤iz ve kurultaylar

örgütleyece¤iz. Yeni bir mücadele

y›l›nda örgütlülü¤ümüze güç kata-

rak daha da büyüyece¤iz. 
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Sevgili arkadafllar merhaba. Dev-

rimci Okul’da bu haftaki dersimizin

konusu kültürel faaliyetler. 

Sistem 24 saat binbir türlü araç

kullanarak yozlaflt›rma politikalar›n›

halka yay›yor. Benim istedi¤im gibi

düflüneceksin, benim istedi¤im mü-

zikleri dinleyeceksin diyor, benim

istedi¤im fleyleri tüketeceksin, be-

nim dedi¤im biçimde e¤-

leneceksin diyor. Benim

dedi¤im flekilde futbol ta-

raftar› olacak, benim önü-

me koydu¤um sanatla ve

sanatç›yla yetineceksin... 

Sonuçta burjuvazi

kendi yoz kültürünü yay›-

yor. Bu kültür ise, müca-

delenin ve örgütlenmenin

önündeki en büyük engel-

lerden biridir. Burjuvazi-

nin yoz kültürünün karfl›s›na halk›n

kültürünü, devrimci kültürümüzü ç›-

karaca¤›z. Müzikten tiyatroya, sine-

madan halk oyunlar›na kadar her

alanda kendi alternatiflerimizi gelifl-

tirece¤iz. Burjuvazi futbolla, insan-

lar›n beynini uyuflturuyor mu, biz

sporu gençlerimizin, dostlu¤unu,

birli¤ini pekifltiren bir tarzda ele ala-

ca¤›z. Müzi¤i, tiyatroyu, sinemay›,

halk oyunlar›n› halk›n örgütlenmesi

ve bilinçlenmesi için devrimci bir

anlay›flla ele alaca¤›z.

Mücadelenin klasik olarak üç

cephesini sayar›z: 1) Politik müca-

dele, 2) Ekonomik demokratik mü-

cadele, 3) ‹deolojik mücadele. 

Kültür cephesindeki mücadele,

bu kategori içinde say›lmaz ancak

kendi bafl›na hiç kuflku yok ki,

önemli bir mücadele cephesidir. Bu

üç cephedeki mücadeleyi de içeren

önemli bir aland›r.

Toplumsal yaflam›n ekonomik, si-

yasal yan›n›n yan›s›ra bir de sosyal

kültürel boyutu

vard›r. Burjuvazi,

esas olarak kitlele-

ri gerçek anlamda

sosyal, kültürel fa-

aliyetlerin d›fl›nda

b›rakm›flt›r, ancak

bu onlar› bu alan-

da yönlendirmedi-

¤i anlam›na gel-

mez. Tam tersine burjuvazi hayat›n

boflluk kald›rmayaca¤›n› bilir ve bu

yan›yla da kitleleri çarp›k bir sosyal,

kültürel flekillenme içine çeker. 

Hayat›n bu alan›nda neler var?

Hemen akla gelen örnekleri s›ra-

larsak, spor var, özel olarak da futbol

var, festivaller var, müzik var, sine-

malar, diziler var, tiyatro var...

Buna karfl›l›k, örgütledi¤imiz

tüm sosyal, kültürel faaliyetlerde, bu

alandaki tüm çal›flmalar›m›zda alter-

natif oldu¤umuz bilinciyle hareket

etmeliyiz. Festivalimiz de, futbol

turnuvam›z da, müziklerimiz de, ti-

yatromuz da farkl› olmal› ve bir al-

ternatifi temsil etmeli.. 

��Kültürel ffaaliyet nnedir?

Burada hemen flunu vurgulamal›-

y›z ki, kültürel faaliyetler, sadece s›-

ralananlarla s›n›rland›r›lamaz. Kül-

tür, bu tür etkinliklerin ötesinde hhaa--

yyaatt››nn vvee iinnssaann››nn yyeenniiddeenn flfleekkiilllleenn--

ddiirriillmmeessiiddiirr.. Bu yan›yla da genifl bir

kavramd›r. Zevklerimiz, sevdikleri-

miz, giyimimiz kuflam›m›z, yeme-

miz içmemiz, oturup kalkmam›z,

dinlediklerimiz, seyrettiklerimiz,

okuduklar›m›z, okumad›klar›m›z,

dilimiz, ilgilendiklerimiz, herfley

ama herfley, bir yaflam anlay›fl› ve

tarz› oluflturur. Burjuvazinin flekil-

lendirdi¤i bir bireyin bütün bu konu-

lardaki – zevklerimiz, sevdiklerimiz,

giyim kuflam›m›z, yeme içmemiz,

oturup kalkmam›z, dinlediklerimiz,

seyrettiklerimiz, okuduklar›m›z, di-

limiz, ilgilendiklerimiz...– kültürüy-

le, devrimin, devrimci hareketin

e¤itti¤i, yetifltirdi¤i, flekillendirdi¤i

insan›n kültürü birbirinden tamamen

farkl› olmal›d›r. 

Elbette bu kesin fark› yaratmak,

baflka bir deyiflle, insanlar üzerinde

alternatif bir kültürü egemen k›lmak,

o kadar kolay bir ifl de¤ildir. Uzun

bir savafl gerektirir. 

Kültürel faaliyetler esasen bu sa-

vafl›n bir parças›d›r. 

Kültür dedi¤imiz fley, “bbeellllii bbiirr

ttoopplluummuunn vveeyyaa ttoopplluummssaall kkeessiimmiinn

bbiilliimm,, ssaannaatt,, aahhllaakk,, ee¤¤ii--

ttiimm aallaann››nnddaakkii üürrüünn vvee

bbiirriikkiimmlleerriinniinn,, dduuyygguu,,

ddüüflflüünnccee,, kkuurraallllaarr vvee ddee--

¤¤eerrlleerriinniinn ttooppllaamm››””d›r. 

Demek ki, biz asl›nda

kültürel faaliyetlerimizle,

ahlak›yla, düflünceleriyle,

duygular›yla, de¤erleriyle,

kurallar›yla yyeennii bbiirr iinnssaann

bbiiççiimmlleennddiirriiyyoorruuzz de-

mektir. Futbol turnuvas›n-

da da, müzik festivalinde de, bir tiyat-

ro çal›flmas›nda da amac›m›z budur. 

��Kültür, ssanat, bba¤›ms›z,

tarafs›z oolabilir mi?

‹nsan›n günlük yaflamdaki her

davran›fl›, biz fark›nda olal›m veya

olmayal›m, ad›n› koyal›m veya koy-

mayal›m, belli bir kültürün, belli de-

¤erler bütününün ifadesidir. 

O kültür ya burjuva kültürdür ya

halk›n kültürüdür. Pratikte bu her za-

man böyle ç›plak görülmeyebilir.

Çünkü bir yan›yla halk›n içinde olan

ama kafas›nda, yaflam›nda burjuva-

zinin kültürel kuflatmas› alt›nda olan

toplumsal kesimlerde, ççaarrpp››kk bbiirr

kküüllttüürr ortaya ç›kar. Bu, bir yan›

halk, bir yan› burjuva olan, çarp›k,

melez bir kültürdür. Bu melez, çar-

p›k kültürde, halk›n ahlak›yla burju-

vazinin ahlaks›zl›¤›, halk›n dayan›fl-

mac›l›¤›yla burjuvazinin bencilli¤i

içiçe geçer ço¤unlukla. 
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Biz iflte gerek ideolojik

mücadelemizle, gerekse

de kültürel faaliyetleri-

mizle bu çarp›kl›¤a, bu

melez kültüre müdahale

edip orada burjuvaziye ait

olan ne varsa, onlar› sö-

küp atmal›y›z. 

Bir tan›m yaparsak,

as›l olarak mevcut top-

lumda üç kültür vard›r:

Burjuva kültür, halk›n

kültürü, devrimci kültür.

Bunlar›n aras›ndaki melez kültürler,

sonuçta birinin damgas›n› tafl›rlar. 

Bunlardan üçüncüsü, ülkemiz

aç›s›ndan henüz oluflum halindedir

ve bizim örgütleyece¤imiz her kül-

türel faaliyet de bunu hizmet eder. 

��“NNee ssaa¤¤cc››yy››mm nnee ssoollccuuyyuumm

ffuuttbboollccuuyyuumm ffuuttbboollccuu” kkliflesi

ne aanlat›r?

fiunu unutmayaca¤›z; 

Her kültür, kültürü oluflturan her

unsur, bir s›n›f›n damgas›n› tafl›r. S›-

n›flar üstü bir kültür yoktur. Ba¤›m-

s›z, tarafs›z bir kültür yokur. 

Kültürü oluflturan unsurlar› hat›r-

layal›m: bbiilliimm,, ssaannaatt,, aahhllaakk,, ee¤¤iittiimm

aallaann››nnddaakkii üürrüünn vvee bbiirriikkiimmlleerrii......

duygular, düflünceler, kurallar ve de-

¤erler... bunlar›n hiçbiri ba¤›ms›z ta-

rafs›z de¤ildir.

Bunlar içinde en tarafs›z, en ide-

olojisiz görünene bakal›m; futbola

bakal›m. 

Futbol öylesine ideolojisiz görü-

nür, öylesine s›n›flar üstü ba¤›ms›z,

tarafs›z bir spormufl gibi yans›t›lm›fl-

t›r ki, “ne sa¤c›y›m ne solcuyum fut-

bolcuyum futbolcu” deyimi türetil-

mifltir buradan. 

‹ki soru soral›m burada: Bir: Fut-

bol gerçekten s›n›flar üstü bir spor

dal› m›d›r? ‹ki: futbolcu olmak, ge-

çekten de sa¤c› ve solcu olmamak

anlam›na m› gelir? 

Birinci sorunun cevab›n› asl›nda

iyi biliyoruz. Kitleleri en çok etkile-

yen, kitleleri yönlendirme imkan›n›

en genifl anlamda içinde tafl›yan bir

spor dal› olarak futbol, hep politika-

n›n bir arac› olagelmifltir. “3 F” örne-

¤i bilinir. Birçok ülkede faflizmin kit-

leleri yönetmesinin, uyutmas›n›n ara-

c› olagelmifltir ne yaz›k ki. ‹lla böyle

mi olmak zorundad›r? Hay›r. Tart›flt›-

¤›m›z konu, zaten bunun böyle olma-

mas› için yapacaklar›m›z üzerinedir. 

‹kincisi, futbolcu illa “ne sa¤c› ne

solu” mu olmak zorundad›r?

‹flin bu yan›, sadece futbolcularla

ilgili de¤ildir asl›nda, burjuvaziye

kal›rsa, memur tarafs›z olmal›d›r, o

yüzden politikayla u¤raflmamal›d›r,

ö¤renci okulunu bitirmeye ekmek

sahibi olmaya bakmal›d›r, o yüzden

politikayla u¤raflmamal›d›r (okulunu

bitirsin öyle politika yaps›n denir

ama okulunu bitirdikten sonra da bu

kez baflka itirazlar devam eder), es-

naf her kesime seslendi¤i içi politika

yapmamal›d›r, asker politika yapma-

y›p asli görevine bakmal›d›r... Bu

böyle gider.. Burjuvazi asl›nda poli-

tika yapmay› bir tek “profesyonel”

burjuva politikac›lara ve parti yöne-

ticilerine hak görür... 

Bu apolitiklefltirme dayatmas›,

spor alan›nda ve özel olarak da fut-

bolda fazlas›yla karfl›l›k bulmufltur. 

Futbolun ve futbolcunun “politi-

ka d›fl›l›¤›”, “siyaset üstülü¤ü” ko-

nusunda burjuvazi ikiyüzlüdür. Biz

aç›k söylüyoruz; futbol da, futbolcu

da politikan›n d›fl›nda de¤ildir. Ol-

mas› da gerekmiyor. Tam tersine fut-

bolcular da politik insanlar olmal›-

d›rlar. Futbolculuk niye politikaya,

politik bir kiflili¤e engel olsun?

��Sosyal, kkültürel ffaaliyetler

bir ihtiyaç mm›d›r? 

‹nsanlar›n ifllerinin ve ailelerinin

d›fl›nda u¤rafllar›, iliflkileri, faaliyet-

leri vard›r, olacakt›r. 

Top oynamak, sine-

maya gitmek, piknik

yapmak, konserlere git-

mek, bunlar›n ilk akla

gelenidir. Bunlara yönel-

meyen genç veya yafll›

insanlar›m›z›n bir bölü-

mü de kahvehaneye gi-

der. Bu da yayg›n bir du-

rumdur. 

Bu noktada yoksul

halk için mesela beledi-

yelerin düzenledi¤i festivaller, o fes-

tival kapsam›nda yap›lan konserler,

tiyatrolar, halk›n genifl bir kesiminin

gidebildi¤i tek “kültürel” faaliyetler-

dir. Fakat bilinen gerçektir ki onlar›n

büyük ço¤unlu¤u da sanat›n en yoz

kesiminin sergilendi¤i yerlerdir. 

fiunu bilmeliyiz. ‹nsanlar, ger-

çekten de bu tür faaliyetlere ihtiyaç

duyuyorlar. Bu tür faaliyetleri ger-

çeklefltirdi¤imiz yerde, e¤er kat›l›m

düflükse, sorun kesinlikle bizdedir.

‹nsanlar kat›lmak istemiyor, bu fa-

aliyet burada pek ra¤bet görmüyor

gibi aç›klamalara baflvurmadan önce

mutlaka kendi çal›flma tarz›m›z›

gözden geçirmeliyiz. 

Duyurusu iyi yap›lm›fl, çal›flmas›

iyi yap›lm›fl, bbiirree bbiirr çal›flmayla, eevv--

ddeenn eevvee,, kkiiflfliiddeenn kkiiflfliiyyee çal›flmayla

insanlara ulaflm›flsak, bir futbol tur-

nuvas›na veya semtimizde gerçek-

lefltirece¤imiz bir konsere, sergile-

yece¤imiz bir tiyatroya, oynatt›¤›-

m›z bir filme “aazz kkiiflflii”nin kat›lmas›

diye bir sorun olmamal›d›r. 

Bu noktada içine düflülen en bü-

yük yanl›fllardan biri, salt ça¤r›larla

yetinmektir. Düzenledi¤imiz faaliyet

ne kadar çekici olursa olsun, ça¤r›-

larla, duyurularla yetinmeyip, mutla-

ka kifliden kifliye iliflkilerle kat›l›m›

somutlamal›y›z. 

Diyelim ki yoksul semtlerimiz-

den birinde çocuklar için film oyna-

t›yoruz. Ama e¤er mesela yüzbin nü-

fuslu semtte bu filmi izlemeye 5-10

kifli geliyorsa, sorun elbette ki ço-

cuklarda, ya da filmde de¤il, bizde-

dir. 

Bir ihtimal, biz ulaflamam›fl›zd›r

çocuklar›m›za ve ailelerine. 
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Bir futbol turnuvasına veya semtimizde
gerçekleştireceğimiz bir konsere,

sergileyeceğimiz bir   tiyatroya, oynattığımız
bir filme “az kişi”nin katılması diye

bir sorun olmamalıdır. 
Bu noktada içine düşülen en büyük

yanlışlardan biri, salt çağrılarla yetinmektir.
Düzenlediğimiz faaliyet ne kadar çekici

olursa olsun, çağrılarla, duyurularla
yetinmeyip, mutlaka kişiden kişiye
ilişkilerle katılımı somutlamalıyız. 



Ama flu da ihtimal dahi-

lindedir; ilk baflta biz ulafl-

t›¤›m›zda dahi, çok çeflitli

kayg›lar, flartlanm›fll›klar,

k›flk›rtmalar nedeniyle iste-

di¤imiz kat›l›m› bulamaya-

biliriz de. O zaman ne ya-

paca¤›z? Vaz m› geçece¤iz,

bu faaliyet demek ki burada

olmuyor mu diyece¤iz? 

Hay›r. Gelmiyorlarsa biz gidece-

¤iz.Filmimizi, oyunumuzu, kütüpha-

nemizi, sinevizyonumuzu, konseri-

mizi, onlar›n ayaklar›na götürece¤iz.

Onlar› gerekirse sokak sokak sergi-

leyece¤iz. Her sokakta befl on kifli de

izlese, sonuçta o semtte yüzlerce ki-

fliye ulaflm›fl, önyarg›lar›, kendi içine

kapanm›fll›klar›, kayg›lar› y›km›fl,

aflm›fl olaca¤›z. Bu iddia ve kararl›l›-

¤› tafl›mal›y›z. 

��Biz nneyi aamaçl›yoruz bbu

kültürel ffaaliyetlerle?

‹nsanlar›, düzenin “kültür” diye

tarif etti¤i yozlaflma ortam›ndan çe-

kip almak istiyoruz. 

Onlara yeni bir ideooljiyi, yeni

bir kültürü vermeye çal›fl›yoruz. 

Onlar› örgütemeye çal›fl›yoruz. 

Bunlar›n hiçbiri birbirinin alter-

natif de¤ildir ve bunlarda gizlenip

saklanacak bir yan yoktur. 

Biz bu tür faaliyetlerimizde nele-

ri göstermifl olaca¤›z?

Herfleyin düzenin çizdi¤i s›n›rlar

d›fl›nda gerçekleflebilece¤ini göste-

rece¤iz. 

Futbol, düzenin hakim k›ld›¤›

kültürün d›fl›nda da oynanabilir, sey-

redilebilir. Düzenin çizdi¤i çerçeve-

nin d›fl›nda da sanatç› olunabilir... 

Tiyatro, mevcut statülerin d›fl›n-

da oynanabilir... Müzik, o statülerin

d›fl›nda yap›labilir... Festivaller, illa

y›llard›r belediyelerin yapt›¤› gibi

olmak zorunda de¤ildir, baflka bi-

çimler vard›r ve bulunabilir. 

Bütün bu faaliyetlerimizle, elbet-

te bulundu¤umuz alanlarda, birim-

lerde bütün olarak sosyalist kültürü

hakim k›lma iddias›nda olamay›z.

Ama bir çok insan› sosyalist kültürle

tan›flt›rm›fl, bir çok insan›, sosyalist

kültürün hakim olaca¤› bir toplum

için mücadeleye çekmifl oluruz. 

Marksist-Leninist teori, kültürü

bir “üst yap›” olarak tan›mlar. Bu an-

lamda da kültür dedi¤imiz olgu, alt

yap›ya göre belirlenir. Ama bu mut-

lak bir belirleme de¤ildir. Toplumsal

yap›, s›n›fsal olarak ve s›n›flar›n ide-

olojisi olarak burjuvazinin alternati-

fini de içerdi¤i için, oluflum halinde,

tohum halinde de olsa, proletaryaya

ait bir kültürün flu veya bu ölçüde

gelifltirilmesi mümkündür. Devrimci

kültür, devrimci kültürel faaliyetler

iflte bu zeminde hayat bulur. Ve biz

bu nedenle, düzenin kültürüne karfl›

mücadele ederken onun alternatifini

yaratma do¤rultusundaki çal›flmala-

r›m›z› da bugünden gerçeklefltiririz.

Bunu devrim sonras›na b›rakmay›z. 

Yeni bir kültür, devrimci müca-

delenin içinden do¤up geliflir. Bizim

kültürel faaliyetlerimiz de buradan

beslenir ve buray› besler. Yani bu

noktada karfl›l›kl› bir iliflki söz konu-

sudur; devrimci mücadele, kültürel

faaliyetlerimiz için uygun ortam ve

kadro yarat›rken, kültürel faaliyetler

de sonuçlar› itibar›yla devrimci mü-

cadeleyi besler. 

Kültürel faaliyetlerimiz çerçeve-

sinde, düzenin dayatt›¤›n›n d›fl›nda

yeni bir yaflam tarz›, düzenin okulla-

r›nda ö¤retilenin d›fl›nda yeni bir dü-

flünüfl biçimi yarat›r›z. 

‹nsanlar›m›zda yeni duygular ya-

rat›r›z... Dizilerde gözyafl› döküp,

gerçek hayattaki ac›lar, haks›zl›klar

karfl›s›nda oral› olmayan insan›n ye-

rine, hayat›n gerçeklerine vak›f, on-

larla yat›p kalkan insanlar yarat›r›z.

Onlar› duyguland›ran, duyarl› hale

getiren, üzen, sevindiren duygular,

yeniden flekillenir. 

Kültürel faaliyetlerimiz içinde

yeni müzik ürünleri, yeni öyküler,

fliirler, tiyatrolar ç›kar orta-

ya. Onlar›n sunuluflunda

yeni tarzlar gelifltiririz.

Burjuvazinin bu konudaki

kal›plar›n›, statülerini, ide-

olojik çarp›kl›klar›n› k›r›p

atarken, yeni bir anlay›fl›

ad›m ad›m flekillendiririz. 

��Halk›n aanlama-

mas› dde¤il, bbizim nne aanlatt›¤›-

m›zd›r as›l ssorun

Bizim kültürel faaliyetlerimiz ay-

n› zamanda bizzat kültür sanat konu-

sunda da mevcut sanat anlay›fl›na

karfl›, devrimci, sosyalist bir anlay›-

fl›n gelifltirilmesine hizmet etmelidir. 

Ayd›n kesimlerin bir kliflesi var-

d›r. “Bizim halk tiyatrodan anla-

maz” deyip ç›karlar iflin içinden.

Do¤rudur, bugün tiyatrolar›n izleyi-

cileri esas olarak küçük-burjuva, or-

ta burjuva kesimlerdir. Gerek devlet

ve belediye tiyatro salonlar›n›, ge-

rekse de do¤rudan sanatç›lar›n kendi

ifllettikleri tiyatro salonlar›n› doldu-

ran bu kesimlerdir. 

Yoksul halk yoktur orada. Ama

“anlamad›¤›” için de¤il, yoksullu-

¤undan dolay›d›r en baflta. 

‹kincisi, halk›n sergiledi¤i eseri

“anlamad›¤›n›” düflünen sanatç›, as-

l›nda kendisine flunu sormal›d›r; ben

neyi nas›l anlat›yorum? Halk benim

anlatt›¤›mdan ne anl›yor, benim an-

lat›m›m› mulhtevas›yla biçimiyle ne

kadar kendi de¤erlerine yak›n bulu-

yor? 

Biz de kültürel faaliyetlerimizde

bu sorudan hareket etmeliyiz. 

Panel sempozyum denilince, ilk

akl›m›za gelen, ça¤›raca¤›z kifliler,

solun y›llard›r neredeyse baflka hiç

kimseyi düflünmeksizin ça¤›rd›¤›

isimler olmamal›d›r. Çünkü bunlar›n

önemli bir kesiminin halka ne anlat-

t›¤›, halk›n onlar›n anlatt›klar›ndan

ne anlad›¤› tart›flmal›d›r. 

Kültür sanat alan›na, burjuvazi

ve küçük-burjuvazi taraf›ndan çizi-

len s›n›rlar›n bizim aç›m›zdan bir

önemi yoktur. Bizim bu alanda

amaçlar›m›z, hedeflerimiz var, bir,

kültürel, sanatsal faaliyetlere halkç›,
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Yeni bir kültür, devrimci mücadelenin
içinden doğup gelişir. Bizim kültürel

faaliyetlerimiz de buradan beslenir ve
burayı besler. Yani bu noktada karşılıklı

bir ilişki söz konusudur; devrimci
mücadele, kültürel faaliyetlerimiz için

uygun ortam ve kadro yaratırken,
kültürel faaliyetler de sonuçları itibarıyla

devrimci mücadeleyi besler. 



devrimci bir içerik kazan-

d›rmak, iki, bu içerik ara-

c›l›¤›yla, halk kitlelerine

seslenmek, onlara ilerici,

devrimci düflünceleri tafl›-

makt›r. Bu noktada “sanat

sanat içindir” diyen burju-

va anlay›fllar› da, ne biçim

ve muhtevay›, estetik ve

sözü karfl› karfl›ya getiren,

biçimi, esteti¤i mutlaklaflt›r›p muh-

tevay› yads›yan küçük burjuva anla-

y›fllar› afl›p geçmek durumunday›z.

Bu yanl›fl ve çarp›k anlay›fllar›n bize

yön vermesine izin veremeyiz. Bu

noktada bizim festivallerimizi, mü-

zi¤imizi, flenliklerimizi, piknikleri-

mizi, tiyatrolar›m›z›, filmlerimizi

onlar “kaba” bulabilirler, bize “ya-

sakç›”, “ilkel”, “sloganc›” diyebilir-

ler. Önemli olan, bizim kendi kültü-

rel, sanatsal amaçlar›m›za ulafl›p

ulaflamad›¤›m›zd›r. 

��Hedeflerimiz ggenifl

olmal›d›r

Kültürel faaliyetlerimiz, halk›n

olumlu de¤erlerini, kültürünü koru-

ma ve gelifltirmeyi hedeflemelidir. O

kültür, giderek sosyalist kültürün bir

parças› haline dönüflecektir. 

Halk›n yüzy›llara uzanan en te-

mel de¤erlerinin bafl›nda, yard›mlafl-

mak, paylaflmak, dayan›flmak, yard›-

ma muhtaç olan›n yard›m›na ulafl-

mak gibi de¤erleri gelir. Bir çok kül-

türel sosyal faaliyeti bu zemine otur-

tabiliriz. 

Halk›n kültürünün en zengin

alanlar›ndan biri, onun türküleri, flar-

k›lar›, f›kralar›, manileri, deyiflleri-

dir... Ve onlar›n bir ço¤u, zulme kar-

fl›, adaletsizliklere, eflitsizliklere kar-

fl› bir muhteva tafl›r. Halk›n kültürü-

nün bu yan›n›n sanat›m›zda yeterin-

ce ifadesini buldu¤u söylenemez.

Bizim faaliyetlerimiz iflte bunu da

sa¤lamay› hedeflemelidir. 

Bir sokak tiyatrosu da çok ciddi

flekilde kitleleri toplayabilir, onlara

belli fleyler verebilir. 

Her oyunumuz, her türkümüz,

her festivalimiz, her turnuvam›z, her

konserimiz, her pikni¤imiz, sonuçta

halk›n dostluk, vefa, sadakat, kar-

defllik, fedakarl›k, yi¤itlik, kahra-

manl›k de¤erlerini gelifltirmeyi, o

de¤erleri ç›k›fl noktas› yaparak onla-

r› devrimci bir kültüre dönüfltürmeyi

hedefleyecektir.

Burjuvazi futbolu rekabet üzeri-

ne oturtmufltur. Evet, futbolun do¤a-

s›nda bir yenme-yenilme vard›r, ama

biz onu yine de arkadafll›¤›n, dostlu-

¤un, kardeflli¤in vesilesi yapabiliriz. 

Burjuvazi sporun kardeflli¤inin

sadece demagojisini yapar. Tam ter-

sine, sporu halklar› birbirine düfl-

manlaflt›racak bir araç haline getiren

bizzat burjuvazidir. Futbol tak›mlar›

ve tarihlerindeki çeflitli kavgalar ne-

deniyle Anadolu’da kaç flehir halk›

birbirine düflman edilmifltir bir düflü-

nün. Kaç flehir halk› birbirinden so-

¤utulmufltur. Bunlar, sporun oligarfli

taraf›ndan ne kadar alçakça kullan›l-

d›¤›n›n kan›t›d›r. 

Sporu kardeflli¤in, dostlu¤un ara-

c› olarak yaln›z biz görürüz. Çünkü

halk›n kardeflli¤ini, dostlu¤unu, yal-

n›z biz istiyoruz. 

��Kültürel ffaaliyet mmücade-

lenin hhizmetinde oolmal›d›r

Tüm bu kültürel faaliyetleri, kitle

çal›flmas›n›n bir arac›, bir biçimi ola-

rak da görmeliyiz. 

Herfley emekle, sab›rla ve planla

örgütlenmelidir. Bu faaliyetlerimizi

10-20 kifliyle de¤il, yüzlerle, binler-

le yapabilmeliyiz. Derneklerimiz

yetmemeli yar›n. 

Esas›nda kültürel faaliyetler ala-

n›ndaki politika da, herkesin politik

iddias›ndan, hedeflerinden ba¤›ms›z

de¤ildir. Kültür alan›ndaki politika,

her alandaki genel politikan›n bir

parças› olarak flekillenir. 

Mesela bir festivale hangi sanat-

ç›lar›n ç›kar›laca¤›, o festi-

valin temel fliar›n›n ne ola-

ca¤›, o festivalde tekellerin

sponsor yap›l›p yap›lmaya-

ca¤›, alkol sat›l›p sat›lmaya-

ca¤›... bütün bunlar, son de-

rece önemlidir ve herkes

kendi politik konumuna, he-

deflerine göre bu konularda

bir yaklafl›ma sahiptir. Mun-

zur Festivali’nden Evvel Temmuz

Festivali’ne, üniversitelerdeki alter-

natif flenliklerden yoksul gecekondu

semtlerindeki festivallere kadar,

hepsinde bu konularda süregelen tar-

t›flmalar, gerçekte sadece “kültürel”

bir tart›flma olmay›p, hayat›n bütü-

nüne dair, ideolojiye dair tart›flma-

lard›r. 

Devrimciler, ee¤¤lleennccee konusunda

da yeni bir anlay›fl gelifltirmek zo-

rundad›rlar. Halka, düzenin dayatt›¤›

e¤lence anlay›fl›na mahkum olmad›-

¤›m›z› göstermeliyiz. Bugün e¤lence

denilince bir çok kesimde akla içki

içmek gelmektedir. “Hayat› e¤lence-

li k›lmak” gibi bir ucube anlay›fl,

burjuvazi taraf›ndan ortaya at›lm›fl

ve solun halktan kopuk bir kesimi

taraf›ndan da kabul görmüfltür. 

Bu yüzden reformistlerden anar-

flistlere kadar çeflitli kesimlerde art›k

mesela ASF (Avrupa Sosyal Formu)

gibi bir faaliyeti “hem e¤lenip hem

siyaset yap›lacak” bir zemin olarak

görülebiliyor. Veya son derece

önemli konularda yap›lan kimi pa-

nellerde, forumlarda “bira içilebilir”

diye duyuru yap›l›yor... Bu çarp›k

kafa, “flenlik gibi eylem” yap›yor ve

flenlikten anlad›¤› da halk kültürün-

den ald›¤› de¤il, burjuvazinin ö¤ret-

ti¤i biçimler oluyor. 

Bizim müzi¤imiz, tiyatromuz,

festivalimiz, turnuvam›z, uyutmaya-

cak, oyalamayacak, gerçeklerden

uzaklaflt›rmayacak... Tersini yapa-

cakt›r. Spor yaparken uyand›racak,

e¤lendirirken haberdar edecek, ö¤re-

tecek, düflündürecek, kültür içinde,

sanat›n içinde dostu¤u, birli¤i, kar-

deflli¤i, kahramanl›¤›, fedakarl›¤›

büyütecek... Böyle olmal›d›r.

Sevgili okurlar›m›z, bu dersimizi

de burda noktal›yoruz. haftaya gö-

rüflmek üzere flimdilik hoflçakal›n. 
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Bu faaliyetlerimizi 10-20 kişiyle değil,
yüzlerle, binlerle yapabilmeliyiz.
Derneklerimiz yetmemeli yarın. 

Esasında kültürel faaliyetler alanındaki
politika da, herkesin politik iddiasından,
hedeflerinden bağımsız değildir. Kültür
alanındaki politika, her alandaki genel
politikanın bir parçası olarak şekillenir. 



“Mahallemizde birçok mahalle-

den farkl› olarak güzel bir piknik

alan›m›z var. Maalesef biz sahip

ç›kmad›¤›m›z için bugüne kadar son

durak orman› içki içip çevreye ra-

hats›zl›k verenlerin, uyuflturucu kul-

lananlar›n, baz› ahlâks›zlar›n me-

kan› olmufltu adeta. 

Halk Cepheli devrimcilerin koy-

duklar› baz› yasak ve uygulad›klar›

denetimler ile biraz olsun bunlar›n

önüne geçildi...”

Bu anlat›m, GGüüllssuuyyuu--GGüülleennssuu

HHaakkllaarr DDeerrnnee¤¤ii üyesi devrimcile-

rin, Halk Pikni¤i’ne davet için da-

¤›tt›klar› bildiride geçiyordu. Evet,

bir piknik alan› da yeri geldi¤inde

mücadelenin bir parças›yd›. 

25 Temmuz günü yapacaklar› “22..

GGeelleenneekksseell YYoozzllaaflflmmaayyaa KKaarrflfl››

HHaallkk PPiikknnii¤¤ii”” için çal›flma yürüten

devrimciler, daha ilk günlerde; Gül-

suyu Son Durak, Telsizler, Emek

Caddesi, Heykel, Mustafa Bakkal,

Fatma han›m, Esenkent bölgelerin-

de, Zümrütevler'de, 70 Evler’de

33000000 aaddeett bbiillddiirrii da¤›t›p 11330000 aaddeett

aaffiiflfllleemmee yap›p, 2255 ttaannee ppaannkkaarrtt

ast›lar.

Heykel Meydan›’nda halk paza-

r›n›n oldu¤u gün stand açt›lar.

Bunlar›n d›fl›nda pikni¤e halk›

katmak için günlerce kap› kap› do-

laflt›lar. Evden eve, kifliden kifliye

ulaflt›lar. Gittikleri her yerde pikni-

¤i, yozlaflmay›, halk›n de¤erlerine

sahip ç›kmay›, piknik alan›n› sahip-

lenmeyi anlatt›lar.

Sadece bir piknik, sadece bir et-

kinlik olarak düflünmediler. “Afiflle-

rimizi, pankartlar›m›z› asar, ça¤r›-

m›z› yapar›z, gelen gelir..” diyerek

kendilerini s›n›rlamad›lar.

Kuflkusuz as›lan her pankart›n,

da¤›t›lan her bildirinin halk üzerin-

de bir etkisi olacakt›r. Afifller, bildi-

riler, pankartlar, gerekli ve önemli-

dir. Ancak bir fley örgütlenirken,

bunlar tek bafl›na yetersizdir; o afifl-

lerin, pankartlar›n kitleyi örgütle-

mesi, bir eyleme, bir etkinli¤e kat›-

l›ma dönüflmesi, ancak kap› kap›

dolafl›larak yap›lacak çal›flma ile

mümkündür. Kitle çal›flmas› budur

zaten ve bu çal›flma tarz›, devrimci-

lere unutturulmaya çal›fl›lmaktad›r. 

GGüüllssuuyyuu’nun, GGüülleennssuu’nun so-

kaklar›na girerek, kap› kap› dolafla-

rak piknik çal›flmas› yürüten dev-

rimciler, afifl ve pankartlar›n as›l-

mas›n›, bildirilerin da¤›t›lmas›n› ye-

terli görmeyerek, iflte bu unutturul-

maya çal›fl›lan kitle çal›flmas›n› ya-

p›yorlard›. 

Emekle, i¤ne ile kuyu kazarak,

“oollmmaazz”lar› “oolluurr”a dönüfltürerek,

“bbaakkaarr››zz”lar› sab›rla ““kkaatt››llmmaall››ss››--

nn››zz””a çevirerek b›kmadan-usanma-

dan anlatt›lar.

Ald›klar› net olmayan cevaplar

karfl›s›nda bile umutsuzlu¤a kap›lma-

d›lar. Yozlaflmaya karfl› binleri piknik

alan›na tafl›may› bir görev

olarak koydular önlerine.

UUnnuuttttuurruullmmaayyaa 

ççaall››flfl››llaann 

kkiittllee ççaall››flflmmaass››

GGüüllssuuyyuu--GGüülleennssuu’da

sürdürülen kitle çal›flmas›

olmas› gerekendir asl›nda.

Y›llard›r solun büyük bölü-

münün unuttu¤u, sola

unutturulan as›l çal›flma tarz›d›r bu. 

Kitleyi, kitle çal›flmas›n› günde-

minden ç›karan sol kesimler, belli

bafll› flehirlerin bilinen birkaç mey-

dan›nda yapt›klar› bir kaç aç›kla-

mayla s›n›rlam›fllard›r kendilerini.

Bu tarz›n sonucunda da sadece pp rroo--

tteessttoo eden ve kkiittlleeyyee ggiittmmeeddeenn kkiitt--

lleeyyee ççaa¤¤rr›› yyaappaann bir sol görünümü

ç›km›flt›r ortaya. 

‹‹ssttaannbbuull’da Taksim Tramvay

Dura¤› ve Galatasaray; AAnnkkaarraa’da

Yüksel Caddesi, ‹‹zzmmiirr’de Kemeralt›

girifli, Sümerbank yan›... ve hemen

tüm flehirlerin böyle bir yeri var ar-

t›k... Oralarda aç›klamalar, oturma

eylemleri, yürüyüfller yap›l›yor ve

sol dünyas›n› oralarla s›n›rl›yor..

Yoksul halk›n oturdu¤u mahallelerin

tozlu çamurlu yollar› unutuluyor...

‹flçilerin k›flla disiplini alt›nda çal›flt›-

¤› fabrikalara gidilmiyor. 

Kuflkusuz biz bu meydanlarda

aç›klamalar, eylemler yap›lmas›na

karfl› de¤iliz. Tramvay Dura¤› da,

Galatsaray önü de, Yüksel Caddesi

de bizimdir. O meydanlarda aç›kla-

malar, eylemler yapabilme hakk›n›

da bedeller ödeyerek kazand›k. Bi-

zim itiraz›m›z, devrimci çal›flman›n,

mücadelenin buralardaki bir kaç ey-

lemle s›n›rland›r›lmas›nad›r. 

Bu meydanlarda yap›lan eylem-

ler ile evden eve, kifliden kifliye, ku-

laktan kula¤a yap›lan kitle çal›flma-

s› karfl› karfl›ya da getirilemez. ‹kisi-

nin yeri ayr›, ifllevleri ayr›d›r. 

HHaallkk PPiikknniiğğii vvee
KKiittllee ÇÇaallıışşmmaassıı

Ba¤c›lar: Çocuklara 
Film Gösterimi
Karanfiller Kültür Merkezi film gösterimleri-

ne devam ediyor. Film gösterimi 18 Temmuz pa-

zar günü saat 21.00’da 50 çocukla bafllad›.

Çocuklara geçti¤imiz hafta ““AArraabbaallaarr”” filmi

izletildi. Ayr›ca Kültür Merkezi'nde çocuklara

Yaban O¤lak kitab› da

okunmaya devam edili-

yor...
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2010
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1-) OOssmmaannll›› ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu’’nnuunn

yy››kk››llmmaass››yyllaa bbiirrlliikkttee ‹‹nnggiilltteerree

bbiirrlliikklleerrii 88 KKaass››mm 11991188’’ddee KKuu--

ddüüss’’ee ggiirrmmiiflflttiirr.. FFiilliissttiinn ttoopprraakk--

llaarr›› nnee zzaammaann ‹‹nnggiilltteerree’’nniinn

mmaannddaass›› hhaalliinnee ggeellmmiiflflttiirr??

a) 03 May›s 1919

b) 06 Ekim 1920

c) 18 Ekim 1921

d) 24 Temmuz 1922

2-) FFiilliissttiinn hhaallkk››nn››nn YYaahhuuddiilleerree

vvee ‹‹nnggiilliizzlleerree kkaarrflfl›› iillkk bbaaflflkkaalldd››--

rr››ss›› 2233 AA¤¤uussttooss 11992299’’ddaa ggeerrççeekk--

lleeflflmmiiflflttiirr.. BBuu iissyyaann ssoonnuuccuunnddaa

1177 HHaazziirraann 11993300’’ddaa ‹‹nnggiilliizzlleerr

üüçç FFiilliissttiinnllii öönnddeerrii iiddaamm eettmmiiflfl--

ttiirr.. AAflflaa¤¤››ddaakkiilleerrddeenn hhaannggiissii bbuu

üüçç öönnddeerrddeenn bbiirrii ddee¤¤iillddiirr??

a) F›rat Hicazi

b) Ata El Zeyi

c) Muhammed Çimcem

d) Muhammed Ali Clay

3-) BBiirrlleeflflmmiiflfl MMiilllleettlleerr ((BBMM)),, 2299

KKaass››mm 11994477’’ddee FFiilliissttiinn ttoopprraakkllaa--

rr››nn››nn %% 5566’’ss›› üüzzeerriinnddee bbiirr YYaahhuu--

ddii ddeevvlleettii kkuurruullmmaass›› kkaarraarr›› aalldd››..

1144 MMaayy››ss 11994488’’ddee iissee ‹‹nnggiilliizzlleerriinn

FFiilliissttiinn’’ddeenn ççeekkiillmmeessiiyyllee,, ‹‹ssrraaiill

ddeevvlleettii iillaann eeddiillddii.. AArraapp--FFiilliissttiinn

hhaallkk›› bbuuggüünnüü ““EEll NNaakkbbaa”” oollaa--

rraakk aannmmaakkttaadd››rr.. EEll NNaakkbbaa’’nn››nn

FFiilliissttiinn hhaallkk›› iiççiinn aannllaamm›› nneeddiirr??

a) fier Günü

b) Kara Gün

c) Savafl Günü

d) Felaket Günü

4-) 11994488’’ddee SSiiyyoonniissttlleerree kkaarrflfl›› ssii--

llaahhll›› eeyylleemmlleerr ggeerrççeekklleeflflttiirreenn iillkk

kkaadd››nn öörrggüüttüünnüünn aadd›› nneeddiirr??

a) Arap Kad›n ‹radesi

Komitesi 

b) Filistin Kad›n Birli¤i 

c) Filistin Kad›n Cephe-

si 

d) K›r Çiçekleri K›zlar›

5-) 1100 EEkkiimm 11995599’’ddaa kkuurruu--

llaann vvee 11 OOccaakk 11996655’’ttee iillkk ssii--

llaahhll›› eeyylleemmiinnii ggeerrççeekklleeflflttiirreenn

EEll--FFeettiihh’’iinn kkuurruuccuussuu aaflflaa¤¤››ddaa--

kkiilleerrddeenn hhaannggiissiiddiirr??

a) Halid Hasan

b) Faruk Kaddumi

c) Yaser Arafat

d) Her üçü de

6-) 55 HHaazziirraann 11996677’’ddee ‹‹ssrraaiill,, AABBDD

vvee ‹‹nnggiilltteerree’’nniinn ddeessttee¤¤iiyyllee NNaass››rr

öönnddeerrllii¤¤iinnddeekkii AArraapp BBiirrllii¤¤ii’’nnii eett--

kkiissiizzlleeflflttiirrmmeekk iiççiinn SSuurriiyyee,, ÜÜrrddüünn

vvee MM››ss››rr’’aa ssaalldd››rraarraakk,, GGoollaann TTee--

ppeelleerriinnii,, KKuuddüüss’’üü,, BBaatt››--fifieerriiaa’’yy››,,

SSiinnaa YYaarr››mmaaddaass››’’nn›› iiflflggaall eettttii.. BBuu

ssaavvaaflfl››nn aadd››,, ttaarriihhee,, ssaavvaaflfl››nn ssüürr--

ddüü¤¤üü ggüünn ssaayy››ss›› oollaarraakk ggeeççmmiiflflttiirr..

AArraapp oorrdduullaarr››nn››nn yyeenniillddii¤¤ii bbuu ssaa--

vvaaflfl kkaaçç ggüünn ssüürrmmüüflflttüürr??

a) 30 gün

b) 22 gün

c) 15 gün

d) 6 gün

7-) GGeeoorrggee HHaabbbbaaflfl öönnddeerrllii¤¤iinnddee--

kkii ““GGeerriiyyee DDöönnüüflfl YYii¤¤iittlleerrii””,, FFii--

lliissttiinn KKuurrttuulluuflfl CCeepphheessii iillee bbiirrllee--

flfleerreekk FFHHKKCC’’yyii kkuurrdduullaarr.. FFiilliiss--

ttiinn hhaallkk››nnaa bbüüyyüükk uummuuttllaarr kkaa--

zzaanndd››rraann FFHHKKCC,, iillkk ssiillaahhll›› eeyy--

lleemmiinnii hhaannggii ttaarriihhttee ggeerrççeekklleeflfl--

ttiirrddii??

a) 1 Haziran 1960

b) 16 Mart 1962

c) 5 Eylül 1968

d) 6 Ekim 1967

8-) 1155 yyaaflfl››nnddaa FFHHKKCC’’yyee kkaatt››ll››pp,,

2299 yyaaflfl››nnddaa,, 2299 AA¤¤uussttooss 11996699

ggüünnüü TTWWAA uuççaa¤¤››nn›› kkaaçç››rraann,, FFii--

lliissttiinn hhaallkk››nn››nn mmüüccaaddeelleessiinnii

ttüümm ddüünnyyaayyaa dduuyyuurraann vvee uuççaakk

kkaaçç››rrmmaa eeyylleemmiinnii iikkii kkeezz bbaaflflaa--

rraann FFiilliissttiinn hhaallkk››nn››nn kkaadd››nn kkaahh--

rraammaann›› kkiimmddiirr??

a) Fatma El Na¤ar

b) Ebu Dagga

c) ‹hvan Zawar

d) Leyla Halit

9-) FFiilliissttiinn iiççiinn ssaavvaaflflaann öörrggüüttllee--

rriinn ggüüççlleerriinnii bbiirrlleeflflttiirrddiikklleerrii oorr--

ttaakk öörrggüüttlleennmmeelleerrii oollaann FFiilliissttiinn

KKuurrttuulluuflfl ÖÖrrggüüttüü ((FFKKÖÖ)) kkaaçç yy››--

ll››nnddaa kkuurruulldduu??

a) 1961

b) 1962

c) 1963

d) 1964

10-) FFiilliissttiinn ttaarriihhiinnee ““KKaarraa EEyy--

llüüll”” oollaarraakk ggeeççeenn 1166 EEyyllüüll

11997700--MMaarrtt 11997711 aarraass››nnddaa ggeerr--

ççeekklleeflfleenn vvee 3300 bbiinn FFiilliissttiinnllii’’nniinn

kkaattlleeddiillmmeessiinnee sseebbeepp oollaann oollaayy

nneeddiirr??

a) Tel-al Zatar Katliam›

b) Sabra-fiatilla Katliam›

c) ‹srail’in Lübnan’› iflgali

d) Ürdün Kral› Hüseyin’in Filistin

Kamplar›n› ve FKÖ’yü Ür-

dün’den sürmesi

11-) FFiilliissttiinn ddiirreenniiflfliinnee yyeennii bbiirr

aatt››ll››mm yyaapptt››rraann 11.. iinnttiiffaaddaa hhaannggii

ttaarriihhttee bbaaflflllaamm››flfltt››rr??

a) 5 Aral›k 1982

b) 16 Aral›k 1984

c) 21 Aral›k 1986

d) 9 Aral›k 1987

12-) ‹‹nnttiiffaaddaa ss››rraass››nnddaa aa¤¤››rr ssii--

llaahhllaarraa,, ttaannkkllaarraa kkaarrflfl›› ttaaflfl aattaa--

rraakk ddiirreenneenn kküüççüükk ççooccuukkllaarr››

ttüümm ddüünnyyaa ““KKüüççüükk ggeenneerraalllleerr””

oollaarraakk ttaann››mm››flfltt››rr.. ‹‹nnttiiffaaddaann››nn

ssiimmggeessii oollaann ttaaflfl aattaann ççooccuukkllaarraa

FFiilliissttiinn hhaallkk››nn››nn ttaakktt››¤¤›› ““aassllaann

yyaavvrruussuu”” aannllaamm››nnaa ggeelleenn iissiimm

nneeddiirr??

a) Nasr

b) Fedayin

c) fiabah

d) Eflbel

Tarihten, bilimden, 
önderlerimizden, geleneklerimizden

ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SSOORRUUDDAA2255
Filistin
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13-) 11.. iinnttiiffaaddaa yyöönneettiimmii,, FFeettiihh,,

DDeemmookkrraattiikk CCeepphhee,, HHaallkk CCeepp--

hheessii vvee KKoommüünniisstt PPaarrttii’’nniinn

iikkiinnccii ddeerreecceeddeenn uunnssuurrllaarr››nnddaann

oolluuflflmmuuflflttuurr.. ‹‹nnttiiffaaddaa’’nn››nn öönnddeerr--

llii¤¤iinnii yyaappaann bbuu bbiirrllii¤¤iinn aadd›› nnee--

ddiirr??

a) Filistin Özgürlük Cephesi

b) Filistin Direnifl Cephesi

c) Birleflik Halk Cephesi

d) Yurtsever Birleflik Önderlik

14-) BBaa¤¤››mmss››zz FFiilliissttiinn DDeevvlleettii’’nnii

iillaann eeddeenn AArraaffaatt’’››nn ookkuudduu¤¤uu

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk BBiillddiirrggeessii hhaannggii ttaa--

rriihhttee yyaayy››nnllaanndd››??

a) 5 Mart 1987

b) 2 Nisan 1986

c) 5 Aral›k 1987

d) 15 Kas›m 1988

15-) AArraaffaatt’’››nn bbaarr››flfl ggöörrüüflflmmeelleerrii

aadd›› aalltt››nnddaa eemmppeerryyaalliizzmm vvee ‹‹ss--

rraaiill’’llee ddiipplloommaattiikk iilliiflflkkiilleerrii bbaaflfl--

llaattaann,, 11.. ‹‹nnttiiffaaddaa’’yy›› eettkkiissiizzlleeflflttii--

rreenn,, 1133 EEyyllüüll 11999933’’ttee ‹‹ssrraaiill’’llee

yyaapptt››¤¤›› aannllaaflflmmaa hhaannggii aaddllaa

aann››llmmaakkttaadd››rr?? 

a) Wye Anlaflmas›

b) fiarm Anlaflmas›

c) Camp David

d) I. Oslo Anlaflmas›

16-) KKaassaapp fifiaarroonn’’uunn MMüüssllüü--

mmaannllaarr›› aaflflaa¤¤››llaammaakk aammaacc››yyllaa,,

EEll AAkkssaa’’yyaa ggiirrmmeessii vvee eerrtteessii ggüünn

pprrootteessttoollaarrddaa 1199 FFiilliissttiinnllii’’nniinn

kkaattlleeddiillmmeessiiyyllee bbaaflflllaayyaann,, ttaarriihhee

““EEll AAkkssaa ‹‹nnttiiffaaddaass››”” oollaarraakk ggee--

ççeenn 22.. ‹‹nnttiiffaaddaa hhaannggii ttaarriihhttee

bbaaflflllaamm››flfltt››rr??

a) 15-16 Eylül 2002

b) 6-7 Eylül 2001

c) 9-10 Ekim 2000

d) 27-28 Eylül 2000

17-) 1100 EEkkiimm 11995599’’ddaa EEll--FFeettiihh’’ii

kkuurraann,, FFKKÖÖ’’nnüünn kkuurruuccuullaarr››

aarraass››nnddaa yyeerr aallaann,, 1155 KKaass››mm

11998888’’ddee BBaa¤¤››mmss››zz FFiilliissttiinn DDeevv--

lleettii’’nnii iillaann eeddeenn,, 1111 KKaass››mm

22000044’’ttee yyaaflflaamm››nn›› yyiittiirreenn YYaasseerr

AArraaffaatt’’aa FFiilliissttiinn hhaallkk››nn››nn ttaakktt››--

¤¤›› ““KKuurruuccuu”” aannllaamm››nnddaakkii llaa--

kkaapp nneeddiirr??

a) Ebu Ihvan

b) Ebu Cihat

c) El Hekim

d) Ebu Ammar

18-) MMüüssllüümmaann kkaarrddeeflfllleerr öörrggüü--

ttüünnüünn ddeevvaammcc››ss›› oollaarraakk öönnccee

““‹‹ssllaammii MMeerrkkeezz”” aadd››yyllaa GGaazz--

zzee’’ddee öörrggüüttlleenneenn,, ddaahhaa ssoonnrraa

AA¤¤uussttooss 11998888’’ddee kkuurruulluuflfluunnuu

iillaann eeddeenn vvee 2255 OOccaakk 22000066’’ddaakkii

FFiilliissttiinn sseeççiimmlleerriinnii kkaazzaannaann öörr--

ggüüttüünn aadd›› nneeddiirr??

a) Hizbullah

b) ‹slami Cihad

c) El Aksa

d) Hamas

19-) ‹‹ssrraaiill ss››nn››rrllaarr››nnaa dduuvvaarr

öörrüüllmmeessii kkaarraarr›› 22000022’’ddee aall››nndd››..

fifiaarroonn’’uunn ffiikkrrii oollaann dduuvvaarr››nn hhee--

nnüüzz ttaammaamm›› bbiittiirriillmmeeddii¤¤ii hhaallddee,,

228800 bbiinn FFiilliissttiinnlliiyyii yyaaflflaadd››¤¤›› yyeerr--

lleerrddeenn eettmmiiflfl,, ttaarr››mm aallaannllaarr››nn››,,

zzeeyyttiinn aa¤¤aaççllaarr››nn›› yyookk eettmmiiflflttiirr..

SSöözz kkoonnuussuu dduuvvaarr››nn ttüümm ddüünnyyaa--

ddaa ggeenneell kkaabbuull ggöörreenn aadd›› nneeddiirr??

a) A¤lama Duvar›

b) Yeflil Hat

c) Güvenlik Duvar›

d) Utanç Duvar›

20-) BBuuggüünn ddüünnyyaaddaa 1100--1122 mmiill--

yyoonn FFiilliissttiinnllii yyaaflflaammaakkttaadd››rr.. FFii--

lliissttiinnlliilleerriinn yyüüzzddee kkaaçç›› mmüülltteeccii

dduurruummuunnddaadd››rr??

a) % 40

b) % 50

c) % 60

d) % 70

21-) BBuuggüünnee kkaaddaarr BBMM ttaarraaff››nn--

ddaann ‹‹ssrraaiill’’ee hhiiççbbiirr yyaapptt››rr››mm uuyy--

gguullaannmmaamm››flfltt››rr.. ‹‹ssrraaiill bbuuggüünnee

kkaaddaarr BBMM’’nniinn kkaaçç kkaarraarr››nn›› iihh--

llaall eettmmiiflflttiirr??

a) 5

b) 15

c) 35

d) 160

22-) ‹‹ssrraaiill’’iinn ‹‹ssttaannbbuull BBaaflflkkoonn--

ssoolloossuu EEffrraaiimm EEllrroomm TTHHKKPP--CC

ttaarraaff››nnddaann hhaannggii ttaarriihhttee cceezzaa--

llaanndd››rr››llmm››flfltt››rr??

a) 10 Mart 1969

b) 8 Haziran 1970

c) 20 Aral›k 1970

d) 23 May›s 1971

23-) BBMM’’nniinn 11994477 ttaarriihhllii kkaarraarr››--

nnaa ggöörree YYaahhuuddii ddeevvlleettii,, FFiilliissttiinn

ttoopprraakkllaarr››nn››nn %% 5566’’ss››nnddaa kkuurruu--

llaaccaakktt››.. BBuuggüünn ‹‹ssrraaiill FFiilliissttiinn

ttoopprraakkllaarr››nn››nn nnee kkaaddaarr››nn›› iiflflggaall

eettmmiiflflttiirr??

a) % 60

b) % 70

c) % 80

d) % 90

24-) ‹‹ssrraaiill’’ii ttaann››yy››pp ddiipplloommaattiikk

iilliiflflkkii kkuurraann iillkk MMüüssllüümmaann üüllkkee

aaflflaa¤¤››ddaakkiilleerrddeenn hhaannggiissiiddiirr??

a) Fas

b) Cezayir

c) Suudi Arabistan

d) Türkiye

25-) 1155 AA¤¤uussttooss 22000044’’ttee FFiilliissttiinn--

llii ttuuttssaakkllaarr,, kkooflfluullllaarr››nn ddüüzzeellttiill--

mmeessii vvee tteeccrriitt ppoolliittiikkaass››nnaa kkaarrflfl››

aaççll››kk ggrreevvii bbaaflflllaatttt››.. ‹‹ssrraaiill,, aaççll››kk

ggrreevviinnii kk››rrmmaakk iiççiinn mmaannggaallddaa eett

kk››zzaarrttmmaa yyöönntteemmii kkuullllaanndd››.. ‹‹ss--

rraaiill bbuu yyöönntteemmii,, ddeenneeyyiimmllii üüllkkee--

lleerrddeenn aalldd››¤¤››nn›› aaçç››kkllaamm››flfltt››.. BBuu

üüllkkeelleerrddeenn bbiirrii ‹‹nnggiilltteerree’’ddiirr.. DDii--

¤¤eerrii hhaannggiissiiddiirr??

a) ‹rlanda

b) ‹spanya

c) fiili

d) Türkiye

*Tüm sorular›n do¤ru cevab›

(d) fl›klar›d›r.
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Devrimci yaflam›m›z boyun-
ca; düflüncede, yaflamda, görev
ve sorumluluklar›m›z› yerine ge-
tirmede ve faaliyetlerimizde
ad›mlar atar›z, gelifliriz. 

Bu geliflme bazen h›zlan›r,
bazen yavafl olur. 

Bazen de oldu¤umuz yerde
durur kal›r›z ki bu geliflim de¤il-
dir. 

Neden? 
Kayg›lar, tereddütler, korku-

lar, küçük burjuva
özlemler yaflanmak-
tad›r. 

Devrim iddias›,
duygu ve düflünce-
lerde devrimci olan,
art›k korunmamakta,
zay›flamakta, ikircikli
bir ruh hali yaflan-
maktad›r. 

Olan bitene ilgisiz-
lik, duyars›zl›k vard›r. 

Ya kald›rd›¤›m›z
aya¤›m›z› yere indi-
recek, Anadolu topraklar›na
sa¤lamca basaca¤›z ve bir aya¤›
düzende bir aya¤› devrimde ol-
maktan kurtulaca¤›z, ya da o
aya¤›m›z bizi düzene, kapitaliz-
me tafl›yacakt›r. 

Kuflkusuz, bir devrimci dün
y›kmak için mücadele etti¤i, ka-
pitalizme dönmek istemeyecek-
tir. 

Devrimci saflarda yaflad›¤›
güzellikler, Cephe ailesinin onu-
ru, kararl›l›¤›, halk›n mutlulu¤u
için mücadelesi onun yerinin ne-
rede oldu¤unu göstermektedir. 

O hakl›n›n, do¤runun, güzel-
liklerin içinde yer alacak, dün
savaflt›¤› faflizmin zulmüne, vah-
fletine, iflkence ve katliamlar›na
karfl› direniflini ve mücadelesini
sürdürecek ve zulmün orta¤› ol-
mayacakt›r. 

Savafl›m›z› sürdürürken aya-
¤›m›z› havada tutarak dengede

duramay›z. Düfleriz ve yu-
varlanaca¤›m›z yer burju-
vazinin de¤irmenidir. ‹ki
aya¤›m›z›n da üzerine
sa¤lam basmal›y›z. Bir

aya¤›m›z düzende bir aya¤›m›z
mücadelede olamaz olmamal›-
d›r. 

Çünkü açl›kla, yoksullukla,
sefaletle bo¤uflan, ac›lar içinde
k›vranan milyonlar bizden daha
fazla çal›flmam›z›, daha h›zl›
koflmam›z› istiyor. 

Halk kurtuluflu, özgürlü¤ü is-
tiyor. 

Bizim yerimiz kavgan›n için-
de olmakt›r.

Bir insan, etraf›ndaki hayat
"amans›z ve neflesiz" oldu¤u za-
man, kendi "kiflisel mutluluklar›-
na" s›¤›nma iste¤i duyar. Mutlu-
lu¤u bütünüyle ailesi içinde yo-
¤unlafl›r, diyelim ki - yaln›zca ki-
flisel ç›karlar›n s›n›rl› ufuklar›
içinde. Ve durum böyle olunca,
kiflisel yaflamdaki herhangi bir
talihsizli¤in (hastal›k, iflini kay-
betme ya da benzeri) felaketle
sonuçlanmas› olas›d›r. Bu kifli-
nin u¤runda yaflayacak hiçbir
fleyi kalmam›flt›r. Bir mum gibi
söner. Art›k u¤runda çabalaya-
ca¤› bir hedefi yoktur, çünkü he-
defleri salt bu kiflisel yaflam›n s›-
n›rlar›yla kuflat›lm›flt›r. Bu yafla-
m›n ötesinde, evin d›fl›nda, bü-
tün insanlar›n düflman oldu¤u
bir vahfli dünya uzan›r. 

Kapitalizm, düflmanl›¤›, ha-
s›ml›klar› kasten k›flk›rt›r.
Emekçi halk aras›ndaki birlikten

son derece korkar. Oysa cephe-
miz köklü yoldafll›k, dostluk
duygusunu teflvik eder. Bu her-
hangi bir insan için çok büyük
bir ahlaki güç kayna¤›d›r. Ken-
disinin bir parças› oldu¤u, dost-
ça bir topluluk duygusu... Os-
trovski. Bir devrimciye zor gelen
bir fley olur mu? Zor olan nedir?
Devrim mücadelesi dümdüz,
hiçbir engeli, güçlükleri, zorluk-
lar› olmayan, pürüzsüz bir yol iz-
lemiyor. Bu mücadele içinde
karfl›m›za birçok engel, zorluk
ç›kmaktad›r, ç›kacakt›r. Engel-
leri afla afla, zorluklar› yene ye-
ne yolumuza devam edece¤iz.
Devrimci zorluklar›n üstesinden

gelmesini, engelle-
ri aflmas›n› bilen-
dir. Bir devrimciye
art›k bir fleyler,
herhangi bir ifl, bir
insana gitmek, bir
eylem zor gelmeye
bafllad› m› orada
devrimci için tehli-
ke çanlar› çalmaya
bafllam›flt›r. Art›k o
devrimci, sade,
abart›s›z güvenli
düflünememekte,
hareket edeme-

mektedir. 
Duygular›yla beynini bütün-

lefltirememekte, beynini çal›flt›-
ramamaktad›r. 

Dün düflmana duydu¤u öfke-
nin yerini yavafl yavafl korku,
çaresizlik, güvensizlik doldur-
maya bafllam›flt›r. Bunlar›n önü-
ne beyniyle geçemedi¤inde her
fley zor gelmeye bafllar. 

Engeller ve zorluklar afl›lmaz
de¤ildir. 

Korku yenilmez de¤ildir. ‹s-
tek, inanç belirleyici olur. Zor gi-
bi görüneni devrim için, halk
için gerekli diye düflünerek yap-
maya çal›fl›yor muyuz? 

Her zorluk emekle, yo¤unlafl-
mayla, çal›flmayla yenilir. 

Her yerde, her koflulda çal›-
flarak, ö¤renerek zorluklar›n üs-
tesinden gelebiliriz. 

Kapitalizm insanl›ktan ç›ka-

GÖREV Ö⁄RENMEKTEN
‹BARETT‹R 

HER GÜN YEN‹ B‹R fiEY
Ö⁄RENMEL‹Y‹Z 

ÖğretmenimizÖğretmenimizÖğretmenimi
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r›r, can›m›za kasteder, bu du-
rumda devrimci kalmak, dev-
rimci olmak insan kalabilme
mücadelesidir. 

Devrimcilik b›rak›l›p nereye
gidilir, bundan sonra KAT‹LLE-
R‹M‹ZE M‹ ‹NANACAKSINIZ! 

Devrimcilik meflrulu¤un ver-
di¤i güçle kendi öz güçlerinin
fark›na varmakt›r.

Okulda, mahallede, fabrikada,
bir birimde, bir alanda çal›flan ar-
kadafl; s›n›fta, kahvede, otobüs-
te, pazar yerinde, sendikada, in-
sanlarla konuflmak, ajitasyon
çekmek, propaganda yapmak m›
zor geliyor sana? Peki, hiç ko-
nuflmay› denedin mi? Denize gir-
meden kumlar›n üstünden denizi
seyrederek ya da kumsalda oy-
nay›p durmakla yüzme ö¤renile-
bilir mi? Halk›n karfl›s›nda ko-
nuflmak için önce kendi kendine
prova yaparak, iki-üç-befl arka-
dafl›n karfl›s›nda prova yaparak
haz›rl›k yapabilirsin. Kitlenin kar-
fl›s›nda bir kez konufltun, burada-
ki eksiklerini bulup ç›kararak ›s-
rarla devam ederek bunu bafla-
r›yla yapabilirsin. Bir bildiri, bir
yaz› yazmak m› sana zor geliyor?
Deneyerek, yazarak, daha çok
yazarak, bilgini artt›rarak, yaz-
mas›n› bilen bir arkadafltan ö¤re-
nerek yazabilirsin. Bir insana git-
mek, bir eylemi yapmak m› sana
zor geliyor? Hay›r, bunlar da zor
de¤ildir, çal›flarak ve ö¤renerek
bunlar› yapabilirsin. Bir devrim-
ciye hiç bir fley zor gelmemelidir.
Tarihimizi, flehitlerimizi ö¤renme-
liyiz. Zorluklar nas›l yenilmifltir?
Orada büyük bir deney birikim,
hazine vard›r. Çal›flt›¤›m›zda, ö¤-
rendi¤imizde, yapamayaca¤›m›z
bir ifl, aflamayaca¤›m›z bir engel,
yenemeyece¤imiz bir zorluk kal-
mayacakt›r. Yapmam›z gereken
ö¤renmektir. Her gün yeni bir fley
ö¤renmek, her gün yeni bir soru-
yu cevaplamakt›r. Her gün bir so-
runu çözmektir. Her gün bir çelifl-
kiyi çözmektir.

Çözmek için, 
güçlenmek için, 
ö¤renmeliyiz. 

Baflbakan Recep Tayyip Erdo-

¤an parti yöneticilerine, referan-

dum çal›flmalar›nda ““ rreeffeerraann--

dduumm”” kelimesi yerine, Türkçe kar-

fl›l›¤› olan ““hhaallkk ooyyllaammaass››”” keli-

mesinin kullan›lmas›n› söylüyor. 

fiimdi bu köflede bafl›ndan beri

ele ald›¤›m›z kelimelere tekrar ba-

k›n. Halk›n kulland›¤› kavram ve

kelimeler de¤ildir. Büyük ço¤un-

lu¤u burjuvazinin türetti¤i kav-

ramlar ya da yabanc› kökenli keli-

melerdir. Bu kavram ve kelimele-

rin üzerinde ›srarla durmam›z›n

nedeni bunlar›n sol taraf›ndan da

yayg›n biçimde kullan›lmas›d›r. 

Yaz›m›z›n bafll›¤›ndaki kelime-

ler de kendilerini sol, sosyalist ola-

rak ifade eden kesimlerin örgütle-

di¤i Avrupa Sosyal Formu’nda

kullan›lan kelimelerdir. 

Sanki bütün bu kavramlar, hhaallkk

bbiizzii aannllaammaass››nn diyedir... Bu kav-

ramlar, Sosyal Forumlar›n adeta

temel kavramlar›d›r...

KKiimm nnee aannll››yyoorr bbuu kkaavvrraamm--

llaarrddaann?? 

Bu kavramlar›n halka ne kadar

uzak oldu¤u, halk›n dili olmad›¤›

ortadad›r. Kitlelerin anlamayaca¤›

bir dili gelifltirenler, kitlelere karfl›

bir sorumluluk duymayanlard›r.

Kitleleri örgütleme, bilinçlendirme

hedefi olmayanlard›r. 

Peki kitleleri örgütleme ve bi-

linçlendirme kimin hedefidir? Ki-

min hedefi de¤ildir? 

Emperyalizmi kovup faflizmi

y›kmak isteyenler, kitleleri örgüt-

lemek zorundad›r. Çünkü devri-

min baflka yolu yoktur. 

‹flte kitlelerin anlayaca¤› bir di-

li kullan›p kullanmama meselesin-

deki ayr›m da burada ortaya ç›kar. 

“Asambleler, networklar, work-

soplar, tematik alanlar” devrim ve

iktidar diye bir sorunu, hedefi ol-

mayanlar›n dilidir. 

Bu kavramlar› belli bir kesimin

d›fl›nda kimsenin anlamad›¤› bilin-

di¤i halde, ›srarla bunlar kullan›l-

maktad›r. Çünkü, bu kesimlerin

halk› örgütlemek diye, halka bir

fleyler anlatmak diye bir sorunlar›

yoktur. Bu kesimler ne kadar “halk

ad›na” konuflsalar da faaliyetleri-

nin içinde halk yoktur. 

Bak›n AKP’ye: sahip oldu¤u

iktidar› kaybetmek istemiyor. Ve

bu iddias›na göre hareket ediyor.

“Referandum” kavram› az çok hal-

k›n diline yerleflmifl bir kavram ol-

mas›na ra¤men yöneticilerine ya-

sakl›yor bu kavram›. Çünkü kav-

ram olarak halka anlatt›¤› birfley

yok. Halk oylamas› kavram› ise

halka bir misyon yüklüyor. 

fiimdi bir de sola bak›n. Bu

kavramlar, halktan kopuk solun

kavramlar›d›r. 

Burjuvazi için meseleleri anla-

fl›lmaz hale getirmek bir yönetim

tarz›d›r. Bu tarzla burjuvazi, mese-

leleri anlafl›lmaz hale getirir. Kitle-

leri aldat›r, oyalar. 

Solun böyle bir tarz› olamaz.

Solun bu tarz› almas›n›n mant›¤›

yoktur. Sol, tam tersine, herfleyi

en genifl kitleler için aannllaaflfl››ll››rr hhaallee

ggeettiirrmmeekkllee yükümlüdür. Solun

kulland›¤› her kelime hhaallkk›› öörrggüütt--

lleemmeeyyee hizmet etmelidir.

Savaşan
Kelimeler 

Asamble, Network, 
Tematik Alan, Workshop...
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TTüürrkkaann

AALLBBAAYYRRAAKK iillee

yyaapptt››¤¤››mm››zz

rrööppoorrttaajjddaann

� Paflabahçe Devlet Hastane-

si'nde ne zamandan beri çal›fl›yorsu-

nuz? Hastanedeki çal›flma koflullar›-

n› anlat›r m›s›n›z? ‹flçiler hangi ko-

flullarda çal›fl›yorlar?

� 2006’dan bu yana çal›fl›yo-

rum burda. Koflullar› di¤er tafleron

iflçiler gibi yani çok a¤›r flartlarda

çal›fl›yoruz, do¤ru düzgün malze-

miz yok, her ifli yapt›r›yorlar. 

Temizlik iflçisi olarak giriyoruz

ama hastane daha öncede söyledim,

ameliyat›n d›fl›nda herfleyi bize yap-

t›r›yorlar. 

‹flçilerin üzerinde iflte sürekli ifl-

ten ç›karmak ile ilgili bask› var. Ya-

ni iflte flu ay iflçi ç›karaca¤›z, bu za-

man iflçi ç›karaca¤›z, iflte do¤ru ça-

l›fl›n bak, çal›flmayanlar› ç›karaca-

¤›z ya da iflte bir fley istemeyin bak

gibi her an iflten ç›kart›lma bask›s›

var iflçilerin üzerinde. Yani temizlik

iflçisi olanlar gidip tafl›mada yap›-

yor, gidip iflte hastaneyi su bas›yor o

suyu boflalt›yor yani akl›n›za gele-

bilecek herfley temizlik iflçilerine

yapt›r›yorlar. Koflullar› böyle hasta-

nenin.

� ‹flçiler çal›flma koflullar›ndan

memnun muydu? Siz hangi statü-

deydiniz, iflçi, memur, tafleron, han-

gisi?.. Sendikal› olanlar var m› has-

tanede?

� Ben temizlik iflçisiydim. Hal-

lerinden memnun de¤illerdi tabii.

Sendikaya geçmelerinin sebebi üc-

retlerinin iyilefltirilmesi idi. (Tafle-

ron flirkette çal›fl›yorlar) 

Yani ücretleri iyilefltirilsin, bi-

razc›k daha insan yerine konulsun

yani o niyetle geçtiler sendikaya

ama geçtikten sonra hiç niyetlen-

dikleri fleyi bulamad›lar, bende da-

hil.

� Siz neden ve hangi gerekçey-

le iflten ç›kar›ld›n›z? 

� ‹flten ç›kar›lmam›n sebebi as›l

olarak sendikaya üye olmam, hak-

s›zl›klara karfl› ç›kmam, iflçilere ya-

p›lan haks›zl›klar› anlatmam yani

olmas› gerekti¤ini anlatmamd›. Ya-

z›l› gerekçede de verilen ifli yapma-

mak, yapmamakta ›srar etmek. Bu-

nunla ilgili hiçbir tutana¤›m yok ya

da burdaki flimdi bizim sadece  flir-

ket de¤il amirimiz, iflte hangi birim-

de çal›fl›yorsak doktor oluyor hem-

flire oluyor, onlar›n bir flikayeti yok.

Ama onlar iflte sözde bir gerekçeyle

ç›kard›lar.

� Direnifle nas›l bafllad›n›z? Bu-

gün kaç›nc› gündesiniz ve iflçiler-

den, hastane personelinden, sendi-

kalardan direniflinizi destekleyenler

oluyor mu?

� Bugün iflte 13. gün. Direnifle

bafllamaya karar vermem flöyle bafl-

l›yor:

‹lk bana tehdit geldi¤i zaman

bundan üç ay önce tehdit geldi iflte.

““fifiuunnuu yyaappmmaa bbiizz sseennii iiflfltteenn çç››kkaarrtt››--

ccaa¤¤››zz””. Ben de flöyle demifltim ““bbee--

nnii çç››kkaarrtt››nn bbeenn ddee bbaahhççeeddee oottuurraa--

ccaa¤¤››mm..”” O zaman demifltim iflte ç›-

kart›klar› zaman da geldim bahçede

oturdum.

Elbette akl›mda fley yoktu yani

ben bahçede oturaca¤›m ama gelip

çad›r kuraca¤›m yani düflüneme-

mifltim o zaman.

Elbette bahçede

oturunca çad›r

kurmak gerekiyor,

masa kurmak ge-

rekiyormufl ben de

kurdum. 

� Hastane ida-

resinin ve polisin

direnifliniz karfl›-

s›ndaki tavr› nedir

flu ana kadar? Di-

reniflinizi hangi

taleplerle, nereye

kadar sürdürecek-

siniz?

� Hastaneden

bir tepki yok bana

gelen yani burda oturduktan sonra

ama iflte öyle dedikodu vari fleyler

var “vay biz onu iflten ç›karmaya-

cakt›k sözleflmeye imza atmasayd›.

‹flte o çad›r› kurmasayd› biz onu yi-

ne geri alacakt›k”... bu iflçileri kan-

d›rma politikas› galiba ya da iflte ça-

d›r›n burda meflrulu¤unu kald›rmak

yani. ‹flçiler bana flöyle diyor; “sen

çad›r› kurdu¤un için onlar seni geri

alm›yor”. Yani iflçileri böyle kand›-

r›yorlar. 

Polisin ilk günlerde tavr› vard›.

‹lk günlerde iflte bir kaç gün u¤rafl-

t›lar ama daha sonra vazgeçtiler. fiu-

an müdahale olmayabilir ama heran

olabilir ama. 

� Direniflinize iliflkin ayr›ca si-

zin belirtmek istedi¤iniz bir fley var

m›?

� Direniflle ilgili söyleyecekle-

rim yani çad›r›n burada sürekli kal-

mas›n› istememin sebebi flu; hala

arkadafllar›m içerde tehdit ediliyor,

iflten at›lmakla ilgili. Burda baflka

iflçilerin at›lmas›n› engellemek,

Beykoz’da yaflayan insanlar ya da

Türkiye’de yaflayan insanlara iflte

iflten ç›kar›l›nca eve gidip oturulma-

mas› gerekti¤ini göstermek, yani

haks›zl›¤›n karfl›s›nda birfleyler yap-

may› göstermek. 

TÜRKAN ALBAYRAK’IN
D‹REN‹fi‹ DEVAM ED‹YOR

Paflabahçe Devlet Hastanesi’nde çal›fl›rken sendikal

örgütlenme yapt›¤› için iflten at›lan ve 9 temmuz günü

hastane önünde çad›r açarak direnmeye bafllayan tafle-

ron temizlik iflçisi Türkan Albayrak’›n direnifli tüm bas-

k›lara ra¤men devam ediyor.

‹lk günden itibaren polisin bask›lar›yla karfl›laflan

Türkan Albayrak’a destekler

de devam ediyor. Demokratik

kitle örgütlerinin, sendikalar›n-

, hastalar›n ve hastanede çal›-

flan iflçi ve memurlar›n destek-

leri devam ediyor.

“‹flten ç›kar›l›nca eve gidip oturulmamas› 
gerekti¤ini göstermek için buraday›m”
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Tez Koop ‹fl Sendikas› E¤itim ve Real
Hipermarketleri’yle Anlaflt›

Tez Koop-‹fl Sendikas› ile E¤itim-Sen Genel Merkezi aras›nda süren toplu ifl

sözleflmesi görüflmelerinde yemek yard›m›n›n uygulanmas› maddesinde anla-

fl›lamamas› üzerine Tez Koop-‹fl grev karar› alm›flt›. 14 Temmuz’da anlaflma sa¤-

lanmas› üzerine grev karar›n› uygulamad›lar.

Yine Tez Koop-‹fl Sendikas› ve Real Hipermarketler Zinciri A.fi. ve ba¤l› iflyer-

lerinde çal›flanlar› kapsayan sözleflme görüflmeleri 19 Temmuz itibariyle anlaflma

ile sonuçland›. Anlaflma sonucu iflyerlerinde al›nan grev kararlar› kald›r›ld›.

Kad›köy
Belediyesi’nde Grev

Genel-‹fl Sendikas› ‹stanbul Anado-

lu yakas› 1 No’lu fiube ile Kad›köy Be-

lediyesi aras›nda süren ve 470 iflçiyi il-

gilendiren toplu ifl sözleflmesi görüfl-

melerinde anlaflma sa¤lanamamas›

üzerine 19 Temmuz günü ‹stanbul Ka-

d›köy Belediyesi’nde greve ç›k›ld›.

19 Temmuz sabah›, Evlendirme Da-

iresi önünde toplanan iflçiler “‹flçiyiz

Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Direne Direne

Kazanaca¤›z, Zafer Direnen Emekçi-

nin Olacak” sloganlar› ile Belediye

Baflkanl›¤›’na yürüdüler.

Burada Genel-‹fl ‹stanbul Anadolu

Yakas› 1 No’lu fiube Baflkan› fiahan ‹l-

seven ve Genel Merkez Yönetim Kuru-

lu Üyesi Hüseyin Yaman birer konufl-

ma yapt›lar. Aç›klamalar›n ard›ndan

grev gözcüleri ve görevliler nöbet yer-

lerine geçtiler ve grev bafllad›.

D‹SK’e ba¤l› Genel-‹fl Sendikas› 2

Nolu fiubesi ‹stanbul Küçükçekmece

Belediyesi önünde eylem yaparak al-

d›klar› grev karar›n› aç›klad›lar. 23

Temmuz günü yap›lan eylemde

“D‹SK Genel-‹fl Sendikas› 2 Nolu fiu-

besi ”  yaz›l› pankart›n arkas›nda Bele-

diye binas›n›n A kap›s› önüne yürüyüfl

yap›ld›. 

Burada aç›klamay› okuyan Genel-

‹fl 2 Nolu fiube baflkan› Hakk› Karabu-

lut, Küçükçekmece Bele-

diye Baflkanl›¤› ile yürü-

tükleri yeni dönem toplu

ifl sözleflmesi görüflmeleri

Ocak ay›nda bafllam›fl ve aradan geçen

zamana ra¤men 9 madde üzerinden

anlaflma sa¤lanamad›¤›ndan dolay›

2822 say›l› yasa hükmü gere¤ince bu-

gün grev karar› ald›klar›n› ilan etti. 

Aç›klaman›n ard›ndan grev karar›-

n›n ilan›n› Belediye Baflkanl›¤›na ast›-

lar.

Eylem “Grev Hakk›m›z Engellene-

mez, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”

sloganlar›yla sona erdi.

Küçükçekmece Belediyesi’nde
Grev Karar› As›ld›

Genel-‹fl
Sendikas›’ndan
Cevap

Genel-‹fl Sendikas› Genel

Merkezi yapt›¤› yaz›l› bas›n

aç›klamas› ile 14 Temmuz ta-

rihli Vakit Gazetesi’nde Hiz-

met-‹fl Sendikas› Genel Bafl-

kan› ile yap›lan röportajda

söylenen yalanlar› elefltirdi ve

“Hodri Meydan” diyerek

“Referandum” ça¤r›s› yapt›.

Yap›lan aç›klamada; “Tu-

tars›zl›klarla ve gelifligüzel

suçlamalarla dolu bu iftira-

s›nda Mahmut Arslan özetle;

BDP belediyelerinde siyasi

bask›lar sonucunda iflçilerin

Tatvan, Güroymak, Yükseko-

va, Van, Patnos ve Karl›o-

va’da Hizmet-‹fl Sendika-

s›’ndan Genel-‹fl Sendika-

s›’na üye yap›ld›¤›n› iddia et-

mektedir” denilerek “Hizmet-

‹fl Sendikas› iktidar olanakla-

r› ve bask› mekanizmalar›

harekete geçirilerek hizmet

iflkolundaki üye say›s› 2002

y›l›nda 85.000 iken 2009 y›-

l›nda üye say›s› 130.942’ye

ç›kart›lm›flt›r. 

Mahmut Arslan ve Hiz-

met-‹fl önce bu “yükseliflin”

nedenlerini ve nas›llar›n› top-

luma anlatmak ve aç›klamak-

la yükümlüdürler” diyerek

Hizmet-‹fl Sendikas›’n› iflyer-

lerinde “referandum”a davet

etti.

“Adaletsizlik
Takvimi”

Henüz Meryem Özsö¤üt

tahliye edilmeden önce Ka-

mu emekçileri Cephesi tara-

f›ndan “Adaletsizlik Takvi-

mi” bafll›¤›yla bir aç›klama

yay›nland›. Aç›klamada Mer-

yem Özsö¤üt’ün tutuklanma

sebebinin, KESK’i, örgütlü

memurlar› ve devrimcileri

y›ld›rmak oldu¤u belirtildi.

25 Temmuz
2010
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Bir adam

a¤lamakl› ko-

nufluyor TBMM kürsüsünde. O kür-

sünün görüp geçirdi¤i riyakarl›kla-

r›n en büyüklerinden birini sergili-

yor.

Ülkemiz kan gölüyken k›l›n› k›-

p›rdatmayanlar, o kan›n üzerinden

aleni istismar yap›yorlar flimdi. 

Ama daha önemlisi, as›lanlar, ifl-

kencede öldürülenler, sanki dünde

kalm›fl gibi anlat›yor her fleyi. 

*
Kürsüde a¤lamakl› konuflan

adam, Türkiye Cumhuriyeti’nin

baflbakan›. 

17 yafl›nda as›lan Erdal Erenler’i

anlat›yor. 17 yafl›nda tecrit alt›nda

katletti¤i Abdullah Akçay’dan, so-

kak ortas›nda kendi polisleri tara-

f›ndan kurflunlad›klar› Ferhat Ger-

çek’ten sözetmiyor..   

Mamak’ta iflkencede katledilen

Hüseyin Kurumahmuto¤lu’nu anla-

t›yor, Metris’te, kendi sorumlulu¤u

alt›nda katledilen Engin Çeber’i ha-

t›rlam›yor...  

*
Diyor ki kürsüdeki riyakar:

“Metris’in, Mamak’›n duvarla-

r›n›n dili olsa da konuflsa...”

Y›llard›r konufluyor o duvarlar

ey Tayyip Erdo¤an. Y›llard›r konu-

fluyor. Siz duymuyordunuz sadece. 

O duvarlar, y›llard›r gündüzlere,

gecelere s›¤mayan zulümleri anlat›-

yor; o duvarlar sizin cephenizin bul-

du¤u en afla¤›l›k iflkence yöntemle-

rini anlat›yor. O duvarlar, destans›

direniflleri, ilk iradi ölüm oruçlar›n›

anlat›yor y›llard›r. 

Ve Tayyip Erdo¤an, duvarlar ko-

nuflmaya devam ediyor hala. 

Metris’in duvarlar›, 12 Eylül’de-

ki gibi, zulmün sona ermedi¤ini an-

lat›yor, EEnnggiinn ÇÇeebbeerrlleerr’’ii anlat›yor. 

Ama flimdilerde en çok F Tiple-

ri’nin duvarlar› konufluyor. Dinle

bak; dinle ne söylüyor?

Sen TBMM kürsüsüne ç›k›p, F

Tiplerinin duvarlar›n›n anlatt›klar›-

n› aktarabilir misin?

*

AKP’nin 12 Eylül konusundaki

pervas›z yalan ve çarp›tmalar›na

VER‹LECEK CEVAPLARIMIZ

VAR!

AKP’nin “Anayasa De¤ifliklik

Paketi”ne Karfl› SAVUNULACAK

B‹R ALTERNAT‹F‹M‹Z VAR!

*
AKP, kendi belirledi¤i bir tart›fl-

ma çerçevesi içinde tüm alternatif

görüflleri bo¤maya çal›fl›yor. 

Efli görülmedik bir demagojiyle,

AKP’nin anayasa de¤ifliklik paketi-

ne karfl› ç›kmay› 1122 EEyyllüüll’’üü oonnaayy--

llaammaakkllaa özdefl göstererek, ülkemi-

zin ilerici, demokrat kesimlerini

adeta bask› alt›na al›yor. 

Ayd›nlar›m›z, düzene aç›kça ka-

fa tutamad›klar›, sorunlar›n köklü

çözümlerini savunamad›klar› nokta-

da, o tuza¤a düflmekten kurtulam›-

yorlar.

Televizyonlardaki tart›flma prog-

ramlar›nda, AKP gericili¤i ve onun-

la ayn› saftakiler, sald›rgan ve yar-

g›layan bir konumda, ilerici ayd›n-

lar›m›z›n büyük bölümü ise, tersine

savunma konumunda, alternatif bir

görüfl ve çözüm sunamayan bir ko-

numdad›rlar. 

Bu tablo çarp›kt›r. 

Ayd›nlar›m›z yarg›layan, hesap

soran ve alternatif sunan olmal›d›r-

lar. 

AKP ve onun yandafllar›, bu ül-

kenin soluna, ilerici, sosyalist hare-

ketlerine, ayd›nlar›na, tek bir keli-

me söyleyemezler. 

Biz bu ülkenin faflizmle, emper-

yalizmle uzlaflmayan, zulüm karfl›-

s›nda direnen, bedeller ödeyen,

yüzbinler halinde iflkenceden geçi-

rilen, binlerle ölenleriyiz. 

Peki AKP kim?

Biz emperyalizme karfl› ba¤›m-

s›zl›k, faflizme karfl› demokrasi, ka-

pitalizme karfl› sosyalizm mücade-

lesi verirken, onlar, Amerikan em-

peryalizminin kuca¤›nda, anti-ko-

münizm temelinde yeflil kuflak pro-

jesinde yeral›p, halklara karfl› sava-

fl›yorlard›. 

Biz, 12 Eylül faflist cuntas›na

karfl› direnir ve direnmenin bedelini

öderken, onlar, cuntayla uzlafl›p,

cuntan›n anayasas›na evet demek

için pazarl›k yaparak, cuntan›n zul-

münü meflrulaflt›r›yorlard›. 

*
AKP, hhesap vvermesi

gerekendir

AKP, ggeçmiflin hhesab›n›

vermek zzorundad›r

Bu ülkenin devrimcileri, ayd›n-

lar›, emekçileri cuntan›n iflkenceleri

alt›nda iken, onlar, cuntan›n açt›¤›

yoldan gericili¤i örgütlemekle mefl-

guldüler. 

AKP’liler, yine çok kaba bir de-

magojiye baflvurarak, halk› ve ay-

d›nlar› aptal yerine koyarak;

AKP’nin “ddaahhaa yyeennii bbiirr ppaarrttii”” ol-

du¤unu, 12 Eylül döneminde olma-

d›¤›n› söyleyerek, bu elefltirileri sa-

vuflturmaya kalk›fl›yorlar. 

AKP’yi kuran kadrolar, uzaydan

gelmedi. 

Her birinin tarihi, 12 Eylül önce-

sinin ““kkoommüünniizzmmllee mmüüccaaddeellee ddeerr--

AKP’YE VER‹LECEK CEVAP VAR!
AKP’YE KARfiI SAVUNULACAK ALTERNAT‹F VAR!
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nneekklleerrii””ne kadar uzan›r. Daha o za-

mandan halka ve devrimcilere karfl›

ifllenen cinayetlerden, halka karfl›

gerçeklefltirilen Çorum, Marafl gibi

katliamlardan sorumludurlar.

1980 y›llar› boyunca, ‹slamc›

hareket içinde flu veya bu konumda-

d›rlar. Refah Partisi iktidar›nda ikti-

dar sorumlulu¤u tafl›yanlard›r. 

CCeemmiill ÇÇiiççeekklleerr,, AAbbdduullkkaaddiirr

AAkkssuullaarr,, VVeeccddii GGöönnüülllleerr,, 12 Ey-

lül’ün sivil devam› olan hükümetle-

rin iflkenceleri, infazlar›, faflist terö-

rü yöneten kadrolar›yd›lar.  

Abdülkadir Aksu’nun yönetti¤i

polis teflkilat› taraf›ndan kaç bin

Necdet Adal› katledildi, Cemil Çi-

çek’in yönetti¤i hapishanelerde kaç

yüz Erdal Eren hücrelerde katledil-

di? 

AKP bunlar›n hesab›n› vermek

zorundad›r. 

AKP’lilerin ne Erdal Eren’den,

ne Filistin’de katledilen bebekler-

den, ne de Srebrenitsa katliam›ndan

bahsetmeye hakk› yoktur. Çünkü

onlar›n yönetti¤i ülke kay›plar, kat-

liamlar, infazlar, iflkenceler ülkesi-

dir, tabutlar boy boy s›ralanm›flt›r

onlar›n yönetti¤i ülkede de..

*
AKP, bbugünün hhesab›n›

vermek zzorundad›r

AKP, 12 Eylül’ü sürdürüyor. Zu-

lümde, bir çok konuda 12 Eylül

cuntas› dönemini fersah fersah geri-

de b›rakm›flt›r. 

Anayasa de¤iflikli¤i referandu-

munda ““YYeettmmeezz aammaa eevveett”” demek,

AKP’nin zulmünü, sömürüsünü,

halka düflmanl›¤›n›, katliamlar›n›,

iflkencelerini meflrulaflt›rmakt›r. 

- 2000-2009 aras›nda, sadece ha-

pishanelerde

309 insan kat-

ledildi. 

- 2007’de

Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanu-

nu ç›kt›ktan sonra, 20’si karakollar-

da olmak üzere 83 kifli polis taraf›n-

dan katledildi. 

- Sadece 2007 y›l› boyuncu 17

kifli dur ihtar›na uymad›¤› için polis

taraf›ndan öldürüldü

- AKP iktidar› da 2002-2010 ara-

s›nda 52 yeni hapishane yapt›rd›...

86 Hapishane Daha Yap›lacak!

12 Eylül cuntas›n›n ilk ifllerin-

den biri de hapishane yapt›rmakt›.

12 Eylül’ü sürdüren kim?

- 12 Eylül döneminde hapisha-

nelerdeki tutuklu ve hükümlü say›-

s›n›n ulaflt›¤› en yüksek rakam

1981’de 79.786 iken; AKP’nin ikti-

dara geldi¤i 2002 y›l›nda 59.429 bin

olan tutuklu-hükümlü say›s› 8 y›ll›k

iktidarlar› döneminde  30 Nisan

2010 itibariyle 119.112 kifliye ulafl-

t›. 

-- 1144 fifiuubbaatt 22000055 ile 11 HHaazziirraann

22001100 tarihleri aras›nda “iflkence

yapmaktan dolay›” haklar›nda adli

soruflturma aç›lan 330099 polisten sa-

dece 22’sine ceza verildi.

- AAKKPP iikkttiiddaarraa ggeellddii¤¤iinnddee 9988

oollaann ööllüümm oorruuccuu flfleehhiiddii AAKKPP ddöö--

nneemmiinnddee 112222’’yyee çç››kktt››.. 2255 kkiiflflii AAKKPP

iikkttiiddaarr››nnddaa tteeccrriitt nneeddeenniiyyllee kkaattllee--

ddiillddii..

- Hapishanelerde tecrit hala sü-

rüyor.

- 19-22 Aral›k katliamlar› baflta

olmak üzere, tüm katliam davala-

r›nda katliamc›lar birer birer aklan-

d›. Katliamc›lar› yarg›lama emaresi

gösteren savc›lar, hakimler, AKP

iktidar› taraf›ndan derhal görevden

al›nd›. 

- AKP iktidar› döneminde yap›-

lan her 7 eylemden birinde polis

sald›r›s› gerçekleflmifl. Böyle bir ik-

tidar›n demokratl›¤›ndan veya de-

mokratikleflmeyi hedefledi¤inden

söz edilebilir mi?

*

Herfleyi uunutal›m

affedelim iistiyorlar

‹flbirlikçili¤in özelefltirisi yoktur. 

‹flbirlikçili¤e hala devam ediyor-

lar. 

Halka düflmanl›k politikas›n› ha-

la hayat›n her alan›nda sürdürüyor-

lar. 

‹‹kkii ssaahhttee ggöözzyyaaflfl›› ddaammllaass›› kkaarr--

flfl››ss››nnddaa hheerrflfleeyyii uunnuuttaall››mm iissttiiyyoorr--

llaarr.. 

A¤lay›p s›zlad›klar›nda, suçlar›-

n› yok sayal›m istiyorlar. 

Srebrenica’da tabutlar›n bafl›nda

“unutmayaca¤›z, unutturmayaca-

¤›z” diyen Tayyip Erdo¤an, aç›¤a

ç›kar›lmam›fl yüzlerce kay›b›n, fail-

leri cezaland›r›lmam›fl binlerce faili

meçhulun oldu¤u bir ülkenin Baflba-

kan› oldu¤unu unutmufl görünüyor. 

Ama biz unutmuyoruz. 

8. y›l›na giren iktidar›nda arka-

s›nda bir kan deryas› oluflturmufltur. 

12 Eylül’de ac› çekmifl insanla-

r›n ac›s›n› dile getirmesi, küçüm-

senmemeliymifl. Küçümsemiyoruz.

Bu riyakarl›¤›, AKP’nin halk düfl-

manl›¤›na çekilmek istenen bu per-

deyi  önemsiyoruz. Ve bu riyakarl›-

¤› aç›¤a ç›karmak, halk düflmanl›¤›-

n› gizlemek için ortaya ç›kar›lan

“12 Eylül karfl›tl›¤›” perdesini y›rt›p

atmak istiyoruz. 

Y›rt›p atmak ve AKP’nin anaya-

sa de¤iflikli¤i müsveddesinin karfl›-

s›na Halk Anayasas› Tasla¤›’n› koy-

mak istiyoruz. 

‹flte alternatifimiz budur. 

E¤er demokratik bir anayasa is-

teniyorsa, u¤runda mücadele edile-

cek olan budur. 

Zalimlerin Gözyafllar›na Kanmay›n!

25 Temmuz
2010

43

Yürüyüfl

Say›: 226



44

Yürüyüfl

25 Temmuz
2010

Say›: 226

Ülkemizde Gençlik

Geçti¤imiz aylarda yap›lan Sevi-

ye Belirleme S›nav› ve Lisans Yer-

lefltirme S›nav›’n›n sonuçlar› s›ra-

s›yla aç›kland›. S›nava giren ö¤ren-

ciler s›nav sonucu ald›klar› puanlara

göre hangi üniversiteye girecekleri-

ni seçecekler. Bir bütün olarak e¤i-

tim sisteminde “tercih” ad› verilen

bu ifllemler yap›lan s›navlardaki en

büyük aksakl›klar› ve yanl›fll›klar›

karfl›m›za ç›kar›yor.

Hemen her sene de¤iflen s›nav

sistemleri ö¤renciler için tercih dö-

nemlerinde oldukça problem yarat›-

yor. S›nav sisteminin do¤al olarak

puanlamalar›n›n da de¤iflmesiyle

ö¤renciler sistem hakk›nda yeterli

bilgiye sahip olmadan yanl›fl tercih-

ler yapmak zorunda kal›yorlar. Ör-

ne¤in bu sene yeni s›nav sistemi so-

nucu ö¤renciler on farkl› alanda ter-

cih yapabiliyorlar ve normalde di¤er

senelerde 24 olan tercih hakk› bu se-

ne 30’a ç›kart›lm›fl durumda.

Sürekli de¤iflen puan sistemleri

ö¤rencilerin yanl›fl tercih yapmalar›-

na sebep olmaktad›r. Tercih yapar-

ken yap›lacak ufak bir hata bile bü-

tün tercih listesini etkilemektedir.

Do¤al olarak yap›lan yanl›fl tercihler

ö¤rencileri sistemin bozuklu¤u yü-

zünden istemedikleri bir gelece¤e

sevk etmekte, mecbur b›rakmakta-

d›r.

Bir baflka boyutu ise ö¤rencilerin

girdikleri s›navlardan ald›klar› pua-

na göre tercih yapmalar›. Yap›lan s›-

navlar›n niteli¤i, ölçme ve de¤erlen-

dirmedeki kriterleri göz önüne al›n-

d›¤›nda ö¤rencilerin ald›klar› puan-

lar›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› rahat-

l›kla görebiliriz.

Sonuç olarak, ö¤rencilerin s›nav-

lardan ald›klar› puanlar kiflinin

durumuna iliflkin gerçe¤i yans›tma-

maktad›r fakat buna ra¤men ö¤ren-

ciler ald›klar› puanla yetinmek zo-

runda olduklar› için tercih haklar›n›

kullanmaktad›rlar. Asl›nda büyük

ço¤unlu¤u istemedikleri bir mesle¤i

ve gelece¤i tercih etmektedir.

Görüldü¤ü gibi e¤itim sistemi

her fleyiyle çürümüfltür yap›lan s›na-

v›ndan, tercihlerine, okullar›na, ve-

rilen e¤itime kadar ve milyonlarca

ö¤renci bu adaletsizliklerden pay›n›

almaktad›r.

Bu düzenin e¤itimi geleceksizdir

ve sistemin kendi ihtiyaçlar›n›

do¤rultusunda flekillendirilmifltir.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

ÜN‹VERS‹TEYE 
G‹R‹fiTE 

TERC‹H SORUNU

Edirne’de ba¤›ms›zl›k istedikleri

için lince u¤rayan devrimci gençlerin

müdahil oldu¤u davaya devam edil-

di. 22 Temmuz günü Edirne 2. Asliye

Ceza Mahkemesi’nde görülen durufl-

maya linç sald›r›s›na u¤rayan Sirkan

Fikir ve avukatlar›n›n yan›s›ra san›k-

lar ve avukatlar› da kat›ld›. 

‹fade veren Serkan Fikir olay›n

nas›l geliflti¤ini anlatarak san›klar›

teflhis etti. 

Önceki duruflmada izlenmesi ka-

rara ba¤lanan CD’ler bütün san›klar

ve lince maruz kalan flikâyetçiler

haz›r olmad›¤› için bütünüyle izlen-

medi. Ancak her bir CD aç›larak ge-

nel de¤erlendirmeler yap›ld›, her-

hangi bir teflhis yap›lmad›. 

Bu CD’lerin yüzeysel izlenme-

siyle bile san›klar›n devrimci ö¤ren-

cilere tekme ve yumruk att›klar›n›n,

bir san›¤›n imza masas›n› tekmele-

yip da¤›tt›¤›n›n k›saca bir linç sald›-

r›s›nda bulunduklar›n›n görülmesi-

ne yetti. San›klar›n savunmalar›n›n

aksine hiç bir san›¤›n “geçerken u¤-

ramad›klar›” görüldü. Sald›r›n›n or-

ganize bir biçimde yap›ld›¤›,  “Apo-

nun Piçleri, Y›ld›ramaz Bizleri”

“Edirne Uyuma Vatan›na Sahip

Ç›k” gibi sloganlar at›ld›¤› ve kala-

bal›¤›n uzunca bir süre birikmesinin

beklendi¤i gözlendi.

Ayr›ca mahkeme taraf›ndan mü-

dahil avukatlar›na gönderilen

CD’lerin, duruflmada izlenen dosya

konusu olay›n CD’leri ile eflleflme-

di¤i görülerek, CD’lerin gönderil-

mesi istendi. 

CD kay›tlar›n›n gelecek celseye

bilirkifli huzurunda incelenmesine

ve CD’lerin yeniden gönderilmesi-

ne karar verildi. 

Duruflma 19 Ekim tarihine erte-

lendi.

Edirne’de Linç Davas›na
Devam Edildi



Geçti¤imiz günlerde ÖSYM

Baflkan› Ünal Yar›ma¤an taraf›ndan

aç›klanan üniversitelere girifl s›nav-

lar›n›n sonuçlar›, ülkemizdeki e¤i-

tim sisteminin çarp›kl›¤›n› bir kez

daha ortaya koydu. 1 milyon 856

bin ö¤rencinin kat›ld›¤› s›navlarda,

yaln›zca 784 bin ö¤renci-

nin “180 baraj›n›” aflt›¤›

ve 10 bin ö¤rencinin de

s›f›r puan ald›¤› aç›klan-

d›. Say›lar yaflanan ada-

letsizli¤i ve e¤itim ku-

rumlar›n›n düfltü¤ü duru-

mu çok aç›k bir flekilde

tekrardan göstermektedir.

Her dönem sonunda

gördü¤ümüz bu sonuçlara

flafl›rmamak gerekir. Her

y›l televizyonlara ç›k›p

“s›nav sistemini de¤ifltirdik, düzelt-

tik” deseler de, bu sadece bir yalan-

dan ibarettir. Befl ayr› s›nav yap-

makla, farkl› tarihlere koymakla ne

e¤itim sistemi de¤iflmifl olur ne de

bu sonuçlar› de¤ifltirebilir-

ler. Ülkemiz e¤itim siste-

minin bu halde olmas›n›n

nedeni tamamen halk›n ç›-

karlar›na göre de¤il, tekel-

lerin ç›karlar›na göre fle-

killenmifl olmas›ndand›r.

Bu düzen kendinden

olmayan kimseye de¤er

vermez. Bu yüzden okul-

lar›m›zda e¤itim ad›na

hiçbir fley yoktur. Araflt›r-

mayan, sorgulamayan,

kendi tarihine yabanc›lafl-

m›fl, Amerika’ya, Avru-

pa’ya özendirilmifl, düze-

ne biat eden gençlik yarat-

mak için e¤itimi de buna

göre flekillendirmifllerdir.

Tamamen üniversite

s›nav›na yönelik ezberci

bir anlay›fl vard›r. Ö¤ren-

cileri gelifltirecek, soracak

- sorgulatacak bir faaliyet

yoktur. Hatta ço¤u bilgi

“s›navda ç›kmaz” denile-

rek atlanmaktad›r.

Okullar›n s›nav› ka-

zanmak için

yetersiz hale

getirilmesin-

den dolay›, ço¤u ö¤renci dershane-

lerde e¤itim almaya çal›fl›yor. Okul-

larda görülen derslere bir de dersha-

ne eklenince, ö¤renciler derslerin

alt›nda bo¤uluyorlar. Gençli¤i kal›-

ba sokmak egemenlerin gençlik

politikas›d›r. Sadece ders ve ödev-

lerle zaman geçiren ö¤renciler etra-

f›nda olup biteni görmezden geliy-

or. Kendi d›fl›ndaki geliflmelere

karfl› duyars›zlafl›yor,  bencillefliyor.

Dershaneler de öyle bir hal alm›fl-

t›r ki, flehirlerde dershaneye giden

ö¤renci say›s› çok fazla artm›flt›r.

Mevcut e¤itim sistemine göre üni-

versite s›nav›n› kazanmak için ders-

haneye gitmek “zorunluluk” haline

getirilmifl. Fakat dershane ücretleri-

ne bak›ld›¤›nda yoksul halk çocuk-

lar›n›n önemli bir kesiminin

dershanelere gitme olas›l›¤›

yoktur. Yani denilmektedir

ki; Paras› olan okur,

olmayan okuyamaz.

Ayr›ca dershaneler de

h›zla yay›lm›fl, ülke gene-

linde dershane tekelleri or-

taya ç›km›flt›r. Bu tekeller

Anadolu’da da yay›lmaya

çal›flmaktad›r. Yoksul halk

çocuklar› üniversiteye gi-

debilmek için buralarda

e¤itim görmek zorundad›r. Bu yüz-

den bin bir zorlukla, anne-babalar›n

büyük fedakarl›klar›yla dershanele-

re kay›t olmaya çal›fl›rlar.

‹flte böyle bir tabloda ö¤rencile-

rin birbirini elemesi,

birbiriyle yar›flmas› ada-

letli midir?

Mesele u¤rafl›p didinip

s›nav› kazanmakla da bit-

miyor tabi. Üniversiteyi

kazananlar› kay›t paras›,

harç paralar›, al›nmas› zo-

runlu kitaplar, yurt paras›,

vb. birçok harcama bekli-

yor. Paran yoksa okuya-

m›yorsun yani!

Adaletsizlik her yerde

karfl›m›za ç›kacakt›r. Bu

adaletsizlikleri görmez-

den gelmeyelim. Hayat›-

m›z birkaç saatlik bir s›-

nava ba¤l› olmas›n. Gele-

ce¤imizi s›navlarla kaza-

naca¤›m›z yalan›na inan-

mak yerine mücadele

ederek, haklar›m›z› savu-

narak karfl› dural›m. Ger-

çek anlamda, halk için

e¤itimi de o zaman ka-

zanm›fl olaca¤›z. Yaflad›-

¤›m›z adaletsizli¤e dur

diyelim. 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

bir kaç dakikal›k
s›navlara s›¤d›r›lan 

gelecek
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‹stanbul polisi 20 Temmuz gü-

nü, Okmeydan›'n› ablukaya alarak

mahallede korku ve tedirginlik ya-

ratmaya çal›flt›. 

Mahalleye ablukaya alan polis-

lere Cepheliler müdahale  ederek

emekçilerin yaflad›¤› mahallelerde

bar›namayacaklar›n› gösterdiler.

Akflam saatlerinde Okmeydan›-

na giren polis, mahallenin giriflin-

de, Sibel Yalç›n Direnifl Park›’n›n

önünde ve birkaç noktada panzer,

akrep ve gaz bombal›-gaz maskeli

çevik kuvvet ve sivil ekipleriyle

beklemeye bafllad›.

Saat 20:30 sular›nda biraraya

gelen Cepheliler, Sibel Yalç›n Dire-

nifl Park› ile Dikilitafl Park›’n›n ara-

s›nda duran polislerin üzerine "Ka-

til Polis Mahalleden Defol, Mahir

Hüseyin Ulafl kurtulufla kadar sa-

vafl!" sloganlar›yla sald›r›ya geçti.

Patlayan fliflelerin gürültüsüyle ne-

ye u¤rad›¤›n› flafl›ran polisler, at›lan

tafllarla iyice pani¤e kap›ld›lar.

Ard›ndan gaz bom-

balar›yla mahalleyi gaza

bo¤an polislere yan›t

Cepheliler’in sloganlar›

ve tafllar› oldu.

Yola¤z› mevkiine çe-

kilen Cepheliler burada

yola barikat kurup yolu çift yönlü

kestiler. Barikat›n atefle verilmesi-

nin ard›ndan yaklaflan bir polis eki-

bi tafllanmaya bafllad›.

Kaçarken korkudan ters yöne

giren polis arac› yoldaki kapana ta-

k›larak 4 tekeri patlad›. Kaçarken

korkudan bafl›n› kald›ramayan po-

lisler havaya atefl etse de, patlak

lastikleriyle son h›z kaçmaya de-

vam ettiler.

Daha sonra Sa¤l›k Oca¤›n›n yu-

kar›s›nda tekrar toplanan Cepheli-

ler, orada bekleyen polisleri kovdu-

lar. Polislerin att›klar› gaz bombala-

r›na karfl› Cepheliler’in tafllarla ce-

vap vermesi üzerine  polisler daha

fazla kalamayacaklar›n› anlayarak

mahalleyi terketmek zorunda kald›-

lar. 

Mahalleden bir aile de yakalan-

mak üzere olan bir Cepheliyi, polis-

lerin çekildi¤inden emin olana ka-

dar evlerine ald›lar.

Hatay Samanda¤ Tekebafl› Bel-

desi’nde, 17 Temmuz günü Aslanlar

Dü¤ün Salonu’nda Halk Cephesi ta-

raf›ndan bir panel düzenlendi.

Panelde, topraklar›m›z› geri al-

man›n hukuki yollar›, örgütlenme

ve direnifl konusu anlat›ld›.

HHB avukatlar›ndan Oya Aslan

ve Halk Cephesi ad›na Gültekin

Arslan’›n konuflmac› olarak kat›ld›-

¤› panelde, Epik Sanat Tiyatrosu ha-

z›rlad›¤› bir skeçle, yerel sanatç›lar-

da Ali ESER ve Do¤an DÖNMEZ

ise türküleriyle yer ald›lar.

HHB avukatlar›ndan Oya AS-

LAN, halk›n tar›m yapt›¤› özel ve

hazine arazilerinin devlet ile halk›n

yetkileriyle ilgili hukuki bilgi verdi.

Av. Aslan yasalar›n halk için de¤il

de tekelci flirketlerin menfaatleri gö-

zetilerek yasa koyucular taraf›ndan

haz›rland›¤›n› söyledi. 

Daha sonra halk›n söz ald›¤› pa-

nelde pervanelerin baz› kesimler ta-

raf›ndan siyasi rant elde edilmek

amac›yla kullan›lmak istendi¤ine

vurgu yap›larak düzen partileri elefl-

tirildi.

Panele 400 kifli kat›ld›...

GGrruupp YYoorruumm,,
KKıızzııllddeerree
KKööyyüü''nnee ZZiiyyaarreett
GGeerrççeekklleeşşttiirrddii 

Konser turnesi kapsam›nda; 15

Temmuz Antakya–Samanda¤, 16

Temmuz Mersin–Kazanl› beldelerinde konserler gerçeklefltiren Grup

Yorum, 18 Temmuz günü turnenin son konseri olan Tokat'›n Almus ilçesi

Filitze (Durudere) Köyü'nün flenliklerine kat›ld›. 

fienlikte yaklafl›k 2000 kifliye seslendi. fienli¤in ard›ndan, akflam

K›z›ldere köylülerinin daveti üzerine K›z›ldere'ye bir ziyaret gerçeklefltirdi.

‹lk önce Mahir Çayan'lar›n vuruldu¤u evin önüne köylülerle birlikte giden

Grup Yorum elemanlar›, burada getirdikleri çiçekleri eve b›rakt›. Ve

K›z›ldere marfl› hep birlikte söylenerek Mahir'ler an›ld›. 

Ard›ndan bir köy evine kalabal›k bir flekilde geçildi. Burada içilen çay-

lar›n ard›ndan, hep birlikte flark›lar söylendi. Keyifli sohbetlerin yap›ld›¤›

köy evinde, 60'a yak›n köylü bulunuyordu. Daha sonra, ‹stanbul'a gitmek

üzere, Yorum köyden ayr›ld›.

Okmeydan›’da
Polisler Kovuldu

Samanda¤’da
Topraklar›m›za
Sahip Ç›kal›m
Paneli
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‹stanbul Sar›gazi'de gele-

neksel hale gelen Okan YIL-

DIRIM Futbol Turnuvas› so-

na erdi. 

Finale kalan iki tak›m ara-

s›nda yap›lan son müsabaka-

n›nda ard›ndan s›rayla tak›m-

lara kupalar› verildi. Turnu-

van›n anlam›ndan ve Okan

Y›ld›r›m dan söz edilerek

dostlu¤un ve dayan›flman›n

sporunun sahiplenilece¤i

yozlaflman›n bencilli¤in,

yenmek h›rs›yla yap›lan spo-

run reddedildi¤i için bu tur-

nuvan›n yap›ld›¤› vurgulana-

rak turnuvaya son verildi.

Turnuva kupa törenine yakla-

fl›k 50 kifli kat›ld›.

‹stanbul Esenler’de de bu

y›l ilki düzenlenen Salih Ç›-

nar Dostluk ve Dayan›flma

Futbol Turnu-

vas› 12 tak›-

m›n kat›l›m›y-

la bafllad›.

‹lk maçla-

r›n yap›ld›¤› 18 Temmuz Pa-

zar günü Boran Spor “Güler

Zere’nin Cenazesine Kat›l-

mak, Mahir Çayan’› Anmak

Suç De¤ildir Tutuklanan TA-

YADl›lar Serbest B›rak›ls›n”

pankart›n› aç›p, tutuklamalar›

protesto ederek sahaya girdi.

Ayr›ca turnuvaya kat›lan ta-

k›mlara Salih Ç›nar’›n hayat›

anlat›larak dostça maçlar ya-

p›lmas› vurguland›.

Maçlar s›ras›nda izleyici-

lerden ve futbolculardan TA-

YAD’l›lar›n serbest b›rak›l-

mas› için imza topland›. 

Yürüyüfl okurlar› Malatya,

Adana, Mersin ve ‹stanbul

Bahçelievler’de dergimizi

halka ulaflt›rd›lar bu haftada.

Malatya'da 20 Temmuz

günü yap›lan Yürüyüfl sat›fl›n-

da okurlar›m›z AKP'nin zul-

münü ve yalanlar›n› halka an-

lat›lar.

Adana’da 21 Temmuz gü-

nü Yüre¤ir ilçesine ba¤l› Ak-

deniz Mahallesi’nde “12 Ey-

lül AKP ile sürüyor” diyen

okurlar›m›z 40 dergiyi halka

ulaflt›rd›lar.

17-18 Tem-

muz günü Mer-

sin’de Mustafa

Kemal ve Demir-

tafl mahallelerinde

okurlar›m›z dergi-

mizin sat›fl›n›

yapt›lar. Yaklafl›k

33 dergi sat›ld›.

‹stanbul Bah-

çelievler'de bulu-

nan pazar yerinde

eylem yapan Halk Cepheliler

Ferhatlar'›n ve Enginler'in se-

si Yürüyüfl dergisinin susturu-

lamayaca¤›n› hayk›rd›lar. 

18 Temmuz günü yap›lan

eylemde “Ferhatlar'›n Engin-

ler'in Sesi Yürüyüfl Susturula-

maz” yazan bir pankart aç›ld›.

Eylemde yap›lan aç›klamada,

17 TAYAD'l›n›n keyfi bir fle-

kilde tutukland›¤›na de¤inil-

di.

Eylemin ard›ndan yap›lan

dergi sat›fl›nda pazar yerinde

100 dergi halka ulaflt›r›ld›..

YÜRÜYÜfi:
Gerçekleri
Ö¤renmek
Herkesin Hakk›

Yürüyüfl’ün
Sesi Berlin’de

Engin'lerin, Ferhat'lar›n Yürüyüflü’nü,

Berlin'de Türkiye'lilere ulaflt›ran Yürüyüfl

okurlar›, dergilerini, tarihini de anlatan görün-

tüler eflli¤inde tan›t›rken, Berlin'de Türkiye'li-

lerin yo¤un oturdu¤u semtlere de afiflleme

yapt›lar. Toplam 450 afifl yap›flt›r›ld›. 

Berlin d›fl›nda, Dresten, Magdeburg flehir-

lerine de afifllemeler yap›ld›. "Söylenecek Sö-

zümüz Var, Gerçekleri Ö¤renmek Herkesin

Hakk›" diyen yürüyüfl okurlar›, "her zaman

yürüyüflümüzü daha h›zl› sürdürmeye çal›fla-

ca¤›z" dediler. 

Okan Y›ld›r›m Ve Salih Ç›nar
Ad›na Futbol Turnuvalar›

Kemal Türkler
Davas› Ertelendi

‹stanbul Bak›rköy 2. A¤›r Ce-

za Mahkemesi’nde devam eden

Kemal Türkler katliam davas› 21

Temmuz günü tekrar görüldü. 

Kemal Türkler'in ailesinin ve avukatlar›n›n

yer ald›¤› duruflmaya, baflka bir suçtan tutuklu

bulunan san›k Ünal Osmana¤ao¤lu gelmedi.

Mahkeme heyeti, davay› 23 Eylül’e erteledi.

Kemal Türkler’in Mezar› Bafl›nda Anma
Topkap› Mezarl›¤›’nda Kemal Türkler’in,

katlediliflinin 30’uncu y›ldönümünde mezar›

bafl›nda anma yap›ld›.

Anmada Kemal Türkler’in k›z› Nilgün Soy-

dan k›sa bir konuflma yapt›.

Erzurum’da Sel Bask›n›nda 6 Kifli öldü
Erzurum'un Horasan ‹lçesi’ne ba¤l› Saçl›k

Köyü’nde meydana gelen selde derenin taflmas›

sonucuyla selin bast›¤› evde ayn› aileden 6 kifli

hayat›n› kaybetti. Ayr›ca selde kaybolan Orhan

Kocabafl ise köyüne 3 kilometre uzakl›kta Ala-

göz Köyü’nde yaral› olarak kurtar›larak, Hora-

san Devlet Hastanesi'nde tedavi alt›na al›nd›.
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Bornova Cemevi'ne
Belediye Ve Polis
Bask›n›

Cemevlerini Alevilere vermeye söz

veren ‹zmir Büyükflehir Belediyesi 20

Temmuz Sal› günü gece yar›s› Bornova

Cemevi'ne bask›n düzenleyerek tabela-

lar› indirdi, eflyalara el koyup kap›lara

kilit vurdu. Ek güç olarak Cemevi ka-

p›s›na polis getirdi. 

Kap›y› çilingirle açan belediye

ekipleri Cemevindeki kitaplara, Hz.

Ali'nin ve Hac› Bektafl Veli'nin resmi-

ne, Cemevi'ne ait evraklara el koydu.

Cemevi'nin bulundu¤u Bornova'ya

ba¤l› Atatürk Mahallesi’nde oturan

Alevi halk› olay› protesto etmek için

Çarflamba gününden itibaren Cemevi

önünde oturma eylemi bafllatt›. ‹lk gü-

nünde oturma eylemini Halk Cepheli-

ler de ziyaret etti ve Alevi halka yanla-

r›nda olduklar›n› söylediler. 

Kaymakam Cemevi
‹nflaat›n› Durdurdu

Beylikdüzü Belediye Meclisi’nin

cem ve kültür evi inflaat› Kaymakam

Yusuf  Odabafl’›n “hukuki altyap›s› ol-

mad›¤›” gerekçesiyle açt›¤› dava üzeri-

ne durduruldu. 

Bir önceki belediye taraf›ndan

cemevi yap›m› için verilen alan, bele-

diye de¤iflince geçersiz oldu. Kayma-

kam Odabafl’›n baflvurusu üzerine ‹s-

tanbul 1. ‹dare Mahkemesi, “alan›n be-

lediye hizmetleri haricinde kullan›lma-

yaca¤›”na hükmederek inflaat› durdur-

du. ABF Baflkan› Ali Balk›z kaymaka-

m›n ayr›m yapmas›n› elefltirdi.

BORÇKA ve fiAVfiAT’ta HES’ler Halk
Taraf›ndan Protesto Edildi

Artvin’in fiavflat ve Borçka ilçelerinde yap›lan iki hidroelektrik

santral  (HES) için düzenlenen Çevre Etki De¤erlendirme (ÇED) top-

lant›lar› halk taraf›ndan protesto edildi.

fiavflat’a ba¤l› Veliköy’de Arda Elektrik üretim firmas› taraf›ndan

Mirya Deresi’nde yap›lmak istenen Didem regülatörü ve HES proje-

si için firma temsilcileri, Çevre ve Orman ‹l Müdürlü¤ü, DS‹ ve

MTA yetkililerinin katl›m›yla ÇED bilgilendirme toplant›s›

yap›lmak istendi. 

Toplant›n›n yap›laca¤› salon önünde toplanan köylüler ve çevre-

ciler, bölgede HES istemediklerini söyleyerek protesto gerçeklefltir-

diler. ÇED toplant›s›na köylülerden hiç kimse kat›lmad›.

H‹ND‹STAN'da Termik Santrala Karfl›
Ç›kan Halka Atefl: ‹ki Kifli Öldürüldü

Srikakulam bölgesinde yap›lacak olan termik santrale karfl›

gösteri düzenleyen halk›n üzerine atefl aç›ld›. ‹ki kifli öldürüldü, dört

kifli yaraland›.

Halk›n sald›r›ya karfl› koymas›yla  45 polis yaraland›.

5000 gösterici termik santrali infla eden flirketi dört yandan

kuflatarak polisi geri çekilmeye zorlad›. Sald›r›ya geçen polis halk›

bölgeden uzaklaflt›rd› ama göstericiler daha sonra sopalar ve k›rm›z›

biber tozlar›yla sald›rd›lar.

Termik santral bölgedeki 24 köyün tar›m ve bal›kç›l›k kayna¤›n›

kurutaca¤› ve bölgeye zarar verece¤i  için, halk santral yap›lmas›na

izin vermiyor.

Ayd›n ve Sanatç›lardan
Irkç› Yaklafl›ma Protesto
“Karadeniz’in Ayd›nl›k Yüzleri Konufluyor” ça¤r›s›yla bir araya

gelen ve aralar›nda fievval Sam, Yaflar Kurt, Mehmet Gümüfl, Öz-

can Alper gibi birçok ayd›n›n imzas› bulunan bildiride Karadeniz

yöresinde mevsimlik tar›m iflçisi olarak çal›flan Kürt kökenli yurt-

tafllara yönelik “›rkç›” yaklafl›mlar k›nand›. 

Taksim’deki Makina Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi’nde

dün yap›lan toplant›ya müzisyen Aydo¤an Topal, Ayla Y›lmaz, ‹s-

mail Hakk› Demircio¤lu, Mehmet Gümüfl, yönetmen Özcan Alper,

Bahad›r ‹nce, flair ‹brahim Karaca’n›n da aralar›nda bulundu¤u

metni imzalayan çok say› da isim kat›ld›. 

Ortak bildiriyi okuyan yönetmen Özcan Alper yarat›lmaya çal›-

fl›lan düflmanl›k havas›n›n Karadeniz’in kardefllik ruhuna ayk›r› ol-

du¤una dikkat çekerek “Bölge illeri emniyet yetkililerinin Gire-

sun’da kat›ld›¤› bir zirvede al›nd›¤› idda edilen ‘Kürt iflçilerin böl-

geye sokulmamas›na’ iliflkin, insanlar›m›z› potansiyel suçlu olarak

gösteren kararlar, hukuken ve insanl›k gere¤i kabul edilemez” de-

di.

Gazi Mahallesi’nde Sergi
55 Bin Kifli ‹nönü'deydik

‹stanbul Gazi Mahallesi'nde 20

Temmuz günü Grup Yorum'un ‹nönü

Stadyumu'nda yapt›¤› konserin resimler-

inden oluflan bir sergi aç›ld›. Nalbur

Dura¤›'nda aç›lan sergi, 1 hafta sürecek.

Sergide insanlarla konser üzerine Grup

Yorum tarihi üzerine sohbetler yap›ld›. 
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AAddaalleett!!  
Son birkaç haftadaki geliflmelere

bak›n: Baflbakan Erdo¤an bir yanda 17

yafl›ndaki Erdal Eren ve 12 Eylül’ün

ast›¤› di¤er insanlar için gözyafl› dökü-

yor. Ayn› Erdo¤an gerilla  cesetlerinin

parçalanmas›n›n bafl sorumlusu.

Cesetleri parçalanan gerillalar›n

konuflulmas›n› bile “terörün avukatl›-

¤›”n› yapmak olarak görüyor. 

17 yafl›ndaki kanser hastas› tutuk-

lu Abdullah Akçay’› bir hastanenin

tutuklu hücresinde katlediyor. Bütün

bunlar olurken, solun de¤iflik kesim-

leri ve Kürt milliyetçi hareketin “sa-

vafl›n bitirilmesi” ve “bar›fl” ad›na

çözüm olarak gösterdikleri; “Hakikat

ve Adalet Komisyonu”dur. 

Kolun, baca¤›n, bafl›n gövdeden

ayr›ld›¤› bu vahfletin ortas›nda düzen

içinde kurulacak “hakikat ve adalet

komisyonlar›” nas›l hesap soracak?

Neyin adaletini arayacak? Neyi arafl-

t›racak? Ve nas›l araflt›racak? Araflt›-

r›lacak ne var? Gizli sakl›, mu¤lakta

olan birfley var m›? Gerillalar›n par-

çalanm›fl cesetlerinde belirsiz olan

araflt›r›lacak ne var? Herfley ortada-

d›r. 

AKP’nin hapishanelerdeki hasta

tutsaklara iliflkin politikas›na bak›n;

bir tutukluyu daha ölümün k›y›s›na

getirdi ve katletti. Fakat bunu yapar-

ken bile halkla alay ediyor. Kanser

hastas› tutukluyu ölümün k›y›s›na ge-

tirip cezas›n›n ertelendi¤ini aç›kl›yor.

Oligarflinin politikalar› aç›k ve net.

Kurulacak komisyon neyi araflt›ra-

cak. 

Geçmifli mi? Geçmiflte de bilin-

meyen bir fley yoktur. Yak›lan, y›k›-

lan, boflalt›lan köyler, infazlar, gözal-

t›nda kay›plar, katliamlar, iflkence-

ler... bilinmeyen ne var? 

Bu düzen içinde hangi komisyon

olursa olsun, adaleti sa¤layabilir mi?

Bu konuda örnek verilen Güney Afri-

ka, Latin Amerika gibi ülkeler var.

Bu ülkelerde adalet sa¤land› m›?

Adaletsizli¤in kayna¤› katleden dü-

zen, kurumlar›yla, katilleriyle varl›-

¤›n› sürdürdü¤ü sürece kurulacak ko-

mis yon neyi araflt›racak ve hangi ha-

kikatleri ortaya ç›kartacak?

HAYIR;

Hakikat ve Adalet Komisyonun

kuruldu¤u örnek gösterilen ülkelerde

hakikatlere ulafl›lamam›flt›r. Adalet

sa¤lanmam›flt›r. 

Kurulan bu komisyonlarla karfl›-

l›kl› “iki taraf” hakikatlerin üstünü

örtmüfltür. 

Hakikatlerin konuflulmas›n›n önü

kesilmifltir. Konuflulmas› dahi engel-

lenmifltir. Hakikatler aç›¤a ç›kart›l-

mam›fl, üzerine sünger çekilmifltir.

Karfl›l›kl› unutturulmufltur.

AKP’nin “Kürt aç›l›m›” politika-

lar›n›n bafllang›ç›nda Ahmet Türk,

Diyarbak›r Hapishaneleri’nde yafla-

d›¤› insanl›k d›fl› herfleyi unutmaya

haz›r oldu¤unu söylemiflti. 

UNUTARAK ADALET SA⁄LA-

NIR MI?

Böylesi bir komisyon hakikat ve

adalet komisyonu olmaz. Katillerle

uzlaflma komisyonu olur. 

Bu ülkede yaflad›klar›m›z› kim

unutmam›z› isteyebilir? Unutarak ha-

kikatler aç›¤a ç›kart›lmaz. Hakikatle-

rin üstü örtülür. Adalet sa¤lanmaz,

adaletsizlik büyütülür.
25 Temmuz

2010
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AKP’li Hüseyin Çelik, Baflbakan

Erdo¤an’›n BDP ile görüflüp görüfl-

meyece¤i sorusuna  “Baflbakan›m›z

terörden nemaland›klar›n› düflündü-

¤ü partilere gitmeyecektir” diyerek,

Baflbakan’›n  BDP'yle görüflmeyece-

¤ini duyuruyordu.

AKP, bafl›ndan beri BDP ile gö-

rüflmeyi sanki “bir lütufta bulunuyor-

mufl” gibi bir hava içerisinde de¤er-

lendirdi, sundu.

Yeri geldi bunu BDP’ye karfl› kul-

land›. Hatta görüflme meselesini ko-

flula bile ba¤lad› AKP. Görüflme me-

selesini bir flantaj arac› olarak bile

kulland›lar.

Ancak burada AKP’nin tavr›ndan

çok BDP’nin tavr› önemlidir. fiöyle

ki; BDP, AKP ile görüflmeye özel bir

önem atfederek, peflinden sürüklen-

memelidir. Bu tür görüflmeler

BDP’nin meflrulu¤u anlam›na gel-

mez. Önemli

olan halk nez-

dinde ki meflru-

luktur.

A K P d i y o r

ki; “muhatap alm›yorum, ellerini s›k-

m›yorum”, BDP hala beklenti içeri-

sinde ve hemen her durumda Baflba-

kan ile görüflmek istedi¤ini söylüyor.  

Peki neden? Niye AKP ile görüfl-

mekte bunca ›srar ediliyor? Ki, son

dönemde BDP’yi suçlayan pefl pefle

demeçler veriyor AKP’liler.

Böylesi durumda b›rakal›m AKP

ile görüflmeyi, AKP’ye ciddi ciddi ta-

v›r almak gerekir.

AKP diyor ki; “terörden nemala-

n›yorlar” o nedenle görüflmüyoruz

BDP diyor ki, biz görüflmeye aç›¤›z... 

K›sacas› AKP “ifline geldi¤i” nok-

tada, “dialogdan yanay›m” diyerek,

görüflüp, kendince halka mesajlar

verdi. Bugün ise politikalar› gere¤i

“uzlaflmaz” konumdad›r AKP. Ve

BDP’ye karfl› sürdürdü¤ü politikalar

da ortadad›r.

AKP, yüzlerce BDP’liyi tutuklat-

t›rm›fl ve düzmece davalar açt›rm›fl-

t›r.. Yetmemifl, Ahmet Türk ve Aysel

Tu¤luk gibi milletvekillerinin millet-

vekilliklerini düflürmüfltür.

Partiye karfl› kapatma davalar›

açarak, adeta bask› alt›na alm›flt›r.

Tüm bunlar yetmezmifl gibi halktan

tecrit etmek için hergün suçlamaya

devam etmifltir BDP’yi. 

Tüm bu olup-bitenler karfl›s›nda

düzene ve iktidar partisine karfl› daha

net tutum almal›yd› BDP.

Parlamenter mücadele, ilerici bir

temelde yap›lacaksa, onun bafl koflulu

meflrulu¤un savunulmas›, düzenin

dayatmalar›na boyun e¤ilmemesi-

dir... 

Bu konu da net bir tutum al›nmaz-

sa iktidar daha çok üzerine gelecek ve

kuflatmay› devam ettirecektir.

Yap›lmayan budur. ‹flbirlikçi

AKP’ye karfl› net bir tav›r al›nma-

makta, halen görüflme talebi dile geti-

rilmektedir. Do¤ru olmayan da tam

da bu tav›rd›r.

Parlamenter mücadele
bu anlay›flla sürdürülemez!

Hakikat ve Adalet 
Komisyonu mu!



Mahir Çayan’› anmak ve Güler

Zere’ye özgürlük eylemlerine kat›l-

d›klar› gerekçesiyle tutuklanan 17

TAYAD’l› için ‹ngiltere, ‹sviçre, Al-

manya ve Fransa’da eylemler yap›l-

d›.

‹‹nnggiilltteerree'nin baflkenti Lon-

dra'da 14 Temmuz günü TAYAD

Komite taraf›ndan eylem yap›ld›.

"Hasta Tutsaklara Sahip Ç›kt›klar›

‹çin, Katledilen Devrimcilerin Ce-

nazelerini Omuzlad›klar› ‹çin, Tecri-

te Karfl› Mücadele Eden TAYAD'l›-

lar Tecritte! Tutuklu TAYAD'l›lar

Derhal Serbest B›rak›ls›n!" pankart›

aç›lan eylemde, "Susmayaca¤›z,

Zulmünüze Boyun E¤meyece¤iz,

TAYAD'l›lara Özgürlük", "TA-

YAD'l›lar Tecrite S›¤maz, Tecrite

Son!" yazan dövizler tafl›nd›.

Tecrit alt›ndaki TAYAD’l›lar›

zulmün elinde çekip alacaklar› vur-

gulanan eylem; "Halk›z Hakl›y›z

Kazanaca¤›z" slogan›yla sona erdi.

‹‹ssvviiççrree’nin Basel kentinde 16

Temmuz günü Halk Cepheliler tara-

f›ndan stant aç›ld›. “Güler Zere’ye

Sahip Ç›kmak, Mahir Çayan’› An-

mak Suç De¤ildir” bafll›kl› bildiri

da¤›t›lan stantta, tutuklu TAYAD’l›-

lar›n serbest b›rak›lmas› için

TBMM’ye gönderilmek üzere imza

topland›.

AAllmmaannyyaa’’da 17 Temmuz günü

Köln’de TAYAD’l›lar için imza top-

lanarak yaflanan hukuksuzluk teflhir

edildi. 

Berlin’de de Kreuzberg Cuma

pazar› önüne ve Kreuzberg Kotbus-

sertor Meydan›’na kurulan masalar-

la imza topland›. Halk Cepheliler

her hafta Cuma ve Cumartesi günle-

ri imza masalar› açarak hukuksuzlu-

¤u teflhir edeceklerini belirttiler.

FFrraannssaa’da Paris Özgürlük Ko-

mitesi taraf›ndan 17 ve 18 Temmuz

günleri imza topland›. ‹ki gün süren

çal›flma sonucunda 700 bildiri da¤›-

t›ld› ve 300 imza toplan›ld›. 

12-14  Temmuz 1992’de kald›k--

lar› evlerde oligarflinin polisleri ta--

raf›ndan katledilen devrimciler

Fransa, Avusturya ve Almanya’da

an›ld›.

18 Temmuz günü Fransa’da

Strasbourg Saint-Denis Kemer

önünde yap›lan program ‹brahim

Karaca’n›n “Ölümsüz” fliiriyle bafl--

lad›. Programda yap›lan konuflma--

da katliam›n nedenleri ve nas›l ger--

çeklefltirildi¤i anlat›ld› ve “Daha da

ölece¤iz çünkü devrim iddiam›z›

tafl›yor, devrim yürüyüflümüzü sür--

dürüyoruz” denildi.

40 kiflinin kat›ld›¤› anmada "12

Temmuz Direnifli Yenilmezli¤imiz--

dir" pankart› aç›ld› ve "Kurtulufl

Kavgada Zafer Cephede", "Devrim

fiehitleri Ölümsüzdür" sloganlar›

at›ld›.

17 Temmuz günü Avusturya’n›n

Viyana kentinde Halk

Cepheliler taraf›ndan

bir anma yap›ld›. An--

mada yap›lan konuflma--

da 12 Temmuz flehitlerinin mirasla--

r›n› devam ettiren devrimcilerden

ve Avrupa’daki yozlaflmadan bah--

sedildi. Anman›n yap›ld›¤› salonda

"12 Temmuz fiehitleri Emperyaliz--

me Karfl› Direnmenin Ad›d›r" pan--

kart› ve karafillerle süslenmifl flehit--

lerin foto¤raflar›n›n oldu¤u bir ma--

sa aç›ld›. 

Almanya’da Irkç›l›¤a Karfl› Mü--

cadele Derne¤i’nde (IKAD) 12

Temmuz flehitleri an›ld›.  12 Tem--

muz flehitlerinin resimleri ve slo-

ganlar yaz›l› bir panonun as›ld›¤›

anmada, "12 Temmuz flehitleri em--

peryalizme karfl› sürdürdü¤ümüz

savafl›n çok a¤›r bir bedeliydi. Biz--

ler K›z›ldere'den bu yana bu bedel--

leri ödeyerek ölümsüzlefltik” denil-

di.

Avrupa’da

“TAYAD’l›lar Tecritinize S›¤maz”

Fransa’da Emperyalizmin Askeri Varl›¤›na
Karfl› Eylemler

Fransa Paris ve Nancy kentlerinde “Emperyalizmin Askeri Varl›¤›na

Karfl› Mücadele Günü” çerçevesinde eylemler yap›ld›. 

Paris’te 12 Temmuz günü Halk Cepheliler taraf›ndan, Türk ve Kürt

halk›n›n yaflad›¤› Strasbourg Saint-Denis'de eylem yap›ld›. 12 Temmuz

2006’da ‹srail’in Lübnan’a sald›r›s› protesto edildi. Ayr›ca 12 Temmuz

1992’de katledilen Devrimci Sol önderleri ve kadrolar› an›ld›. 

Nancy’de 11 Temmuz günü Maginot Meydan›’nda emperyalist

sald›r›lar teflhir edildi ve Devrimci Sol savaflç›lar› ve Lübnan’da hayat›n›

kaybedenler an›ld›.

12 Temmuz fiehitleri An›ld›
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““UUmmaarr››mm bbuu ssiizzee ddeerrss oolluurr”” di-

yordu karar› aç›klayan, iki devrimci-

ye a¤›r cezalar veren hakim.

Asl›nda verdikleri karar› hangi

amaçla verdiklerini saklam›yordu,

emperyalizmin yarg›çlar›. O bir cüm-

lede karar›n mant›¤› vard›.

““DDeerrss vveerrmmeekk” için a¤›r cezalar›

verdiler. Bafl e¤diremedikleri, teslim

alamad›klar›, “uzlaflma ad›na”

kendilerinin önünde diz k›rmad›k-

lar› için y›llara varan cezalar› verdi-

ler.

DDeevvrriimm GGüülleerr’’e 44 yy››ll oonn aayy,,

AAhhmmeett DDüüzzggüünn YYüükksseell’’e bbeeflfl yy››ll

ddöörrtt aayy ceza veren mahkeme, “kaç-

ma ihtimalleri oldu¤u“ gerekçesiy-

le, cceezzaallaarr››nn››nn ttaammaamm››nn›› yyaattaaccaakk--

llaarr››nn››,, “üçte iki uygulamas›” n›n uy-

gulanmayaca¤› yönünde karar verdi. 

Emperyalizm s›n›f kinini kusa-

cak, ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için tecri-

te, a¤›r cezalara karfl›n düflüncelerin-

den ödün vermeyen iki devrimciyi

ibreti alem olsun diye cezaland›ra-

cakt›.

O nedenle devrimcileri KKaass››mm

22000066 y›l›ndan beri, neredeyse 44 y›ld›r

a¤›r tecrit koflullar›nda tuttular. 44 y›l

boyunca en temel haklar›n› kullana-

mad› devrimci tutsaklar.

‹ki devrimcinin mahkemeleri tec-

ritin ve tutsakl›klar›n›n 1166.. ay›nda

bafllad›. 1166 ay duruflma yüzü görme-

diler. 

1177 MMaarrtt 22000088’de bafllayan ve 2288

ayd›r, a¤›r tecrit koflullar›nda, devam

eden SSttuuttttggaarrtt SSttaammmmhheeiimm davas›

emperyalizmin dayatmalar› alt›nda

ve cezaland›rma mant›¤›yla bitirildi.

Alman emperyalizmi, uzun süre-

dir devrimcileri tutuklamaya, tecrit

alt›nda y›llarca tutup a¤›r cezalar ver-

meye devam ediyor.

SSttuuttttggaarrtt SSttaammmmhheeiimm davas› tü-

müyle bu mant›kla aç›lan bir davay-

d›. Nitekim devrimcilerin uzun y›l-

lard›r tecrit alt›nda tutulmas›, verilen

cezalar›n somut “suçlamalar” a da-

yanmay›p, siyasi kararlar verilmesi

nas›l bir politika güdüldü¤ünün de

ifadesidir.

Verdikleri a¤›r cezalar yan›nda,

“kaçma ihtimalleri” diyerek, infaz

sisteminde bile cezaland›rma

mant›¤› güttüler.

‹ki devrimci hakk›nda somut

deliller “üü rreetteemmeeyyiinnccee”  iflkence-

cilerden, faflist katillerden yard›m

istediler. Türkiye kontrgerillas›n-

dan yard›m alarak, bir iflkenceci

polisi tan›k olarak ça¤›rd›lar.

Tüm bunlar, Alman emperyaliz-

minin hukukunda ve adalet anlay›-

fl›nda devrimcilere olan düflmanl›¤›

ve intikamc›l›¤›  göstermektedir.

Emperyalizmin boyun e¤dirmek

için kulland›¤› hukuku devrimcilerin

inançlar› karfl›s›nda hükümsüzdür.

Sald›rganl›klar›n›n as›l nedeni budur.

Teslim alam›yorsan,
bafl e¤diremiyorsan,

cezaland›r!

AVRUPA’daki B‹Z

4 Berlin’de Sivas fiehitleri An›ld› 
Almaya Berlin'de her y›l Temmuz'un ilk haftas› pazar günü ya--

p›lan, Sivas katliam›n› protesto ve flehitleri anma yürüyüflü, bu sene

4 Temmuz'da yap›ld›. Hermanplaz'da bafllayan yürüyüfl Kreuzberg

Orenienplatz'da yap›lan mitingle bitirildi. 3 binden fazla kiflinin

kat›ld›¤› yürüyüflte Halk Cepheliler Sivas flehitlerinin resimleriyle

yerlerini ald›lar.

4 Stammheim Davas› Sona Erdi
Almanya'da, hukuksuzca tutuklanan Türkiyeli devrimcilerin

tecritte 16 ay tutsakl›¤›n›n ard›ndan, 17 Mart 2008'de bafllayan ve

28 ayd›r, tutsaklar›n a¤›r tecrit koflullar›nda, devam eden Stuttgart

Stammheim davas› sona erdi. 

15 Temmuz günü davan›n son duruflmas› görüldü. Mahkeme he--

yeti psikolojik sorunlu Hüseyin Hiram ve Türkiye'den gelen

DHKP-C masas› polislerinden Serdar Bayraktutan'›n ifadeleri do¤--

rultusunda Devrim Guler'e 4 y›l 10 ay, Ahmet Düzgun Yüksel'e 5

y›l 4 ay ceza verdi. Üçte iki uygulamas›n›n da yap›lmayaca¤›n› söy--

leyen hakim, kaçma ihtimalleri oldu¤undan dolay› cezalar›n›n ta--

mam›n› yatacaklar› yönünde karar verdi. Karar› aç›klad›ktan sonra

da "umar›m bu size ders olur" diyen hakimin, bu davada anlaflma--

ya zorlad›¤› tutsaklar›n anlaflmay› kabul etmemelerinden dolay› in--

tikam almak amaçl› ve keyfi ceza verdi¤i de dikkat çekti. 

4 Özgürlük Ça¤r›s› 52. Haftada
Almanya’n›n Köln kentinde 17 Temmuz günü

Dom Kilisesi önünde yap›lan eylemle, Nurhan Er-

dem, Cengiz Oban, Ahmet ‹stanbullu ve Faruk

Ereren için özgürlük istendi. Eylemde mahkemele-

re kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

4 Stuttgart'ta Yaz fienli¤i
Almanya’da 17 Tem--

muz günü Stuttgart Ehter--

dingen'de Halk Kültür Evi

6. Geleneksel Yaz fienli¤i

yap›ld›. 2 Temmuz’da

Sivas’ta katledilenlerin ve

12 Temmuz 1992’de katle-

dilen Devrimci Sol önder

ve kadrolar›n›n resimlerinin as›ld›¤› flenlikte

Halk Kültür Evi Tiyatro Ekibi, Grup Viyale,

Ça¤dafl Mahzuni ve Güler Duman sahne

ald›lar.  

Sahneye "Kardefllik Sofras›na Hofl Geldi--

niz" yazan pankart›n aç›ld›¤› flenli¤e 300 kifli

kat›ld›. 
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‘Demokrasimiz’den!!!
Sivas'›n Kangal ‹lçesi'ne ba¤l› Çetinkaya belde-

sinde Ray ve Hoflgörü flenlikleri yap›ld›. fienlikler-

de Malatya Haklar Derne¤i de stant açacakt›. fien-

liklerden önce jandarma belediye görevlilerine

"buraya birileri gelecek dergi ve kitap satarak or-

tal›¤› kar›flt›racaklar" diyerek “uyar›” yapt›. 

Kitap ve dergi satman›n ortal›¤› kar›flt›rmak sa-

y›ld›¤› bir demokrasi standart› ç›kt› ortaya. 

*

Utku Aykar; Ankara’da yürürken gözalt›na al›n-

d›, tutukland›. Gerekçe fluydu: “Karadeniz Özgür-

lükler Derne¤i’ni aç›p kapatt›¤› ispat edildi.”

Bir yeni demokrasi standart› daha!

Nazik!
Hüseyin Çelik, Tayyip’in a¤lamas›n›n istismar

olarak elefltirilmesi üzerine flöyle buyurmufl:

““SSiiyyaasseettiinn ddiillii nnaazziikk oollmmaall››””

Halka gelince hiç nazik de¤ilsiniz ama. 

“Hadi, anan› da al da git” demek, nezaket kural-

lar›n›n ihlali olmuyor anlafl›lan. 

AKP’li bakanlar›n ve bizzat Baflbakan’›n halka

att›¤› f›rçalar›n haddi hesab› yok. 

Naziklikmifl..

Oy için
her fley...
yap›l›r

Tayyip Erdo¤an,

TBMM grup toplant›s›nda

sözünü etti¤i “12 Eylül

ma¤durlar›”ndan Mamak Cezaevi’nde iflkencede kat-

ledilen Hüseyin Kurumahmuto¤lu’nun ailesini araya-

rak taziyelerini bildirmifl.. 

Kurumahmuto¤lu katledileli tam 30 y›l olmufl.. 

30 y›l sonra yeni mi ö¤renmifl Tayyip, yeni mi ak-

l›na düflmüfl de taziyelerini bildiriyor?

Peki öteki katledilenler ne olacak? 

Hepsine baflsa¤l›¤› dileyecek mi?

Ve elbette as›l soru da flu: Onlar› katledenlerin ha-

kettikleri cezaya çarpt›r›lmalar› için ne yapacak?

Laftan baflka elbette. 

Aç›kça bir kez daha görüldü ki, burjuva politika-

c›s› oy için her fleyi, yapar, her halt› yer...

Saçmalama
“‹çki içece¤ine meyve ye, onda da alkol var”.

(Tayyip Erdo¤an)

Baflbakanlara saçmalama özgürlü¤ü mü var?

Özgürlük!
Almanya’da geçen y›l uyuflturucudan 1331 kifli öl-

dü!

Özgürlük iflte! 
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MMaaoo

ssöözz

Kad›n Sorunu
Kad›nlar›n yüzde 19.6’s›n›n okuma

yazmas› yok. 

(Baflka söze de gerek yok asl›nda ama

bir kaç rakam daha ekleyelim.) 

yüzde 75.4’ü iflgücüne kat›lm›yor. 

Kentlerde yaflayan kad›nlar›n istihdam

oran› yüzde 17.6.

Hiç kad›n vali yokmufl.

Kad›n belediye baflkanlar›n›n oran›

yüzde 1 bile de¤il... 

Tablo bu; bir de utanmadan konuflup

duruyorlar.

Yuh!
Londra’da köpekler için dondurmac›

aç›l›yormufl. 

Konuya iliflkin verilen bilgide, “kö-

peklerin de herkes gibi serinlemeyi hak

etti¤i, bir grup beslenme uzman›n›n en

lezzetli ve güvenli köpek tatl›lar›n› belir-

lemek için aylard›r zorlu bir çal›flma yap-

t›klar›” belirtiliyor. 

Yuh olsun emperyalist dünya sana,

yuh! 

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?

Dert çok, sorun çok... Ev ki-

ras›, çocuklar›n okul masraf›,

elektrikti,  suydu, do¤algazd›,

birikmifl faturalar... Kredi kart›

borçlar›... ay sonunu getireme-

mek... Evde bitmeyen prob-

lemler, mahallede yaflanan so-

runlar, ifl yerinde problem...

çözülmemifl onlarca sorun...

üstüne üstüne gelir hepside...

Koskoca dünyada bir bafl›na

hissedersin kendini... Sorunla-

r›n bir kat daha artar. Çözüm-

süzsündür sorunlar karfl›s›nda.

Güçsüz, yapayaln›z hissedersin

kendini. Sorunlar›n içinden ç›-

k›lmaz da¤ gibi durur karfl›nda.

Sorunlar›n›n çözümü için ad›m

atacak gücü bulamazs›n ken-

dinde. 

Peki ne yapar›z? 

Yukar›da sayd›¤›m›z sorun-

lar› yaflayan bir biz de¤ilizdir.

Evde ailecek yaflar›z ayn› so-

runlar›. Mahallede mahallecek

yaflar›z ayn› sorunlar›. Okulda,

çal›flt›¤›m›z ifl yerinde sorunla-

r›m›z temelde ortakt›r. Yaflad›-

¤›m›z sorunlar herkesi birlikte

etkiler. Fakat yaflad›¤›m›z so-

runlar karfl›s›nda birlikte hare-

ket edemeyiz. 

Genelde yaflanan fludur: Ya-

flanan problemler karfl›s›nda

sorunun çözümü yönünde bir-

likte çaba sarfedilmedi¤i için

sorunlar çözümsüzleflir. En kü-

çük fleyler aile içi kavgalara

dönüflür. 

Mahallede komflular›m›zla

yaflanan bir sorunu birlikte çö-

zebilecekken herkes kendini

düflündü¤ü için sorunlar çö-

zümsüzleflir ve birbiri-

mizle kavga ederiz. Birbi-

rimizi yeriz. 

Çal›flt›¤›m›z iflyeri-

mizde yaflad›¤›m›z prob-

lemler ortakt›r. Ama yafla-

nan problemlere karfl› bir-

likte hareket edece¤imiz yerde

herkes kendini kurtarman›n

yollar›n› arar. 

Fakat herkesin kendi kurta-

raca¤› bir yol yoktur. Sorunla-

r›m›z› çözümsüzlefltiren bu an-

lay›flt›r. Bizi sorunlar karfl›s›n-

da güçsüzlefltiren bu anlay›flt›r.

Sorunlar›m›z ortakt›r. ‹flsiz-

lik mi sorun? Milyonlarca in-

san iflsiz. Yoksulluk mu sorun?

Milyonlarca insan açl›k, yok-

sulluk yafl›yor. Milyonlarca ifl-

çi çal›flt›¤› iflyerinde ayn› hak-

s›zl›¤a u¤ruyor. 

Evimizde, mahallemizde,

okulumuzda, iflyerinde birbiri-

mizle kavga ederek sorunlar›-

m›z› çözemeyiz. Bizler düze-

nin sömürü çarklar› aras›nda

ezilen ve düzenin yaratt›¤› so-

runlar› yaflayan insanlar›z. Bi-

zim birbirimizle kavgalar›m›-

z›n temelinde yatan neden, dü-

zenin yaratt›¤› sorunlard›r. So-

runlar karfl›s›nda, yaflad›¤›m›z

haks›zl›klar karfl›s›nda birlikte

duramad›¤›m›zdan güçsüz ka-

l›yoruz. Çaresiz hissediyoruz

kendimizi. Gücümüz ancak

birbirimizle kavga etmeye ye-

tiyor. Birbirimizi yiyoruz. 

Oysa bu dünyada bir bafl›-

m›za de¤iliz. Ayn› sorunlar› ya-

flayan milyonlar var. Hiç bir

sorun karfl›s›nda birlikte oldu-

¤umuzda güçsüz de¤iliz. Çö-

zümsüz de¤iliz. Birbirimizle

kavga etmek yerine birlikte

olup haks›zl›klara karfl›, bize

bu sorunlar› yaflatanlara karfl›

kavga etmeliyiz. 

Birbirimizle de¤il, 
haks›zl›klara karfl› 
kavga etmeliyiz!

fial-fiepik 
Tar›m Bakan› Mehdi Eker Hakkari’de-

ki bir dü¤ünde yörenin giysileri olan flal-

flepik giyerek, halay çekmifl. 

Daha önce de generaller flal-flepiklerle

halay çekmifllerdi. 

Tüm cumhuriyet tarihi boyunca kravat

tak›m elbiseyle Kürt halk›n› esir almaya

ve aldatmaya çal›flt›lar; olmad›, flimdi flal

flepik deniyorlar... Yar›n peflmerge k›yafe-

ti de giyebilirler.. 
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HHAATTAAYY SSAAMMAANNDDAA⁄⁄’da Asi

Gazetesi’nin katk›lar›yla düzenlenen

program, Akdeniz kafede saat

17.00'da Grup Yorum ile yap›lan söy-

lefliyle bafllad›. 170 kiflinin kat›ld›¤›

söyleflide Yorum'un ‹nönü konseri;

sanata, sanatç›ya bak›fl aç›s›, Yo-

rum'un toplumsal mücadeledeki yeri

gibi konular üzerine sohbet edildi. 

Akflam saat 19.00'da H›d›r

Türbesi arkas›ndaki alanda bafllayan

konserde ise yerel sanatç›lardan

Afl›k Do¤an Dönmez, yerel gruplar--

dan Grup Umuda Yolculuk Arapça

ve Türkçe türküler seslendirdi. Epik

Sanat Tiyatro grubu Sivas katliam›n›

iflledi¤i oyunla, on binlerin duygula-

r›n›, öfkesini, adalet özlemini dile

getirdi. 

Konser alan›nda Grup Yorum’un

anons edilmesiyle 25 bin kifliden

büyük bir alk›fl  koptu.

Yorum Arapça, Türkçe, Kürtçe

parçalar söyledi. Yap›lan konuflma-

larda "Orta-Do¤u ve Filistin gerçe-

¤i", "ABD ve Avrupa Emperyaliz-

mi", "Kürt halk› üzerinde uygulanan

bask›lar", “Yozlaflt›rma politikalar›"

anlat›ld›. Türkülerin marfllar›n söy-

lendi¤i gecede, halaylar büyük bir

coflkuyla çekildi.

Konserden günler önce kendileri-

ne solcuyum diyen baz› çevreler ise

konsere kat›l›m› engellemek için

“Konser iptal oldu", "Konsere girifl-

ler paral›d›r", "Konser Tekebafl›’nda

olacak" vb. propagandas› yapt›lar.

Konser baflvurusu yap›l›rken Sa-

manda¤ Belediye Baflkan› “festival

alan› dolu” diyerek festivali engelle-

meye çal›flt›. Festival tüm engelle-

melere ra¤men yap›ld›.

Hatay ve Mersin’de Evvel Temmuz Festivalleri

GRUP YORUM EZG‹LER‹N‹
ONB‹NLERLE HAYKIRDI 

Hatay
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MERS‹N KAZANLI
FEST‹VAL COfiKUSU

Kazanl›’da birincisi düzenlenen

Evvel Temmuz Festivali’nin ilk

gününde Mersin polisinin keyfi

engellemeleriyle karfl›lafl›ld›. 

Festivalin ortak yap›lmas› için Ka--

zanl› Çevre Koruma Derne¤i bir öne--

ri getirmiflti bu öneri Kazanl›-Der yö--

neticileri kabul etmedi¤i için Mersin

Emniyeti ile ifl birli¤i yap›larak, kon--

serin yap›laca¤› alan›n  S‹T alan› ol--

du¤u gerekçesiyle iptal karar› ç›kar--

t›ld›. Polis ve jandarma festivali balta--

lamak için  “festivalde bomba patla--

yacak” gibi söylenti yayarak prova--

kasyona baflvurdu.

Kazanl›-Der yöneticileri tüm keyfi

engellemelere ra¤men festivali 14

Temmuz’da  bafllatt›lar.

Evvel Temmuz’un y›llardan bugü--

ne gelen bir bayram oldu¤unu ve bu

gelene¤i yaflatmak istiyoruz denilen

aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan Epik

Sanat Tiyatro Toplulu¤u sokak tiyat--

rosunu sergiledi. 

“Evvel Tem--

muz ve Halk

Kültürümüz” ko--

nulu panelde Ha--

san Biber ve

Adana Özgür--

lükler Derne¤i

Baflkan› Mehmet

B›ld›rc›n konufl--

mac› olarak kat›--

larak Evvel Temmuz’un tarihi ve kül--

türümüzün yozlaflt›r›ld›¤›, gelenek ve

göreneklerimizin unutturulmaya çal›--

fl›ld›¤› anlat›ld›.

FFeessttiivvaalliinn 22.. ggüünnüü Çiftçilerin

Sorunlar› ve Çiftçi Üretici Birlikleri

konulu panelle bafllad›. Mersin

Ziraat Odas› Baflkan› Cengiz

Gökçek, Dr. Davut Kelefl ve Ziraat

Mühendisi Ömer Kürflat Oktay’›n

sözald›¤› panelde son olarak

konuflan Kazanl›-Der Baflkan› Serdal

Cengiz çiftçi birliklerini bir an evvel

hayata geçireceklerini anlatt›. 

Akflamki konserde, Silver ve

Dostlar Müzik Grubu halk türküle-

rini seslendirdiler. Daha sonra küçük

çocuklar›n ve gençlerin yer ald›¤› sah-

nede türküler söylenerek yozlaflma

konulu bir oyun sergilediler. Son ola--

rak Grup Gündem sahneye ç›karak

Arapça türküler söyledi.

FFeessttiivvaalliinn ssoonn ggüünnüünnddee ise Grup

Yorum konseri vard›. Grup Yorum

Arapça, Kürtçe ve Türkçe türküler

seslendirdi¤i konserinde yapt›¤›

konuflmalarda devletin halklar› böl--

meye çal›flt›¤› ancak halklar›n bu

oyunu bozaca¤›n› ve devletin

baflaramayaca¤›n› anlatt›.

Ya¤murun h›zlanmas› nedeniyle

konser erken bitirildi.

Mersin


