
AKP terörü! 
� Malatya: 6 gözaltı
� Elazığ-Dersim: 8 gözaltı
� Adana: 10 gözaltı
� Bursa-Gemlik: 14 gözaltı
� Samsun: 3 gözaltı

Haklarımızı 
direnerek savunacak,
kazanımlarımızı 
cüretle büyüteceğiz!

www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com

in
fo

@
yu

ru
yu

s.co
m

Haftalık Dergi / Sayı: 272
12 Haziran 2011

Fiyatı: 1 TL (kdv dahil)

w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
.c

o
m

Alman Emperyalizminin Yargısı 
Devrimcileri Yargılayamaz 

Ve Teslim Alamaz!

Halkımızı örgütlüyoruz, eğitiyoruz, 
size ezdirtmiyoruz... Tahammülsüzlüğünüz bunadır! 

EMEĞİMİZLE VARIZ, 
HAKKIMIZI ALACAĞIZ!

Alman Gizli Servisi’nin 
Şadi Özbolat’la İlgili İzleme Raporu: 
Sürekli yolculuk yapıyor... 
Çok az uyuyor... 
Daima sorun çözmek için uğraşıyor... 
Eğitim çalışması yapıyor...

Şadi Özbolat, Halkı İçin 
Mücadele Ediyor; 
Yaşamı Halkındır!

Peki Siz Şadi’yi Yargılayanlar; 
Siz Kimin Hizmetindesiniz?

HALK CEPHESİ’NİN 
MÜCADELE VE DİRENİŞ 
ÇİZGİSİNDE BİRLEŞELİM
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AKP seçimlere beş gün kala, “de-
mokrasi şovu” yapıyor. 12 Eylül faşist
cuntasını örgütleyen generallerin “ifa-
delerine başvuruluyor”.

Seçimlere beş gün kala, AKP se-
çimleri KAZANMAK için her şeyi
kullanıyor. Hemen her şey onlar için se-
çim kazanmanın bir aracı olarak görü-
lüyor.

Nitekim “12 Eylül’ü yargılama”
adına faşist cuntayı örgütleyen 5 gene-
ralden hayatta kalan Kenan Evren’in
ve Tahsin Şahinkaya’nın ifadesini
alma, AKP için darbe karşıtlığı şovu-
dur.

Niye darbe karşıtlığı şovudur?

9 yıllık iktidarları döneminde,
“12 Eylül ile hesaplaşmak” adına tek
bir adım atmayan AKP’nin seçim ön-
cesi Evrenler’in ifadesine başvurması
ne kadar inandırıcıdır?

9 yıl boyunca, tüm devlet arşivi el-
lerinde olmasına, 12 Eylül’de işkence
gören, sakat kalan, işten atılan, yıllar-
ca tutsaklık yaşayan tanıklar yaşıyor ol-
masına karşın, AKP tek bir adım atma-
mıştır.

Faşist generaller ile ilgili soruştur-

ma açmamış, yaşayan binlerce tanığın
ifadesine başvurmamıştır. 

İşkence ve katliam dosyalarını aç-
mamıştır! Toplama kampına çevrilen,
işkencelerin, tecavüzlerin, köy meydan-
larında gerçekleştirilen toplu işkence-
lerin bir tekinin bile hesabını  sorma-
mıştır. 

Hakim ve savcılar, AKP’nin emrin-
de olmasına karşın, nedense o hakim ve
savcıları  harekete geçirmemiştir!

9 yıl boyunca tek bir adım atmayan
AKP mi 12 Eylül’ün hesabını soracak?

AKP, 12 Eylül’ü yargılayamaz!
Seçime beş gün kala Evren’in ifa-

desini almak, tam bir seçim şovudur.
AKP 12 Eylül’ü yargılayamaz demiş-
tik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. 

AKP bir kere 12 Eylül faşist cunta-
sına karşı değildir. AKP’nin faşist cun-
ta ile alıp veremediği hiçbir şey yoktur. 

Zira, o dönem emperyalizmin ve iş-
birlikçi tekellerin çıkarları için faşist
darbe örgütleyen cuntanın programını
bugün AKP sürdürmektedir.

Daha doğru bir deyimle AKP bugün,

12 Eylül’ün devamcısıdır. Tıpkı 12
Eylül yönetimi gibi,  emperyalist tekel-
ler ve işbirlikçileri için kan dökmekten,
yeni faşist yasalar çıkarmaktan geri dur-
mamaktadır. 

O nedenle AKP’nin ruhunu taşıdı-
ğı 12 Eylül’ü yargılaması düşünülemez. 

Ayrıca, faşist halk düşmanı general-
leri halka karşı sürdürdükleri savaştan
dolayı en iyi anlayacak olanların başın-
da AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan
gelmektedir.

Kenan Evren, onların hepsinin öğ-
retmenidir!..

AKP, halkın acılarını 

sömürüyor!
12 Eylül yıllarında oğulları, kızla-

rı  işkencede katledilen, kaybedilen
Berfo Analar’ın acılarını  sömürüyor, 

Halkın acıları, özlemleri ve beklen-
tileri üzerinden şov yaparak, onu kul-
lanarak, 1-2 milletvekili daha fazla
çıkarma hesabı yapıyor.

AKP’nin 12 Eylül karşıtlığı bu ka-
dar ucuzdur.

12 Eylül’de sokak ortalarında, “dur ihtarına uymadı!” diyerek  böyle katlettiler! İşçileri,
öğrencileri, tüm halkı “potansiyel SUÇLU” görerek, düşman ordusu muamelesi yaptılar... 

Hüseyin Çukurluöz, Bekir
Baturu: Onlar, Büyük Direniş’in

kopkoyu bir sansürle kuşatıldığı günler-
de Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi’nin
feda savaşçıları olarak bedenlerini tutuş-
turarak sansür kuşatmasını parçaladılar. 

Hüseyin Çukurluöz ve Bekir Batu-
ru’nun ortak mektubundan: “Ne hayal-
perestiz, ne de umut tacirleri. Biz tarihin
çocuklarıyız. Spartakistler’den Che Gue-
varalar’a, Bedreddinler’den Mahirler’e
taşınan geleneğin mirasçılarıyız. Misyo-
numuz büyük, ufkumuz büyük. Çünkü biz
güneşin ülkesini istiyoruz. Çünkü tarih
baba, yaşamda söz hakkına sadece ve sa-
dece direnenler sahiptir diyor. Biz gele-
ceğimizde söz sahibi olmak için direni-
yoruz. Zafere kadar da direneceğiz.” 

Semiran Polat: Se-
miran Polat tutsak değildi.

Tecrit altında yoldaşları vardı. Tecrit du-
varları yetmezmiş gibi bir de sansür du-
varları vardı direnişin sesini boğmak is-
teyen. Ama mutlak bir yolu olmalıydı o
duvarları parçalamanın. Semiran o yol-
da şehit düştü...

“Okuldan sonra da Uğur (Türk-
men) ile birlikte orada çalışma yapıyor-
duk. Geceyi de mahalledeki insanlarımı-
zın evinde geçiriyordum. Ve devrimcilik
yaptığımı hissediyordum. Bu dönem ha-
yatımın hiçbir döneminde duymadığım
bir huzur içerisindeydim.” 

Adalet Yıldırım: O, halkın
adaletiydi. 1996 Ölüm Orucu’nda  tut-
sak yoldaşları zulüm altındaydı ve Ada-
let’in sorulacak hesabı vardı...

Birlik, üste buluştu. Adalet komutan

yardımcısıydı. Süreç, sürecin yüklediği
görevler, ölüm orucundaki son durum ve
düşünülen baskın üzerine konuşuldu.
Adalet, komutanla birlikte eylem bölge-
sini son kez kontrol edip geldi. Dönüş-
te tüm planlar bir kez daha gözden geçi-
rildi. “Geri çekilirken bir terslik çıkarsa
nasıl tavır alacağız” dedi birlikteki savaş-
çılardan biri. Adalet hemen “Siz uzakla-
şırsınız, Ben de Sibel Yoldaş gibi düş-
manı oyalarım” diye karşılık verdi. Sa-
vaşçıları itiraz edecek oldu ama o tartış-
madı. “Düşmanı ben oyalayacağım, siz
uzaklaşırsınız” dedi tereddütsüz bir ses-
le. (...) Adalet kendini feda ederek diğer
yoldaşlarının geri çekilmesini sağladı ve
çatışarak şehit düştü. 

Ke nan Ay -
de mir’in
ce na ze tö -
re ni sı ra sın -
da, jan dar -
ma nın ce -
na ze ye ka -
tı lan la ra

aç tı ğı ateş so nu cu 21
Ha zi ran 1979’da şe hit
düş tü.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

1959 Ma lat ya do ğum lu. İs tan bul Tek nik Üni -
ver si te si’nde ki mü ca de le de ve Dev-Genç ör güt -
len me sin de yer al dı. Ada na ve çevresindeki
mü ca de le ye ön der lik et ti. Ada na’da sol grup lar
ara sında çıkan  bir so ru nu çöz mek is ter ken,
ken di ne “dev rim ci yim” di yen bi ri ta ra fın dan 19
Ha zi ran 1979’da öl dü rül dü. Dev rim ci ya şa -
mın da mü te va zı lı ğı, hal ka ve kav ga ya inan cı,

ka rar lı lı ğıy la ör nek ol du. 

1968 Ga zi an tep do ğum lu. Dev rim ci ha re -
ket le '93 yı lın da ta nış tı. '94 son la rın da Ba -
tı Ka ra de niz'de öğ ren ci genç li ğin ör güt -
len me sin de yer al dı. '95 Şu batı’n da tu tuk -
la nıp 5 ay tut sak kal dı. 97 Ka sımı’n da

tek rar tu tuk lan dı. 19 Ara lık kat lia mı
son ra sın da Sin can F Ti pi’ne ko nul du.

10. Ölüm Oru cu Eki bi’nde yer al dı. Be de ni ni Hü se -
yin Çu kur lu öz’le bir lik te tu tuş tu ra rak 23 Ha zi ran
2004’te ölüm süz leş ti.

1961 do ğum lu.
Dev rim ci ha re ke -
tin ka rar lı mi li tan -
la rın dan dı. İs tan -
bul Ko ca mus ta fa -
pa şa MHP bi na sı -
nın ya kıl ma sı ey -
le mi sı ra sın da ağır

ya ra lan dı. Kal dı rıl dı ğı has ta ne -
de kur ta rı la ma dı, 20 Ha zi ran
1979’da şe hit düş tü. 

18 Haziran-24 Haziran

“Ölümün gölgesinde mutluluk olmaz. 

Mutluluk ölümü alt ederken yakalanır.”

Hü se yin Çukurluöz

Anıları Mirasımız

Bekir BATURU

5 Tem muz 1857’de bir köy öğ ret me ni nin
kı zı ola rak dün ya ya gel di.

Genç lik yıl la rın da sos ya list dü şün ce ler le ta -
nış tı. Al man ya’da mü ca de le nin en zor lu dö -
nem le rin de mü ca de le ye bü yük kat kı lar sun -
du. 1889’da ki 2. En ter nas yo nal’in ha zır lan -
ma sın a katıldı. Spar ta küs le rin ku rul ma sı na

ön der lik et ti. 20 Ha zi ran 1933’te ara mız dan ay rıl dı.

Kenan
AYDEMİR

Mehmet
BÜÇKÜN

İlhami
ÇAVUŞOĞLU

1959 do -
ğum lu. 24
Ha zi ran
1980’de
Bur sa
Gem lik
Ha mi di ye

Ma hal le si’n de fa şist ler le
çı kan bir si lah lı ça tış ma -
da şe hit düş tü. 

1978 do ğum lu.
Der sim
dağ la rın da
mü ca de le et me ye
ha zır la nı yor du.
23 Ha zi ran
1995’te ge çir di ği

tra fik ka za sın da ara mız dan ay -
rıl dı. 

Ali YÜCEL Recep SİNAN

1962 Ço rum Sun gur lu il çe si Çu kur lu kö -
yü do ğum lu. 1980 Ni san’ın da tu tuk lan dı.
12 Ey lül zul mü nün en yo ğun ol du ğu bir
dö nem de Ma mak Ha pis ha ne si’nde 41
gün lük aç lık gre vi yap tı. 1991 yı lın da tah -

li ye ol du. 1995 Mart’ın da tek rar tu tuk -
lan dı. 1996’da Bi rin ci Ölüm Oru cu
Eki bi’n de yer al dı. 19 Ara lık kat li amın -

da Çan kı rı Ha pis ha ne si’ndey di. Ya ra lan dı, Sin can F
Tipi’ne atıl dı. Be yin ame li ya tı ge çir di. 20 Ekim
2003'te 10. Ölüm Oru cu Eki bin de yer al dı. 22 Ha zi -
ran 2004’te be de ni ni tu tuş tu ra rak ölüm süz leş ti.

Hüseyin
ÇUKURLUÖZ

AKP, seçim öncesi şov yapıyor!
AKP, 12 Eylül’ü yargılayamaz!

Clara ZETKİN



İ ç i n d e k i l e r
20 Gençlikten haberler

21 Edirne linç davası
sonuçlandı:

Suçlu AKP iktidarıdır!

22 Suç nedir? Suçlu kim?

23 Halk Düşmanı AKP:
Daha çok gaz bombası halk

düşmanlığının nişanesidir

24 Hikmet Sami Türk!
Her yerde karşında bir

Didem Akman bulacaksın!

25 Özgür tutsaklarımızdan

öğreneceksiniz!

26 Tutuklu Yürüyüş dergisi
çalışanı Kaan Ünsal  ile
röportaj: “Devrimci basın
halktan yana olmanın

bedelini ödüyor”

28 Devrimci alternatif, devrimci

çözüm, sandığın dışındadır!

30 Devrimci Okul: Sosyalist yarış

ve subotnikler

33 Cepheli: Cepheli cüretlidir

34 Benzin fiyatı = Maliyet+Soygun

36 Savaşan Kelimeler:

Mortgage’den Mobbing’e

4 Demokratik mücadelenin yolu

6 Cepheliler gibi direnilecek!

9 Haklılığın ve meşruluğun
barikatları Anadolu’dan da
yükselecek

13 AKP yağma ve talanın önünü

açmak için saldırıyor

14 Tutuklama terörü sürerken, biz
de Çayan’dan Dersim’e,
Samsun’a Adana’ya ses verdik

16 Alibeyköy Polis Karakolu
yapılan işkencelerin

hesabını vermelidir

17 “Devrimci gençliği
cezalarla, tutuklamalarla

asla yıldıramayacaklar”

18 Gençlik Federasyonu’ndan:

Gençliğine ahlaksızlığı,

işkenceleri reva gören sistem

meşru değildir
19 Gençliğin Gündeminden:

Yalanlar ve inkar gerçeği

değiştirmez

37 Öğretmenimiz:

Halk neredeyse biz orada
olmalıyız

38 Devrimci İşçi Hareketi:

DİSK Emekli-Sen 8.
Olağan Genel Kurulu'nun
ve bu kurulda işbaşına
gelen yönetimin meşruluğu
yoktur!

40 Emek haberleri

42 Haberler

43 Onların dili tehdit ve

aşağılama için kullanılır

44 NATO, Libya saldırısını

3 ay uzatma kararı aldı

44 Nasıl Bir Yaşam:

Umudumuzu canlı tutmak!

45 Deniz kazası değil! Yüzlerce

mülteci katledildi!

46 Avrupa’da Yürüyüş

48 Yeni değinmeler

50 Bir devrimci! Bir işkenceci!

51 O kanlar bile kurur ama...

bu çürümeden devrimcilik
çıkmaz

54 Yitirdiklerimiz

Ülkemizde Gençlik

Tutuklama Terörüne Son!

Tarih: 16 Haziran 2011
Saat: 17:00
Yer: Mahsuni Şerif Parkı
İlke 1. Cadde
Dikmen-ANKARA
İletişim: 
0-506 931 08 49

Tarih: 
24-25-26 Haziran 2011

Yer: Sibel Yalçın Parkı
Okmeydanı İSTANBUL

İletişim: 
0-212 238 81 46

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ
Tarih: 16 Haziran 2011
Yer: Dersim-Hozat
Açılışa tüm halkımız davetlidir!

YOZLAŞMAYA KARŞI GÜLER ZERE
HALK KİTAPLIĞI AÇILIYOR



"Eziliyorsan ve sömürülüyorsan
ve ezenlerin iktidarını sırtından

atmayı düşünüyorsan, davayı so-
nuna kadar sürdürmeye kararlıysan,
o zaman bütün dünyanın ezenlerinin
saldırısıyla karşı karşıya kalacağını
bilmelisin. Ve bu hücuma karşı dur-
maya hazırsan, mücadeleyi kazanmak
uğruna yeni kurbanlar vermeye ha-
zırsan, o zaman bir devrimcisindir.
Ve yeni kurbanlar vermeye yetenek-
li değilsen, direnemezsen, o zaman
sen çiğneneceksin...” (Lenin, Yö-
netmeyi Nasıl Öğrendik, syf. 93)

Ya herşeyi göze alarak direne-
ceksin, ya çiğnenip geçileceksin.

Lenin, bir asır öncesinden bugün na-
sıl bir tercih ve görevle karşı karşıya
olduğumuzu söylüyor. Mücadelenin
kuralı, dünyanın her yerinde ve tüm
zamanlarda aynı. 

Yeni kurbanlar vermeye hazır de-
ğilsen, direnemezsen, iktidar id-

diasını sürdüremez, mücadeleyi zafere
ulaştıramazsın. Bedel ödeyip öde-
memek, yeni baskınları ve gözaltıla-
rı, kapatma kararlarını, yeni tutsak-
lıkları ve nihayet yeni şehitlikleri
göze alıp alamamaktır. Bu, demokra-
tik mücadelede de geçerli bir kural-
dır. Ülkemiz, çok uzun süredir de-
mokratik mücadelenin “kolay, risksiz
bir mücadele alanı” olduğunun ke-
sinlikle düşünülemeyeceği bir ülke-
dir. 

Ülkemizdeki devrimci demokra-
tik mücadelenin şekillenişine

vakıf olanlar bilir; devrim mücade-
lesinin bedellerini, en başta da iş-
kence, tutsaklık ve ölümü göze ala-
mayanlar, “legal alanda”, demokra-
tik mücadele alanında yer almak is-
terlerdi. Ama artık bu alanın illegal
alandan, silahlı savaş alanından daha
az riskli, daha az bedel ödemeyi ge-
rektirdiğini kimse iddia edemez. 

Mesele, bir alan ayrımı yapma-
dan mücadelenin kesin kural-

larıyla yüzyüze gelmektir. Lenin’in
sözlerinden de açıkça görüldüğü

gibi, 1900 başlarındaki Rusya’da
mücadelenin kuralı, gereği neyse,
2000’li yılların başlarındaki Türki-
ye’de de mücadelenin kuralı, gerek-
leri aynıdır. 

Halk Cephesi, gözaltı ve tutukla-
ma terörüne karşı bir kampanya

sürdürürken, yeni gözaltı ve tutukla-
malar yaşandı. Gözaltı ve tutukla-
malar, Anadolu’nun çeşitli şehirle-
rinde yoğunlaşmıştı bu kez. 

Neden saldırıyorlar; polis çok net
ifade ediyordu: “Bir sizi yola ge-

tiremedik.” Biz de tavrımızı açık
ifade ettik: “Yola gelmeyeceğiz...
BEDELİ NE OLURSA OLSUN!”

Son baskınlarda da polis, hala aynı
şeyi söylüyor: “Ne yapıp edip sizi

yola getireceğiz.” Cevabımız değiş-
miyor. Cevabımızdaki tek değişiklik,
kararlılık vurgularımızı güçlendir-
mek olacaktır. 

Ya boyun eğmeyeceğiz ya dire-
nemeyip, çiğnenip geçileceğiz.

Çiğnenmek, umut olmaktan, alter-
natif olmaktan çıkmak demektir. Oli-
garşinin asıl olarak amacı da budur.
Polisin bize saldırmasının nedeni,
tek başına  derneklerimize,  dergi bü-
rolarımıza baskınlarda direniyor ol-
mamız veya bir çadır için yılmayan
bir savaş vermemiz değildir. Bunlar
sonuçtur. Bunlar, devrim iddiasından
ve iktidar hedefinden vazgeçmemiş
olmanın, emperyalizm ve oligarşiy-
le uzlaşmaya asla yanaşmamanın
günlük pratiğe yansıyan sonuçlarıdır.

Oligarşinin Cephe nezdinde asıl yok
etmek istediği, devrim iddiası, alter-
natif olma, umut olma iddiası ve bu-
nun sonucu olan uzlaşmazlığıdır. 

Türkiye solunun çeşitli kesimleri-
nin devrim iddiasını ve iktidar

perspektifini kaybetmesine bağlı ola-
rak, demokratik mücadelede de uz-
laşmacı, icazetçi, medyatik, yasak
savmacı anlayışlar öne çıkmaya baş-
lamıştır. Bu anlayışları savunanların
demokratik mücadelesi bir süre son-
ra da çoğunlukla temsili, basın açık-
lamalarından ibaret bir çizgiye dö-
nüşmüştür. Bunun sonucunda, solun
belli kesimleri, halka ve sola yönelik
en kapsamlı saldırılarda, sürecin ade-
ta seyircisi olmuşlardır. İnfazlarda
böyle olmuştur. F tipleri ve tecrit sal-
dırısında böyle olmuştur. Linç saldı-
rılarında böyle olmuştur. Kürt halkı-
na, yurtseverlerine yönelik saldırılarda
böyle olmuştur. Bütün bu saldırıları
esas olarak saldırının doğrudan mu-
hatabı ve hedefi olanlar göğüslemiş,
solun diğer kesimlerinin bu süreç-
lerdeki yer alışları ise, bir kaç basın
açıklamasını, bir iki gösteriyi aşma-
mıştır. Oysa böyle bir tarzın ne Le-
nin’in söylediği anlamda, ne ülkemiz
gerçeklerinin zorunlu kıldığı anlam-
da demokratik mücadeleyle ilgisi
yoktur. 

Halk Cephesi’nin gerek saldırılar
karşısındaki direniş çizgisi, ge-

rekse de çeşitli demokratik talepler
doğrultusunda sürdürdüğü kampan-
yalar ve eylemler, demokratik mü-
cadele açısından çarpıcı örnekler su-
nuyor. Bunu kimse yadsıyamaz. Bu
çizginin özeti, haklarımızı direnerek
savunmak, kazanımlarımızı cüret-
le büyütmektir. Bu çizginin bir ya-
nında haklılık ve meşruluğumuz, di-
ğer yanında devrim iddiamız ve ikti-
dar perspektifimiz vardır. 

AKP, herkese saldırıyor, tüm ke-
simlere kendisine tabi olmayı,

kendisini desteklemeyi dayatıyor ve
desteklemeyen bedelini öder diyor.
AKP, tekelci burjuvalardan, burjuva

Ya boyun eğmeyeceğiz, ya
direnemeyip, çiğnenip

geçileceğiz. Çiğnenmek, umut
olmaktan, alternatif

olmaktan çıkmak demektir. 
Oligarşinin Cephe nezdinde

asıl yok etmek istediği, devrim
iddiası, alternatif olma, umut
olma iddiası ve bunun sonucu

olan uzlaşmazlığıdır. 

Demokratik Mücadelenin Yolu
Haklarımızı direnerek savunacak, kazanımlarımızı cüretle büyüteceğiz
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basındaki köşe yazarlarına kadar, dü-
zen içi çeşitli kesimlere de saldır-
maktadır. Düzen içi kesimler,
AKP’yle şu veya bu noktada uzlaşır
yine. Ama halk uzlaşamaz. Halktan
yana olduğunu iddia edenler uzlaşa-
maz. İlerici, devrimci, yurtsever ol-
duğunu iddia edenler uzlaşamaz. 

Ne var ki bu noktada olmaması ge-
reken uzlaşmalar sergilenmiştir

sol adına. ÖDP’sinden Alevi örgüt-
lenmelere, Kürt yurtseverlerinden
ESP’sine, işçi sendikalarına kadar
bir çok kesim, “açılımlar”da uzlaştı,
AB üyeliği destekçiliğinde uzlaştı,
Ergenekon davalarında uzlaştı... Doğ-
rudan veya dolaylı AKP’ye destek
verdiler. Veya AKP politikalarında
“desteklenecek” yanlar buldular. AB
üyeliğinden demokrasi, “açılım”lar-
dan Kürt sorununa çözüm, Ergenekon
davalarından “gerçeklerin açığa çık-
masını” beklediler. Solun çeşitli ke-
simlerinin, aydınların bütün bu olay-
lar karşısında bu kadar vahim yanıl-
gılara düşmesi, Türkiye solundaki
çarpıklıkların boyutlarını göstermesi
açısından öğreticidir. 

Demokrasi mücadelesinde, devrim
mücadelesinde kendi özgücüne

güveni esas almayan, ideolojik-poli-
tik anlamda burjuvaziden etkilen-
meye açık, demokratik mücadele ko-
nusunda faşizm altında yaşadığımızı
unutan legalist kafa yapıları, bu so-
nuçları doğurmuştur.  

AKP tüm terörüyle yine herkesin
karşısındadır işte. “Açılım”lara,

“AB’ye uyum” politikalarına,  Erge-
nekon’a, Balyoz’a özel çok büyük
önemler atfedenler, AKP’nin faşist yü-
züyle karşı karşıyadırlar. Ve bu nok-
tada da, halkın ve ilerici güçlerin uz-
laşma seçeneği yoktur. O zaman di-
renilecek. Peki nasıl? Nasıl sorusunun
cevabı, Halk Cephesi’nin pratiğin-
dedir, Engin Çeber davasındadır,
Güler Zere’ye Özgürlük kampan-
yasındadır, hasta tutsaklar eylemin-
dedir, parasız eğitim çadırlarındadır,
emniyet müdürlükleri önündeki di-
renişlerdedir... Abdi İpekçi direni-
şindedir, 7 yıllık Büyük Direniş’tedir...
Derneklerimizdeki, dergi büroları-
mızdaki barikatlardadır... Semtleri-

mizdeki barikatlardadır... 

Türkiye solu, bu pratiği tartış-
maktan sürekli kaçıyor ama kaç-

mamalı. Derneğinde, dergi bürosun-
da, sendikasında polisin keyfi baskın
ve aramalarına direnmeyenler, KEN-
Dİ MEŞRULUKLARINA İNAN-
MAYANLARDIR. Böyle değil mi?
Buna siyasi olarak itirazı olan var mı?
O halde, sol, kendilerinin demokratik
kurumlarını meşruluk temelinde niye
savunamadığını tartışmalı. Cephe’nin
pratiğinin belirleyici yanlarından biri,
sonuç almayı hedeflemektir. Tabii
çok büyük saldırılar karşısında 40-50
örgüt bir araya gelip sadece bir iki ba-
sın açıklaması yapmakla yetiniyorsa,
bu pratik de sorgulanmalı, tartışılmalı.
Solun sonuç alıcı bir demokratik
mücadele anlayışına ihtiyacı var.
Halka, emekçilere güven vermemizin
en temel yollarından biri de budur. 

Oligarşi her alandaki mücadele-
mizi ve örgütlenmemizi etkisizleş-
tirmek ve tutuklamaları haklı göster-
mek için en klasik silahına, “terörizm”
demagojisine başvuruyor yine. De -
mok ra tik bir ey le me ka tıl dık la rı için
TA YAD’lı la ra, Genç lik Fe de ras yo -
nu’ndan öğ ren ci le re, Haklar ve Öz-
gürlükler derneklerine yö ne len sal-
dırılar, po lis ta ra fın dan hal ka “Te rör
ör gü tü ope ras yo nu” olarak yansıtı-

lıyor. O za man her tür lü zu lüm, key -
fi lik, ya sa dı şı lık, “meş ru” olu yor!
Terör demagojisini kesinlikle boşa çı-
kartmalıyız. Kuş ku yok ki “te rör
de ma go ji si ” ve “te rö ris te her şe yin
mü bah ol du ğu” an la yı şı  bel li öl çü ler -
de kabul ettirilmiştir kitlelere. Sı ra dan
in san la rın po lis ta ra fın dan cop lan dı -
ğın da, gaz bombasına maruz kaldı-
ğında, “biz te rö rist mi yiz?” de me leri,
bu bi linç çar pıt ma sı nın bir so nu cu dur. 

An cak, bir ya nıy la teş hir de ol -
mak ta dır bu de ma go ji. Halk,

oli gar şi nin te rör de ma go ji si ni, mü ca -
de le eden her kesimi sin dir mek için
kul la n dı ğı na biz zat ya şa ya rak ta nık ol -
mak ta dır . O nok ta da “biz de te rö ris -
tiz” di ye bil mek te dir ler ör ne ğin. Bu iki
ta vır, yan ya na va ro la bil mek te dir.
Mesela Te kel iş çi le ri sal dı rı ya uğ ra -
dık la rın da or ta ya çı kan tab lo bu nun
so mut bir gös ter ge siy di; ba zı Te kel iş -
çi le ri “biz te rö rist mi yiz” di ye rek sal -
dı rı yı eleş ti rir ken, bir kıs mı da “biz de
te rö ris tiz iş te, ge re kir se de ça tı şı rız”
di yor du. Bu noktada devrimcilerin,
solun tutumu belirleyicidir. Linçler, te-
rör demagojileri karşısında, polis da-
yatmaları karşısında asla geri çekil-
memek gerekir.   

AKP, muhalefet eden her kesime
saldırıyor. AKP’nin politikala-

rının özü TEHDİT, KORKU, SİN-
DİRMEKTİR! Bunun karşısında uz-
laşmak, gerilemek, düzenin icazetine
ve yasallığına sığınmak, faşizmi güç-
lendirir. Bu noktada, fazla seçenek
yoktur. Haklarımızı direnerek sa-
vunacak, kazanımlarımızı cüretle
büyüteceğiz. Sadece savunmada ol-
mayacağız; yeni hakları, yeni kaza-
nımları, yeni mevzileri de hedefle-
yeceğiz. Buna cüret edeceğiz. 

Denilebilir ki, bugün tüm halk ke-
simleri, tüm ilerici kesimler sal-

dırı altındadır. Kimse de seçim son-
rası “balkon konuşmaları” beklenti-
leri içinde olmasın. AKP faşizmi,
zulmü sürdürecektir. AKP baskısı al-
tındaki tüm halk kesimleri! HALK
CEPHESİ’NİN MÜCADELE ÇİZ-
GİSİNDE BİRLEŞELİM! Saldırıla-
rı püskürtecek, kazanımlar sağlayacak
tek doğru çizgi budur.

Halk Cephesi’nin
saldırılar karşısındaki

direniş çizgisi ve demokratik
talepler doğrultusunda

sürdürdüğü kampanyalar ve
eylemler, demokratik

mücadele açısından çarpıcı
örnekler sunuyor. Bu çizginin
özeti, haklarımızı direnerek
savunmak, kazanımlarımızı

cüretle büyütmektir. Bu
çizginin bir yanında haklılık

ve meşruluğumuz, diğer
yanında devrim iddiamız ve
iktidar perspektifimiz vardır.
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“Güya bayansın, bu mertlik de-
ğil, namertliktir; izansızlık, den-
sizliktir” diye bağırıp çağırıyor Baş-
bakan. Erdoğan’ın AKP’yi eleştiren
Milliyet gazetesi yazarlarından “Nu-
ray Mert’e bile” bu kadar şiddetli
saldırması küçük burjuva kesimleri
şaşırtıyor. Şaşıracak bir şey yok.
AKP halka ve devrimcilere karşı sal-
dırılarda kullandığı yöntemlerin ay-
nısını şimdi aydınlara karşı, oligar-
şi içinde çatıştığı güçlere karşı da kul-
lanıyor. 

AKP, hedef aldığı kesime saldı-
rıp bırakmıyor. Hedef aldığı kesimin
diz çökmesini, boyun eğmesini isti-
yor. Yetmiyor, “karşısında” olmak-
tan çıkıp, AKP politikalarını destekler
duruma gelmesini istiyor. Saldırılarla
geri adım attırdıkça daha da üzerine
gidiyor. Bir kurum ya da kişi olma-
sı fark etmiyor; savaşıyor. Ve bu sa-
vaşta kullanmadığı yöntem yok.
Tehdit, şantaj, komplo, yalan vb. ik-
tidar olmanın gücüyle saldırıyor. 

AKP, faşist bir partidir. İktidarı-
nı korumak ve sürdürmek için sal-
dırmaktan başka seçeneği yoktur.

Devrimciler başta olmak üzere iş-
çilere, memurlara, emeklilere, köy-
lülere gazetecilere, burjuva basının
köşe yazarlarından aydınlara, sa-
natçılara kısacası kendi iktidarına
muhalif her kesime aynı şekilde sal-
dırıyor. Açıktan savaşıyor. Hiç kim-
se kaçarak, korkarak, sinerek,
AKP nin saldırılarından kurtulamaz,
kendini koruyamaz. 

Peki ne yapacağız? Boyun mu
eğeceğiz? Değilse AKP’nin saldırı-

larını nasıl boşa çıkartacağız?

Bu sorunun sınıflar mücadele-
sindeki karşılığı hiç karmaşık de-
ğildir. 

Bir yerde baskı varsa, DİRENİŞ
de vardır. AKP’nin tehdit, korku, yıl-
dırma, sindirme yöntemi karşısında
halkın tek seçeneği DİRENMEK-
TİR! 

Nasıl?

Hayatın her alanında 
Halk Cepheliler gibi
DİRENEREK!... 

Oligarşi F Tipi hücre politikala-
rını gündene getirdiğinde bu saldı-
rının hedefinin sadece devrimciler
olmayıp tüm halk olduğu söylendi.
F tiplerine karşı tam 7 yıl direnildi.
Dünyada eşi benzeri görülmemiş
bir direniş destanı yaratıldı. Bu sa-
vaşın uzunca bir bölümü AKP ikti-
darına karşı sürdürüldü. Ölümleri-
mizin dahi haber yapılmadığı kop-
koyu sansürle kuşatıldığımız süreç-
lerden geçtik. Bu ülkede F Tipleri-
ne karşı direnişte 122 insan katledildi
ve biz “122 insan öldü duydunuz
mu?” diye sormak zorunda kaldık.
Bu sorunun bir yanı kendilerine ile-
rici, demokrat, sol, sosyalist diyen-
lereydi. Çünkü direnişe esas olarak
gözlerini, kulaklarını kapatan ke-
simler bunlardı. 

F Tiplerinden tabutlar çıkıyordu.
Sınıflar mücadelesinde her şey çok
sadedir. Zulüm varsa direniş de var-
dır. Direniş yoksa orada sınıflar mü-
cadelesine uygun olmayan başka

şeyler vardır. 

Halk Cepheliler direndi. Her tür-
lü saldırıya karşı her koşulda diren-
menin bir yolunu buldu. 

Halk Cephesi gibi direnmek; her
koşulda direnmektir.

Direnmeyenler 
ne yaptı?

Direniş dışındaki tüm politikalar
faşizmi güçlendirir. 

AKP iktidarının ilk dönemine
bakın; o zaman sadece Cepheliler
“terörist” idi. AKP’nin Adalet Bakanı
Çiçek; sadece ölüm orucunu sürdü-
ren bir örgüt var, ölüm orucunu
yazmazsanız, haber yapmazsanız o
da 6 aya kadar biter, diyordu. Ha-
pishanelerden tabutlar çıkmaya de-
vam etti. Ölümlerimiz yazılmadı, ha-
ber yapılmadı. AKP’nin zulmü gör-
mezlikten gelinip, direnmek suç sa-
yıldı. Yani direniş olmasaydı ölüm-
ler de olmazdı. Reformizmin, birkaç
istisna dışında ülkemiz aydınının
direniş karşısındaki tavrı buydu.
Uzunca bir dönem, F Tiplerinde ya-
şanan işkencelerden, tecrit zulmün-
den ya hiç bahsetmediler ya da bah-
setmişlerse de ölüm oruçlarına da
karşı olduklarını belirtmeden tek
cümle kurmadılar. 

Peki ne yaptılar? 

AKP’nin “demokrat”lığını keş-
fettiler. Demokrasiyi AB emperya-
listlerinden beklediler. “AKP’nin
düşüncelerine katılmasak da ‘AB’ye
uyum yasaları’nı çıkardığı sürece
onu destekiyoruz” diyerek, AKP’nin
işbirlikçi politikalarına destek ver-
diler. Peki ne değişti? 

AB uyum yasalarıyla Türkiye
demokratikleşecekti. Ne değişti?
“Demokratikleşme paketi” adı al-
tında birçok yeni yasa çıkartıldı.
Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Ya-
sası, Ceza Muhakemeleri Usul Ka-
nunu, ACM’ler ve daha birçok de-
ğişiklikler yapıldı. Ne değişti? Halk

Zulmün olduğu her yerde direniş de olacak

Cepheliler gibi direnilecek!
Baskı ve Direniş! 

AKP’nin tehdit, korku, yıldırma, sindirme 
yöntemi karşısında halkın tek seçeneği 

DİRENMEKTİR! 

Hayatın HER ALANINDA
HALK CEPHELİLER GİBİ DİRENMEK!...
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için olumlu yönde değişen
hiçbir şey olmadı. Ama hal-
kın aleyhine birçok şey de-
ğişti. Daha önce suç sayıl-
mayan birçok eylem “suç”
kapsamına sokuldu. Cezalar
daha da artırıldı. Hapishane-
lerdeki tecrit yasallaştırıldı. 

Dün AKP için sadece
Cepheli’ler ve Kürt yurtse-
verler “terörist”ti, bugün AKP gibi dü-
şünmeyen, AKP politikalarına hizmet
etmeyen tüm kesimler AKP’nin he-
defi durumundadır. 

Evet bugün AKP’nin daha perva-
sızlaştığı doğrudur. Ancak dün,
AKP’nin daha “demokratik” olduğu,
doğru değildir. İlk AKP hükümeti dö-
neminde tecrite karşı direnişte 25
kişi şehit düştü. Cepheliler AKP zul-
müne karşı ölümüne direnirken, re-
formizm, Kürt milliyetçileri ve küçük-
burjuva aydınlar, AKP’nin demokra-
sicilik oyununa destek vererek faşiz-
mi maskelemesine alet oldular. 

Şu çok açıktır ki, zulmün olduğu
yerde direniş dışındaki tüm politika-
lar faşizmi güçlendirir. AKP’nin bu-
günkü pervasızlığında ona soldan
verilen desteğin payı büyüktür. 

AKP ile uzlaşarak hiçbir 
hak kazanılamaz 

AKP’nin “AB uyum yasaları”,
“demokratikleşme” ve “açılım poli-
tikaları” karşısında en başta refor-
mizm olmak üzere, solun bir çok ke-
simi, bunları olumlayan bir tutum
içinde oldu. AKP politikalarına doğ-
rudan veya dolaylı destek verdiler. 

Açılım politikalarına tabi olarak
kim ne kazandı? Bugün AKP’nin
“AB uyum yasalarıyla” Türkiye’yi
demokratikleştirdiğini kim söyleye-
bilir? AKP’nin “açılımları”ndan ge-
çilmiyordu. AKP’nin açılım politi-
kalarına yedeklenerek kim ne ka-
zandı? 

Alevi düşmanlığı Maraşlar’dan,
Çorumlar’dan, Sivaslar’dan tescilli
olan AKP zihniyetinin Alevi açılımı
ne kazandırdı Alevilere?

Kürt halkı AKP’nin “açılım” po-
litikalarıyla ne kazandı. DTP Eşbaş-

kanı Ahmet Türk Başbakan Erdo-
ğan’la yaptığı bir “açılım” görüş-
mesinden sonra “mutluyuz, umut-
luyuz” diye açıklamalar yapmıştı.
Bugün gelinen noktada AKP, Kürt so-
runun varlığını inkar ediyor. Kaldı ki,
bir taraftan “açılım” denirken diğer ta-
raftan KCK operasyonu adı altında
binlerce kişi gözaltına alınıp tutuk-
landı. 

Biz başından beri dedik ki;
AKP’nin “Kürt açılımı” PKK’yi tas-
fiye etme politikasıdır. AKP de bunu
inkar etmedi. Her fırsatta PKK’yi tas-
fiye etmek istediğini açıkladı. 

Buna rağmen AKP’nin “açılım”la-
rına neden yedeklenildi? Açılımlardan
ne kazanıldı?

Reformist sol ve 
oportünizm, oligarşi içi 
çatışmada AKP
politikalarına yedeklendi

AKP, oligarşi içi iktidar kavga-
sında önüne engel çıkartacakları bir
bir etkisiz hale getirirken, bunun dar-
belerle, devletin ‘karanlık’ yüzüyle
‘hesaplaşmak’ olduğunu söyleyerek
yine reformist solu, oportünizmi,
Kürt milliyetçi hareketi, demokrat, sol
aydın çevreleri yedeklemeye çalıştı.
“Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak,
faili meçhulleri aydınlatacağız” diyen
AKP’nin yalanlarına kanıldı. AKP’nin
üç-beş yerde yaptığı kazılarla de-
mokrasi şovu yapmasına ortak olun-
du. Oysa AKP bir taraftan oligarşi içi
çatışmayı sürdürürken bir taraftan
da faili meçhulleri, kayıpları, infazları
birkaç kontrgerillacı katil üzerine yı-
karak kontrgerilla devletini aklama-
ya çalışmaktadır. 

Bakın AKP’nin 12 Eylül Anaya-
sası’nda değişiklik referandumuna: 12

Eylül’ün yarattığı bir parti
12 Eylül Cuntası’ndan hesap
sorabilir mi? AKP, “yet-
mez ama evet” diyen
“sol”dan aldığı destekle 12
Eylül’den hesap soran de-
mokrasi havarisi bir parti
görünümüne büründü. 

AKP, faşizmi böyle güç-
lendirdi. 

Bugün AKP halkın tüm kesimle-
rine saldırıyor. “Açılımlar” bitti. Ge-
linen noktada, Alevi halkını tanımı-
yor. Kürt sorununu kabul etmiyor.
Yoksul gecekondu mahalleleri sü-
rekli bir kuşatma altında ve devrim-
cilere pervasızca saldırıyor. İşçiye,
memura, öğrenciye saldırıyor. Bugün
halkın her kesimi AKP’nin terörüyle
yüz yüzedir. 

Ve halkın tek seçeneği;

DİRENMEKTİR! 

Halk Cepheliler gibi 
DİRENMEK!..

AKP’in saldırılarını püskürtmenin
başka yolu yoktur. AKP iktidara gel-
diğinden beri Halk Cephesi hedefin-
de olmuştur. Baskı, tehdit, gözaltı, tu-
tuklama, infaz... her yönteme baş-
vurmaktadır AKP. Ölüm oruçlarında
25 şehit AKP iktidarında verildi. Bi-
rol Karasu, Kevser Mırzak, Engin
Çeber AKP iktidarında katledildi.
Mahallelerde devrimcilere yönelik
sürekli bir gözaltı ve tutuklama terö-
rü sürüyor. Fakat her alanda da
AKP’nin saldırıları direnişlerle kar-
şılandı. Hiçbir saldırısı meşru görül-
medi. İşte Cephe tarzı budur; faşizmin
hiçbir saldırısını meşru görmemek
ve saldırılara, direnmenin meşrulu-
ğuyla anında karşı çıkmak. 

Mahalle baskınlarına 
karşı DİRENMEK!..

Mahallelerimizde uyuşturucuyu,
fuhuşu, ahlaksızlığı, hırsızlığı yayan
AKP’nin polisidir. Halk Cepheliler
gibi direnmek mahallelerimizin yoz-
laştırılmasına izin vermemektir. Po-
lisi mahallelerimize sokmamaktır.

okmeydanı
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Polis saldırdığında barikatlar kurup
direnmektir. 

Oligarşinin keyfiliğine
karşı DİRENMEK!..

AKP’nin polisi yeri geliyor “iz-
niniz var mı?” diyerek bir basın
açıklamasına dahi izin vermeyip
saldırıyor. Bu kabul edilemez. Her
şeyden önce oligarşinin kendi yasa-
larına göre basın açıklaması yapmak
izin gerekmemektedir. Ayrıca ege-
menler kendileri istedikleri zaman is-
tedikleri yerde istedikleri gösteriyi
yaparlar. Yasaklar halka, devrimci-
lere karşıdır. Böyle bir keyfiyet ka-
bul edilemez. 

Halk Cepheliler yapılması gere-
ken bir eylemi oligarşinin iznine
göre değil, kendi haklı ve meşrulu-
ğuna göre mutlaka yapar. Örneğin,
İstanbul’un en merkezi yerlerinde ve
Anadolu illerinde imza masaları
açıldı. Hemen hepsinde polis zabıta
“izinsiz, yasak” diyerek imza masa-
larına saldırdılar, defalarca gözaltı ya-
şandı. Ama tüm saldırılara rağmen
imza masaları yeniden açıldı. So-
nunda imza masası açmanın meşru-
luğu düzene kabul ettirildi. 

Çadırlar, direnişin simgesi oldu.
Çadırda direniş ilk kez yapılmıyor-
du elbette, ancak 15-16 yaşlarındaki
Liseli Dev-Genç’lilerle çadır kurmak
ve bunu süreklileştirebilmek, direniş
çizgisinin kazanımıydı. 

Parti, dernek, dergi,
sendika; tüm demokratik
kurumlarımıza yönelik
polis baskınlarına karşı
DİRENMEK!...

AKP, direnme hakkını yok
etmek istiyor en başta. Verile-
ne razı bir halk yaratmak isti-
yor. Saldırılarına yasal kılıf
uydurması saldırıyı meşrulaş-
tırmaz. Polis, yasal bir derne-
ği, devrimci bir dergi bürosu-
nu, partiyi, gecenin bir vakti
basıp eşyalarını talan ediyor.
Onlarca üyesini gözaltına alı-
yor. Kelepçeleyip insanlık dışı

uygulamalarla aşağılamaya, ezmeye
çalışıyor. Bu baskının yasalara “uy-
gun” olup olmamasının hiçbir öne-
mi yoktur. Polisin baskınları hiçbir
koşulda meşru görülemez. Terör bu-
dur. 

Halk Cepheliler on yıllardır po-
lisin yasal kurumlara yönelik baskın
terörüne karşı barikatlar kurarak di-
reniyor. Polisi kurumlarına sokmu-
yor. Polisin yol geçen hanı gibi der-
nekleri, dergi bürolarını basmasına
izin vermiyor.

Gözaltı terörüne karşı 
DİRENMEK!...

Polis sadece Nisan 2011’de Kürt
halkına yönelik saldırılarda tam
3040 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan
1200’ünü tutukladı. Bundan başka
terör olur mu? AKP, gözaltılarla, iş-
kencelerle, tutuklamalarla halkı
yıldırmaya, sindirmeye çalışıyor.
Halk Cepheliler gözaltı terörünü ka-
bul etmiyor. AKP’nin polisini gö-
zaltına aldığına alacağına pişman
ediyor. AKP’nin gözaltı terörünü
bir basın açıklamasıyla ya da kına-
mayla geçiştirmiyor. Son Okmeydanı
ve Çayan Mahallesi’ndeki polis
baskınlarına karşı yeni bir gelenek
yaratıldı. Halk Cepheliler gözaltına
alınan arkadaşları serbest bırakıla-
na kadar Vatan Caddesi’ndeki iş-
kence merkezinin önünde günler-
ce süren oturma eylemi yaptı. 

Taşeron firmadan sendikalı olmak
istediği için işten atılan Türkan Al-
bayrak, taşeronun keyfi bir şeklide iş-
ten atmasına karşı tekrar işine geri
dönünceye kadar işten atıldığı has-
tane bahçesine çadır kurup direnişe

geçti. Tek başınaydı ve “sonuna ka-
dar direneceğim” dedi.

İşte bu Halk Cephelilerin tarzıdır.
Bedeli ne olursa olsun, sonuç alıncaya
kadar eyleme devam etmek. Bu
Büyük Direniş de olduğu gibi; gere-
kirse 7 yıl ölümüne süren bir direniş
olur ya da Abdi İpekçi Parkı’nda ol-
duğu gibi 1230 gün süren bir oturma
eylemi. 

Ya da Hasta Tutsaklara Özgürlük
kampanyasında olduğu gibi, birimiz
hepimiz, hepimiz birimiz için diye-
rek DİRENMEK!..

Sonuç almaktan uzak, günü kur-
tarmanın ötesine geçmeyen, üç saat-
liğine açlık grevi, 3 günlüğüne ölüm
orucu gibi eylemler, iddiasızlık ve ey-
lemde dejenerasyondur. 

Cepheli’nin çizgisi,
tek başına da olsan 
DİRENMEKTİR!..

Bir direnişten sonuç almak için
direnişe katılanların sayısı değildir
belirleyici olan. Örneğin 2005 yılında
yüzlerce kişinin katıldığı SEKA iş-
çilerinin direnişi var. Eylem kendi
içinde oldukça militandır. Ancak di-
reniş daha büyük bedeller gerektir-
diğinde o bedeller göze alınamadı-
ğı için istenilen sonucu alamamıştır. 

2009 yılı başlarında, TEKEL İş-
çilerinin direnişi vardır. Direniş son
noktada ölümü göze alma kararlılı-
ğını taşımadığı için düzen sendika-
cılığı tarafından direniş bitirilmiştir.

Halk Cepheliler gibi direnmek,
işte bütün bu noktalarda stakü-
koları, uzlaşmaları reddetmek ve
daha büyük bedelleri göze almak-

tır.

İşte direnişte güç budur. 

Güç, her türlü bedeli göze al-
maktır. Kararlı olmaktır. Söylediğini
yapmaktır. 

İşçiler, memurlar!
Haklarınıza, işinize, ekmeğini-

ze sahip çıkmak için yapacağınız,
haklı ve meşru olanların, kazan-
masını bilenlerin direndiği gibi di-
renmektir. 

ok
m
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1 Mayıs Alanı’na doğru yeri sar-
sa sarsa ağır ağır ilerleyen 30 bin ki-
şilik kızıl sancaklılar nehrinin sa-
vaşçıları İstanbul’un yoksul gece-
kondularından ve Anadolu’nun dört
bir yanından çıkıp gelmişlerdi. 

Bu görkemli kortejin kökleri İs-
tanbul’da ki Küçükarmutlu’ da,  Ok-
meydanı’nda, Gazi’de, Çayan Ma-
hallesi’nde olduğu kadar Anado-
lu’nun Dersim’inde Elazığ’ında, Ma-
latya’sında, Mersin’inde, Adana’sın-
da, Antalya’sında , Muğla’sında, Ça-
nakkale’sinde, Zonguldak’ında, Es-
kişehir’indeydi...

O kökleri Anadolu’dan söküp at-
mak için çok uğraştı oligarşi. “Sizi
Dersim’de yaşatmayacağız”, “Size
Ankara’da tek bir dernek açtır-
mayacağız”, “Sizi Karadeniz’de
varetmeyeceğiz” ve benzeri cümle-
leri çok kurdular...

Ankara’dan Bursa’nın Gemlik İl-
çesine, İzmir’den Mersin’in Kazan-
lı beldesine, Antalya’dan Dersim’in
Hozat’ına, nerede bir Cepheli varsa,
orada bu cümleyi kurdu oligarşi. Bu
cümleyi kurdu ve oradaki Cepheliler’i

yok etmek için politikalar geliştirdi.

Anadolu’dan İstanbul 1 Mayıs
Alanı’na akan Cepheliler bu politi-
kanın boşa çıkartıldığının kanıtıdır. 

Erzincan’da, Kars’ta, Sivas’ta,
Dersim’de, Elazığ’da devrimci hare-
keti yok etmek için çok uğarştılar.
Öyle ki, bu bölgelerdeki polislerin tek
işi bu oldu aylarca... Ama başarama-
dılar... Biz her yerdeyiz. 

Bir kez daha saldırdılar. 

Dersim’de, Elazığ’da,
Malatya’da ev ve dernek
baskınları
AKP, terörüne boyun
eğmeyeceğiz!

AKP’nin polisi bu Anadolu ille-
rindeydi. Yine terör estirdi. Yine sa-
bahın köründe hırsız gibi dernekleri,
evleri bastı. Kırdı, döktü, talan etti. 

3 Haziran gecesi saat 04.30 civa-
rında işkenceci polisler Malatya, Der-
sim ve Elazığ'da Haklar Derneği ve
birçok eve baskın yaptı. Baskın ya-
pılan dernek ve evlerde arama adı al-
tında terör estirdi. Malatya, Elazığ ve
Dersim’de toplam 14 kişiyi zorla, iş-

Haklılığın Meşruluğun Barikatları

Anadolu’dan da Yükselecek

Malatya: 6 gözaltı Elazığ-Dersim: 8 gözaltı

� Amerikan uşağı, işbirlikçi
AKP’nin polisi Bursa’dan
Samsun’a, Adana’dan Elazığ’a,
Malatya’dan Dersim’e...
Anadolu’nun dört bir yanında
saldırdı!..

� Gecenin bir vaktinde
hırsız gibi derneklere girdi,
kırdı,  döktü, talan etti!

� Onlarca kişiyi gözaltına aldı,
işkencelerden geçirdi,
tutuklattı...

� Hiçbir dernek binasının
kapısı kapanmadı!

� Gözaltına alınan tek bir Halk
Cepheli sahipsiz bırakılmadı!

� AKP’nin terörü karşısında
susmadık, yılmadık...
Tarihimizden, geleneklerimizden
aldığımız meşruluğun gücüyle
emniyet müdürlükleri ve adliye
binalarının önünde hesap
sorduk

AKP'nin gözaltı ve tutuklama terörü
Kürdistan'dan Karadeniz’e uzandı

Elazığ Dersim
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kence yaparak gözaltına aldı. 

Düzgün Karal isimli kişi de Ya-
lova'dan gözaltına alınarak Malatya'ya
götürüldü.

AKP’nin baskın ve gözaltı
terörü Adana, Gemlik,
Bursa  ve Samsun’da
Susmayacağız, 
yola gelmeyeceğiz!

Malatya, Elazığ ve Dersim’den
sonra AKP’nin işkenceci polisleri
bu kez de Adana, Samsun, Gemlik ve
Bursa’da terör estirdi. 

6 Haziran’da yine sabaha karşı iş-
kenceci polisler Halk Cepheliler’in
derneklerine ve çok sayıda eve bas-
kın düzenledi. 

Adana’da 6 Haziran’da sabaha
karşı saat 05.00’te  evlere yapılan bas-
kınların ardından sabah 07.30’da
Adana Gençlik Derneği ve Adana
Özgürlükler Derneği polisler tara-
fından basıldı. 11 kişi zorla, işken-
ceyle gözaltına alındı. 

AKP’nin polisi zifiri karanlıkta ev-
leri bastı. Derneklerin  içinde kimse
yokken hırsız gibi girdi ve arama yap-
tı. Derneklerde bulunan dergileri, fo-
toğrafları ve bilgisayar hard-diskini
aldı. Polisin yaptığı suçtur. Dernek-
lerin içinde kimse yokken dernek-
lere girip fotoğrafları, dergileri,
kitapları, bilgisayar malzemelerini
hırsız gibi alıp gitmek suçtur.

AKP’nin polisi 6 Haziran günü
Samsun’da da gözaltı terörü estirdi.

Demet Şahin evinden çıkarken GBT
kontrolü gerekçesiyle, Betül Deniz ise
“polise mukavemet” gösterdi denile-
rek gözaltına alındılar.   

Samsun polisi bir gün önce de Yü-
rüyüş dergisi dağıtımı esnasında Ye-
liz Kılıç’ı gözaltına almıştı. GBT
kontrölü sırasında, 1 saat Yürüyüş
okurlarını bekleten işkenceciler, “Ye-
liz Kılıç’ın aranması olduğu gerek-
çesiyle” gözaltına almak istediler.

Sloganlarla işkencecileri protesto
eden Yürüyüş okurları birbirine ke-
netlenerek Yeliz Kılıç’ı işkencecile-
re vermedi. İşkenceci polisler saldı-
rarak zorla Yeliz Kılıç’ı gözaltına
aldılar. 

Baskı, terör, işkence, 
gözaltı, tutuklama... İşte
AKP’nin faşist  devleti

Bursa’da 6 Haziran günü sabah
saat 06.00 civarlarında polis, Bursa ve
Gemlik  Haklar Derneği üyelerinin
evlerinde arama yaparak toplam 14 ki-
şiyi gözaltına aldı. 

Ev baskınlarının ardından Bursa
ve Gemlik  Haklar Derneği üyeleri-
nin kapılarını kırarak baskın yaptı. Po-
lis yasal olarak yayımlanan ve hemen
hemen her dergi bayisinden 1 TL ve-
rilerek alınabilen Yürüyüş dergisi
gibi yasal dergileri, “yasadışı yayın-
dır” denilerek delil olarak gösterip,
gözaltına alma gerekçesi yapmıştır.

Gözaltına alınanlar hakkında po-
lis kaynaklı haberlerle yerel yayın or-
ganlarında, te-levizyonlarda “yasadışı
örgüt üyeleri, terörist” denilerk ka-
ralama kampanyası yürütüldü. 

Bursa Halk Cephesi yaptığı açık-
lamada demagojilere şöyle cevap

Adana: 10 gözaltı Samsun: 3 gözaltı!Bursa-Gemlik: 14 gözaltı

Malatya: Sevda Kurban, Sev-
can Göktaş, Kubilay Uçucu, Candaş
Kat, Huriye Göze

Elazığ-Dersim: Ayça Kılıç,
Mustafa Erdem Şenol, Uğur Pektaş,
Suzani Yılmaz, Erkin Kocaman, Meh-
met Umut Gülmezler, Çağdaş Aktepe,
Düzgün Karal

Adana: Akil Nergüz, Kurtuluş
Yıldız, Emrah Eskibal, Recep Gedik,
Cihan Zerayak, Güzin Tolga, Halime
Keçeli, Mehmet Bıldırcın, Ayten Ça-
kırcalı, Sevda Yavuz ve Menekşe To-
sun. 

B u r s a
ve              
Geml ik:
Mustafa Çi-
loğlu, Cemre
Çiloğlu, Rı-
fat Yıldırım,
Nevzat Demir, Yalçın Doğru, İsma-
il Bahadır Ensari, Tuncel Ayar, Cez-
mi Bayrak, Levent Erdur, Neriman
Kankılıç, Eşref Altay, Gökay De-
mirbaş

Samsun: Yeliz Kılıç, Demet
Şahin, Betül Deniz...

Gözaltına alınanlar

Adana Gemlik Bursa
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verdi: “Gözaltına alınanlar, sizin ço-
cuklarınız, eşleriniz, anne ve babala-
rınız, akrabalarınız, komşularınızdır.
Onlar bu halkı en çok sevenlerdir. On-
lar, “halkımız sizin için her bedeli
seve seve öderiz” diyenlerdir. Onlar
halk için vatan için “seve seve” ölen-
lerdir.”

AKP’nin polisi, baskınlarla,
gözaltılarla, tutuklamalarla
bizi teslim alamaz

Halk Cepheliler Anadolu’nun dört
bir yanında da polis terörüne karşı
haklı ve meşruluğa olan inançlarıyla
çıktılar polislerin karşısına. 

AKP’nin polisi güya gözaltı terö-
rüyle Halk Cephelileri yıldıracak,
korkutacaktı. Kurumları basarak halk
nezdinde gayri meşru gösterecekti. Bir
kez daha yanıldı. Onca  baskı ve te-
röre rağmen tek bir dernek kapalı kal-
madı. Okmeydanı’ndaki gelenek Ana-
dolu’da sürdürüldü. Polis bir taraftan
evlerde, derneklerde arama ve gözaltı
terörüne devam ederken diğer taraf-
tan derneklerin camlarından  “Baskılar
Bizi Yıldıramaz” yazılı pankart açı-
larak polis terörüne meydan okundu.
Baskınların olduğu her ilde anında,
baskınlar eylemlerle protesto edildi. 

“Şurada eylem yapılamaz, burada
yürünmez” diyerek bugüne kadar
dayatılan tüm statükolar Anadolu’da
da bir bir parçalanıyor. Umudun tür-
küleri her yerde aynı meşruluk ve
inançla kararlılıkla söyleniyor. 

AKP’nin gözaltı terörüne
her yerde eylemlerle
cevap verildi

Dersim: Elazığ, Malatya, Der-
sim’de ev ve derneklere yönelik bas-
kınlar 3 Haziran’da Dersim’de ya-
pılan basın açıklamasıyla protesto
edildi. 

Sanat Sokağı’nda 12.30’da  bir
araya gelen Halk Cepheliler slogan-
lar eşliğinde yer altı çarşısı üzerine yü-
rüdü. Burada yapılan basın açıkla-
masında şöyle dendi:  “Baskınlarda
amaç halka korku ve göz dağı ver-
mek, susturmaktır. Örgütlenmesinin
önüne geçmektir. Çünkü halk örgüt-
lenince bilinçlenir, bilinçlenince sor-
gular, yargılar ve hesap sorar. O za-
man tüm çarklar yerinden oynar ve sö-
mürü düzenini sürdrüremezler. Tüm
işkenceler, tutuklamalar, mahalle bas-
kınları bunun içindir.”

Eylemde “Gözaltılar, Tutuklama-
lar, Baskılar Bizi Yıldıramaz; Kah-
rolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz;
Halkız Haklıyız Kazanacağız; Göz-
altılar Serbest Bırakılsın!” sloganla-
rı atıldı. 

80 kişinin katıldığı basın açıkla-
masına EMEP, BDP, DHF, Partizan
ve ESP destek verdi.

Elazığ: Elazığ’da Hozat gara-
jında yapılan eylemde derneklere ya-

pılan baskınlar
protesto edilirken
dernek üyelerinin
ve Halk Cepheli-
lerin hukuksuzca
gözaltına alınma-
ları teşhir edildi.

Evlere yapılan
baskınlarda ve
gözaltına alma es-
nasında Halk Cep-
heliler’e yönelik
polisin ahlaksızca

davranışları teşhir edildi. 30 kişinin
katıldığı eyleme DHF de destek ver-
di. 

Adana: Halk Cepheliler  3 Ha-
ziran’da yaptıkları eylemle Malatya,
Dersim ve Elazığ’daki polis terörünü
protesto etti. 20 kişinin katıldığı ey-
leme DHF, ESP, Mücadele Birliği ,
BDSP destek verdi. 

Malatya: Dernek ve evlerin
basıldığı aynı gün Malatya Halk Cep-
hesi baskınları protesto etmek için
Malatya Haklar Derneği’nden AKP
il binasına kadar bir yürüyüş yaptı.
Yürüyüşün ardından da AKP il bina-
sı önünde bir basın açıklaması ger-
çekleştirildi. Yapılan açıklamada
“Operasyonun sebebi Bakır-
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Halk Cepheliler Emniyet Müdürlükleri ve Adliye binaları önünde

Gözaltılarla bizi sindiremezsiniz

Malatya, Elazığ ve Der-
sim’de düzenlenen operas-
yonda gözaltına alınanlardan
10 kişi tutuklandı. Tutukla-
nanların isimleri:

Sevda Kurban, Sevcan
Göktaş, Kubilay Uçucu,
Candaş Kat, Çağdaş Ak-
tepe, Erkin Kocaman,

Uğur Pektaş, Ayça Kılınç,
Yusuf Yılmaz, Düzgün Ka-
ral.

Ayrıca Adana’dan göz-
altına alınanlardan üç kişi tu-
tuklandı. Tutuklananların ad-
ları: Mehmet Bıldırcın, Me-
nekşe Tosun, Halime Ke-
çeli...

Tutuklayarak bizi
yıldıramazsınız, sindiremezsiniz!

Mersin

Hatay

İstanbul



köy’deki 150.000 kişinin coşkusu-
nun Dersim’de bu yaz yapılacak
olan halk konserine taşınmasın-
dan korkmalarıdır” denildi.

Basın açıklamasına, sabah gözal-
tıların ardından öğleden sonra serbest
kalan iki Halk Cepheli de katıldı. İş-
kence izlerinin belirgin olduğu bu iki
Halk Cepheli’de polisin kirli yüzünü
halka bir kez daha teşhir etti. 80 ki-
şinin katıldığı eyleme BDP, ESP,
ÖDP, EMEP, PARTİZAN da destek
verdi.

Malatya’da 4 Haziran günü de
Halk Cepheliler baskınlara rağmen
faaliyetlerine devam ettiler. 

4 Haziran’da Malatya Haklar Der-
neği önünden başlanarak Turan
Emeksiz ve Yeşilyurt caddeleri bo-
yunca Paşaköşkü Mahallesi’ne kadar
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ ya-
zılı önlüklerle üzerinde “Baskılar
Bizi Yıldıramaz / Yozlaşmaya, ah-
laksızlığa karşı çıktıkları için gözal-
tına alınan devrimciler derhal serbest
bırakılsın” yazılı afişler yapıldı. Afiş
çalışması sırasında toplu şekilde Yü-
rüyüş dergisi satışı yapıldı. 

Adliye Önünde Protesto
Halk Cepheliler ifadeleri alınmak

üzere 6 Haziran’da  Malatya adli-
yesine getirildiler. 

14 kişinin savcılıkta ifadeleri sü-
rerken dışarıda adliye önünde yapılan
eylemle AKP’nin terörü teşhir edildi.
Gözaltına alınanların ailelerinin de ka-
tılımıyla gerçekleştirilen eyleme BDP,

ESP, Partizan ve İHD destek verdi.
Açıklamaya 50 kişi katıldı.

Ayrıca Malatya Haklar Derneği
üyelerinin oluşturduğu Grup HAR-
MAN’ın solistleri Suzani Yusuf Yıl-
maz ve Ayça Kılınç ile bağlamacısı
Uğur Pektaş’ın tutuklanması da Grup
Harman tarafından protesto edildi. 

Adana: Emniyet Önünde 
Okmeydanı’ndaki baskının ar-

dından Halk Cepheliler gözaltına alı-
nanları sahiplenmek için Vatan iş-
kence merkezinin önünde nöbet tut-
muşlardı. Şimdi Adana’da Halk Cep-
heliler yoldaşları için Adana polisinin
işkence merkezinin önündeler:

Tutuklatıp F Tipi hapishanele-
rin hücrelerine atabilirsiniz!  Baş-
ka? Bir köşede infaz edebilirsiniz,
kaybedebilirsiniz en fazlası. Yaptı-
ğınız şeylerdir.  Ama ne olur?

Hiçbir güç devrim yürüyüşü-
müzü engelleyemez. Anadolu top-
rakları daha çok  devrimci yetişti-
rir! Boşuna heveslenmeyin; bugün
100 kişiyi atarsınız F tiplerine, ya-
rın 1000 oluruz.

Adana Halk Cephesi’nin 6 Hazi-
ran’da gözaltı terörünün olduğu aynı
gün saat 18.00'de,  Adana Emniyet Mü-
dürlüğü önünde yapacağı basın açık-
lamasına polis saldırdı ve 9 kişiyi göz-
altına aldı. Gözaltılar, para cezası ke-
silerek saat 21.00'de serbest bırakıldı.
Ayrıca eyleme destek veren BDSP,
DHF ve Mücadele Birliği’nden bi-

rer kişi de  gözaltına alındı.

Bursa: Emniyet önünde 
Bursa Haklar Derneği ve Gemlik

Haklar Derneği üyelerine ilişkin ya-
pılan gözaltıları protesto etmek ama-
cı ile gözaltında bulunanların ailele-
ri ve dernek üyeleri Bursa Emniyet
Müdürlüğü önünde basın açıklaması
düzenledi. Demokratik kitle örgütle-
rinin de destek verdiği eylemde
"YOLA GELMEYECEĞİZ, BAŞ
EĞMEYECEĞİZ. UMUDUN TÜR-
KÜSÜNÜ SÖYLEMEYE DEVAM
EDECEĞİZ" yazılı pankart açıldı. 50
kişinin katıldığı
eylemde sık sık

Gözaltına alı-
nan Bursa ve
Gemlik Haklar
Derneği üyeleri 7

Haziran’da mahkemeye çıkartıldı. Gözaltılar mahkemede
yalnız bırakılmadı.

Halk Cepheliler hukuk dışı gözaltıları protesto etti. De-
mokratik kitle örgütlerininde  de destek verdiği açıkla-
maya yaklaşık 50 kişi katıldı.  Halk Cephesi adına ba-
sın açıklaması okundu. Açıklamada  “ YOLA GELME-
YECEĞİZ BAŞ EĞMEYECEĞİZ, UMUDUN TÜR-
KÜSÜNÜ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ” pan-
kartı açıldı.

15.30 civarında başlayan mahkeme saat 20.00’de sona
erdi. Gözaltına alınan 14 kişinin tamamı çıkarıldıkları

mahkemede serbest bırakıldılar.  Adliye
binası önünde umudun türküleri söy-
lenerek halay çekildi. 

Burjuva basının ahlakı
yoktur:

Bursa’da polisin gözaltı teröründen
sonra  yapılan haberlerin internet sit-
lerinde başlıklar şöyle idi:

“Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerinin 3 aydır takip ettiği, ...”

“Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 22 ayrı adrese
düzenlediği eş zamanlı operasyonda. ...” Peki ne oldu?
Gözaltına alınan herkes serbest bırakıldı. Polisin komp-
loları boşa çıkartıldı.

Bursa polisinin
komplosu boşa çıktı

Bursa

Adana
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“Tutuklamalar, Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz" sloganları atıldı.

İstanbul: Anadolu illerinde-
ki polis terörü 3 Haziran Cuma
günü,  AKP Şişli İlçe Binası önün-
de yapılan eylemde Halk Cephesi ta-
rafından protesto edildi. 

“Yola Gelmeyeceğiz, Islah Ol-
mayacağız, Umudun Türkülerini Söy-
lemeye Devam Edeceğiz” pankartının
açıldığı eyleme 50 kişi katıldı.

Ankara: Yüksel Caddesi’nde 4
Haziran’da yapılan eylemle Malatya
ve Elazığ'daki gözaltılar ve dernek bas-
kınları protesto edildi. Saat 18.00'da
Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen
Halk Cepheliler  bir basın açıklaması
yaparak sloganlarla AKP iktidarının

saldırılarını protesto ettiler. 

İzmir: İzmir Halk Cephesi;
Malatya, Dersim  ve Elazığ da yapı-
lan baskıları protesto etmek için Ko-
nak Kemeraltı girişinde 5 Hazi-
ran’da eylem yaptı. 

21 kişinin katıldığı açıklamaya
ESP, Partizan ve BDSP de destek
verdi. 

Mersin: Mersin Halk Cephesi
6 Haziran’da bir eylem yaparak,
polisin dernekler ve evlere yaptığı bas-
kınları protesto etti.   Polisin Bursa ve
Adana’daki gözaltı terörü halka an-
latıldı. Gülbeyaz Karaer’in okudu-
ğu açıklamaya 26 kişi katıldı. Ey-
lemde “Gözaltılar Tutuklamalar Bas-
kılar Bizi Yıldıramaz, Halkız Haklı-

yız Kazanacağız, Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz, Yaşasın Dev-
rimci Dayanışma” sloganları atıldı.
Açıklamaya ESP,DHF, EHP destek
verdi.

Hatay: Antakya’nın Ulus Ala-

nı’nda 6 Haziran saat 16.00  da ba-
sın açıklaması yapıldı. Açıklamada
‘Polis Terörüne Son, Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz’ dövizleri ve “Baskılar Bizi
Yıldıramaz / Halk Cephesi” yazılı
pankart açıldı.

Muğla: Muğla Gençlik Der-

neği Girişimi yaptığı eylemde polisin
Anadolu illerinde derneklere ve Halk
Cephesi üyelerine yönelik baskın ve
gözaltı terörünü protesto etti. 

AKP kendinden olmayan, kendi
gibi düşünmeyen herkese hiçbir ilke
kural ahlak  tanımadan saldırıyor. 

Halka ve devrimcilere saldırır-
ken de, ülkemizi emperyalist tekellere
ve işbirlikçilerine sunacak yeni pro-
jeler geliştiriyor AKP iktidarı.

Daha kolay sömürsünler, daha
çok yağmalasınlar, suyumuzdan, top-
rağımıza, ormanlarımıza kadar her
yanı daha kolay talan etsinler diye sal-
dırmaya tutuklamaya devam ediyor.

Sömürü ve talana kimse ses çı-
karmasın istiyorlar. Anadolu’yu boy-
dan boya onların ayağının altına daha
kolay sermesi için saldırıyor tutuk-
luyor AKP iktidarı. 

Saldırılarının somut sonuçları or-
tadadır. Hapishanelerde (20 Aralık
2010 tarihi itibariyle) 121 bin 131 tu-
tuklu ve hükümlü vardır. Hapishane-
ler, kapasitesi üzerinde doldurul-

muştur. Bu bile tek başına AKP’nin
saldırılarının boyutlarını göstermeye
yetmektedir.

Yine 2005 yılından başlayarak si-
yasi nedenlerle 53 bin dava açılmış,
bu davalarda 200 bin kişi yargılanmış,
tır. 83 bin kişi ceza alırken, 32 bin ki-
şiye verilen cezalar onaylanmıştır.

Bir yandan cezalar veriyor, de-
mokratik haklarını kullandı diye yeni
tutuklamalara gidiyor; İşte o esnada,
ülkemizin derelerinden, ormanlarına
kadar hemen tüm zenginliklerini te-
kellere peşkeş çekiyorlar.

Tüm bu sonuçlar bir araya geti-
rildiğinde, AKP’nin aylardır dizgin-
lerinden boşanmışcasına saldırılarını,
gözaltıları, işkence ve tutuklamaları-
nı da anlamak daha kolay olacaktır. 

AKP’nin saldırıları elbette tesa-
düfü değildir. Saldırılarının nedenle-
ri, hedefleri vardır. Halka ve dev-

rimcilere yö-
nelik sürdür-
dükleri her
saldırının bir
hedefi var-
dır.

AKP ik-
tidarı aylar-
dır sürdür-
düğü saldı-
rılarını, yoksul halkın oturduğu ma-
hallelerde estirdiği terörü, Anado-
lu’nun şehirlerine yaydığı gözaltı ve
tutuklamaları, emperyalist ve iş-
birlikçi tekellerin çıkarlarını sa-
vunmak için yapmaktadır. 

Yağma ve talanın önünde hiçbir
engel istemiyor AKP iktidarı. Daha
büyük yağma ve talanlar için ha-
zırlak yaparken, hiçbir muhalefet,
aykırı bir ses istemiyorlar.

AKP yağma ve talanın 
önünü açmak için saldırıyor

İstanbulSamsunİzmirAnkara
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AKP halka ve devrimcilere karşı
saldırılarını, seçim aldatmacası, yeni
Anayasa tartışmaları eşliğinde sür-
dürüyor. Bir yandan demokrasiden söz
ediyor, diğer yandan dizginsiz bir
saldırı, halka karşı faşist bir terör sür-
dürüyorlar.

Türkiye’de iktidardaki partinin
niteliğine bağlı olmaksızın her zaman
bu böyle olmuştur. En çok demokra-
siden söz ettikleri, en çok demokra-
si tartışmasının yapıldığı durumlarda
halka ve devrimcilere karşı dizginsiz
bir terör uygulanmıştır.

AKP iktidarı da bu kuralı bozma-
dı. O da bu kurala uydu.

Tutuklama terörü, salt İstanbul’un
yoksul mahalleleri ile sınırlı değildir.
Nitekim saldırılar Artvin Hopa’ya
da uzandı.

Sonra da Halk Cepheliler’e yö-
nelik olarak Anodulu’nun şehirlerin-
de sürdürüldü. Malatya’dan Elazığ’a,
Dersim’den Samsun’a uzandı.

Kuşkusuz çaresiz değiliz. Onların fa-
şist terörü, gözaltı ve tutuklama terörü
varsa bizim de DİRENİŞİMİZ var.

Tutuklama terörü sürerken bir
yandan da o teröre karşı mücadele sü-

rüyor. O mücadelenin kanıtıdır
Çayan’daki direniş.

Çayan’dan Hopa’ya!..
Oligarşi, faşist terörünü he-

men hemen ülkenin dört bir ya-
nına yayarak, devam ettiriyor.

Kuşkusuz saldırmak için, göz-
altına almak işkence yapmak, tu-
tuklamak  için öyle fazla neden de
aramıyor. Haklı talepler çoğu za-
man AKP’nin polisinin gaz bom-
balı saldırılarına uğruyor.

Nitekim Artvin Hopa’da, 31 Ma-
yıs’ta AKP’nin mitingi öncesi arala-
rında ÖDP’nin de bulunduğu siyasi
hareketlerin katıldığı bir yürüyüşe
saldırdı AKP’nin polisi.

HES’lere karşı bir protesto ger-
çekleştirilmesine, “Su satılamaz”
pankartına tahammül edemeyen
AKP’nin polisinin gaz bombalı sal-
dırısı sonucu Metin Lokumcu kat-
ledildi.

AKP’yi protesto eden, halka gaz
bombası atan, joplarla saldıran
AKP’nin polisi daha sonra bir polisin
seçim otobüsünden düşmesini ge-

rekçe yaparak, Hopa’da gözaltı terö-
rü uyguladı. 

Polis ablukasına alınan ilçede
polis gözaltıları sürdürdü. Polis ve jan-
darma elinde isim listesiyle ilericile-
ri, demokratları gözaltına aldı. İlçede,
gözaltı sayısı sürekli değişti.

Yeni gözaltılarla gözaltı sayısı
24’e çıktı. Polis ve jandarmanın elin-
de 64 kişilik bir liste olduğu kulaktan
kulağa yayıldı.

Yaşanan gözaltı terörünü ve iş-
kenceleri protesto etmek için gözal-
tındakilerin aileleri ve avukatları, 3
Haziran’da adliye önünde basın açık-
laması yaptı.

HES’i protesto etti diye onlarca in-
san gözaltına alındı, işkenceden ge-
çirildi.

Hopa’daki faşist terörün sorumlusu
olan AKP bu durumu tersine çevir-
meye çalıştı. Seçim meydanlarında
Hopa halkını suçlayan Tayyip Erdo-
ğan, sürdürdükleri faşist terörü gizledi.

Kuşkusuz Çayan’da süren direniş,
gözaltı, tutuklama terörüne karşı sü-
ren mücadelede direnme yanıyla bir
örnek oluşturmuştur.

Çayan’dan, Malatya’ya, 
Samsun ve Adana’ya

Oligarşi İstanbul’da yoksul ma-
hallelerde sürdürdüğü gözaltı ve tu-
tuklama terörünü Anadolu’ya yayarak,

Tutuklama terörü sürerken, biz de Çayan’dan  
Dersim’e, Samsun’a, Adana’ya ses verdik!

AKP’nin Gözaltı ve Tutuklama Teröründe Sınır Yok

YETMEZ! ANADOLU’YU BİR GÖZALTI 
MERKEZİNE, HAPİSHANEYE DÖNÜŞTÜRÜN!

AKP iktidarı, halkın her alandaki mücadelesini, direnişini sindirmek için,
gözaltı ve tutuklama terörünü sistemli, sürekli bir politikaya dönüştürmüş
durumda. 

“Suç” çeşitlerinin artırılması, yasal, demokratik hakların bile suç kapsamına
alınması, hapishanelerin dolup taşması, gözaltıların süreklileşmesi, bu po-
litikanın sonuçlarıdır. 

Geçtiğimiz iki ay içinde sadece Doğu ve Güneydoğu’daki gözaltı ve tu-
tuklama terörüne dair rakamlar, bunun nasıl sistemli hale dönüştürüldüğü-
nü açıkça gösteriyor. 

Nisan ayı: 3 bin 40 gözaltı, 1200 tutuklama
Mayıs ayı: 1404 gözaltı, 551 tutuklama... 

Bu politikanın sonucu, ülkemizin açık bir hapishaneye çevrilmesidir. Tıp-
kı 12 Eylül yıllarındaki gibi. Evren’i 12 Eylül’deki uygulamaları nedeniy-
le sorgulamaya kalkışan AKP, Evren’in yöntemlerini uyguluyor. 



3 Haziran’dan başlayarak Anado-
lu’da çeşitli şehirlerde gözaltı, tu-
tuklama terörü başlattı.

Elazığ, Dersim, Malatya’da 3 Ha-
ziran’da başlatılan gözaltı terörü son-
radan Samsun’da, Adana’da, Bur-
sa’da devam etti. 

Oligarşi faşist terörünü Anado-
lu’ya yaydı. Sabahın ilk ışıkları ile bir-
likte evler basıldı, derneklere bir hır-
sız gibi girerek, talan ettiler. 

Evler kuşatıldı. Korku büyütülmek
istendi. Yılgınlık dalga dalga yayıl-
mak istendi. Gözaltına alarak, tehdit
ederek, sindireceklerdi.

İlk saldırılarından itibaren saldı-
rılarına direnildi. Saldırıları karışısında
geri adım atılmadı. Gözaltında al-
dıkları yerlere, işkencehane önlerine
gidilerek hesap soruldu.

Sindiremez, boyun eğdiremezler.

Okmeydanı’nda afiş
Aylardır İstanbul’un yoksul ma-

hallelerinde dizginsiz bir terör estiri-
yor AKP’nin polisi. 1 Mayıs, Nurte-
pe, Sarıgazi ve Gazi Mahallesi’nde
yaşanan polis terörü, 10 Mayıs gecesi
Okmeydanı ve birkaç mahallede ya-
şanan dernek, kültür merkezi ve ev
baskınlarıyla sürdürülmüş; onlarca in-
san işkencelerle gözaltına alınmış ve
9 kişi tutuklanmıştı.

Okmeydanı’ndan tutuklanan Ha-
san Kaya ve Yasemin Şen’in keyfi tu-
tuklanmasına karşı Halk Cepheliler,
arkadaşlarının serbest bırakılması
için hazırladıkları afişleri Okmeyda-
nı sokaklarının duvarlarına astılar. 

Keyfi tutuklamaların protesto edil-
diği afişlerde Yasemin Şen ve Hasan
Kaya’nın serbest bırakılması isteniyor.

“Biz Doğurduk Tecrite 
Ezdirmeyeceğiz”

TAYAD’lı Aileler, 3 Haziran’da
Çayan Mahallesi’nde artan polis te-
rörü ve hapishanelerde süren tecrit
zulmünü protesto etmek amacıyla
yürüyüş yaptılar.

Açlık grevinin 18. gününde yapı-
lan “Biz Doğurduk Tecrite Ezdir-

meyeceğiz” pankartı açan TA-
YAD’lılar, Hüseyin Aksoy Parkı’ndan
Dilan Cafe önüne kadar sloganlarla
“Tecrite Son, Sohbet Hakkı Uygu-
lansın, Çayan Faşizme Mezar Olacak,
Halkız Haklıyız Kazanacağız” slo-
ganları  atıldı.

Eylemde açıklama yapan Tülay
Eski, AKP’nin halka saldırılarına
pervasızca devam ettiğini vurgula-
yarak Malatya'da, Elazığ'da, Der-
sim'de derneklerin basıldığına ve on-
larca insanın işkenceye alındığına
dikkat çekti.

Eylemden sonra, Hüseyin Aksoy
Parkı’na sloganlarla dönen TA-
YAD’lılar, parktaki programlarına
başladılar.

İdil Tiyatro Atölyesi’nin “Eğitim
Kaç Para Eder” tiyatro gösteriminin
ardından Av. Behiç Aşcı “Mahallele-
rimizde Polis Terörü, Hücrelerde
Tecrit Zulmü” başlıklı söyleşi verdi. 

Aşçı   Sarıgazi, 1 Mayıs, Gülsuyu,
Okmeydanı ve Çayan’da yapılan sal-
dırıları anlattı. Bu düzende yozlaş-
maya karşı mücadele etmenin en bü-
yük suçlardan biri olduğunu dikkat çe-
ken Aşçı Malatya, Dersim ve Ela-
zığ’daki baskınların da amacını an-
lattı.

Saldırılara karşı direnmekten baş-
ka yol olmadığına değinen Aşcı, “po-
lis terörüne de tecrit zulmüne de di-
renmek zorundayız. Çünkü her sal-
dırının amacı aynıdır, birbirinin de-
vamıdır. Tutsaklarımız nasıl direni-
yorlarsa biz de aynı şekilde direnme-
li ve saldırıları püskürtmeliyiz” dedi.

150 kişinin katıldığı programda,
ayrıca ölümlerinin yıl dönümleri olan
aydınlarımızdan Nazım Hikmet, Ah-
met Arif anılarak onların şiirleri
okundu.

Program gelecek Cuma aynı saatte
aynı yerde bir araya gelme çağrısıy-
la sona erdi.

Tecrit’in sorumlusu 
AKP iktidarıdır!

TAYAD'lı Aileler, Sütlüce AKP il
binası önünde yaptıkları eylemle
AKP'nin hapishanelerde tecrit ve iş-

kenceyi sürdürdüğüne dikkat çekerek
tecrit suçlarının sorumluluğunun
AKP'ye ait olduğunu ifade ettiler. 

7 Haziran’da “Hapishanelerde
Tecrit ve İşkenceye Son! Sohbet
Hakkı Uygulansın” pankartı açan ve
beyaz kefenlerini giyen TAYAD'lılar
adına açıklama yapan Hüseyin Kaş-
kır yaptığı açıklamada “AKP bir yan-
dan hapishanelerde tecrit uygularken,
diğer yandan da tecrite karşı mücadele
edenlere saldırmaktadır. Son 6 ayda
sadece İstanbul'da 100'den fazla insan,
dernekler basılarak, evler basılarak,
helikopterli – ağır silahlı baskınlarla
gözaltına alınıp tutuklanmıştır. 

Samsun, Ankara, Malatya, Elazığ,
Dersim, Bursa, Adana'da dernekler ve
evler basılmış, gözaltına alınan in-
sanların bir kısmı tutuklanmıştır. Tu-
tuklananların suçları büyüktür; tecri-
te karşı mücadele etmek, sohbet hak-
kının uygulanmasını istemek, IMF ve
NATO'ya karşı olmak – protesto et-
mek. Tutsak TAYAD'lıları sahiplen-
mek. Şimdi onlar da tecritte tutulu-
yorlar. İşte AKP'nin ileri demokrasi-
si budur. Çıplak gerçek budur. Kim-
senin görmezden gelemeyeceği ül-
kemizin tablosu budur.

Bu tablo AKP'nindir. Bunu de-
ğiştirecek olan da bizleriz. Kimse bi-
zim adımıza, bizim sorunlarımızı
çözmez.” sözlerine yer verdi. 

“Tecrite Son, Sohbet Hakkı Uy-
gulansın, Adalet İstiyoruz, Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganları-
nın atıldığı eylemde tecrite karşı mü-
cadelenin süreceğine vurgu yapıldı. 
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Ülkemizin dört bir yanında devrimcilere, demokratik
kurumlara yapılan baskınlar ve tutuklama terörünün en son
örnekleri geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Halk Cephesi
üyeleri,  Ankara, Samsun, Adana, Bursa, Elazığ, Malat-
ya ve Dersim'de yaşanan gözaltı, tutuklama, ev ve dernek
baskınlarını protesto etmek için 8 Haziran 2011 Çarşam-
ba günü saat 14:00'da Mecidiyeköy AKP önünde bir ey-
lem yaparak gözaltıların serbest bırakılmalarını istediler.
“İşkence Yapmak Şerefsizliktir ve Hopa'da Katledilen Me-
tin Lokumcu'nun Katili AKP Halka Hesap Verecek”
pankartlarının açıldığı eylemde “İşte AKP'nin İşkenceci
Polisinin Yaptıkları. İşkence Yapmak Şerefsizliktir” dö-
vizleri taşındı. 

Ekin Dalbudak tarafından yapılan açıklamada AKP'nin
Halk Cephelilere yönelik estirdiği gözaltı ve tutuklama te-
rörüyle halka karşı işlediği suçlarını gizlemeye çalıştığı-
na değinilerek, devrimcilerin bu mücadelenin bedelini öde-
diklerine vurgu yapıldı. 'Kendisini protesto eden halkımıza
“eşkiya” diyen, “ananı da al git” diyen, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın serveti bilinmektedir. Dünyanın en zen-
gin Başbakanı olduğu söylenmektedir! Bu zenginlik ne-
reden gelmektedir! Ülkemizde en büyük suç bunları
söylemektir” diyen Dalbudak'ın açıklamasının ardından
gözaltılar serbest bırakılana dek işkence “Yapmak Şe-
refsizliktir!” pankartı açılarak oturma eylemine geçildi.
14.00'dan 19.00 'a kadar süren oturma eylemi boyunca
marşlar söylendi, sloganlar atıldı. En son saat 19.00 da Ada-
na da gözaltına alınan Halk Cephelilerden 3'nün tutuk-
landığı, 11 kişinin serbest bırakıldığı  haberinin gelmesiyle,
oturma eylemi “İşkence Yapmak Şerefsizliktir, Keyfi Tu-

tuklama Terörüne Son, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-
cadelemiz, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganları atılmasıyla bitirildi. Et-
rafta toplanan halka oturma eyleminin amacı anlatıldı, açık-
lama metni dağıtıldı.  

Aylardır ülkemizin her yerinde terör estirilmekte.
Gece yarısı dernekler, kültür merkezleri, evler basıl-
makta. AKP'nin polisi ağır silahlar – çelik yelekler –
panzerler – helikopterlerle adeta savaş açmış gibi
mahallelere saldırıyor. İstanbul'da 1 Mayıs, Gülsuyu,
Gazi, Okmeydanı, Çayan saldırıya uğradı. Ankara,
Samsun, Bursa, Malatya, Elazığ, Dersim, Adana'da
aynı saldırılar yapıldı. Sadece İstanbul'da 100'den
fazla insan tutuklandı.

Bunlar AKP'nin “ileri demokrasi” anlayışının sonucu-
dur. AKP suçlarını örtmek için saldırmaktadır. Halka
karşı işlediği suçları örtmek için saldırmaktadır. Baskıyı,
sömürüyü, zulmü gizlemek için saldırmaktadır. Hopa'da
katledilen Metin Lokumcu'nun katili AKP'dir.

HALK CEPHESİ

Halk Cephesi Çayan Mahallesi’nde
yapılan saldırılar ve gözaltında yapılan
işkencelerle ilgili Alibeyköy Polis Ka-
rakolu önünde eylem yaptı.

29 Mayıs'ta Çayan Mahallesi’ne
yapılan saldırıda gözaltına alınanlar
Alibeyköy Polis Karakolu’na götü-
rülmüş ve gözaltına alınanlara iş-
kence uygulanarak yüzleri tanınma-
yacak hale getirilmişti. Bunun üzeri-

ne Halk Cepheliler, 9 Haziran Per-
şembe günü Alibeyköy Polis Kara-
kolu önünde basın açıklaması yaptı-
lar. Açıklamada ''İşkence yapmak şe-
refsizliktir'' pankartı ve gözaltında iş-
kence görenlerin resimlerini açtıktan
sonra basın açıklaması okundu. Ba-
sın açıklamasında; ''...Alibeyköy ka-
rakol bahçesinde gözaltındaki insan-
ları görmeye gelen avukatların verdiği

bilgiye göre hiç kimse ayakta dura-
mamakta, bazı insanlar da kusmak-
tadır. Gözaltından çıkan insanların fo-
tografları bile her şeyi anlatmaktadır.

...İşkence kaderimiz değildir. İş-
kencecilerden hesap sorulmasını is-
temek hakkımızdır. İşkence yapmak
şerefsizliktir...'' denildi. 50 kişinin
katıldığı eylem atılan sloganlarla bir-
likte sona erdi.

Alibeyköy Polis Karakolu Önünde Eylem

“ALİBEYKÖY POLİS KARAKOLU 
HALKA YAPILAN İŞKENCENİN 
HESABINI VERMELİDİR!”

BİZİ YILDIRAMAYACAKSINIZ, 
İŞTE KARŞINIZDAYIZ!
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Röportaj

Parasız eğitim
istedikleri için tu-
tuklanan Ferhat
Tüzer ile son mah-
kemeye ilişkin yap-
tığımız söyleşiyi
yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Son mahkemede tahli-
ye olmanı beklerken yine tutukluluk
kararı çıktı. Mahkemenin bu kararı-
nı nasıl değerlendiriyorsun?

Ferhat Tüzer: Savcı mütaalasını
okudu ve Berna ile benim tahliye ve
beraatimizi istedi. Ancak buna rağmen
mahkeme heyetinin almış olduğu
“tutukluluğun devamı” kararı tama-
men siyasi bir karar oldu.

Gerek devrimci gençliğin müca-
delesine, gerek YGS ile birlikte bin-
lerce öğrencinin sokaklara çıkp hak
arama mücadelesine bizim nezdi-
mizde gözdağı verilmek isteniyor.

Son yaşanan YGS ve diğer hak
gasplarına yönelik eylemlerde ikti-
darın iki yüzlülüğü teşhir oldu. Ya-
pılan eylemlere binlerce öğrenci ve
onların aileleri katıldı ve bu haksız-
lığa karşı birlikte taleplerini haykır-
dılar.

Gençliğin bu kitlesel eylemleri on-
ların korkulu rüyası haline geldi. Pa-
rasız eğitim isteyen öğrencileri ay-
larca, yıllarca tutuklulukla cezalan-
dırmaları, hakkını arayan öğrencile-
rin gaza boğulup coplanmaları gün-
dem oluşturdu. İktidarın “ileri de-
mokrasi” maskesi düştü ve gerçek
yüzü ortaya çıktı.

Bu nedenle alınan bu karar kor-
kularının bir tezahürüdür.

Yürüyüş: Savcının hakkınızda
tahliye ve beraat istemesi pek alışık
olmadığımız bir talep. Bu sizi şaşırt-
tı mı?

Tüzer: Evet, savcının bu talebi
bizleri de avukatlarımızı da aileleri-
mizi de şaşırttı doğrusu. Çünkü sav-
cıların özelllikle siyasi davalara nasıl
yaklaştığını komplolar üzerine kuru-

lan polis fizlekelerini nasıl iddianame
haline getirdiklerini, devrimcilere en
yüksek cezaları vermek için nasıl
çırpındıklarını tecrit hücrelerimiz-
den çok iyi biliyoruz. Bundan dola-
yı biraz şaşırdık. 

Zaten yaptığımız eylem hukuki
olarak ceza verilecek, tutukluluk ge-
rektirecek türde değil, mevcut yasa-
lara göre bile değil. Buna benzer ey-
lemler önceden de olmuştu üniversi-
telerde, hiç birinde bırakın tutukla-
mayı, savcının karşısına çıkarılma bile
olmamıştı. Bizim farkımız, pankartı-
mızı doğrudan başbakanın karşısında
açmamız. 

Bu yapılan eylemle birlikte aynı
zamanda başbakanın demokrasi yalanı
teşhir edildi. Özel olarak başbakanın
bu konuda ciddi hassasiyeti olduğu ve
bu hassasiyet gereğince cezalandı-
mamıs fermanını imzaladığı ortada-
dır. Mahkemenin savcının mütaalasına
rağmen almış olduğu bu karar bu has-
sasiyetin eserider. 

Yürüyüş: Demokraktik kitle ör-
gütleri, sanatçılar, basın vs yeterin-
ce sahiplendi mi davayı?

Tüzer: Yeterince sahiplenilme-
di. Parasız, bilimsel, anadilde eğitim
hakkını savunan onlarca gençlik ör-
gütü var. Buna benzer talepleri dile ge-
tiren onlarca DKÖ var. Fakat bu ta-
lepleri dile getirdiğimiz için tutuk-
lanmamıza rağmen bu çevrelerden ye-
terli destek göremedik. 

Basın ise ailelerimizle yaptığı bir-
kaç röportajdan öteye gidemedi. Ne-
redeyse her hafta bir çok gazeteye bir
çok köşe yazarına yaşadığmız bu
hukuksuzluğu mektup ile yazıp an-
latmama ragmen sadece bir iki kez yer
verildi.

Davayı en çok sahiplenmesi gere-
ken Eğitim-Sen dahi sadece duruş-
manın olduğu gün bir basın açıklaması
yaptı mahkemenin önünde. Oysa bu
dava ve genel olarak “Parasız eğitim”
talebi onların çok daha fazla ilgilen-
meleri gereken bir konuydu. Genel an-
lamda bu ilgiyi göstermediler.

Yürüyüş: mahkemeye katılım na-

sıldı?

Tüzer: Gençlik Federasyonu baş-
ta olmak üzere Halk Cephesi ve
Etim-Sen kitlesel bir şekilde mahke-
me önündeydiler. Benim ve Ber-
na’nın büyütülmüş resimleri maket
demir parmaklıklar içinde ve açılan
pankartın iki ucunda duruyordu. Be-
nim içinde bulunduğum ring tam
kitlenin önünde durdu. İndiğim sıra-
da Eğitim –Sen basın açıklaması ya-
pıyordu. Beni gören kitleyle birlikte
parasız eğitim istiyoruz sloganını
hep bir ağızdan attı. Bu olay büyük bir
coşkuya neden oldu. 

Mahkeme salonunda yine bazı
sanatçılar, basın ve DEV-GENÇ’liler
vardı. Mahkeme bitip sonuç belli ol-
duktan sonra kitle daağılmayıp bizim
çıkmamızı bekledi. Çıktıktan sonra
yine coşkulu sloganlarla uğurlandık.

Yürüyüş: Dışarıda parasız eğitim
talebini halkırmaya devam eden sizin
özgürlüğünüz için de çadırlar kurup
açlık grevi yapan, imza toplayan
Dev-Genç’lilere dair mesajğnız var
mı?

Tüzer: Yaşanılan baskılara tu-
tuklama ve gözaltılara rağmen 42 yıl-
lık bir tarihin taşıyıcıları olduklarını
her yerde ve her mevzide dosta da
düşmana da gösterdiler yine. Bu hak-
lı ve meşru talebi, yüklendikleri bu
misyonla haykıran Dev-Gençliler ka-
rarlılıkla bu kampanyayı sürdürü-
yorlar. Ben ve Berna onlarla birlikte
aynı heyecan ile yürüyor aynı coş-
kuyla parasız eğitim talebini haykı-
rıyoruz. Dev-Genç ruhunu Anado-
lu’nun her köşesine taşıyanlarla bir-
likte atıyor yüreklerimiz. Tüm Dev-
Genç’li arkadaşlarımı kucaklıyor ve
selamlıyorum. 

Yürüyüş: Son olarak eklemek is-
tediğin bir şey var mı?

Tüzer: Devrimci gençliği ceza-
larla, tutuklamalarla asla yıldırama-
yacaklar. Bunun bilinciyle ödediğimiz
bedelin hesabını mutlak soracağız. Bu
inançla umudumuzu büyütecek ve yıl-
madan, yorulmadan mücadelemize
devam edeceğiz.

“Devrimci gençliği cezalarla, 
tutuklamalarla asla yıldıramayacaklar”

Ferhat Tüzer
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Ülkemizde Gençlik

Geçtiğimiz 10 Mayıs'ta Gençlik
Federasyonu binamız basılmış ve 22
kişi gözaltına alınmıştık. Kafamız kı-
rılarak, ağzımıza ne olduğu belirsiz
gazlar sıkılarak, işkencelerle götü-
rüldüğümüz karakolda “bir sizi yola
getiremedik” demişlerdi bize. Şim-
di size, sistemin yoluna gelmek ne
demek ve sistem yola getirmek için
hangi yöntemleri kullanıyor bunlar-
dan bahsedeceğiz. 

Yer: İstanbul Büyükçekmece`de
bir ilköğretim okulu. 

7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki
E.K., "Erkeklerle geziyor" iddia-
sıyla, müdürün talimatıyla okul ha-
demesi tarafından ders esnasında
alınıp tuvalete götürülüyor. Burada
zorla idrar örneği alınıp gebelik tes-
ti yapılıyor. Olay üzerine şikayette
bulunan baba ile kızına hakaret edi-
lip kovuluyor. 

Yer: Büyükçekmece Recep Gün-
gör Lisesi (.) 

Bir öğrenci velisinin kaymakama
yazdığı şikayet mektubunun ardın-
dan lisenin müdürünün okuldaki bir
çok öğrenciye ve bir öğretmene ta-
cizde bulunduğu anlaşılıyor ve mü-
dür açığa alınıyor. 

Yer: Vatan Emniyet Müdürlüğü. 
8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki bir

arkadaşımız, Okmeydanı’nda, bu-
lunduğu Gençlik Federasyonu bi-
nasından gözaltına alınıyor. Önce
otobüsten indirilirken saldırıyorlar
azgınca. Bu saldırıdan sonra, sırada
üst araması adı altında onursuz ara-
ma var. Elleri kolları bağlanıyor ve
erkek polisler tarafından soyularak
aranıyor. Ağzına sokulan anahtar
yüzünden diş dolguları kırılıyor.
Kendi sıktığı gazdan rahatsız oluyor
polis ve ahlaksızca yıkamak istiyor
arkadaşımızı. İşkence ve namus-
suzluklar böylece sürüp gidiyor. 

Birisi gençlerini eğittiği, hayata ha-
zırladığı iddiasında olan bir okul, di-

ğeri ise ülkedeki
asayiş ve güvenliği
sağlama iddiasın-
daki bir karakol. 

Hayır, gerçek
şudur: Birisi her
tarafından dökü-

len bu sistemin kimliğinin ön yüzü,
bir diğeriyse arka yüzüdür... 

DÜZEN, TACİZE DE UĞRA-
SAN SUSACAKSIN DİYOR
GENÇLERİNE. İŞTE ‘YOLA GEL-
MEKTEN’ ANLADIKLARI! 

Tarih: 14 Ekim 2009 
Diyarbakır'da ana sınıfına kay-

detmek istediği çocuğunun kayıt
parasını ödeyemeyen Elif Sadık,
kayıt parasının karşılığında okulun
halılarını yıkarken damdan düşe-
rek felç oldu. 

Tarih: 2 Nisan 2010 
Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, öğ-

renim gördüğü dershaneye olan 5 bin
TL'lik borcu nedeniyle annesinin
cezaevine girmesi üzerine bunalıma
giren 18 yaşındaki Soner Semih Si-
pahi, evlerinin balkonundaki çarda-
ğa kendini asarak intihar etti. 

Tarih: 3 Mart 2011 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin

dış cephesini boyarken iskele hala-
tı kopunca 2 işçi öldü. Ölenlerden
biri harç parasını ödeyemediği için
Iğdır Üniversitesi'ndeki eğitimini
yarım bırakmak zorunda kalan Ne-
sih Taşkın'dı. 

DÜZEN; ÖL AMA MÜCADE-
LE ETME, YOKSA BERNA VE
FERHAT GİBİ AYLARCA ZİN-
DANDA YATIRIRIM DİYOR!
İŞTE YOLA GELMEKTEN AN-
LADIKLARI! 

Son olarak da Elazığ'da ve Ma-
latya'da yapılan operasyonda “yola
gelmedikleri için” tutuklananlar ara-
sında 6 öğrenci arkadaşımız bulun-
maktadır. 

İçi boşaltılmaya çalışılan, ayak-
lar altına alınan ahlakı, onuru, na-
musu, erdemi DEV-GENÇ'liler tem-
sil etmektedir. Ve temsil ettiğimiz bu
değerleri, bedeli ne olursa olsun, sa-
vunmaya devam edeceğiz. YOLA
GELMEYECEĞİZ!.. 

Gençliğine ahlaksızlığı, 
işkenceleri reva gören sistem 

Gençlik Federasyonu’ndan

Acıpayam Gençlik Derneği 5
Haziran’da bir yazılı açıklama ya-
parak  AKP polisinin üyeleri ve ai-
leler üzerinde oluşturmak istediği
baskı, tehdit, ve komplolara boyun
eğmeyeceklerini belirterek şöyle
dediler: “Dernek çalışanımız Ozan
BİÇER'in babasının iş yerine giden
sivil polisler: ‘Oğlunuz Acıpayam
Gençlik Derneği'nde yasadışı örgüt
üyeleriyle beraber çalışma yürütü-
yor. Yasadışı eylemler planlayıp
bu eylemlerin içinde bulunuyorlar.
Orada oğlunuzu başkan seçmişler.
Yakın zamanda o derneği basaca-
ğız. Birkaç kişiyi alacağız. Oğlu-
nuzu onlardan uzak tutun.”

Acıpayam Gençlik Derneği açık-
lamada ayrıca yaptıkları kampan-
yaların ve eylemlerin meşruluğunu
her yerde savunduklarını ve savun-
maya devam edeceklerini belirttiler. 

31 Mayıs’ta Hopa’da polisin
attığı biber gazından etkilenmesi so-
nucu hayatını kaybeden Metin Lo-
kumcu için 1 Haziran’da  Çanak-
kale’de AKP il binasının önüne
kadar bir yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşte Metin Lokumcu’nun
resmi ve sembolik bir tabut taşındı.
Aralarında Çanakkale Gençlik
Derneği Girişimi’nin de bulundu-
ğu demokratik kitle örgütleri yürü-
yüş esnasında Kilitbahir-Çanakka-
le arasında sefer yapan feribottan da
“Metin Lokumcunun Katili
AKP'dir” yazılı pankart asıldı. AKP
il binası önüne gelindiğinde de bir
açıklama yapılarak sembolik tabu-
tu  kapı önüne bırakıldı.
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Tehditlerle, baskınlarla
Meşruluğumuzu
karartamazsınız

AKP’nin Faşizmine
Sessiz Kalma



Ülkemizde Gençlik

27-29 Mayıs 2011 tarihleri ara-
sında YÖK tarafından Swissotel'de
“Uluslararası Yüksek Öğrenim
Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorun-
lar” konulu kongre düzenlendi. 

YÖK başkanı kongrede yaptığı
konuşmada; “YÖK olarak son 2 yıl-
da, öğrencilerin eğitim hak ve özgür-
lüklerini kısıtlayıcı bazı yasaklara ve
uygulamalara son verdik ve yük-
seköğrenimi daha eşitlikçi bir yapı-
ya kavuşturduk.” dedi. 

Yalan! Son 2 yılda YÖK'ün uygu-
lamaları öğrenci gençliğin hak ve
özgürlüklerini daha da kısıtlamış hat-
ta onların kazandıkları haklarını da
ellerinden almıştır. 

YÖK yıllardır öğrenci gençliğe
baskı politikaları uygulamış, öğrenci
gençliğin düşünmesini ve üretmesini
engellemeye çalışmış, parasız, bilim-
sel ve demokratik üniversite müca-
delesinin önündeki en büyük engel-
lerden biri olmuş kurumdur. Ayrıca
YÖK'ün baskıcı uygulamaları son 2
yılda daha da artmıştır. 2010-2011
dönemi başında, birçok devrimci ve
demokrat öğrenciye üniversiteler açı-
lır açılmaz soruşturma açıldı ve çoğu
okuldan uzaklaştırıldı. “Suçları”
YÖK'ün uygulamalarına karşı çıkmak
ve haklarını aramaktı! Üniversiteler
sivil polis ve güvenliklerle dolduru-
larak öğrenci gençliğe gözdağı veril-
meye çalışıldı. İstanbul Üniversite-
si'nde Öğrenci Kültür Merkezi'nin
kapatıldığı gibi kültür faaliyeti yürü-

ten birçok kulüp ve kurum farklı
bahanelerle kapatıldı. Halk kültürünü
sahiplenen, ÖKM'nin kapatılmasını
protesto eden öğrenciler okuldan
uzaklaştırıldı. Öğrenciler kendi okul-
larına girerken dahi, güvenlikler tara-
fından çanta araması gibi keyfi uygu-
lamalara maruz kaldılar. Ve sadece bu
nedenden dolayı okula alınmayan
öğrenciler oldu. Yakın tarihte de
İ.Ü'nden başlanarak üniversitelerde
fakülteler arası geçiş yasağı konuldu.
Tüm bunlar YÖK'ün son 2 yılda
değil, son 1 yılda getirdikleri uygu-
lamalardır ki, bunlar dahi onların
yalanlarını ortaya çıkarmaya yeter.
Cumhurbaşkanı ve YÖK başkanı bu
yalanları yetmezmiş gibi, üniversite-
lere “ilerici” uygulamalar getirdikle-
rinden ve öğrenci haklarını savun-
duklarından bahsedebiliyor. YÖK
başkanı da, Cumhurbaşkanı da bu
konuda öyle pervasızlar ki öğrenciler
üniversitelerde demokratik haklarını
aradıkları gerekçesiyle okuldan uzak-
laştırılırken, gözaltına alınırken, onlar
kürsülerde demokrasi vaadlerinde
bulunabiliyor. 

YÖK başkanı konuşmasında işbir-
likçiliğini ve üniversiteleri tekellere
nasıl kiraladığını da anlatmaktadır.
“ABD, İngiltere, Almanya gibi ülke-
lerin yüksek öğrenim kurumlarının
toplum iş dünyası ve diğer kurumlarla
ciddi manada kaynaştıklarını ve bu
kaynaşma sayesinde, ülkelerinde refa-
hın arttırılması ve kalkınma adına çok

önemli katkılarda bulunduğunu” belir-
ten YÖK başkanı, tekellerin ve emper-
yalist şirketlerin hizmetine çalıştığı-
nı açık bir şekilde göstermiştir. YÖK
başkanı ülkenin refahının artmasından
bahsederken de gerçekte tekellerin
gelişmesinden bahsetmektedir. Fakat,
tekeller gelişirken, yoksullaşan halk,
onlar için önemli değildir. 

Konuşmasının devamında “Son
yıllarda yüksek öğretimde yaşanan bu
hızlı büyüme sayesinde öğrenci sayı-
sı artmış, okullaşma ve yerleşme ora-
nı yükselmiştir.” diyen YÖK başkanı
üniversite'den mezun olmuş ama iş
bulamayan binlerce öğrenciyi gör-
mezden gelmektedir. Üniversitelerde
öğrenci sayısı arttırılmıştır ama bu
öğrencilerden hiçbirine gelecek vaa-
dedilmemiştir. Çünkü; YÖK üniver-
sitelerde düşünmeyen, üretmeyen,
yoz, bireyci bir öğrenci profili yarat-
maya çalışmaktadır. Ülkemizde böy-
le bir gerçeklik olduğu sürece, üni-
versiteye giren öğrenci ne kadar faz-
la olursa olsun eğitimin ileri oldu-
ğundan söz edilemez. 

Sonuç olarak YÖK başkanının
“Uluslararası Yükseköğrenim Kong-
resi” ndeki konuşması yalanlardan ve
çarpıtmalardan ibarettir. Öğrenci genç-
lik YÖK'ün de, YÖK başkanının da
nasıl bir yapıya sahip olduğunu iyi bil-
mektedir. Bu nedenle de YÖK kurul-
duğu tarihten itibaren öğrenci gençliği
karşısında bulmuştur ve bulmaya da
devam edecektir. 

Gençliğin
Gündeminden

Yalanlar ve İnkar 
Gerçeği Değiştirmez

İspanya’da Gençlik Alanlarda

İspanya'nın başta Barcelona ve Madrid olmak üzere çeşitli kent-
lerinde süren gençliğin geleceksizliğe karşı gerçekleştirdiği eylemle-
rine polis saldırdı. Barcelona'nın Katalonya Meydanı'nda sabahlayan
gençler meydanın boşaltılması dayatmasını reddetti. Oturma eylemi
yapılarak direnişe geçildi. Polisin saldırısı sonucu 117 kişi yaralandı. 

15-16 Haziran Direnişi
ve DEV-GENÇ 
Türkiye tarihindeki en büyük işçi
eylemlerinden biri olan 15-16 Haziran
1970'te başlayan ve yayılan direnişler-
de, Dev-Genç'liler de yerlerini aldılar.
Direniş boyunca işçilerin yanından hiç
ayrılmadılar. Direniş bitene dek en önde
oldular. 

gençliğin 
tarihinden Öğrencilerden-Öğretmenlerden
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Hatay, Adana ve İzmir'de 
Nazım Hikmet, Ahmet Arif ve
Orhan Kemal anıldı

3 Haziran’da İzmir Karabağlar Cumhuriyet
Lisesi’nde Gençlik Federasyonu Liseli Gençlik
okul öğrencileriyle birlikte okulun konferans salo-
nunda Nazım Hikmet’i, Ahmed Arif’i ve  Orhan
Kemal’i anma programı düzenledi.

Program bir Liseli Dev-Gençli’nin hazırladığı slayt gösterileri izlen-
di. Okulun baskısına rağmen anma yapan  Liseli Dev-Genç’liler böy-
le programlar yapacaklarını, faşist disiplin yönetmenliklerinin onla-
rı engellemeyeceklerini söylediler. Grup Günışığı’nın şarkılarıyla
devam eden anmaya 120 kişi katıldı. 

Hatay’da 700 kişinin katıldığı anmada ise Özgürlükler Derneği
tiyatro topluluğu ‘Dilenci’ adlı skeci oynadı. Daha sonra Ahmet Arif’in
Vay Kurban ve Nazım Hikmet’in Zafere Dair şiirleri okundu. 

4 Haziran günü de Adana Halk Cephesi tarafından 25 kişinin
katıldığı “Haziran’da Ölmek Zor” etkinliğiyle Ahmed Arif,
Nazım Hikmet ve Orhan Kemal anıldı.

5 Haziran’da Ankara Nato Yolu Tekmezar parkında İdil-
can Kültür Merkezi Liseli Gençlik ve Ankara Gençlik Der-
neği'nin düzenlediği, şenlik gerçekleştirildi. Parkın hazır-
lanması için, saatler öncesinden parka giden gençler, sah-
nenin arkasına “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’li-
ler” pankartını astılar. 

Yozlaşmaya karşı ilki düzenlenen lise şenliği, saat
18.00'de şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ile başla-
dı.

İdilcan Kültür Merkezi Liseli Gençlik ve Ankara
Gençlik Derneği adına yapılan açıklamada, yozlaşmanın
en çok liseli gençleri etkilediği, uyuşturucu kullanımının
çocuk yaşlara kadar indiği ve uyuşturucu satan çetelerin
başında emniyet müdürlerinin, polislerin olduğu, gençli-
ğe sahip çıkılması gerektiği, gençliğe sahip çıkmanın ken-
di çocuklarına sahip çıkmak demek olduğu söylendi. Yapı-
lan açıklamada şöyle denildi: “Geleceğimize sahip çıkmak
için hep birlikte örgütlü bir şekilde mücadele etmeliyiz.

Bu yolda yürüme cüretimizi bu mahal-
lede bizlere bağımsız Türkiye bırakmak
için hücre hücre eriyerek şehit düşen
Özlem Durakcan ve Ayşe Başti-
mur'dan alıyoruz. Bağımsız ve özgür bir
Türkiye'yi kendi ellerimizle yaratalım.”
Yapılan konuşmanın ardından İdilcan

Kültür Merkezi gençliğinin oluşturduğu Mitralyöz Müzik
Topluluğu marşlarımız ve halaylarımızla şenliğe katıldılar.

Emperyalizmin, ülkemizdeki işbirlikçilerinin halkımızı
yozlaştırma çabalarına karşı gençliğin mücadelesini anla-
tan ÇHD Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı yaptı-
ğı konuşmada, gençliğin verdiği mücadelede, ailelerinin
çocuklarının yanında yer alarak onlara destek olması gerek-
tiğini, ancak bu şekilde kendi kültürümüzün sürekliliği-
nin sağlanabileceğini söyledi. 

Davul ve zurna ile halaylar çekilerek yozlaşmaya kar-
şı hep birlikte olmanın ilk adımı atıldı.

Erdal Bayrakoğlu ve Oğuz Boran da şenliğe katıldı.
Saat 22.30'da biten şenlik “Parasız Eğitim İstiyoruz Ala-
cağız, Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Gençliler, Mahir
Hüseyin Uluş Kurtuluşa Kadar Savaş, Kurtuluş Kavga-
da Zafer Cephede” sloganları atıldı. Yaklaşık 700 kişinin
katıldığı şenlik büyük bir coşku ile bitti.

Ankara’da l i se l i ler  700 kiş iy leAnkara’da l ise l i ler  700 kiş iy le

yozlaşmaya hayıryozlaşmaya hayır dedidedi

Samandağ Eğitim-Sen:
Eğitim en temel  haktır

Samandağ Eğitim-Sen 31
Mayıs’ta bir açıklama yaparak Para-
sız Eğitim istedikleri için tutuklanan

Gençlik Federasyonu üyesi Ferhat Tüzer ve
Berna Yılmaz’ın tutukluluğunu protesto edip
haklı taleplerini sahiplendiklerini belirttiler.
Eğitim-Sen Samandağ Şubesi yaptıkları açık-
lamada; “Biz Samandağ Eğitim-Sen olarak
bizi var eden temel değerlerden ve aynı
zamanda varlık koşulumuz olan parasız eği-
tim talebinin savunucusu olarak Berna
Yılmaz ile Ferhat Tüzer’in HAKLI VE
MEŞRU olan bu taleplerinin sonuna kadar
arkasında durduğumuzu ve bu talebi daha
gür ve kitlesel olarak dile getirmek ve
savunmak için elimizden gelen her tür
çalışmayı yürüteceğimizi belirtiriz” dediler. 

Ülkemizde Gençlik
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� 31 Mayıs 2011’de
sekizinci duruşması
yapılan linç davasında
mahkeme 3 linççiye 1 yıl 8
ay ceza verdi, ancak bu
cezalar ertelendi. 

� Linç davasında linçcilere
ceza verilmesi istisnadır;

� Bu bizim ısrar ve
kararlılıkla linç
saldırılarının ve
davalarının peşini
bırakmamamızın
sonucudur.

� Ancak linçcilere verilen
bu göstermelik cezalar
yine işbirlikçi AKP
iktidarını aklamaya
yöneliktir.

27 Aralık 2009’da “Ame ri ka De -
fol Bu Va tan Bi zim” kampanyasının
bildirilerini dağıtırken gözaltına alınan
arkadaşlarının serbest bırakılması için
imza masası açan Genç lik Der ne ği üye -
le ri  po li sin ör güt le di ği bir grup faşist ta-
rafından linç saldırısına uğramıştı. 

Bunun üzerine linç saldırılarını
protesto etmek isteyen Halk Cephe-
liler de 3 ve 9 Ocak 2010 tarihlerin-
de iki kez daha linç saldırılarına ma-
ruz kalmışlardı.

Linçcilere açılan dava linçcilerin
yargılanması konusundaki ısrarımız
sonucunda açılmıştır. 

2005’de Trabzon’daki linç saldırı-
sından sonra onlarca linç yaşandı.
Büyük çoğunluğunda linçciler hak-
kında bir soruşturma dahi açılmadı.
AKP iktidarı linçcilerini hep korudu.
Ancak biz de, linçcilerin yargılanma-
sı konusundaki ısrarımızı sürdürdük. 

Bu ısrarımız sonucu açılan Edir-
ne’deki linç davası, 31 Mayıs 2011’de
yapılan duruşmada sonuçlandı. Yargı-

lanan 3 sanık hakkında 1
yıl 8 ay ceza verildi. Linç-
çilere verilen bu cezalar,
başta Edirne Gençlik Der-
neği üyeleri olmak üzere
tüm Dev-Gençlilerin, Halk Cephelile-
rin ısrarının sonucudur.

AKP nin yargısı 
linçcileri korumaya 

devam ediyor
Linçcilere bu cezalar neye göre ve-

rildi? Şurası açık ki, linç grupları her
linç saldırısında öldürme histerisiyle
saldırmaktadırlar. Ancak bu saldırılar
polis tarafından örgütlendiği için
linçciler yine polis tarafından kontrol
altında tutulmuştur. 

Ölümlerin olmaması da AKP’nin
linç politikasının gereğidir. Nitekim
başka bir çok saldırıda, ölümler de ya-
şanmıştır. Edirne’deki linç saldırısında
da pekala ölümler olabilirdi. Mahke-
menin verdiği bu cezalar göstermelik-
tir. Linçleri aklamaya yöneliktir. Alçakça
insanları linç etmenin cezası bu mudur? 

Hayır. Linçciler alçakça, taam-
müden adam öldürmeye teşebbüs et-
mişlerdir. Linçcilere verilecek ceza-
lar da ona göre olmalıydı. Ancak
AKP, göstermelik cezalarla linçcile-
rini korumaktadır. 

Linçciler AKP’nin 
kullandığı bir avuç faşist 
güruhtur

AKP’nin linç güruhu: “Ame ri ka
De fol Bu Va tan Bi zim” diyen Genç-
lik Derneği üyelerine saldırırken
“Edir ne uyu ma va ta nı na sa hip çık”
di ye slo gan atarak Edirne halkını da
kışkırtmaya çalışıyordu. 

Kim vatanına sahip çıkıyor? Fa-
şistler mi? Onlar üç kuruşluk çıkar-
ları için her şeylerini satarlar. Faşist-
ler kim, vatana sahip çıkmak kim?...
Nerede şimdi o linç güruhu? 

Va ta nı na sa hip çık mak; “Kah rol -
sun Ame ri ka, Ya şa sın Tam Ba ğım sız
Tür ki ye” di yen le ri linç et mek mi dir?

Va ta nı na sa hip çık mak; “İn cir -
lik Üs sü Ka pa tıl sın” di yen le ri, “Ame -
ri ka De fol Bu Va tan Bi zim” diyen-
leri polis korumasında linç et mek
midir. 

Edirne halkı da bu gerçeği gör-
müştür ve tüm kışkırtmalara rağmen
Devrimci Gençliğe saldırmak bir
yana, sahip çıkmıştır. 

Devrimci Gençlik AKP polisinin
tüm gözaltı terörüne, tutuklamalara ve
linç saldırılarına rağmen “Ame ri ka De -
fol Bu Va tan Bi zim” demeye devam
ediyor. Edirne’de tüm yoksul halk
çocukları için parasız eğitim istemeye
devam ediyor. 

Linç saldırısına uğradıkları yerde
linçcilerin cezalandırılması için ADA-
LET istemeye devam ediyor. 

Gençlik Federasyonu’ndan öğren-
ciler, linçcilerin yargılandıkları mah-
kemenin öncesinde bir basın açıkla-
ması yaparak AKP’nin linççileri ak-
lamak için verdiği göstermelik ceza-
ları protesto ettiler.

Öğrenciler, yaptıkları açıklamada
şöyle dediler: 

“Biz bu ülkedeki emperyalist çı-
karların ve paylaşımların karşısına di-
kildik. İncirlik üssü ve daha bir çok
gizli ellerin ülkemizdeki varlıkların-
dan rahatsızlık duyarak bunların
karşısında dikilip yüzlerine karşı
“defolun” dedik. Aynı zamanda AKP
ve onun gibi bir çok faşist zihniyetin
karşısına dikilip hiçbir zaman mü-
cadelemizden vazgeçmeyeceğimizi
ve zafere kadar bunun böyle olaca-
ğını haykırdık.”

Edirne Linç Davası Sonuçlandı

Suçlu AKP iktidarıdır

3 Ocak 2010 Edirne



Suçlarımız çok. Suçlarımız çoook
büyük. Hep söylemişizdir, ülkemiz-
de ne zaman demokratikleşmeden
söz edilse, arkasından daha fazla
baskı, terör çıkar. Yine öyle oldu. Av-
rupa Birliği’ne uyum yasaları, de-
mokratikleşme paketleri derken, bir
baktık ki, ülkemizde “terör suçu”nun
kapsamı genişlemiş; devrimcilerin,
demokratların adeta attığı her adım
“suç kategorisi”ne sokulmuştur. 

Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de
TAYAD’lılara yönelttikleri tutukluluk
gerekçelerinden son olarak Okmey-
danı’ndaki tutuklamaların gerekçe-
lerine kadar, bakın nasıl bir tablo var
karşımızda: 

Kır mı zı ti şort giy mek, alın ban dı tak -
mak, şi ir oku mak, Mahir Çayan’ın
mezarı başında anma yapmak, has-
ta tutsakların tedavi edilmeleri için
eylem yapmak, AKP il binasına siyah
çelenk koymak, ideolojik(!) halay
çekmek, karikatür sergisi açmak,
Newroz’a katılmak, Gençlik Derne-
ği’ne gidip gelmek...

*

Suçun ve cezanın niteliğini yasal
olarak kim iktidardaysa o belirler.
Ama suçun ve cezanın bir de tarihsel
ve siyasal anlamı vardır ki, o anlamları
iktidar da olsanız değiştiremezsiniz. 

Bu demokratikleşme süreci de
baskının yaygınlaşması ve pekişme-
siyle sonuçlanmıştır. “Terör suçu”
tanımı genişletilmiş ve işte AKP ik-
tidarındaki bu tablo ortaya çıkmıştır.

Ya sa la rı ya pan on lar. Su çu ta rif
eden on lar. “Han gi su ça han gi ce za
uy gun dur?” öl çü yü be lir le yen on lar.
Yar gı yı ata yanlar on lar. 

Faşiz min ne za man ne yi suç sa -

ya ca ğı bel li ol maz. Her han gi bir dö -
nem de, her han gi bir olay da, bir sim -
ge ni te li ği ka za nan her şey suç sa yı -
la bi lir. Esas olan kit le le ri yıl dır mak ve
sin dir mek tir. Bu ama ca ulaşmak için,
en ak la gel me ye cek şey ler de suç ola -
rak ilan edi le bi lir. Dü ze nin ya sa la rı -
nın izin ver di ği şey ler bi le. Haliha-
zırda operasyonlar ve tutuklamalar da
böyle yürütülmektedir. 

Yu ka rı da sı ra la nan “suç”lar iş te bu
tür den dir ler. Dü ze nin ya sa la rın da
bun lar ser best tir; bir “hak” ola rak ta -
nın mış tır. Dev le tin po li si nin gö re vi
(ka ğıt üze rin de ki ifa de le ri esas ala cak
olur sak) bu hak la rın kul la nı mı nı gü -
ven ce al tı na al mak tır. 

Suç ve ce za her za man sı nıf sal bir
özel lik ta şı mış tır. Fa kat bu ra da sı nıf sal -
lı ğın öte sin de açık bir key fi lik söz ko -

nu su dur. Sis tem, yi ne ken di ya sa la rı nı
çiğ ne yen bir ko num da dır. Keyfilik de
burjuvazinin sınıfsal bir tavrıdır. 

As lın da ger çek şu ki, halkın mü-
cadelesini sindiremedikçe, “suç” tür-
lerini çoğaltmaktadırlar. Halk Cep-
heliler özelinde de, bu ül ke de ba ğım -
sız lık, de mok ra si ve sos ya lizm mü ca -
de le sin de yıl ma yan, vaz geç me yen
bir ka rar lı lı ğı tem sil et me miz nede-
niyle, durmaksızın suç icat edilmek-
te. Katlimize ve hapsimize sebep bu-
dur. Bu an lam da, ba ğım sız lık de mok -
ra si ve sos ya lizm için mi li tan ca mü -
ca de le eden le rin “gö zü nün üs tün de
ka şının ol ma sı” bi le suç  sayılabilir. 

*

Mesela, “suçu ve suçluyu övmek”
Yürüyüş dergisinin toplatılmasının
başlıca gerekçelerinden biri yapılır. 

Ancak eğer bir övülen varsa o,
kime göre, neye göre suçludur? Temel
soru budur?

Türk Dil Kurumu’nun toplum bi-
limleri sözlüğünde suç şöyle tanım-
lanır:“1- Toplumda haksız sayılıp
yazılı-yazısız kurallarla yasaklanan ve
yaptırımlara bağlanan davranış ve ey-
lem, 2- Devletçe yasalarla tanımlanıp
yaptırıma bağlanmış olan kurallara
aykırı davranış.”

Bu tanımlarda ortak olarak belir-
tilen şey yasalardır. Yasalara karşı çık-
mak suçtur. Peki, kimin yasaları?

Kim asıl suçlu onu belirlemek
için bunlara bakılmalıdır. 

Oligarşi faşizmi maskelemek ve
toplumsal muhalefeti dizginlemek
için demokrasicilik oyunu oynamak
zorundadır. Bu nedenle gerçekte is-
temediği halde pek çok yasal hak ta-
nımakta, yasalar çerçevesinde bunları

Suç Nedir? Suçlu Kim?

Haktan, Adaletten
Yana Hukukçular!

Barolar!
Bu tabloya daha fazla seyirci

kalamazsınız. 

Bunlar suç değildir diye
çıkmalısınız ortaya. Basın
açıklamalarıyla, panellerle,

bizzat bunlarla suçlananların
savunmalarını üstlenerek,
bu eylem ve etkinliklerin

meşruluğunu savunarak, adalet
ve meşruluk cephesinden bu

mücadeleye müdahil olmalısınız.
Sorumluluk üstlenmelisiniz. 

Her şeyi suç haline getiren
zulüm diktatörlüğünün
karşısında, haklar ve

özgürlükleri savunmalısınız. 

Suçu:

Kır mı zı 

Ti şort 

Giy mek

Suçu:
Şiir

Okumak

S uçu:
Alın Bandı

Takmak

Suçu:
Anma

Yapmak

Suçu:
Tutsaklara
Özgürlük
İstemek

Suçu:AKP’yi
Protesto 
Etmek
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“Atılan
gaz vücutta
yanma yapı-

yordu, nefes
alıp vermekte

zorlanıyorduk.
Gözlerde yanma vardı,

vücudun açık olan yerlerinde
yanma yapıyordu...”

“Hem yanıyorduk, hem de boğazımızı yakıyordu, ne-
fes alamıyorduk” 

10 Mayıs’ta, AKP’nin polisinin Okmeydanı’nda dev-
rimci-demokratik kurumlara saldırısında gaz bombasına
maruz kalan Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler, bom-
banın üzerlerindeki etkisini böyle anlatmışlardı. 

Gazın niteliği bilinmiyordu. Hala bilinmiyor. 

Diyebiliriz ki, 9 yıllık AKP iktidarında polis, hemen
hemen her  hak alma mücadelesine, 1 Mayıslar’a, hatta
futboldaki taraftar gruplarına kadar, gördüğü her kala-
balığa, her toplumsal olaya gaz sıkarak veya gaz bombaları
atarak müdahale etmeyi temel yöntemi haline getirdi. 

Polis, gaz maskeleri ile donatılmıştı nasıl olsa. İlk baş-
larda küçük sprey tüpleriyle sıkılan biber gazları, gide-
rek büyük tüplerle sıkılmaya başladı. Polis artık, yangın
söndürücü büyüklüğünde tüpler taşıyor. Yine tüfekle, elle
atılan, çok çeşitli gaz bombaları da eklendi polisin “top-
lumsal olaylara müdahale araçları”na.

Kendi halkına karşı bu kadar çok gaz kullanmak, halk
düşmanı olmanın dışında izah edilemez. 

Gaz bombası kullanmak öylesine “olağanlaştırıldı” ki,
polis, mahkemede fazla sırada bekletildiler diye, mahkeme
koridorlarını anında gaza boğabiliyordu. 

Daha çok... daha çok... ve daha etkili gaz bombaları

istiyor AKP’nin polisi. Stoklar zamanından önce tükeniyor,
boyuna yeni çeşitler ithal ediliyor... Bu, halka karşı, hak-
kını arayanlara karşı nasıl bir düşmanlıktır, nasıl bir ta-
hammülsüzlüktür? 

Polis, “kapalı yerlerde kullanılmaması gereken” bom-
baları, karşısındakinin kafasını tutup, gözünün, ağzının,
burnunun içine sıkıyor.  

Düşmanlık, bundan daha açık nasıl ortaya konulur? 

AKP’nin polisinin hiçbir sınırı, kuralı yoktur bu ko-
nuda. 1 Mayıs 2009’da Şişli Etfal Hastahanesi’ne, baş-
ka bir olayda bir ilköğretim okulunun bahçesine gaz bom-
baları atmaları, dernek ve sendika binalarına atılan, sıkılan
gazlar, bu kuralsızlığın göstergeleridir. Burjuva basın bile,
1 Mayıslar’da emekçilere sıkılan gazların yoğunluğun-
dan dolayı eski İstanbul Valisi Muammer Güler ve Em-
niyet Müdürü Celalettin Cerrah’a, “gazcı kardeşler”
ismini takmıştı. Fakat asıl “gazcı” olan AKP iktidarıdır.
Güler ve Cerrah gitmiştir ancak gaz bombaları tüm yo-
ğunluğuyla kullanılmaya devam edilmektedir.  

Polisin gaz bombası kullanması sonucunda, 1 Mayıs
2007’de 75 yaşındaki İbrahim Sevindik, Ekim 2009’da
İstanbul Taksim’deki IMF protestolarında İshak Kalvo,
27 Nisan 2010’da Diyarbakır Bismil’de Kazım Şeker, ve
son olarak 31 Mayıs 2011’de Artvin Hopa’da Metin Lo-
kumcu katledildi.

Düşmanı
Halk

AKP
Daha çok, daha çok gaz bombası
halk düşmanlığının nişanesidir
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suç saymamaktadır. Yasalara göre
dergi çıkarmak suç değildir. Dernek
açmak, anma yapmak, basın açıkla-
ması düzenlemek suç değildir. Ama
bu yasaları değiştiremeyen iktidar, fi-
iliyatta bu hakları kullandırtmamak
için her türlü engellemeye, teröre
başvurmaktadır. 

Bu nedenledir ki, devrimci, ileri-
ci güçler, eylemlerinde esas olarak
meşruluğu esas alırlar. Yasal hak var-
sa kullanılır, ama keyfi bir tutumla o
hak kullandırtılmıyorsa ona teslim
olunamaz. O durumda, yasalara uy-
mayan ama meşru eylemini yapanlar
değil, haklar ve özgürlüklerin KUL-
LANIMINI ENGELLEYENLER

SUÇLUDUR. 

Biz meşruluğumuzdan aldığımız
güçle, sürdürdüğümüz mücadele ile,
1 Mayıs’ta olduğu gibi, yasaların
değiştirilmesini de sağladık. Eylem-
lerimizin meşruluğunu fiilen kabul
ettirdik. Düşünce ve örgütlenme öz-
gürlüğümüzü genişlettik. 

Bugün bunları suç ilan etmek,
gayri-meşrudur. Kendi yasalarında
olan hakları kullandırtmamaları, gay-
ri-meşrudur. 

Hiçbir yasa gerçeklerden ve hak-
lılıktan daha güçlü olamaz. Fiili ola-
rak uygulamak istemese de yasaları-
na koymak zorunda kaldığı demok-

ratik haklar, devrimcilerin ve halkın
uzun yıllar süren mücadeleleri sonu-
cu elde edilmiş, bedeli ödenmiş olan
haklardır. Bunları kullanmakta sonuna
kadar ısrarcı olacağız. 

Oligarşinin polisinin ve mahke-
melerinin bugün bunları suç ilan et-
mesi bir şey ifade etmez. Onların hiç-
biri suç değildir. 

Suç, bu meşru hak ve özgürlükleri
SUÇ İLAN etmektir. 

Suçlu, yukarıda sayılanları SUÇ
İLAN EDENLERDİR. 

Suçlu, devrimcileri, ilericileri,
vatanseverleri bu tür suçlarla yargı-
lamaya kalkışanlardır. 



Tutsakların kanı var ellerinde! Bundan
tam 11 yıl önce, katliam ordusunun başında
zafer(!) çığlıkları atıyor, hapishaneleri
kurtardığını ilan ediyordu.

Katil Hikmet Sami Türk, 11 yıl
sonra bir koruma ordusu ile seçim çalış-
ması yapıyor Ankara’da DSP adına! 

Bir katil, bir halk düşmanı olduğunu el-
bette gizlemeye çalışıyor seçim propa-
gandalarında. Ama boşuna bir çaba.

O her köşe başında korkuyla irkiliyor.
Girdiği her sokakta ürperiyor. Katillerin
unutulmayacağını, asla bağışlanmayaca-
ğını çok iyi biliyor!

Dinle Hikmet Sami Türk! 

Onların üzerinde “bir şey” olsun ya da
olmasın; hapishanelerde zulmettiğin her
tutsak, öfkesiyle, hesap sorma isteğiyle
sana karşı bir Didem Akman’dır. Bir re-
formist bile, bir adli tutuklu bile, seni bir
kaşık suda boğmaya hazırdır. Hiç yolu yok,
tutsakların bu haklı öfkesinden kurtula-
mayacaksın.

“Beni hatırladınız mı?”
“Kolumu koparttınız!”
Burdur Hapishanesi’nde bir saldırı sı-

rasında kepçeyle kolu kopartılan Veli Sa-
çılık, seçim çalışmalarını sürdüren Hikmet
Sami Türk’ten hesap sordu!

Türk’e, “Beni hatırladınız mı?” diye
soran Saçılık, Türk’ün “Hatırlayamadım”

demesi üzerine, “Kolumu koparttınız,
nasıl hatırlamazsınız, hatırlamanız lazım.
Burdur’u ben hiç unutmuyorum, koptu
kolum, çöplükte bulundu.” dedi. Türk ise
“Benimle ilgisi yok!” diyerek saldırıdaki
sorumluluğunu gizlemeye çalıştı.

Parçalanıp, çöpe atılmıştı Veli Saçı-
lık’ın kolu. Ve bir köpeğin ağzından aldı-
lar o kolu. Hikmet Sami Türk, böyle bir
zulmün sorumlusuydu.

“Sen doğa katliamını bırak, 
insan katilamının hesabını ver!”
H. Sami Türk, günlerdir Ankara giri-

şinde çadırlarda Ankara’ya girebilmek
için direnişlerini sürdüren ve kendilerini
“Büyük Anadolu Yürüyüşçüleri” olarak
adlandıran çevreci grupları da seçim ça-
lışmaları çerçevesinde “ziyaret” etmeye
kalkıştı. Kalkıştı çünkü, o ziyaret gerçek-
leşemedi. 

Bir düzen politikacısı gibi nutuk atacak,
şirin gözükecek, oy isteyecekti. Ancak hiç
konuşturmadılar katili. Katlettiği tutsakların
hesabını sordular. “Sen doğa katliamını bı-
rak, insan katliamının hesabını ver” de-
diler. 

Nereye giderse gitsin, bir katil olduğu
hep söylenecek!

Nereye giderse gitsin! Hep karşısına Di-
dem Akmanlar’ın çıkacağı korkusuyla ya-
şayacak!

Tecrit
ve

işkence
devam 
ediyor!

TAYAD’lılar
AKP’nin
zulmüne
sessiz  

kalmıyor!
SUSMUYOR!

Hikmet Sami Türk!
Her yerde karşında bir 

Didem Akman bulacaksın!

TAYAD'lı Aileler, 3-4 Haziran günle-
rinde İstanbul Mecidiyeköy’de Metrobüs
durağında masa açarak tecriti halka anlat-
tılar. İmza topladılar.

“Tecrit ne?” diye soranlara tecrit an-
latıldı. Hapishanelerde katledilen tutsakların
sorumlusunun halk düşmanı AKP iktida-
rı olduğu belirtildi. 

4 Haziran’da açılan masada seçimler-
le ilgili bildiriler de dağıtılarak, seçimle-
rin halkın hiçbir sorununu çözmeyeceği çö-
zümün mücadeleden geçtiği söylendi.“Tecrit ne?”
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Hücre gözükmeyecek... 
Hücrede tek başına olunduğu, yani tecrit hissi verecek

fotoğraf da yasak... Hücredeki nemli, küflü bölümlerin fo-
toğrafını çekmek de yasak... Kameraların fotoğrafları yasak... 

Yasak, yasak, yasak... Yalnız “tecrit”in özgürlüğü var
orada... 

Bu fotoğraf yasakları, gazeteci ve milletvekili adayı
Tuncay Özkan’ın Silivri Hapishanesi’nde fotoğraf çek-
tirmek istemesi üzerine gündeme geldi. 

Tecrit üzerine açıklamalar yaptılar, Özkan ve
Balbaylar... Tecrit üzerine yazılar yazdılar onların düzen
basınındaki arkadaşları... 

Bu küflü, bu nemli, bu yapayalnız koşullarda insan-
ları yaşatmanın işkence olduğunu yazdılar. Yazmaları
iyiydi, en azından arkadaşlarını sahiplenmeydi ama çok
önemli, çok vahim eksiklikler vardı hep bu yazılarda.  

Eksik 1: O tecrit, ülkemizin hapishanelerinde yeni
yaşanmaya başlanmamıştı. 2000 yılının 19 Aralık’ından
bu yana o tecrit altında yaşayanlardan söz etmiyorsanız,
sizin tecrite karşı çıkışınız, tutarlı bir demokratlık, tutar-
lı bir insan hakları savunuculuğu değildir. Bunun adı
“benim arkadaşım tecrit edilmesin, ama devrimciler tec-

ritte inim inim inlesin, ölsün...” demektir ki; hangi
demokratlığa sığdırılabilir böyle bir tavır?

Eksik 2: O tecrit hücreleri gündeme getirildiğinde,
tüm tutsaklar ve tutsak yakınları o hücrelere karşı çıkar-
ken, arkadaşları Tuncay Özkan, katil bir bakanla, Sami
Türk’le el ele vermiş, hücrelerin reklamını yapıyor,
onların nasıl lüks odalar olduğunu kanıtlıyordu.  Ve
çok çarpıcıdır; o zaman Tuncay Özkan’ın elindeki
kamera da, F Tiplerinin “kötü” yanlarını gizliyor, masa-
nın üzerindeki naylon çiçeklere zum yapıyordu!

Tuncay Özkan’ın ve onun yaşadıklarından hareketle
bugün tecriti yazıp ona karşı çıkanların, bu çarpıcı olaya
dair söyleyecekleri bir cümle yok mudur? Bizce olma-
lıdır. 

Eksik 3: Bugün tecrit zulmünün, hücrelerdeki tecrit
işkencesinin uygulayıcısı, AKP iktidarıdır. Ancak AKP
iktidarı tek değildir bu konuda. Bugün Balbaylar’ın mil-
letvekili adayı olduğu CHP, tecrit işkencesinin ortağıdır.
Savundukları Ecevit ve DSP tecrit katliamının mimarla-
rı arasındadır. Savundukları ordu, tecrit katliamının
birinci dereceden sorumlusu ve uygulayıcıları arasında-
dır. Onları da eleştirmeden, mahkum etmeden, tecrite
karşı tutarlı bir tavır alınmış olunmaz. 

*

Tecritin ne kadar acımasız olduğuna dair örnekleri 11
yıl sonra anlatıyor bazıları. Biz 11 yıldır bunları anlata-
bilmek için defalarca öldük. Tecrit işkencedir gerçeği-
ni anlatmaktı öncelikli amacımız. Ama demokrasinin ol-
madığı, faşizmle yönetilen bir ülkede, gerçeği anlatabil-
mek, sesini duyurabilmek, ölerek mümkündü bazen. Biz
de öldük. 

Ölümlerimizi ve hala süren tecriti duymayanlar, duy-
mazdan gelenler, tecrit devrimcilere uygulansın ama dü-
zen güçlerinin “kendi içlerinde” uygulanmasın di-
yenlerdir ve onlar zulmün saflarındadırlar. Çıkın zulmün
saflarından. 

Seçimler için resim çektiren bir başka tutuklu, Musta-
fa Balbay’dı. Balbay, kitapların arasına uzanıp poz vermiş.
Balbay’ın o pozu verebilmesi bile, bizim 122 kez ölmemizin
sonucudur. O pozu verebilmesi, bizim, F tiplerinin açılışından
itibaren 5-6 yıl boyunca kesintisiz gördüğümüz işkencelerin
sonucudur. Katıdır ama gerçek budur.

Devrimci tutsaklar 19 Aralık 2000’den bu yana, F Tip-
lerinin hücrelerinde  direniyor ve üretiyorlar. Bir veya üç
kişilik hücrelerde, tecritin fiziki, psikolojik etkileri nasıl
en aza indirilir, devrimci tutsaklar, bu konuda müthiş bir
irade ve yaratıcılık sergilediler. Düşmana hiçbir noktada
boyun eğmezken, taleplerini adım adım kabul ettirdiler.
Tecrit altında onuruyla, düşünceleriyle, siyasi kimlikleriyle
yaşamanın destanını yazdılar ve yazmaya da devam edi-
yorlar.

TUTUKLAMALARDAKİ keyfiyeti
ve zalimliği, birkaç gazeteci ve bir
kaç generalin Silivri Hapishanesi’ne
atılmasıyla FARKEDENLER!

TECRİTİ, “ünlü” kişilerin tek kişi-
lik hücrelere atılmasıyla KEŞFE-
DENLER!

Açın gözlerinizi; 19 Aralık
2000’den bu yana tecrit hücrelerin-
de tutulan devrimcileri görün. 

Açın kulaklarınızı; devrimcilerin 11
yıldır anlattıklarına kulak verin. 

Tecrite karşı 11 yıldır sürdürülen
mücadeleyi ve TAYAD’lı Ailelerin
daha yeni başlattığı “Biz doğurduk
tecrite ezdirmeyeceğiz” kampan-
yasını görün... 

Tecrite karşı mücadeleyi devrimci
tutsaklardan ve devrimci tutsak
yakınlarından öğrenmeliyiz. Onların
direniş tarihinde bu konuya dair tüm
soruların cevapları verilmiştir. 

Tecritte Nasıl Diri Kalınır? Tecrite Karşı Nasıl Mücadele Edilir?

KAZANIMLARIMIZI CÜRETLE BÜYÜTECEĞİZ!

12 Haziran
2011

25

Yürüyüş

Sayı: 272



24 Aralık’ta Yürü-
yüş dergisinin teknik
işlerinin yapıldığı
Ozan Yayıncılık’a ya-
pılan polis baskınında
gözaltına alınıp tu-
tuklanan Yürüyüş ça-

lışanı Kaan Ünsal ile yaptığımız rö-
portajı yayınlıyoruz:

Yürüyüş: Basın özgürlüğünü
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ünsal: Ülkemizde basın hiçbir
dönemde özgür olmadı. Siyasi ikti-
darlar sansür kurumları, yasaları,
mahkemeleri basını denetim altında
tutmaya çalışır, yetmediği yerde eko-
nomik yöntemlerle kendine bağlatır.
Bugünde basın özgür değildir. Özel-
likle devrimci sosyalist basının üze-
rinde baskılar yoğundur. Mahkeme
kararları ile toplatma, kapatma, para,
hapis cezaları bir yana bu ülkede ga-
zete büroları bombolarla yakılmış,
muhabirler, yazarlar, gazete dağıtı-
cıları katledilmiştir. Örneğin; dergi-
miz Yürüyüş’ün hemen her sayı ha-
kında basın savcılıklarınca soruş-
turma açıp toplatma - kapatma mil-
yarlarca lirayı bulan para cezaları ve
hapis cezaları verilmektedir. Yine
Yürüyüş’ün devamcısı olduğu basın
alanındaki  25 yıllık geleneğin için-
de yer alan dergilerimizin büroları de-
falarca basıldı. Çalışanlarımız göz-
altına alınıp, tutuklandı.   Dergilere,
kitaplara el konuldu. Özellikle Ana-
dolu’daki bürolarda gözaltına alı-
nıp tutuklanmayan muhabirimiz yok
gibidir.

Yürüyüş: Burjuva basın hak-
kında ne diyorsunuz?

Ünsal: Burjuva basının 2. Payla-
şım Savaşı’nda Nazi destekçisinden,
12 Eylül döneminde cunta yaltakçılı-
ğına uzanır tarihleri. Bugün “12 Ey-
lülcüler yargılansın" diye yazanlar, 12
Eylül döneminde Kenan Evren'in iş-
kencelerine, katliamlarına yazdıkla-
rıyla ortak oluyorlardı.  Bugün de bur-
juva basın AKP iktidarının "yazın",
"yazabilirsiniz" dediklerinin  dışına

çıkamaz. "Demokratların" , "basın
özgürlüğü" söylenenlerin sırrı budur.
Ahmet Şık, Nedim Şener'in tutuk-
lanmasıyla birlikte Alman papaz Mar-
tin Niemolleri anarak , "basın özgür-
lüğü" ne sahip çıkanların  çoğu dev-
rimci-sosyalist basın üzerindeki terö-
rü, baskıyı görmezden geliyor. Dört ay
önce  basılan Ozan Yayıncılık’tan
tutuklanan Yürüyüş çalışanları gün-
demlerinde yoktur.  Hatta yazdıklarıyla
iktidarın devrimcilere-sosyalistlere
saldırılarına zemin hazırlıyorlar.
Asıl istedikleri kendilerine dokun-
durulma ihtimalinin ortadan kaldırıl-
masıdır. Gerçek anlamda basın öz-
gürlüğü talepleri yoktur. 

Yürüyüş: Devrimci basını de-
ğerlendirir misiniz? 

Ünsal: Ülkemizde devrimci, sos-
yalist basın, basının yüzakı, onuru-
dur. Burjuva basınının egemenlerle
girdiği çıkar ilişkilerine karşı  halk-
tan yana emekçilerin sesi soluğu ol-
muştur. Halkın sesi olmasının, halk-
tan yana tavır almasının bedelini
ödemiştir. Burjuva basının kirli, iş-
birlikçi tarihine karşı devrimci basın,
halkın değerlerini sahiplenmesinin,

faşizme karşı direniş geleneklerini ya-
ratmanın onurunu taşımaktadır. İkti-
darla, emperyalist, işbirlikçi tekellerle
bir sorunu olmayan burjuva gazete-
lerinin "basın özgürlüğü" mücade-
lellerinde yer almadıklarını görüyo-
ruz. Basın özgürlüğü mücadelesi ve-
renler, yüzü halka dönük aydınları-
mız, devrimci-sosyalist, yazar çi-
zerlerimiz olmuştur. Bugün basın
özgürlüğü anlamında kullanabildi-
ğimiz ne varsa Sabahatin Ali’ler, Rı-
fat Ilgaz’lardan, Engin Çeber’e,
Bülent Ülkü’ye canımızla kanımız-
la on yıllarca süren tutsaklıklarla
ödediğimiz bedellerin sonucudur. 

Yürüyüş: Dergimiz Yürüyüş
hakkındaki düşüncelerinizi alabilir
miyiz?

Ünsal: Türkiye haklarının em-
peryalizme ve oligarşiye karşı yü-
rüttükleri bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm mücadelesinde önemli bir
mevzidir. Halkın , devrimcilerin se-
sidir. Emperyalizm ve uşaklarının zu-
lüm ve katliamları, sömürüleri kar-
şısında halkın tarafındadır. Sistemin
ürettiği yalanların, demagojilerin
karşısında gerçekleri halkımıza ulaş-
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Röportaj

Kaan Ünsal

“Devrimci basın halktan yana
olmanın bedelini ödüyor”

Antalya: 3 Haziran’da  Attalos
heykeli önünde yapılan eylemde
Antalya Özgürlükler Derneği baş-
kanı tutsak Mehmet Ali Uğurlu ve
Yürüyüş dergisi çalışanları için öz-
gürlük istendi. Ayrıca Elazığ, Ma-
latya ve Dersim’de Halk Cephesi
üyelerine yönelik polis baskınları ve
gözaltılar protesto edildi. 30 kişinin
katıldığı eyleme DHF ve Halkevi de
temsilci düzeyinde destek verdi.

Malatya: 2 Haziran’da  Yeşilyurt
Caddesi’nde önlüklerle Yürüyüş der-
gisi tanıtımı ve satışı yapıldı. Seçimin
değil devrimin tek çözüm olduğunun
anlatıldığı   iki buçuk saat süren ta-

nıtımda 29 dergi halka ulaştırıldı.

Adana-Seyhan: Mıdık- Hadırlı
yolu üzerinde 2 Haziran ‘da Yürü-
yüş dergisinin tanıtım ve satışı ya-
pıldı. İki saat süren tanıtımda 17 der-
gi  satıldı.

Mersin: 3 Haziran’da  Yenişehir
ilçesinde yapılan tanıtım ve satışta
AKP iktidarının  saldırıları anlatıl-
dı.  Yapılan tanıtım ve satışta 23 der-
gi halka ulaştırıldı.

Dersim: 2 Haziran’da  Hozat’ta
yürüyüş dergisinin tanıtımı ve satı-
şı yapıldı. Yürüyüş önlükleri ile çı-
kılan tanıtımda 30 dergi satıldı.

Saldırılarla, gözaltı ve tutuklamalarla 
düşüncelerimizi değiştiremezler



tırmanın en önemli aracıdır. Ege-
menlerin halka, devrimcilere karşı yü-
rüttüğü psikolojik savaş karşısında be-
deli ne olursa olsun gerçekleri yaz-
manın garantisi güvencesidir. Dev-
rimci basında 25 yıllık tarihin gele-
neğin devamcısıyız. 25 yıldır doğru-
dan, haklıdan, adaletten yana tavır al-
manın bedellerini ödüyoruz. Bedeller,
koşullar ne kadar ağır olursa olsun
gerçekleri ısrarla, karlılıkla yazmaya
devam ettik. Kanımız, canımız pa-
hasına burjuvazinin yoz-çürümüş
kültürüne, sistemine karşı halkın de-
ğerlerini, saflığını-temizliğini sa-
vunduk. Türkiye halklarının gelece-
ğe umutla bakmasında, umudu bü-
yütmesinde devrimin, sosyalizmin
sesi olmaya devam edecektir Yürüyüş.

Yürüyüş: Bir süredir tecrit hüc-
relerindesiniz. Tecriti anlatır mısınız?

Ünsal: Burjuvazi, zulüm-sömürü
düzenine karşı mücadele etmeyen,
haklarını aramayan, sosyalizmi umut
olarak görmekten uzaklaşmış bir halk
istiyor. Devrim umudunun yok edil-
mesi için devrimcilere saldırıyor.
Katlederek, tutsak ederek etkisizleş-
tirmeye çalışıyor. Ama katlederek, tut-
sak ederek tamamen yok edemeye-
ceğinin, sonuç alamayacağının far-
kında. Bunun için, tutsak ederek "öz-
gürlüğü" elinden aldığı devrimcilere
nedamet getirmeye, değerlerinden
vazgeçirmeye çalışıyor. Nedamet ge-
tirmenin, sosyalizme inancın, dev-
rimci coşkunun yokedilmesi için tut-
saklara yönelik saldırı aracı tecrittir.

Devrimcileri düşünemez, üretemez
hale getirmenin aracıdır tecrit. Tek ya
da üç kişilik hücrelerde bencilce,
düşünceleri, umutları, özlemleri hal-
kından, yoldaşlarından ayrı düşmüş,
dünyası kendinden başlayıp, kendin-
de biten, yoz bireyler yaratmanın
aracıdır tecrit. Önce fiziksel mekan
daraltılır, hücrelere atılır. Sonra zi-
yaretçileri ile görüşmesi, mektup al-
ması, dergi, kitap okuması koşulları
bağlanır.  "Uyumlu" pişman olursa,
örgütlü kimliğinden uzaklaşırsa bun-
ları kullanabilir. Sağlık, beslenme, gi-
yinme, haberleşme gibi tutsakların en
temel hakları idarenin keyfine kal-
mıştır. Her hak yaptırım aracıdır.

Halkımız, "yanlızlık Allaha ma-
sustur" der. Acımızı, sevincimizi,
üzüntümüzü, mutluluğumuzu, coş-
kumuzu, derdimizi yoldaşlarımızla ,
doslarımızla paylaşmak , konuşmak
ister. Tecrit en temelinde bu insani
paylaşımı engellemektedir. Tecritte
derdini, kederini, acını kendi ken-
dine yaşarsın. Yoldaşlarınla iki bar-
dak çayın eşliğinde sohbet edemez,
ağız dolusu gülemezsin. Hasta oldu-
ğunda yardım edemez; acılı, kederli
anlarında destek olamazsın. Bunla-
rın yarattığı  birikim zamanla iş-
kenceye dönüşür. Fiziksel ve ruhsal
rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bu rahat-
sızlıklar tedavi edilemez. Yavaş ve sis-
temli bir şekilde çürümeyi, sessiz
bir ölümü getirir. Bu nedenle hapis-
hanelerdeki  son on yıldaki 1758 ölü-
mün sorumlusu tecrittir. Tecritte ıs-
rar eden siyasi iktidardır.

Yürüyüş: F Tipi tecrit hücrele-
rindeki bir tutsak için mektubun
anlamı nedir?

Ünsal: Tecritte yoldaşlarımızla,
doslarımızla sohbetin, duygularımı-
zı  düşüncelerimizi paylaşmanın, üre-
timlerimizi değerlendirmenin en
önemli aracıdır mektup.  Tutsaklar
için mektup, dünyaya açılın bir
penceredir.  Mektupla gelen  bir
dost selamının, dost elinden çıkmış
bir "merhaba"nın değerini en iyi
tutsaklar bilir. Bu nedenle de ha-
pishane idareleri mektupları di-
siplin kurulu kararlarıyla  sansür-
lüyor. İmha ediliyor, kaybediliyor,
verilmesi geciktiriliyor ya da en-
gellemek için ellerinden geleni
yapıyorlar. 

Yürüyüş: F Tiplerinde daya-
nışma deyince bize ne anlatmak is-
tersin?

Ünsal: Dayanışma halkımızın
temel değerlerinden biridir. Zulme,
tecrite karşı mücadele ederken
gücümüzü ortaya koymanın, eli-
mizdeki imkanları etkili bir şekil-
de kulanmanın yolu dayanışmadan
geçiyor. Birlikte hareket edebil-
menin, ortak bir soruna karşı bir
araya gelmenin, sonuç alabilmenin
önünü dayanışma açıyor.  Göz al-
tına alınıp tutuklandığımız gün-

den bu yana kendimizi hiç yalnız
hissetmedik. Yoldaşlarımızın, dost-
larımızın desteğini hep yanımızda
bulduk yapılan her gösteri, dağıtılan
her bildiri, açılan her pankart, gön-
derilen her mektup, kitap, her selam
ile birlikte düşünce ve örgütlenme öz-
gürlüğümüze sahip çıktık. 

Yürüyüş: Örgütlenme özgürlüğü
için ne diyorsunuz?

Ünsal: Tarihsel olarak miadı dol-
muş iktidar zayıftır, korkaktır, çaresizdir.
Devrimcilerin, halkın sömürüye, zul-
me, haksızlıklara karşı mücadelesini,
adalet arayışını bastıramadıgı, sindi-
remediği, yok edemediği için perva-
sızca saldırıyor. Halkın mücadelesi,
devrimcilerin öncülüğünde gelişen
halkın örgütlü mücadelesi karşısında
baskı-zordan başka yapacak birşey
bulamıyor. Bu nedenle halkın, emek-
çilerin yaşadığı, örgütlü olduğu ma-
hallelere baskılar yapıyor, devrimcile-
ri komplolarla tutukluyor.  Bu saldırı-
lar boşunadır. Bu saldırılarla istedikleri
sonuca ulaşamayacaklar.  Örgütlenme
özgürlüğünü bedeller ödeyerek ka-
zandık. Yine direnerek, bedelleri öde-
yerek korumakta da kararlıyız. 
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Yürüyüş çalışanlarına ve
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Oligarşi halkı aldatarak seçim
oyununu sürdürüyor. Düzen partile-
ri, seçim kampanyasını kitleler için
daha çekici ve etkileyici hale getirmek
için her türlü yöntemi deniyorlar.

Meydanlara kalabalıkları toplamak
için büyük reklam kampanyaları yü-
rütülüyor. Bununla da yetinilmeyip
belediyeler, valilikler, devlet kurum-
ları seferber ediliyor. Halkı meydan-
lara çekmek devletin ve tüm düzen
partilerinin adeta “kutsal” görevi. 

Düzenin basını, TV’leri adeta
“tam kapasite” seçim oyunu için kul-
lanılıyor. Tabii en fazla da iktidar par-
tisi AKP kullanıyor. Ama her şart
altında çözüm olarak halkın karşısı-
na sandık çıkarılıyor. Halk, sandık-
tan başka bir çözüm düşünmesin,
düzen partilerinden başkasını gör-
mesin istiyorlar.

Halkın, kendi sorunlarını ancak
devrimin ve devrimci kadroların çö-
zeceği gerçeği ile yüzleşmemesi için
her yola başvuruyorlar. Yalanları,
vaatleri, şehir şehir dolaşıp mitingler
yapmaları, halkı düzene daha çok bağ-
lamaya yöneliktir. 

Sandığın içindekiler ve 
sandığın dışındakiler

Sandık, belki tek başına bir isim,
bir semboldür ama bir tercihtir de
aynı zamanda. Özellikle sandık kar-
şısında tutum belirlemek, siyasal bir
tercihe denk düşmektedir.

Onun için şu soruyu soracağız;
Sandık karşısında hangi tavrı alı-
yorsunuz? Sandığın içinde mi, san-
dığın dışında mısınız?

Eğer, sandığı bir çözüm olarak gö-
rüyorsanız, sandığın içinde olmayı ka-
bul ediyorsanız, sandığın içindekile-
re bakmalıyız. Sandığın içindekiler
asıl olarak tercihin ne olduğunu da
gösteriyor.

Sandığın içini tercih etmek, oli-

garşinin seçim oyununa katılmak,
faşizmin saldırılarını meşrulaştır-
maktır. 

Sandığın içini tercih etmek, fa-
şizmin saldırılarını, gözaltı terörünü,
işkence ve katliam politikalarını gör-
mezden gelmektir. Saldırılarının üs-
tünü “demokrasicilik oyunu” ile ka-
patmasını teşhir etmemek, boşa çı-
karmamaktır.

Sandığın içini tercih etmek, oli-
garşinin işkence, işbirlikçilik, açlık,
yoksulluk saldırıları karşısında tavırsız
kalmaktır. En önemlisi de bu koşul-

larda seçim oyununda yer almak,
halkın aldatılmasına ortak olmaktır.
Halkın düzene dair beklentilerini
güçlendirmektir. Halkın gerçek çö-
zümün devrim ve devrimci kadrolarda
olduğu gerçeğini öğrenmesini, bunu
bilince çıkarmasını istememektir.

Bu politika, halka, devrime, dev-
rimci kadrolara değil, düzene, düze-
nin kadrolarına güvenin demektir.

Kendini inkardır. 

Bu düzeni güçlendirmek, düzene
kan taşımaktır. Mevcut koşullar al-
tında sandığın içi, tek kelime ile dü-
zendir. 

Halkımız ve tüm ilerici, devrim-
ci güçler, emekçiler, emekten yana
tüm kesimler, burjuvazinin seçim
oyununun bir parçası olmamalıdırlar.
Sandığın içinde değil, dışında yer al-

malıdırlar. Türkiye halklarının ulusal,
sosyal, sınıfsal tüm sorunlarını dev-
rim çözer, devrimci kadrolar çözer.
Türkiye halklarının sorunlarını
omuzlayacak, o yükü karşılıksız üst-
lenecek ve onları çözüme götürecek
yalnızca devrimin kadrolarıdır.

Devrimcilerin, halkın çözümü
sandığın dışındadır. O nedenle doğ-
ru tutum, sandığın dışında kalmaktır.
Sandığın çözüm olmadığını halka
bıkmadan, usanmadan yeniden, tek-
rar tekrar anlatmaktır.

Halkın sorunları dağ 
değil, çözülmez değildir!

Oligarşinin, “çok partili sistem”
diyerek, sömürge tipi faşizmi gizle-
diği dönemin ilk seçimlerinden,
1946’dan günümüze kadar 65 yıl
geçti. 65 yıl boyunca, onlarca düzen
partisi kuruldu. 

İktidarlar el değiştirerek, bir düzen
partisinden başka bir düzen partisine
geçti. Düzen partilerinin isimleri, li-
derleri değişti. Başbakanlar, bakanlar,
isim olarak değişmekle birlikte, iş-
birlikçilikleri, halk düşmanlıkları
aynı kaldı. Halkın deyimiyle, “eski
tas, eski hamam” dı. Değişen bir şey
yoktu.

Genellikle de bu yıllar boyunca ik-
tidarlar, düzenin sağında yer alan
anti-komünist, gerici ve faşist çevre-
lerin elindeydi.

Aradan 65 yıl geçmesine karşın,
halkın hiçbir sorununu çözmemiş-
lerdir. Halkın sorunlarını çözmek bir
yana halka zulüm uygulamakta ade-
ta birbirleriyle yarıştılar.

Defalarca görüldüğü ve kanıtlan-
dığı gibi ne oligarşinin düzen partileri
ne de oligarşinin kadroları halkın
hiçbir sorununu çözemez, çözme-
miştir.

O zaman halk, on yıllarca, yüz-
yıllarca bu köhne düzenin esareti al-

Sandığın içinde düzene ortak olmak var!
Devrimci alternatif, devrimci 
çözüm, sandığın dışındadır!
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tında yaşamaya mahkum mu ola-
caktır? Ya da halkın yoksulluğu bir zo-
runluluk mudur? 

Kuşkusuz böyle bir zorunluluk
yoktur. Halkın yoksulluğu bir kader
değildir. Ve halkın sorunları da ilele-
bet çözümsüz kalmayacaktır. Bunu
söyleten, elbette devrimci hareketin
varlığı, mücadelesi ve programıdır.
Kadrolarıdır. Zira oligarşinin çöze-
mediği, çözmek istemediği her soru-
nun çözümü, devrimde vardır. Dev-
rim  sorunları çözecek güçtedir.

Oligarşinin, işbirlikçi tekellerin
ucuz iş takipçisi olan, emperyalist te-
kellerin ne kadar pis işi varsa onları
çözmek için uğraşan, halka düşman
kadroları, halkın sorunlarını çözme-
ye aday olamazlar. 

Halka hizmet etmek, halkın acı-
larına ortak olmak, yaralarına pan-
suman olmak için parti kurup, mec-
lise taşınmıyor düzen partileri ve
kadroları. Halk için değil, kendileri-
ni seçtiren işbirlikçi tekeller, kendi-
lerine destek veren emperyalistler
için enerjilerini ortaya koydular.

Oligarşinin partileri ve kadroları,
seçim dönemlerinde halkın sorunla-
rını çözmek için değil, kullanmak için
seferber olurlar. Karşılıksız, çıkarsız,
çıkarları olmadan tek bir adım at-
mazlar. Yine öyle olmuştur. 

Sorunu biz çözeriz!
“Halkın katılımını, halkın yöne-

timini esas alan;

Emeğe ve emekçiye değer veren,
halkın çıkarlarını, bağımsızlığını,
özgürlüğünü asıl varlık nedeni ola-
rak gören;

Kaynağını halktan, halkın talep-
leri ve çıkarlarından, tarihsel haklı-
lığından ve halkın, Osmanlı’dan bu
yana yüzyıllardır sürdürdüğü müca-
deleden alan bir anayasadır.” (Halk
Anayasası Taslağı, Halk Cephesi, 5.
Baskı)

Halk Anayasası Taslağı, bizim
sorunlara yaklaşımımızın temelini
ortaya koymaktadır. Halkın sorunla-
rını hem de Osmanlı’dan bu yana
kang-ren haline getirilmiş tüm so-
runlarını biz çözeriz.

Bu sadece bir iddia
değildir. Bu aynı za-
manda hem bir iddia
hem de ötesinde yerine
getirilecek olan bir il-
kedir. Yapma, değiştir-
me, yeniden kurmaktır.

Söylediklerimiz tek
başına bir iddia değildir.
Zira iktidarımızın,
“halkın iktidarını, hal-
kın yönetimini” temel
alması bu söyledikleri-
mizin garantisidir. Bir kere temel ve
belirleyici fark buradadır.

Oligarşinin iktidarında işbirlikçi te-
kellerin sorunları çözülürken, hal-
kın iktidarında halkın sorunları çö-
zülecek, halkın iktidarı halk için
planlamalar yapacaktır.

Oligarşinin iktidarında halkın de-
ğeri yoktur. Halkın taleplerini özgürce
dile getirmesi, kendini ifade edebil-
mesinin önünde engeller vardır. En
haklı talepler bile saldırıya uğra-
makta, halkın kanı dökülmektedir.

Halkın iktidarında, emeğe ve
emekçiye değer verilir. Halkın çı-
karları temel alınır. Ülkenin bağım-
sızlığını korumak tüm halkın varlık
nedenidir. 

Halkın sorunlarını bizim çözece-
ğimizi söylemek saydığımız neden-
lerden dolayı eşyanın tabiatına da uy-
gundur. Nitekim, iktidarın niteliği hal-
kın, tüm emekçilerin iktidarı olması bu
söylediklerimizin güvencesidir.

Sorunu bizim 
kadrolarımız çözer!

Sorunu sandıkta, düzen içinde,
düzen kadroları ile değil, biz çözeriz,
bizim kadrolarımız çözer. Halkın bu-
güne kadar düzenin kadrolarına umut
bağlamasının sonuçları bellidir.

Düzenin kadroları, adı üstünde
sömürü düzeninin kadrolarıdır. Hal-
kın sorunlarını, Tayyip Erdoğanlar,
Bülent Arınçlar, Cemil Çiçekler,
Kemal Kılıçdaroğlular, Gürsel Te-
kinler, Abdullah Güller, Devlet Bah-
çeliler çözemez. Onların çözeceğini
beklemek saflıktır.

Dün nasıl Bülent Ecevitler, Sü-
leyman Demireller, Necmettin Er-
bakanlar, Alparslan Türkeşler, Tur-
gut Özallar, Mesut Yılmazlar, Tan-
su Çillerler çözmedilerse bugünküler
de çözemeyeceklerdir.

Düzenin kadroları düzenin kirine
pasına sonuna kadar batmış, orada ku-
laç atmaktadırlar. Onlardan halka
fayda yoktur.

Halkın sorunlarını hiçbir çıkar
beklemeden, karşılıksız çözebilecek
olanlar sadece devrimin kadrolarıdır. 

Devrimin kadroları, ülkesinin ba-
ğımsızlığı, açlığın, yoksulluğun ol-
madığı bir ülke için ölmek dahil ya-
şamlarını karşılıksız ortaya koymuş-
lardır. 

Uğruna mücadele ettikleri düşün-
celeri için tek bir şey beklemeden, “sı-
radaki” olmuşlardır. Sırası geldiğin-
de tereddütsüz, bir adım daha öne çık-
mış, son nefesine kadar halkın mut-
luluğu için en değerli olanı, canını or-
taya koymuşlardır.

Halkın çıkarları için düzenin kad-
roları bırakın canını, karşılıksız tır-
naklarının ucunu bile vermezler, ve-
remezler.

Ülkesinin bağımsızlığını temel
alan, halkının mutluluğu için canını
ortaya koymaktan çekinmeyen dev-
rimin kadroları ancak sorunları çö-
zebilir.

Sorunların çözümünün garantisi
devrimin kadrolarının uğruna öldük-
leri düşünceleridir. Çözüm o neden-
le sandıkta, düzen kadrolarında de-
ğildir. Çözüm, devrimci halk iktida-
rında ve devrimci kadrolardadır.



Sevgili okurlarımız, merhaba.
Hedefimizi sürekli büyütüyoruz.
Şimdi bakın, oligarşi ülke çapında sal-
dırıyor. Ülke çapında umudu büyüt-
memizi engellemek istiyorlar.
Kuşatıyor, imkansızlıklar içine iti-
yorlar bizi. Bu sayıda ele aldığımız
konu, bu kuşatmaları nasıl yaracağı-
mızın, hedeflerimize her şeye rağmen
nasıl ulaşacağımızın yolunu gösteri-
yor bize. 

Rusya’da 1917 yılındaki Ekim
Devrimi'nden sonra, asalak aris-
tokratlar ve burjuvalar, yükte hafif
pahada ağır ziynet eşyalarını alıp
k a ç t ı l a r .
Avrupa'nın bazı
kentlerinde topla-
nıp devrimin yıkı-
lacağı anı bekle-
meye başladılar.
Onlara göre, ade-
ta bir tesadüf ese-
ri gerçekleşen
devrim ayakta kalmayacaktı. 

Asalak burjuvazi, birer 'hiç' gözüy-
le baktıkları emekçilerin üretimi sür-
düremeyeceğini, kendilerini yönete-
meyeceğini düşünüyor ve bu düşün-
ceyle, devrimin yenileceği günü bek-
liyorlardı.

Burjuvazinin bu hain hayalinin iki
kof dayanağı vardı. İlki, karşı- dev-
rimci Beyaz Ordu'nun saldırıları kar-
şısında Kızıl Ordu'nun dayanamaya-
cağı... İkincisi, emekçilerin Sovyet
iktidarının ülkeyi yönetecek, besle-
yecek ve üretimi sağlayacak bir ira-
deyi gösteremeyeceği... Bu beklenti,
bütün emperyalistlerin beklentisiydi.

Sovyetler'in durumu oldukça zor-
du. İç savaş sürüyor, emperyalistler
ülkenin bir bölümünü işgal etmiş, dev-
rimi boğmak için savaşıyor, sabotaj-
lar yapılıyor, vurguncular türüyor ve
yokluklar büyüyordu.

"... O dönemde, Sovyet Rusya

ağır koşullar içindeydi. Ekmek ve et
yetmiyordu. İşçiler açlık çekiyorlar-
dı. Moskova ve Petrograd işçilerine
iki günde bir, kişi başına elli gram
ekmek dağıtılıyordu. Hiç ekmek dağı-
tılmadığı zamanlar da oluyordu.
Hammadde ve yakıt sıkıntısından
fabrikalar durmuş ya da hemen
hemen durmak üzereydi." (Bolşevik
Parti Tarihi, Stalin, syf: 289)

Yaşanan bir ölüm kalım haliydi.
Yiyecek sorununu bile çözemeyen bir
devrim yaşayabilir miydi? Ama dev-
rim ölmedi. Lenin, Bolşevik yoldaş-
larına ve emekçilere şöyle sesleni-

yordu:

"... Arkadaşlar, işçiler, devrimin
tehlikeli bir durumda bulunduğunu
aklınızdan çıkarmayın. Unutmayın
ki, devrimi, başkası değil, ancak siz
kurtarabilirsiniz..." (Age- Syf: 281)

Devrimin karşısına çıkan her tür-
den sorunu çözmenin temelinde işte
Lenin’in bu çağrısına cevap olarak
işçilerin geliştirdiği tavır vardı:
Devrimi sahiplenmek...

Devrimin karşısına çıkan sorunları,
başkası değil, ancak ve ancak devri-
mi sahiplenenler çözebilirdi.
Çözdüler de. Bolşevikler’in ve Sovyet
emekçilerinin bunu nasıl başardığının
en yalın cevabı şudur: "İşçi sınıfı
umutsuzluğa düşmedi. Bolşevik Partisi
umutsuzluğa düşmedi." (Age, syf:
289)

Sovyet emekçileri, partinin üyeleri,
kadroları, hayati sorunların, yokluk-
ların, saldırıların üstesinden gelmek

için, umudu örgütlediler. Partiyi,
Sovyet iktidarını, partinin hedefle-
rini sahiplendiler. 

Bir yandan "Her Şey Cephe
İçin!" şiarıyla Kızıl Ordu safları
güçlendirildi. Diğer yandan da, sos-
yalist çalışma kültürü adım adım
örgütlenmeye başlandı.

Sosyalist çalışmanın odağında ise
yaratıcı-yarışma anlayışı vardı. 

�� Yaratıcı-yarışma nedir?
En kısa haliyle şöyle tanımlaya-

biliriz: Yaratıcı-yarışma, devrim ve
sosyalizm için disiplinle, fedakar-
lıkla, coşkuyla hayata geçirilen çalış-
ma demekti. 

Lenin, "Yaratıcı-Yarışma Nasıl
Örgütlenmeli?" başlıklı yazısını, dev-
rimin ilk aylarında (Ocak 1918) yaz-
dı. "Devrimi siz kurtaracaksınız"
dediği emekçilere, bunun nasıl bir

çalışma tarzıyla müm-
kün olacağını da söy-
lüyordu: "... Görevimiz
yaratıcı- yarışmayı
örgütlemektir."

Lenin, bu çalışma
tarzını "İnsanlık tari-
hinin en önemli ola-

yı" diye adlandırmıştı, ki bu tanım
buna verdiği önemi açıkça gösteriyor. 

Sosyalist yaratıcı-yarışmanın neden
"insanlık tarihinin en önemli olayı"
olduğunu da aynı yazısında açıklıyordu
Lenin: "... Yüzyıllarca başkalarının
çıkarına çalıştıktan, sömürücüler hesa-
bına zorla çalıştıktan sonra, ilk kez,
çağdaş teknik ve kültürün, bütün kaza-
nımlarından yararlanarak kendin için
çalışma olanağı ortaya çıkmakta-
dır..." (Sosyalist Toplumda Yaratıcı
Yarışma, syf: 137)

Sınıflı toplumların doğası gereği,
binlerce yıldır bir lokma için veya üç
kuruş için hep efendiler, ağalar, bey-
ler, patronlar için çalışanların, tarih-
te ilk kez kendi çıkarları için çalış-
maya başlamaları, elbette tarihsel bir
dönüm noktasıydı.

Yaratıcı-yarışma, sömürünün
boyunduruğundan kurtarılmış çalışma
biçimidir. Bu da, emekçilerin kendi
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kaderlerini kendileri-
nin yazmaları demek-
tir.

Burjuvazi, halktan
insanların bunu başa-
racağına inanmadığı
için, devrimin yenil-
gisini bekliyordu.

Bu boş beklentinin
cevabını şu sözleriyle
veriyordu Lenin: "... Onlar, 'Avam
Takımı’nın, 'sıradan' işçilerin ve yok-
sul köylülerin, sosyalist devrimin
örgütlenme konusunda emekçi halka
yüklediği büyük, sözcüğün tarihsel
anlamıyla gerçekten kahramanca
görevin üstesinden gelemeyecekleri-
ni sanıyorlar. Kapitalistlere ve kapi-
talist devlete hizmet etmeye alışmış
aydınlar kendilerini aldatmak için
şöyle diyorlar: ‘Biz olmadan yapa-
mazsınız’. Bu utanmaz hesapları
başarısızlığa mahkûmdur..” (Age.,
syf: 139)

Nitekim köylüler ve işçi sınıfı o tür
beklentilerin sahiplerini hayal kırıklı-
ğına uğratmakta gecikmediler: Köylüler
ve işçi sınıfı içinden önder kadrolar çık-
tı ve onların öncülüğünde, onların
girişkenlikleriyle daha nitelikli bir
çalışma gerçekleşmeye başladı. 

O halktan insanlardan biri de
Nikolay Ostrovski'ydi.

"Çeliğe Su Verildi", "Kasırga
Çocukları", "Selam Yaşam Ateşi"
isimli kitaplarıyla tanıdığımız
Ostrovski'nin yaşamı, umudu -tüm
zorluklara ve engellere rağmen-
büyütmenin, devrimi sahiplenmenin,
yaratıcı-yarışmanın nasıl gerçekleş-
tiğini gösterir bize. Kitapları da bun-
ları anlatır zaten. Umudu büyütmenin
formülünü verir Ostrovski:

"Dostluk, dürüstlük, kolektivizm,
insancılık- bunlar bizim yoldaşları-
mızdır. Cesaret ve kahramanlığın
eğitimi, devrime fedakârca bağlılık ve
düşmana karşı nefret duymak- bun-
lar bizim yasalarımızdır." (Selam
Yaşam Ateşi, syf: 62)

Bize, Türkiyeli devrimcilere, umu-
du büyütmesinler diye engellenmek
istenen Cephelilere gerekenler de
bunlardır. 

��Kim için, ne için çalışma
sorusu cevaplanmıştır

Sosyalist yaratıcı-yarışma, dev-
rimci çalışma tarzı demektir. Her
amaca kendisine uygun bir araç ile
ulaşılır. Devrimin engebeli, dolam-
baçlı, sarp yolunda ilerlemek için
yapılması gereken de, yaratıcı-yarış-
ma kültürüyle çalışmaktır. Lenin'in
önderliğindeki Bolşevikler'in "Avam
Takımı’ndan olan Ostrovskiler'in
tarihsel deneyimi bunu öğretir.

Yaratıcı-yarışma, adı üstünde
yaratıcılığı ve yarışmayı temel alır.
Ancak, burada vurgulanan yarışma ile
kapitalizmin rekabet anlayışı bir-
birine karıştırılmamalıdır, ikisi bir-
birinden farklı iki olgudur. Şöyle ki:

"Kapitalist rekabet yüksek sesle
söylenmeyen şu temel ilkeye dayanır:
Omuz at geç, herkesi atlat, ez onları,
mutlu geçimini soyup soğana çevirdi-
ğin adamların sırtından sağla. 

Oysa sosyalist yaratıcı-yarışma
bunun tersini söyler: ilerlerken, arka-
daşlarınla yan yana ol, geride kalan-
lara yardım et, seni geçenleri yaka-
la, mutlu yaşamını ortak başarılar
temeli üzerine kur." (Sosyalist
Toplumda Yaratıcı-Yarışma, syf: 16)

��Yaratıcılığın özü, emek ve
azimdir!

Yaratıcı-yarışma'nın ikinci ayağı
olan yaratıcılığın özünde ise emekçilik
ve azim vardır.

Lenin, yaratıcılığın ne ve nasıl
olması gerektiğine dair şunları söyler:
"... Eğer bir Japon bilgini insanlığın
frengiyi yenmesine yardımcı olmak
için gerekli özellikleri taşıyan 606'ncı
terkibi hazırlamadan önce 605 terkip
denemek sabrını gösterdiyse, daha

güç bir sorunun üstesin-
den gelmeyi, yani kapi-
talizmi yenmeyi isteyen-
ler en uygunundan
yararlanmak üzere yüz-
lerce ve binlerce yeni
savaşım yöntemlerini,
tarzını ve aracını dene-
yecek ölçüde azimli
olmalıdırlar..." (Age, syf:

197)

Nedir azimli olmak?

Azimli olmak, mutlaka başarma,
sonuç alma kararlılığını, iktidar iddia-
sı ve hedefini taşımaktır. Azim, her
ana yayılmalıdır. Sonuç veriyor
göründüğü anda bile o azimden vaz-
geçilmemelidir. Bir sanatçının (Jacob
Riis) şu anlatımı öğreticidir: "Çaresiz
kaldığım zamanlarda gider, bir taş
ustası bulur, onu seyrederim. Adam
belki yüz kez vurur taşa. Ama değil
kırmak, küçücük bir çatlak bile oluş-
turmaz. Sonra birden, yüz birincide
taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anla-
rım ki; taşı ikiye bölen o son vuruş
değil, ondan öncekilerdir..."

Azimli olmak, o taşa vurmaktan
vazgeçmemektir. Yaratıcı olmak ise,
işte bu azimle umudu büyütmenin
yolunu, yöntemini bulmak, incelemek,
keşfetmektir.

Yaratıcı-yarışma, Lenin'in ifade-
siyle söylersek "... Savsaklama, vur-
dumduymazlık, özensizlik ve sinir-
lilik, eylem yerine tartışmayı, çalış-
ma yerine çene çalmayı yeğ tutma
eğilimi, her şeye el atıp hiçbir işin
sonunu getirmeme yönelimi"nin
uzlaşmaz düşmanı olan devrimci
çalışma kültürüdür. 

Öyle ki, yaratıcı-yarışma bizi BİZ
yapan dinamizmimizdir...

Kaçtıkları yerlerde devrimin yenil-
gisini bekleyenlerin ham hayalleri boş
çıktı. Çünkü Lenin’in önderliğinde-
ki Bolşevikler, Ostrovski'ler umudu
büyüttüler; emekçiler, Subotnikler’i
yarattılar. 

�� Sosyalist yarışmanın tem-
silcileri: SUBOTNİKLER 

Yapılacak her şey yapılmıştır.

Yaratıcı-yarışma... Savsaklama,
vurdumduymazlık, özensizlik ve

sinirlilik, eylem yerine tartışma...
çalışma yerine çene çalma... her şeye
el atıp hiçbir işin sonunu getirmeme
yönelimi"nin uzlaşmaz düşmanı olan

devrimci çalışma kültürüdür. 



Başka da yapılacak bir şey
kalmamıştır. Elden gelen
budur. Ve fakat, devrimin
ihtiyaçları açısından yapı-
lanlar yine de yeterli olmaz.

Daha fazlası, daha
çoğu, daha yaygını... gere-
kir her zaman. Aza, alışılmış
olana, 'yapılacak bir şey
kalmamıştır'a teslim olmaz
devrim. Teslim olursa, dev-
rim olmaz!

Ekim Devrimi, gerçekleştiği andan
itibaren kuşatılmış, ülke işgale uğra-
mış ve iç savaş başlamıştır. Bir yan-
dan gıda ve hammadde yoksunluğu,
ulaşım sorunları, diğer yandan cep-
hane sıkıntısı çökmüştür devrimin
gırtlağına.

Bu amansız koşullar içindeki dev-
rimin nefes alabilmesi için öncelikle
çözülmesi gereken sorunlardan biri
de, ulaşım sorununun çözümünden
geçiyordu. Böylece, cepheye asker,
kentlere de kömür ve yiyecek taşı-
nabilecekti. Sorunun çözümü için
elden gelen “zaten” yapılıyordu. Ama
bunlarla da sorunun çözüldüğü söy-
lenemezdi. 

Başka ne yapılabilirdi? Lenin şöy-
le der:

"... İşçilerin olanca güçlerini ina-
nılmaz şekilde harcadıklarını, hepsi-
nin üstlendikleri insanüstü uğraşla
aşırı ölçüde yorulduklarını çok iyi bili-
yoruz. ... Fakat... devrimin parlak
zaferinden yana bütün güçleri bira-
raya getirmek gerektiğini yine de
söylemekten kendimizi alamıyoruz."

Evet, elden gelen yapılmıştır. Parti
de bunu biliyor ama devrimin ihtiyacı
da giderilmemiş biçimde duruyor
ortada. İşte bu yüzden " söylemekten
kendimizi alamıyoruz" dediği uyarı-
yı yapıyor Lenin.

Konuşan Lenin'dir, Parti'dir, dev-
rimdir. Ve bu uyarı, mevcut duruma
teslim olmamanın çağrısıdır aslında.
"İmkansız" sayılanın karşısında bile
çaresizliğe düşülmemeli der Lenin: 

" ... Bu çağrı üzerine, Moskova
vagon deposundaki küçük bir komü-
nist hücre aynı gün olağanüstü bir
toplantı yaptı. Bu hücrenin sekreteri

olan ... İvan Burakov, Lenin'in yap-
tığı konuşmayı nakletti. Hücre,
Lenin'in önerisi uyarınca ‘ulaştırma
işlerine nasıl yardımcı olabiliriz?’
sorununu inceledi. Depoda onarıla-
cak lokomotifler vardı. Amiral Kolçak
birlikleriyle savaşmak üzere hareke-
te hazır olan bir takım kafileler yola
koyulmak için bu lokomotifleri bek-
liyorlardı..." (Sosyalist Toplumda
Yaratıcı- Yarışma, syf: 21)

Ama işçilerin mesai saati bitmiş-
ti. Ve zaten bütün gün çalışıp iyice
yorulmuşlardı. Ayrıca, lokomotifleri
onaracak yeterli sayıda işçi de yoktu...
Bu koşullarda yapılacak en iyi şey eve
gidip dinlenmekti... Yarın onarmak
için işçi sayısı da yeterli olursa işe baş-
larlardı...

Hayır! O işçiler böyle düşün-
mediler! Böyle düşünmedikleri için
tarihe geçen ilk Subotnik'i yarattılar.

Mesai saati bitmiş olsa bile, dev-
rimci görevleri yerine getirmenin
mesaisi her zamanı kapsar. Ki buna
fedakarlık denir. Yorgun olunabilir
ama devrimci yorgunluğu aşar; işçi
sayısı yeterli olmayabilir ama daha
çok çalışılarak kapatılır o yetersizlik.
Yarına bırakmak "alışılmış" olandır,
o güne kadar varolan statükodur.
Devrimci olan, bunun dışında bir
şey yapmaktır. 

��Subotnikler tarih sahnesine
çıkıyor 

Az sayıda işçi ile bütün gece -
mesai saati dışında da- ve daha çok
çalışarak lokomotifleri tamir etme
kararı alır işçiler. Ve böylece, ilk
Subotnik’i, yani ilk Komünist
Cumartesi’yi yarattılar.

"... Lokomotifleri onar-
mak için yeterli sayıda işçi
bulunmadığından komü-
nistler 12 Nisan Cumartesiyi
13 Nisan Pazara bağlayan
gece, gönüllü ek mesai yap-
maya karar verdiler.

12 Nisan gecesi, 13'ü
Komünist Partisi üyesi olan
15 işçi, ustabaşlarından
aldıkları talimat üzerine işe
koyuldular ve 10 iş saatinde

üç lokomotif onardılar.

Lokomotifler onarılır onarılmaz
trenlere bağlandılar ve hareket ettiler.
Bu trenler Kızılordu askerlerini ve
denizcileri götürüyorlardı. Hedefleri
vagonlar üzerine tebeşirle yazılmış-
tı: "Kolçak'a ölüm!.." ( Age., syf: 21)

Bu şekilde sonuçlanan ilk
“Subotnik”, 12-13 Nisan 1919'da
gerçekleşti. Sonra çoğaldı Subotnikler. 

1919'un sonuna doğru, karşı-dev-
rimci Kolçak ordusu tümüyle ezildi.
Kolçak yakalanarak kurşuna dizildi.
Aslında, tarihin karşı-devrimci Kolçak
hakkındaki hükmü, 1919 baharındaki
o ilk Subotnik gecesinde verilmişti. 

O ilk Subotnik gecesi bize şunla-
rı söyler: Sorunlara devrimci bir
sorumlulukla bakıldığında, çözüm-
ler görülür ve çaresizlik aşılır.
Çözümü gördüğümüz noktada, onun
için gerekli emeği, fedakarlığı ve
kararlılığı göstermek kalır geriye.
Subotnikler’in kıssadan hissesi şöy-
le de özetlenebilir: Devrimin ihti-
yaçları yakıcı bir tarzda içselleştiril-
meli ve sorunların çözümü kendi
dışımızdan beklenmemeli... Biz varız
ve bizim dışımızda da sorunlarımızı
çözecek kimse yok. 

Devrimin ihtiyaçlarını gidermenin
gereğini herkes üstüne alınmalı ve
"nasıl olabilir?" sorusunun cevabı
pratik olarak verilmelidir. 

Devrimciler,  yapılacak işlerin
hiç bitmeyeceğini bilirler; iyi bakılırsa
"depoda her zaman onarılacak loko-
motifler olduğu görülür.” 

Onarım bekleyen lokomotiflerin,
yani yapılacak ek ve daha çok işlerin
varlığı görüldükten sonra, iş onları
“üstlenmekte”dir. Kızıl Cumartesiler
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Devrimciler koşullara yenilmezler.
Gerekeni yapmak, yetiştirmek,
başarmak için koşullar uygun, 
malzemeler tamam, kadrolar 
hazır olmadığında gerekeni 

yapmanın, yetiştirmenin, 
başarmanın ta kendisidir

devrimcilik...
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Cephe demek, cüret demektir.
Cephe tarihi “yapılamaz” denilenin
yapılmasının, en ağır yüklerin altına
girmekten çekinilmemesinin örnek-
leriyle doludur. Bu tarihte, kimileri-
nin teslim olduğu, kimilerinin ricat
kuyruğuna girdiği, 12 Eylül döne-
minde silahlı mücadeleyi yükseltme
kararı alabilme cüreti vardır. Cunta
hapishanelerinde “bu devlet politi-
kası, geri adım attırılamaz” denile-
rek uzlaşmacılık teorileştirilirken,
bedeli ne olursa olsun diyerek cüret-
le direnme kararı alan ve o bedeli de
ödeyen bir cüret vardır. 

1990'ların başlarında "silahların
devri geçti” teorilerine “Atılım”la,
silahlı mücadeleyi büyüterek ve yaya-
rak cevap verebilme cüreti de dev-
rimci hareketindir. 

Cüret, kuşatmalar altında çatışa-
rak şehit düşmektir. Cüret, Susurluk
nezdinde devlete cephe almaktır.
Cüret, bulunduğun mevzileri meş-
ruluğuna tam inançla, barikatlarla
savunabilmektir. Cüret, uzlaşma-
maktır. Oligarşiden icazet almaya
çalışmamaktır. 

Cephe’nin tarihi, emperyalizme,
oligarşiye hiçbir koşulda boyun eğme-
me cüretinin tarihidir. 

Cepheli, bulunduğu her yerde bu
cüretin temsilcisidir. Düşüncede de,
pratikte de cüretlidir. Yılgınlığa,
umutsuzluğa düşmez. Kimsenin de
düşmesine izin vermez. Her işin
yapılabileceğine inanır, hem de tek
başına da kalsa!

Ödenecek bedeller, alınan riskler,
onu korkutmaz, yıldırmaz. Çünkü
risklerden ve bedel ödemekten
kaçanlar, asla gereken siyasi cüre-
ti gösteremezler. 

Cepheli’nin cüretinin kökeninde
kendine güven vardır. Yalnız bırakı-
labileceğini düşünerek, tavrından
vazgeçmez. Çevresinde kimse olma-

sa da en zor görevlerin, ağır işlerin
başarılabileceğine inanır. Onun güve-
ni kendinedir, halkına, yoldaşlarına,
örgütünedir. 

Bunu bilerek cüreti kuşanır. Tek
başına da kalsa, direniş ve savaş çiz-
gisini sürdürecektir. Tek başına da
kalsa yapılacak işleri üstlenme cüre-
tine sahiptir. "Bu mahalleyi örgütle-
yeceğiz", "Bu eylemi yapacağız",
“Bu insanı kazanacağız" der. 

Cepheli’nin cüreti, faşizme olan
kininden, halka olan sevgisinden
beslenir. Bu öfkeyle düşmanın kar-
şısına dikilir. Hesap sorma, örgüt-
lenme iddiasından kimse alıkoya-
maz onu. Cüretinin, kararlılığının
karşılığında, düşmanın baskısını art-
tıracağını, tutsak düşmenin de, işken-
celerden geçirilmenin de, infaz edil-
menin de ihtimal dahilinde olduğunu
bilir. Ve cüret, elbette bunları göze ala-
bilmektir.

Cüreti önderlerimizden öğrendik,
şehitlerimizden öğrendik. Dayı biz-
lere "İradi olun. İradi olmak; emek
ve cürettir." diyordu. Onların yol gös-
tericiliğinde hep düşmana meydan
okuyan bir hareket olduk. Ne
Cephe’nin, ne tek bir Cepheli’nin pra-
tiğinde düşmanla uzlaşma arayışı
olmadı; hiçbir nedenle yapılması
gerekenlerden vazgeçilmedi. Hiçbir
koşulda korkuların, kaygıların esiri
olunmadı. 

En zorlu koşullarda yaratılan
büyük direnişler, adaleti yerine geti-
ren eylemler ve kahramanlıklar yara-
tan, bu cürettir. Burada sözü edilen
asla kişiselleşmiş korkaklık veya
cesaret değildir. Cepheli’nin cüreti
politik ve ideolojiktir. Cüretinin
temelinde halka güven, davaya sar-
sılmaz inanç, örgüte güven, iktidar
iddiası ve perspektifi vardır. Bunlara
sahip olamayanlar, cüretli de ola-
maz. 

veya yine Sovyetler’de sonraki
yıllarda gelişen aynı muhtevaya
sahip Stehanov hareketleri, işte
burada devreye girer. Devrimciler
koşullara yenilmezler. Gerekeni
yapmak, yetiştirmek, başarmak
için koşullar uygun, malzemeler
tamam, kadrolar hazır olmadığın-
da, gerekeni yapmanın, yetiştir-
menin, başarmanın ta kendisidir
devrimcilik...

O Nisan gecesi yaşanan sorum-
luluk, fedakarlık, gönüllülük, yara-
tıcılık ve coşku ile yaratılmıştır
Komünist ya da Kızıl Cumartesi-
Subotnikler.

"... İlk Subotnik'e, ‘Komünist
Cumartesi’ye katılanlar, o gün
havanın çok soğuk olduğundan ve
atölyelerde sobalar da yanmadı-
ğından nasıl tir tir titreyerek ve aç
açına çalışmaya kaldıklarını hiçbir
zaman unutamayacaklardı.” 

Ancak, işçiler yorgunluklarını
unutmakla kalmayıp, güçlerinin
bir kat daha arttığını hissettiler. 

“- Hiç kimse yorgunluktan
yakınmıyordu. Birbirimizi teşvik
ederek neşeyle çalışıyorduk. Bakalım
kim daha hızlı ve daha iyi çalışa-
caktı... Çocuklar hiç böyle canlı
çalışmamışlardı..."

O canlılığı yaratan, işçilerin
"daha iyi ve daha hızlı" çalışması-
nı sağlayan devrimdir, ki o canlı-
lığın adına da devrimci coşku,
devrimci heyecan denir.

Aç açına, tir tir titreyerek ama
böyle bir coşku ile dopdolu çalışıl-
dığında o lokomotifler hazır hale
getirilip üstüne de “Kolçak’a ölüm”
yazılabilir. 

Eğer öyle çalışmasalardı, Beyaz
Ordu'nun trenlerine yazılı "Devrime
ölüm" yazısını okuyacaklardı
Moskova’da... Ya devrim ölecekti,
ya burjuvazi... Subotnikler işte
bunun cevabıdırlar. Biz kazandık.
Kızıl Cumartesiler sayesinde. Yani
devrimcilerin eşsiz fedakarlığı,
emekçiliği sayesinde, ölen burjuvazi
oldu.

Sevgili arkadaşlar, dersimizi
burada noktalıyoruz. Haftaya görüş-
mek üzere hoşçakalın. 

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli Cüretlidir
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Yeni bir benzin zammı daha açık-
landı. Bu zamlara göre 95 ve 97 ok-
tan kurşunsuz benzinlerin satış fiya-
tı litrede 7-10 kuruş arasında zam-
landı.

95 oktan kurşunsuz benzinin bazı
illere göre Petrol Ofisi (PO) bayile-
rindeki eski ve yeni litre satış fiyatı
şöyle: Ankara'da 4,17 liradan 4,24 li-
raya, İstanbul ve İzmir'de 4,16 liradan
4,23 liraya yükseldi. 97 oktan kur-
şunsuz benzinin satış fiyatı da litre-
de Ankara’da 4,19 liradan 4,26 lira-
ya, İstanbul ve İzmir'de 4,21 liradan
4,28 liraya yükseldi.

Her akaryakıt zammında söylenir:
Ülkemiz dünyadaki benzin fiyatları-
nın en yüksek olduğu ülkelerden bi-
ridir.

Peki neden böyle? Ham petrol fi-
yatlarında bir farklılık mı var? Hayır.
Benzin maliyetlerinde mi bir farklılık
var? Yine hayır. Ancak buna rağmen
ülkemizdeki benzin fiyatı Avrupa or-
talamasından yüzde 84 daha pahalı. 

LPG otogaz fiyatlarında ise AB or-
talamasından yüzde 353 oranında
daha yüksek. 

Soygunun adı 
Özel Tüketim Vergisi

Benzin fiyatlarındaki bu fark,
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) adı al-
tında yapılan soygundan kaynaklan-
maktadır. Ülkemizde benzinden alı-
nan ÖTV Avrupa ülkeleri ortalama-
sından yüzde 84 daha fazladır. 

Aslında açıklanan tek başına bir
zam değil, soygun ve talandır. Çün-
kü benzin fiyatının neredeyse büyük
bölümü oligarşinin koyduğu ve te-
kellerin kasasına akan vergilerden
oluşmaktadır. 

ÖTV adı altında halk soyuluyor.
Her şeyden önce benzin özel tüketim
malzemesi midir? Bilinir ki, benzi-
ne zam geldiğinde A’dan Z’ye her
şeye zam gelir. Ve benzine koyulan
yüzde 83’lük ÖTV zammı temel tü-
ketim mallarının tamamına yansıtılır. 

Benzine yapılan zam halkın gün-

lük yaşamının tamamına yan-
sımaktadır. Halkın günlük ya-
şamını doğrudan ilgilendiren
bir maddeye bu kadar yüksek
zam yapılırken, mesela en
zenginlerin yararlandığı pır-
lanta gibi ürünlerin özel tü-
ketim vergisi en tabanda tu-
tulabiliyor... 

Halkın yaşamını doğru-
dan ilgilendiren benzin ve
otogaz fiyatlarının çok bü-
yük oranı ÖTV adı altındaki
vergiden oluşurken, daha çok
zenginlerin kullandığı uçak benzi-
ninden ise ÖTV alınmamaktadır. 

Yapılan zamları bir yana bıraka-
lım, burada ÖTV adı altında açıkça bir
soygun yapılmaktadır. Dünyada ham
petrol fiyatları düşerken bizde benzin
fiyatları sürekli artmaktadır. Zam-
mın nedeni benzin maliyeti değil, dev-
letin soygunculuğudur. Her zamda
halkın üzerine daha fazla vergi yükü
bindirilmektedir. İşçiye, memura,
emekliye yapılan üç kuruşluk zam,
benzine yapılan tek bir zamla, kat kat
geri alınmaktadır. O nedenle zam
değil açık bir soygundur. 

Sigaradan alınan vergiler de böy-
ledir. 

Maliye Bakanlığı’nın ekonomik
verilerine göre, Türkiye’de sigaraya
ödenen paranın yüzde 63’ü Özel
Tüketim Vergisi, yüzde 15,3’ü de

Katma Değer Vergisi olarak
Hazine’ye gidiyor. Bu şekilde pe-
rakende satış fiyatının yüzde
78,3’ünü vergiler oluşturuyor.

Halktan alınır 
tekellere verilir

“Hazine’ye gidiyor” demek as-
lında tekellere gidiyor demektir. Dev-
let bütçesi esas olarak işçiden, me-
murdan bütün olarak halktan alınan
doğrudan ve dolaylı vergilerden oluş-
maktadır. Rakam olarak ifade edersek
bütçenin yüzde 73’ü halktan topla-
nan vergilerden oluşmaktadır.

2005 yı lı na iliş kin ver gi bi lan ço -
sun da ki ra kam lara göre top lam
106,9 mil yar TL tu tan ver gi ler
için de Ge lir Ver gi si'nin pa yı sa de ce
22,8 mil yar
TL’dir. Ya ni, beş te

Benzin Fiyatı = Maliyet + Soygun

Madde 48- Gelir düzeyini gözeten
tam adaletli bir vergi sistemi oluş-
turularak, elde edilen ulusal değer,
halkın mutluluğu ve refahı için kul-
lanılır.
NEDEN? Çünkü, vergiler sömürü,
soygun düzeninin sahiplerinin
geçim kapısı olmuştur. Adaletli bir
vergi sistemi için varolan tüm vergi
yasaları ve vergi biçimleri, tüm
dolaylı vergi biçimleri lağvedile-
cek; vergi yükü işveren durumunda
olanlarla emeğiyle geçinenler

arasındaki ayrım
temelinde adaletli
bir biçimde pay-

laştırılacak; halkın
temel ihtiyaçlarının
karşı lanmasında
dolaylı vergilere
başvurulmayacak-
tır.
Halkın ekonomik,
sosyal, kültürel
ihtiyaçları karşılandığı oranda,
doğru bir ücret-fiyat politikasıyla
çalışanlardan alınan vergilerin en
aza indirilmesi ve giderek kaldırıl-
ması hedeflenecektir.

Halk Anayasası’nda 
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bi ri. Bütçenin geri kalanı ise “do -
lay lı ver giler”den oluşmaktadır.
Öte yan dan, 22,8 mil yar TL’lik
Ge lir Ver gi si’nin de 20,6 mil yar
TL'sini  işçi ve memurlardan alı-
nan vergiler oluşturmaktadır. Ya ni
bu ül ke nin koca koca sa na yi ci le ri,
tüc car la rı, işçi ve memurların öde -
diği ge lir ver gi si nin sadece on da
bi ri ka dar ge lir ver gi si öde -
mektedir. 

Her yıl vergi rekortmeni diye
göklere çıkartılan tekellerin ödediği
vergilerin bütçe içindeki toplam mik-
tarı görüldüğü gibi devede kulak bile
değildir. Keza, vergi rekortmeni diye
göklere çıkartılan tekellerden devle-
te vergi borcu olmayanı da yoktur. 

Yıllarca (Sosyal Sigortalar Ku-
rumu) SSK’nın zarar ettiği propa-
gandası yapıldı. SSK neden zarar edi-
yordu peki? İşçilerin maaşı daha eli-
ne geçmeden SSK primleri kesilir. O
zaman neden zarar etti SSK? 

Şundan; çünkü işçiden kesilen
SSK primleri, patronlar tarafın-

dan SSK’ya ödenmedi. İşçiden ke-
silen ve SSK’ya ödenmesi gereken
para patronların cebine indi. Sonra iş-
çiler hastalandığında SSK kuyruk-
larında tedavi olamayıp can verdi. 

Yoksul halk, küçük esnaf üç ku-
ruşluk vergi borcunu ödeyemedi-
ğinde borç katlanarak büyür. Devlet
almak için haciz koyar. Ama sıra te-
kellere gelince af üstüne af çıkartır-
lar. Tekeller için vergi borcunu öde-
memenin bir yaptırımı yoktur. Onun
için üç-beş kuruş vergi ödeyenleri de
göklere çıkartılır. Yılın “iş adamı” se-
çilir. Asla ödediği vergi ödemesi ge-
reken değildir. 

Reklamlarda halkın ödediği ver-
giler için, “yol, su, elektrik, okul, sağ-
lık ve benzeri hizmet olarak tekrar
size dönecek” denir. Koca bir ya-
landır. Yukarıda hizmet olarak sayı-
lanlar birincisi; devletin ücretsiz
olarak vermesi gereken en temel
haklarımızdır. İkincisi, onların pa-
rasını zaten ayrıca almaktadırlar. 

Ama asıl yalancılıkları, sahte-

karlıkları yüzde 73’ü bizden toplanan
vergilerden oluşan devlet bütçesini,
ne halkın sağlığı için ne eğitimi için
ne konut ihtiyaçları için ne elektrik
ne de su için harcamazlar. 

Bütçe, EMPERYALİZMİN ve
İŞBİRLİKÇİ TEKELLERİN ihti-
yaçları için harcanır. Halktan kesilen
vergilerle tekellerin soygun düzeni
düzenlenir. 

Milyonlarca işsiz aç yoksul insan
varken, milyar dolarlık helikopter iha-
leleri yapılır emperyalist tekellerle.
Halka vergi üstüne vergi getirilirken
tekellere vergi affı çıkartılır. Emper-
yalist tekeller ülkemize yatırım yap-
sın diye gümrük vergileri düşürülür
ya da kaldırılır. 

Halkımız; benzine yapılan zam
sadece bir fiyat ayarlaması değildir.
maliyetlerin artması hiç değildir. Bu
soygun, bu talan, bu devran dönsün
diyedir. 

Sessiz kalındığı sürece soygun ve
talanı kolayca sürdürüyorlar.

Altıncı Hukuk Dairesi Başkanı
Nazım Kaynak’ın ilk turda Yargıtay
Başkanı seçilmesi,  AKP saflarında
sevinçle karşılandı. Başbakan Yar-
dımcısı Bülent Arınç sevincini “Be-
nim güzel kardeşim, sınıf arkadaşım
Nazım Kaynak, Yargıtay Başkanı
oldu. Çok mutlu oldum.” diye alenen
ortaya koyuyordu. “Yeni bir mevzi”
daha ele geçirmişlerdi. Ve bunu artık
alenen ifade edecek kadar da güçlü
hissediyorlardı kendilerini. 

AKP  9 yıldır iktidardadır. 9 yılda,
devletin birçok kurumunu ele geçir-
mişlerdir. Buna rağmen halen muha-
lefetteymiş gibi “ağlamaya, yakın-
maya” devam ediyorlar.

Oysa HSYK’dan Yargıtay’a,
Anayasa Mahkemesi’nden,
ÖSYM’ye, YÖK’ten Müzelere ka-
dar neredeyse bütün devlet ku-

rumlarını ele geçirmişlerdir. 

“Devleti ele geçiren”, AKP’nin
“muhaliflik oyunu” bitmiştir. “Mağ-
dur olma edebiyatı”nın artık hiçbir
geçerliliği kalmamıştır. 

Tersine, zulmeden artık AKP’dir. 

“İşte devlet” onlarındır. Artık
“yetkim yok”, “önümde engel var”
diyemezler. Bunların hiçbiri gerekçe
değildir artık.

O nedenle, haklı olarak, “bugü-
ne kadar ne yaptınız? Hangi zulmü
kaldırdınız?” diye soruyoruz
AKP’ye. 

Tersine, 9 yıllık AKP iktidarında,

F Tipi hapishanelerde tecrit işken-
cesini hiç ara vermeden sürdürdünüz.

9 yıllık iktidarınızda işkenceyi ka-
rakollardan caddelere, meydanlara,
alanlara yaydınız. Hak talebinde bu-
lunan emekçilerin taleplerini gaz
bombaları, saldırılar, gözaltılar, tu-
tuklamalar ile karşıladınız.

Demokratik haklarını kullanan
emekçilere, devrimcilere, ilericilere,
yurtseverlere pervasızca saldırarak;
gece yarıları evlerine, derneklere,
sendikalara, yoksul mahallelere he-
likopter eşliğinde saldırılar yaptı-
nız.

9 yıldır halkın kanını döken
AKP, akan her damla kandan so-
rumludur. Halka karşı işledikleri
suçlarda onlar açısından hiçbir ha-
fifletici neden yoktur. 

İşte devlet sizin! Devlet 
sizsiniz... Peki ne değişti?

12 Haziran
2011
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Kavramlar, tanımlar, teorik for-
mülasyonlar, bir meselenin en özlü
biçimde öğrenilmesine hizmet eder.
Her halk, her dil, bazen yıllar, bazen
yüzlerce yıl içinde kendi kavramla-
rını yaratmıştır.

Ama mesele, herhangi bir olayı,
olguyu en kısa sürede en net haliyle
anlatmak DEĞİL DE, tersine, olay-
ların, olguların oluş biçimlerini,
nedenlerini, sorumlularını örtbas et-
mek olunca o zaman devreye genel-
likle yabancı dillerden çalınmış,
yanıltıcı, anlaşılmaz tanımlar girer. 

Son zamanlarda bu noktada kar-
şımıza çıkan kelimelerden biri de
mobbing’tir. 

*

Bakın, “kadınlara işyerlerinde
mobbing uygulanıyor” denildiğinde
ne anladınız? Hiçbir şey değil mi? 

Peki, “İşyerlerinde kadınlara,
ekonomik, siyasal, sosyal, cinsiyetçi
baskı” dediğimizde bu daha anlaşı-
lır değil mi?

* 

İşyerlerinde çalışanlara karşı özel-
likle patronlar, amirler tarafından

uygulanan psikolojik ve fiziki bas-
kılar, emekçilerin giderek daha fazla
maruz kaldıkları bir saldırı biçimidir.

Bu tür baskılar neden artıyor de-
nilirse; işsizliğin giderek büyüdüğü
yerde, işten çıkarma tehdidi, her
türlü baskının örtbas edilmesine ne-
den olabiliyor. 

*

Özellikle burjuva basının, burju-
vazinin bilim insanlarının “mob-
bing” deyip durdukları olgu,
işyerlerinde şiddet, yıldırma, sin-
dirme, psikolojik taciz, cinsel taciz,
çalışmalarını engelleme,  yetkisini
kullanarak ceza verme, soruşturma
altında tutma gibi bir çok farklı yön-
temlerle yapılan bir baskıdır. 

Burjuvazi, bu sorun konuşulma-
sın, anlaşılmasın istiyor. Onun için
hemen yabancı dilden bu kavramı
aldı ve onu kullanıp duruyor. 

Fakat işin ilginç yanı solun bazı
kesimleri de bu kelimeyi kullanıyor... 

Eğer olguyu karşılayacak Türkçe
bir kavram -henüz- yoksa bile, biz ol-
gunun en anlaşılır biçimde ifade
edilmesi yöntemini kullanmalıyız.

Zaman içinde kendi halkımızın di-
liyle kavramlar bulunacak, gelişe-

cektir. Dil yaşayan, gelişen bir
şeydir. Bir olayın, olgunun bugün
karşılığı yoksa, yarın olacaktır. 

*

Bir ara dünyadaki ve ülkemizdeki
ekonomik krizin  anlatılmasında kul-
lanılan “mortgage” kelimesini ha-
tırlayın. Krizin nedeni Amerika’daki
“mortgage” sistemiydi, orası anla-
şılmıştı, ama mortgage neydi? O
pek belli değildi. Ama dikkat edin
burjuva ekonomistler, sonuna ka-
dar bu kavramı kullanmaya devam
ettiler. 

Türkçe karşılığı “İpotekli Konut
Finansmanı Sistemi” idi. “Kira öder
gibi ev sahibi olun” sloganıyla uy-
gulanan bu sistem tam bir soygun ve
gasp sistemiydi. Bankalar size aldı-
ğınız evin parasını taksit taksit öde-
yin diye kredi veriyordu, ama ödeme
bitinceye kadar eviniz ipotekliydi. İki
ay ödemeyi aksatırsanız, evinize
derhal el konuluyordu...

*

Mobbing; bir BASKI var onu giz-
liyor. Mortgage; bir GASP var onu
gizliyor. Olayları gizleyen, muğlak-
laştıran, çarpıklaştıran kavramlar,
kullanılmaması gereken kavramlar-
dır ve mutlaka bir alternatifleri var-
dır; yoksa da bulunur. 

Savaşan
Kelimeler 

Mortgage’den Mobbing’e

Dersim’in Hozat ilçesinde 16 Haziran’da açılışı ya-
pılacak olan Güler Zere Halk Kitaplığı’nın duyurusu Der-
sim’de de yapıldı. 

Kütüphanenin açılışı dağıtılan bildirilerle duyurulur-
ken Dersimliler, özellikle kütüphanenin Hozat gibi bas-
kıların yoğun olduğu bir yerde açılmasını, hem de bir şehit
adına, Güler Zere adına açılmasını olumlu bulduklarını be-
lirten değerlendirmeler yaptılar. 

İstanbul Küçükarmutlu’da geçen hafta Zübük filmiyle
başlayan film gösterimleri, bu hafta 4 Haziran’da ‘Ana-
dolunun Kayıp Şarkıları’ filmiyle devam etti. 

Cemevi bahçesinde yapılan film gösterimine 80 kişi

katıldı. Halk kültürümüze neden sahip çıkılması gerektiği
üzerine bir söyleşinin de yapıldığı film gösteriminde, bu
etkinliğin her cumartesi yapılacağı vurgulandı. 

Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti
kampüsünde Seher Şahin Kütüphane-
si’nin açılacağı bir şenlikle duyu-
ruldu. Kütüphane, yeni öğrenim
dönemiyle birlikte, Eylül ayında açı-
lacak. 2 Haziran’da yapılan kütüpha-
nenin tanıtım programına Grup Yorum
ve Pınar Sağ da türküleriyle katıldı.
Gençlik Federasyonu adına Gökçe
Uluada bir konuşma yaparak şöyle dedi:"Bugün hepimiz
Seher Şahin'iz, Seher Şahin'in açtığı dayanışma masasını
Seher Şahin şehit düştüğünden beri onun adıyla her sene
biz açıyoruz. Seher Şahin'i böyle yaşatıyoruz."

Güler Zere Kitaplığı
Açılış 16 Haziran’da 

Film Gösterimi
Anadolu’nun Kayıp Şarkıları

Seher Şahin Kütüphanesi Açılıyor



Halkı eğitmek için elimizdeki ola-
nakları en verimli biçimde nasıl kul-
lanacağız? Olanakları nasıl çoğalta-
cağız? Yaşamın her alanını; her evi,
her iş yerini, her sınıfı, her devlet dai-
resini, her atölyeyi halkı eğiteceğimiz
birer okula nasıl çevireceğiz? Asıl ola-
rak bu sorulara cevap arayacak, pra-
tiğimizi güçlendireceğiz. 

Oligarşi tüm baskınlarına, engel-
leme çabalarına rağmen kitlesel gö-
zaltı ve tutuklamalara rağmen yürü-
yüşümüzü engelleyemi-
yor. Kitleselleşmemizi;
binleri on binleri bir ara-
ya getirmemizi engelle-
yemiyor. Israr, kararlılık
ve emekle oligarşiyi kor-
kutan, dolayısıyla saldır-
ganlığını arttıran başarı-
lara imza attık. 

Halk devrimin asli
unsurudur.

Yaşamın her alanını halkın eğiti-
mi için bir okula çevirmek kuşkusuz
tekniği de içeren, farklı yönleri olan
bir konudur. Fakat halka bakışta net
olunduğunda zaman ve mekanla ke-
sinlikle ilgili tüm engeller daha kolay
aşılacak, bunu sağlayacak devrimci
coşku ve yaratıcılık tek tek kadrolar-
da ve kolektifte daha hızlı gelişecek-
tir. Halk anti-emperyalist, anti-oli-
garşik devrimimizin asli unsurudur. 

Örgütleme ve kitle çalışmasında,
halkın eğitimi konusunda; yaşamın
her alanını halkı eğitmek için okula
çevirmede sorunlar yaşıyor, istediği-
miz sonuçları alamıyorsak bunun ne-
deni temelde halka bakışımızla ilgi-
lidir. 

Halkın devrimimizin asli unsuru
olduğu gerçeğini tam olarak kavra-
yamamızla  ilgilidir. Çünkü bu ger-
çek diğer tüm sorun ve engellerin
aşılmasının yol ve yöntemlerini,
gücünü içinde barındırır. Çünkü bu
gerçek kadroların ve örgütün gücü-
dür. Bütün kapıları açtıracak anah-

tardır. İnancımızı, mo-
ralimizi, coşkumuzu,
militanlığımızı yaratıcı-
lığımızı, kararlılığımızı
besleyen kaynağımız-
dır.

Halkla kurulan ilişkilerde halkı sa-
dece "kitle ilişkisi" olarak görüp,
sağlayacağı maddi yardımlarla, ya-
ratacağı olanaklarla değerlendirip
"halka lojistik destek" sınırlarında
ve sığlığında  yaklaşılırsa elbette
halkı devrim için eğitemeyiz.Bu ko-
nuda yaratıcı fikirler, yol ve yöntemler
bulmakta güçlük çekeriz, bulama-
yız.Kaçınılmaz bir sonuçtur bu. Çün-
kü halkı eğitme konusunda zorunlu-
luk kavranmamıştır. 

Halkı eğitmek devrimi örgütle-
mektir. 

Bu bilinçle yaklaşıldığında halkın
eğitiminin önemi ve ertelenemez olu-
şu daha iyi kavranacaktır. Bu nokta-
dan sonra da karşımıza şu soru çıka-
caktır? Eğitmediğimiz halk neden
ve nasıl mücadele edecek, savaşacak?

Eğitimsiz halk savaşamaz. İçinde
yaşadığı koşulların ; açlığın, yoksul-
luğun nedenlerini bilmeyen, çözü-
münü bilmeyen ve çözüme, kurtulu-
şa inanmayan halk neden savaşsın?
Neyle ve nasıl savaşsın?

Devrimi ciddiye alan eğitimi de
ciddiye alır. Devrim ve halkın eğiti-
mi arasındaki ilişki bu denli dolaysız
ve nettir. Ciddiyetle ele alınan her
konu, her sorun devrimci yaratıcılığın,
devrimci azmin gelişme zeminidir
aynı zamanda. Bu nedenle eğitimi cid-
diye aldığımızda halkın eğitimi ve
devrim arasındaki dolaysız ilişkiyi iç-
selleştirdiğimizde halkı devrim için
eğitmek, halkı devrimcileştirmek-
kadrolaştırmak için her yeri ve her anı
bu çerçevede değerlendirmek daha

kolay hatta kaçınılmaz
olacaktır. Çünkü bunun
için kafa yoracağız, bu-
nun için kapasite ve ola-
naklarımızı zorlayacak,
genişleteceğiz. Her şeyi
ve herkesi eğitim için se-
ferber edebileceğiz.

Halkı örgütlemek hal-
kı eğitmek istiyorsak hal-
ka gitmek,

halkın yaşamında olmak zorun-
dayız. 

Doğru devrimci politikalarımızla
yüz binlere, milyonlara ulaşmalıyız.

Cephe çizgisinin gücünü yaşaya-
rak ve yaşatarak gördük, göstermeli-
yiz. 

Attığımız her adımda bunun gü-
venini taşıdığımızda aldığmız so-
nuçlar da kalıcı olacaktır. 

Büyük emeklerle  yarattığımız, ka-
zandığımız değerleri cüretle savun-
mak, büyütmek için halka gitmeliyiz. 

Bunun için yapmamız gereken
en önemli şey kitlelere gitmek, onla-
rı örgütlemektir. 

Kitlelere gitmek,

kitleleri örgütlemek,

kitle örgütleri yaratmak, 

iktidar bilincini büyütmek, 

devrimci savaşı geliştirmek dev-
rimci faaliyetimizin odağına otur-
malıdır.  

HALK NEREDEYSE 
BİZ ORADA OLMALIYIZ 

ORASI DEVRİMİN OKULU 
OLMALIDIR

Halk devrimin asli
unsurudur. Fakat

eğitimsiz halk savaşamaz.
Bu yüzden Halkı eğitmek

devrimi örgütlemektir.
Devrimi ciddiye alan
eğitimi de ciddiye alır.

Devrim ve halkın eğitimi
arasındaki ilişki bu denli

dolaysız ve nettir.
Devrimi ciddiye alan

eğitimi de ciddiye alır.
Devrim ve halkın

eğitimi arasındaki ilişki
bu denli dolaysız ve

nettir. 

ÖğretmenimizÖğretmenimiz
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DİSK’e bağlı Tüm Emekli-Sen 8.
Olağan Genel Kurulu, 21 Mayıs günü
toplandı.

Genel kurul, şubelerde gayri-meşru
bir seçim sürecinin devamı olduğu ve
delegelerin taleplerini dikkate alma-
dan sonuçlandırıldığı için, gayri-meşru
bir genel kurul olarak tarihe geçmiştir. 

Bugün Emekli-Sen'in meşru bir
yönetimi yoktur. 

Emekliler ve Tüm Emekçiler! 
Sendikalar, bizim haklar ve özgür-

lükler mücadelemizde önemli silahla-
rımızdan biridir. Örgütsüz halk bir hiç-
tir. Örgütsüz emekçiler bir hiçtir. 

Sendikalarımız, bu anlamda bizim
gücümüzdür. Böyle olduğu için, egemen
sınıflar, sendikalarımızı yasaklıyor, bas-
kılar yapıyorlar. Emeklilerin sorunları-
nı görmezden gelen düzen, “emekliler
sendika kuramaz” diyerek bu hakkımızı
da elimizden almaya çalıştı. 

Ancak bu politika, sadece sendikamız
Emekli-Sen’le sınırlı bir politika değil-
dir. 

1990’ların başlarından itibaren
emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlar, 

1- Emekçileri sendikasızlaştırmak 

2- Var olan sendikaların içini
boşaltmak için, 

kapsamlı bir saldırıyı hayata geçir-
diler. 

Sendikasızlaştırmaya, örgütsüzleş-
tirmeye karşı güçlü bir direniş örgütle-
nemediği için, hemen bütün ülkelerde

sendikaların üye sayıları düştü. 

İşçilerin sendikalaşma oranı
bugün ülkemizde yüzde 6-7’lere
kadar düşmüştür. Sadece kamu
kesiminde sendikalı işçilerin oranı,
1995-2007 arasında yüzde 53 ora-
nında azalmıştır. Sendikasızlığın
sonucu ise daha vahşi sömürüdür.
Bugün ülkemizde 22 milyon 802 bin
kayıtlı emekçiden 9 milyon 352 bini-
nin hiçbir sosyal güvencesi yoktur.
Milyonlarca emekçi, asgari ücretle
sefalete mahkum edilmiştir. 

İşte böyle olduğu içindir ki, herhan-
gi bir sendikadaki sorun, sadece “sen-
dikal bir sorun”, “bir seçim sorunu”
değildir. 

Sendikalarımızı savunmak, onları
birer mücadele örgütü haline getirmek,
onları kitleleri örgütleyen sendikalar
haline getirmek, emperyalizmin örgüt-
süzleştirme saldırısına direnmektir. 

İşte bunun için sendikalarımızı sahip-
lenme ve devrimcileştirme çağrısı yapı-
yoruz. 

Emperyalizmin bizleri sendikasız-
laştırmak ve sendikalarımızın içini
boşaltmak istediği bu koşullarda, kendi
içimizden çeşitli kesimler de sendika-
larımızı mücadeleden uzaklaştırıyor,
kendi koltuk hesapları için kullanmak
istiyorlar. 

Devrimci Mücadelede Emekliler
olarak buna karşı çıktık. Karşı çıkmak-
la kalmayıp, bu konuda sorumluluk ve
inisiyatif üstlenerek, sendikamızı bir
mücadele sendikası haline getirmek

için Genel Başkanlığı’na aday olacağı-
mızı ortaya koyduk. 

İşte bu noktada karşımıza Veli
Beysülen başkanlığındaki yönetimin
tasfiyeciliği çıktı. Bizimle demokratik
bir yarış içine girmek yerine, tasfiye-
yelerden, hukuksuzluklardan, keyfilik-
lerden  medet umdular. İşte bu Genel
Kurul’a da böyle gelindi. 

Gayri-meşru Genel Kurul 
nasıl toplandı, neler oldu?

Bu Genel Kurul, başından itibaren
meşruluğu sakatlanmış, tasfiyeci poli-
tikaları hakim kılmak için düzenlenen
bir genel kurul niteliğindeydi. 

Mevcut yönetim, koltuğunu sağlama
almak için genel kurul öncesinde bir çok
şube yönetimini tasfiye etmiş, meşru
şube kurullarını geçerli saymamış ve
gayrimeşru kurullar toplamıştı. 

Genel Kurul’da, Divan Başkanlığı’na
vekaleten DİSK Genel Başkanlığı’nı
yürüten Tayfun Görgün seçildi. 

Divanın oluşturulmasının ardından
Beyoğlu, Kadıköy, Kocaeli, Keçiören
şube delegeleri, divana verdikleri öner-
gede "iptal edilen şube kongrelerinin
tanınmasını, iptalin ardından yapılan
şube kongrelerinin yok sayılmasını"
istediler. 

Demokratik, meşru bir genel kurul
için divan, öncelikle bu önergeyi oyla-
malıydı; ancak önerge yok sayıldı ve
gündeme geçildi. 

Bu anti-demokratik, gayri meşru

Devrimci İşçi
Hareketi

Emekliler ve Tüm Emekçiler! Sendikalarımıza Sahip
Çıkalım  Ve Devrimcileştirelim!

DİSK Emekli-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nun ve Bu Kurul'da
İşbaşına Gelen Yönetimin MEŞRULUĞU YOKTUR!

Genel Kurul Yenilenmelidir!

Devrimci Mücadelede Emekliler, 21 Mayıs günü toplanan
DİSK Tüm Emekli-Sen 8. Olağan Genel Kurulu üzerine

bir değerlendirme yaparak, bunu tüm emekçilere
açıkladılar. Aşağıda bu bildirinin bir özetini sunuyoruz:
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yaklaşıma tepki gösteren Emekli-
Sen üyeleri olarak kürsüyü işgal
edip, genel kurulun işlemesini
durdurduk.

Sorunu çözmek için Divan
Başkanı bir öneride bulundu.
Ancak divanın bu önerisini tasfiyeci
Genel Merkez kabul etmedi. Divanın bu
durumda kongreyi ertelemesi gerekir-
ken, kendi önerisine sahip çıkmayarak
Genel Kurul’u sürdürmek istedi. 

Muhalif delegelerin eylemlerini sür-
dürmeleri üzerine, tasfiyeciler ve Divan,
Genel Kurul'u düpedüz kaçırıp alt katta
başka bir salonda yapmaya çalıştılar.
Devrimci, demokrat delegeler de alt kata
inerek “kongrenin burada sürdürüle-
meyeceğini, sorunun emeklilerden
kaçırılarak değil hakların verilmesiy-
le çözüleceğini” söylediler. 

Devrimci demokrat emekliler, divan
başkanına "bu kongreyi iptal edin, Veli
Beysülen’in genel başkanlığı divan
görevinin başlamasıyla bitti şu anda
bütün yetki divan başkanı olarak sizin
elinizde, sendikayı yeni bir genel kuru-
la götürecek bir yönetim atayın" öneri-
sinde bulundular.  

Ancak divan bu öneriye de kulakla-
rını tıkadı. 

Genel kurul boyunca tüm haklı,
meşru ve sorunu çözücü önerilerimiz
reddedildi. 

Emekli-Sen’i
koltuk düşkünlerine
terk etmeyeceğiz!
İlerici demokrat 

hiçbir sendikal mevzimizi 

uzlaşmacılara bırakmayacağız

Şubelerin genel başkan adayı Hasan
Kaşkır, divanın engellemeye çalışma-
sına rağmen, salonda kalan delegelere
tasfiyeciliğin gayri meşru yöntemleri ve
divanın taraflı, keyfi davranışları nede-
niyle kongrenin kongre olmaktan
çıktığını ve meşruluğunu kaybettiği-
ni, bu kongrenin devam ederek seçim-
lerini yapsa bile seçilen yönetimin hiç-
bir grup ve şube tarafından tanınma-
yacağını açıkladı. 

... Ancak Emekli-Sen'i bu bir avuç tas-
fiyeciye terketmiyoruz. 

... Bu koşullar altında ikinci gün
yapılan seçimlere 250 delegeden sade-
ce 109’u katılmıştır. Veli Beysülen ve
listesi bu delegelerden de 99’unun
oyunu alabilmiştir.

Bu sonuç, Tüm Emekli Sen 8. Olağan
Genel Kurulu’nun delegelerin çoğun-
luğu tarafından meşru görülmediğinin
açık ve tartışılmaz kanıtıdır. 

Bu anlamda; 

1- Genel Kurul geçersiz sayılmalı
ve yenilenmelidir. 

2- Tasfiyeci Genel Merkez’in iptal
ettiği tüm şube genel kurulları kabul
edilmeli, genel merkezin korsan ola-
rak yaptığı şube kongreleri ise geçer-
siz sayılmalıdır. 

Emekliler!
Ya örgütsüz, sendikasız kalarak,

düzenin bizi HİÇleştirmesine, aşağıla-
masına, süründürmesine, emekliliği-
mizle birlikte mezara gömmesine seyir-
ci kalacağız; ya da mücadeleci, direnişçi
bir anlayışla örgütlenip “biz de varız!”
diyerek, sorunlarımızın çözümü için
mücadeleyi yükselteceğiz. 

İşçiler, Memurlar,
Tüm Emekçiler!
Emperyalizmin
örgütsüzleştirme saldırısını
püskürtmek; daha fazla
örgütlenmek ve
sendikalarımızı
devrimcileştirmektir

Koltuk uğruna, grupçuluk, rekabet-
çilik uğruna, düzen içi sendikacılık
anlayışı ve tarzıyla, sendikalarımızın
adım adım tasfiye edilmesine izin vere-
meyiz. Bu sendikal anlayışa karşı bulun-
duğumuz her alanda sonuna kadar
mücadele edeceğiz. 

Artık bu ayak oyunlarına son veril-
melidir. 

Bu yöntemler, işçi sınıfının, emek-

çilerin mücadelesini geliştirmiyor.
Sendikalarımızın üye sayısı düşü-
yor, sendikalarımız etkisizleşiyor.
Etkisizleşmiş, içi boşaltılmış sen-
dikaların yönetimini şu grup veya
bu grup ele geçirmiş, ne farkeder?

Biz tüm devrimciler, ilericiler,
demokratlar, 

emekten, emekçiden yana olan
tüm güçler, 

birlik olup sendikalarımızı güçlen-
dirmeliyiz. 

Birlik olup, sendikalarımızın üye
sayısını artırmanın yollarını bulmalıyız.
Emperyalizmin örgütsüzleştirme saldı-
rısını Türkiye cephesinden püskürtüp
dünya işçi sınıfına, emekçilerine bir
örnek oluşturmalıyız. 

Sendikal alanda bir direniş cephesi
örgütlemeliyiz. 

Emperyalizmin örgütsüzleştirme sal-
dırılarına karşı, örgütsüz milyonlarca
emekçiye ulaşacak örgütlenme kam-
panyalarıyla cevap verebilmeliyiz. 

Onlar, emperyalistler ve işbirlikçile-
ri biz emekçileri bölüp parçalıyor, bir-
leşerek cevap vermeliyiz.

İşçi sınıfı içinde örgütlü tüm devrimci,
ilerici, demokrat, vatansever güçler,
AYNI CEPHEDE OLMALIYIZ. 

Sendikalardan devrimcileri tasfiye
etmek, ilkesiz faydacı ittifaklarla düzen
sendikacılığnıın önünü açmak, emek-
çilere değil, örgütsüzleştirme politika-
sının sahiplerine, yani emperyalizme
yarar. 

Birleşelim ve işçisi, memuru, emek-
lisi, işsiziyle tüm emekçileri örgütleye-
lim, mücadeleye sevkedelim. 

Emekli-Sen’deki koltuk düşkünleri-
nin tasfiyeciliğine karşı tavrımız ve
mücadelemiz de bu mücadelenin bir par-
çasıdır. 

Hiçbir sendikanın geleceği diğerin-
den bağımsız ve ayrı değildir. Bu neden-
le, tüm ilerici devrimci, demokrat sen-
dikalar da, Emekli-Sen’deki bu haklı ve
meşru mücadeleyi desteklemeli, oradaki
tasfiyeciliğe karşı çıkmalıdır. 

Devrimci Mücadelede Emekliler
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DİSK Emekli-Sen Beyoğlu, Kadıköy, Kartal Şu-
beleri; Kadıköy Altıyol Meydanı’nda Hopa’da katledilen
Metin Lokumcu’ nun hesabını sormak için yürüyüş dü-
zenledi. 150 kişinin katıldığı yürüyüşte “DİSK Emek-
li-Sen Üyesi Metin Lokumcu’ yu Mücadelemizde Ya-
şatacağız DİSK Emekli-Sen İst. Şubeleri” ve
“AKP’nin İleri Demokrasisi Ölüm Saçtı-Katiller He-
sap Verecek” pankartları taşındı. “Metin Lokumcu
Ölümsüzdür” “Her Yer Hopa Hepimiz Eşkiyayız”
“Emekliyiz Haklıyız Kazanacağız” gibi sloganlar
atarak  tramvay yolundan İskele Meydanı’na yüründü.
Yürüyüş boyunca Emekli-Sen üyelerine halk, alkışlar-
la destek verdi. 

İskele  Meydanı’nda yapılan açıklamayla eylem son
buldu.

Mersin Silifke Eğitim-Sen Tem-
silciliği’nin 1’cisinin düzenlendiği
Çocuk şenliği 5 Haziran’da yapıldı. 

Saat 14.00’te başlayan şenliğin açılış konuşmasını
Eğitim-Sen Silifke temsilciliği mali sekreteri Ebru Çe-
lik yaptı.

Çelik konuşmasında şöyle dedi:  “Oyunun çocukların
fiziksel ve sosyal gelişiminde önemli rolü olduğu bili-
nen bir gerçektir. Ancak günümüzde çocuklarımız ne ya-
zık ki geleneksel çocuk oyunlarını oynamak yerine, bil-
gisayarın başında bireysel oyunlarla vakitlerini geçir-
mektedirler. Bu durum çocuklarımızın sosyalleşmesi-
ni olumsuz yönde etkilemektedir.” 

Yapılan açılış konuşmasının ardından, Şehit Yarbay
İlhan Akgün İlköğretim öğrencileri halk oyunu sergi-
lediler. Karagöz ve Hacivat oyunuyla tüm çocuklar bir
araya geldiler. Daha sonra sırasıyla  “orası-burası-şurası
oyunu, halat çekme oyunu, halatlı körebe” gibi oyun-
larla çocuklara oyunlar oynatıldı. Çocukların oyunlarına
büyüklerde katılınca güzel görüntüler ortaya çıktı. Son
olarak müzik grubunun türküleriyle halaylar çekilerek
Çocuk Şenliği sona erdi. 

TEKEL direnişine karşı
vahşice saldıranlar, şimdi de “niye
direndiniz?” diye tekel işçilerini
yargılamaya giriştiler. 

Geçen yıl büyük bir direniş yaratan Tekel işçileri ve
Tekel direnişini destekleyen çeşitli örgütlenmelere
mensup 111 kişi hakkında,  "2911 Sayılı Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet ettikleri" iddiasıy-
la dava açıldı. 

Davanın ilk duruşması 3 Haziran’da Ankara Adli-
yesi'nde başladı. 

Oligarşi TEKEL işçilerinin direnişinin örnek ol-
maması için daha başlangıç aşamasında direnişe gaz
bombalarıyla, tazyikli suyla, coplarla saldırmıştı. Ne var
ki direnişi kıramadı. Tersine, saldırı işçileri biledi ve 78
gün sürecek büyük bir direniş başladı. 

O gün direnişi kıramayan, tüm halk için olumlu bir
örnek olmasını engelleyemeyen oligarşi, tekel işçileri-
ne düşmanlığını açtığı bu davayla sürdürüyor. 

Tekel Direnişine Saldırı,
Yargı Cüppesiyle 
Sürdürülüyor

İstanbul’da Çapa Diş Hekimliği Fa-
kültesi çalışanları, performansa dayalı
döner sermaye sistemindeki eşitsizlik
ve adaletsizliğin giderilmesi talebiy-
le, 28 Mayıs’ta iş bırakma eylemi yap-
tılar. Eyleme kadrolu çalışanların yüzde 90’a yakını ka-
tıldı. 

BEDAŞ İşçileri
Taksim’de

BEDAŞ’taki taşeron işçiler, sosyal
ve ekonomik hakları, iş güvencesi ve
iş güvenliği için, üç haftadır eylemde-
ler. İşçiler, 27 Mayıs Cuma günü Tak-
sim’de “İşimize, Emeğimize, Haklarımıza Sahip Çı-
kacağız” pankartı açarak, BEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne
kadar yürüdüler.

Eğitim-Sen Silifke 
Temsilcilği 1. Çocuk 
Şenliği Yapıldı

Çapa Diş Hekimliği’nde 
İş Bırakma
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“Her Yer Hopa 
Hepimiz Eşkiyayız”
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Taşeron İşçiler,
Samsun’dan
Ankara’ya
Yürüdü

Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nde
çalışırken, sendikalı oldukları gerekçe-
siyle işten atılan Cemalettin Kömpe ve
Yüksel Aslan, Samsun’dan Ankara’ya

başlattıkları yürüyüşü tamamladılar. 

Kömpe ve Aslan, 4,5 aydır direnişteydiler. 5 Haziran’da Sağlık Bakanlı-
ğı önünde bir açıklama yapan işçiler, işlerine geri dönene kadar mücadele-
ye devam edeceklerini belirttiler. 

İşçiler eylemlerini daha sonra Kızılay Meydanı’nda sürdürdüler. “Taşe-
rona Başkaldırıyoruz. İşimizi Geri İstiyoruz. Samsun Gazi Devlet Hastane-
si İşçileri” yazan pankartlarla Kızılay’da yere yatarak protestolarını sürdü-
ren iki işçi, Çevik Kuvvet tarafından gözaltına alındı. 

İşçilerin Ankara'daki yürüyüş ve Sağlık Bakanlığı önündeki eylemine, Ge-
nel İş Genel Başkanı Erol Ekici ve şube yöneticileri, TTB Genel Başkanı Eriş
Bilaloğlu, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu ve  çeşitli sendikaların, dernek-
lerin ve legal partilerin temsilcileri de katılarak destek verdiler. 

İSDEMİR’de Grev Oylaması:

3 hayır, 4621 evet! 
İSDEMİR’de 8 aydan beri de-

vam eden toplu sözleşme görüş-
melerinde, Çelik-İş’in “İSDE-
MİR’deki ücretlerin ERDEMİR ile
eşitlenmesi” talebine karşılık, pat-
ronun “yüzde 0 zam” dayatması
üzerine, 6 Haziran’da işçiler ara-
sında grev oylaması yapıldı.

İş yeri içinde çeşitli bölümlere
sandık konularak yapılan grev oy-
laması sonucunda 4621 evet oyu ve-
rilirken, sadece 3 işçi “greve” hayır
dedi. 

Hak-İş’e bağlı Çelik-İş’in ne
kadar işçilerin iradesine uyacağı
elbette şüphelidir; ancak patronun
uzlaşmazlığı karşısında başka yol da
kalmayabilir. Nitekim, İŞDEMİR’de
89’da da benzer taleplerle grevi gi-
dilmiş ve 137 gün süren grev ka-
zanımla sonuçlanmıştı. 

Mahzuni Şerif parkı
düzenlenmelidir!

3 Haziran’da Ankara Çankaya Kültür Derne-
ği tarafından Çankaya Belediyesi önünde  açıklama
yapılarak, belediyeden açıklama istendi.

Halk Cephelilerin de katıldığı eylemde, Dik-
men’de bulunan Mahzuni Şerif parkının düzen-
lenmesi için belediyenin aldığı kararları yerine ge-

tirmesi istendi.

Mahsuni Şerif parkının ozana layık bir hale getirilmesi, anfi tiyatro ya-
pımı için mücadele eden  Çankaya Kültür Derneği ve İlker halkı, Belediye'yi
sözlerini yerine getirmediği için protesto etti.

Eylem sloganlarla bitirildi...

Artvin Hopa’da katledilen Me-
tin Lokumcu için Berlin'de faaliyet
gösteren Allmende derneğinin dü-
zenlediği anmaya  aralarında Halk
Cephesi’nin de yer aldığı siyasi ha-
reketler katıldı.

5 Haziran’da, yapılan anmada
Halk Cephesi adına yapılan konuş-
mada, AKP polisinin saldırıları ve
Metin Lokumcu'nun katledilmesi
protesto edildi. 

Pir Sultan Ab-
dal Kültür Der-
nekleri Federasyo-
nu Madımak’ın

müze yapılması talebiyle 5 haziran günü yürüyüş yaptı. 

İstanbul Taksim Tramvay Durağı’nda başlayan yürüyüşe
Devrimci Alevi Komitesi’de destek verdi. Yaklaşık 1000
kişi Taksim Tramvay Durağı’ndan  ‘Sivasın Hesabı Soru-

lacak, Unutmadık Unutma-
yacağız, Sivası Unutma,
Unutturma’ sloganlarıyla
Taksim Meydanı’na kadar
geldiler. 

Burada meydanı dolduran kitle adına basın metni
okundu.

Metni okuyan PSKAD Genel Başkanı Hüseyin Gü-
zelgül “AKP, Madımak, şehitlerimiz üzerinden siyaset
yapmak istemektedir. Madımak katliamı Bir ‘anı’ değil,
bir vahşettir” dedi ve 21.00’a kadar burada oturma ey-
lemi yapacaklarını belirtti.

Madımak’ı Unutmadık  
Unutturmayacağız

Metin Lokumcu’nun
katledilmesi
protesto edildi



2 Haziran gecesi bir arabayla 1 Mayıs Mahallesi’nde
bulunan  Anadolu Haklar Ve Özgürlükler Derneği’ne
gelen halk düşmanları derneğin camlarını taşlarla kırdılar.

Anadolu Haklar Ve Özgürlükler Derneği kuşku-
suz ilk kez saldırıya uğramıyor. Birçok kez AKP’nin poli-
sinin saldırılarına uğradı. Üyeleri işkenceler gördü,
tutuklandı.

Anadolu Haklar Ve Özgürlükler Derneği, halkın
ve devrimcilerin emeğinin, mücadelesinin ürünüdür.
Yoksul halkın mücadelesinde bir mevzidir.

Anadolu Haklar Ve Özgürlükler Derneği’nin
yoksul halk ile birlikte sürdürdükleri mücadele başta ikti-
dar olmak üzere fuhuşu, uyuşturucuyu, hırsızılğı yaymaya
çalışan polis destekli çeteleri de rahatsız etmiştir.

Saldırarak, üyelerini tutuklayarak, camlarını kırarak,
Anadolu Haklar Ve Özgürlükler Derneği’nin müca-
delesini engelleyemezler. Saldırıp camları kıranlar sır
değildir.

Gece yarıları korkakça saldıranlar o taşları halka, fuhu-
şa, uyuşturcuya karşı süren mücadeleye  atmışlardır.
Halkın ve devrimcilerin kurumlarına saldırmak suçtur. 

Bu saldırılar, Anadolu Haklar Ve Özgürlükler
Derneği’nin mücadelesini engelleyemez. 1 Mayıs hal-
kı, derneklerine daha çok sahip çıkarak bu saldırılara gere-
ken cevabı verecektir.

Atılan her taş 
halkın uyuşturucuya, 
fuhuşa karşı
mücadelesinedir!

Artvin-Hopa’da polisin saldırısı sonucu  Metin
Lokumcu adlı emekli, ilerici bir öğretmen katledildi. 2
Haziran’da  Metin Lokumcu’nun katledilmesini   protesto
etmek için İstanbul Tabip Odası, TMMOB il Koordinasyon
Kurulu ve çeşitli DKÖ’ler Cevahir Alışveriş Merkezi önün-
de bir araya  geldi. 

Burada  caddeyi trafiğe kapatarak AKP Şişli İlçe
Başkanlığı’na siyah çelenk koymak için yürüyüşe geçti.
“Öğretmenin Katili AKP’nin Polisi”  “Gün Gelecek
Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek “ “Katil
Devlet Hesap Verecek”  sloganlarının haykırıldığı yürü-
yüşte pankartlar da taşındı.

AKP  önüne gelen yaklaşık 500 kişinin önü Çevik
Kuvvet, akrep ve TOMA ile kesildi. Burada  temsilciler
İlçe binası önüne siyah çelenk bıraktılar. TTB’den Ali
Çerkezoğlu biber gazlarıyla ilgili bir konuşma yaptı: “Gaz
belli koşullarda ölüme yol açıyor dedik ve devletin tüm
resmi kurumlarına bildirdik. Yasaklanmasını istedik.
Fakat bir sonuç alamadık.” dedi.

KESK MYK üyesi İlhami Şahbaz da bu olayla
ilgili Ankara’da yapılan eylem sonucunda yaşanan göz-
altılara değindi. Ardından basın metni okundu. 
Açıklamadan sonra kitle dağılmaya başladı.  O sıra, poli-
sin saldırısı ile  20 kişi gözaltına alındı.

Dostluk Turnuvası sona erdi 
Doğan Tokmak Dostluk Ve Dayanışma Futbol

Turnuvası sona erdi

Okmeydanı’nın onurlu evlatlarından Ölüm Orucu
Şehidi Doğan Tokmak anısına bu yıl ikincisi düzenle-
nen turnuva, 29 Mayıs 2011 Pazar günü yapılan final
maçıyla sona erdi. 

Turnuvaya katılan takımlardan biri, son zamanlar-
da yaşanan keyfi tutuklama terörünü protesto etmek için
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” pankartını açtılar.

Turnuva sonunda Mahmut Şevket Paşa (MŞP) Spor
turnuvanın birinciliğini kazanırken, ikinci Bulgur Spor,
üçüncü ise Yolağzı Spor oldu.

Takımlar, 5 Haziran 2011 Pazar günü Okmeydanı
Sibel YalçınParkı’nda düzenlenen olan İdil Kültür
Merkezi’nin yıl sonu etkinliğinde yapılacak törenle kupa-
larını aldılar.

AKP önündeki 
protestoya saldırı

Çağrı Avcı tutuklandı!
4 Haziran’da, Sarıgazi’de dergi satışından dönen

Sarıgazi Özgürlükler Derneği üyeleri  polis’in GBT kont-
rolü ile karşılaştılar.

Polis, daha sonra “aranması olduğu gerekçesiyle”
Çağrı Avcı’yı sokak ortasında, yaka paça gözaltına aldı.

7 Haziran’da Beşiktaş ACM tarafında tutuklanan
Çağrı Avcı’nın tutuklanması aynı zamanda Sarıgazi
halkına gözdağıdır .
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Ne Tayyip Erdoğan, ne Başba-
kan Yardımcısı Bülent Arınç, ne
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Çelik, ne AKP Grup Başkan-
vekil Suat Kılıç ne de diğer AKP’li-
ler dillerini kontrol edemeyecek ka-
dar akıl sağlıklarını yitirmedi.

Dillerini kontrol edememe gibi bir
sorunları yoktur. Tersine dilleri, bir
tornadan çıkmışçasına ortaktır.

Lümpen, buyurgan, çok kolay
yalan söyleyen, tehdit eden ve aşa-
ğılayandır dilleri. Dilleri, halkın
dili değildir.

Dilleri de, halkı, kendilerine kar-
şı olanları ezmek, tehdit etmek, sus-
turmak içindir.

Erdoğan, AKP’nin “duble yolla-
rını” eleştiren gazeteci Nuray
Mert’e, Konya mitinginde “Bu mert-
lik değil namertliktir.” diyerek teh-

dit etti.

Hopa'da polisin katlettiği Metin
Lokumcu için “biri ölmüş, kimliğini
bilmiyorum, ilgilenmiyorum da”
diyebilecek kadar halk gelenekle-
rinden uzak, ahlaksızcadır dili.

Ankara’da polis panzeri üstünü
çıktığı için işkence gören, kalçası kı-
rılan Dilşat Aktaş için; “Kız mıdır
kadın mıdır nedir çıkmış panzerin
üzerine benim polisime saldırıyor”
diyebilecek kadar dili hem ahlaksız
hem işkenceyi savunmaktadır.

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak is-
teyen işçiler için Erdoğan: 

“Ayakların başları yönettiği yer-
de kıyamet kopar...” diyerek, emek-
çileri aşağılıyordu. Öyle ya, emek-
çiler, “baldırı çıplaklar” dı. Yoksul
halkı, emekçileri aşağılayan, horla-
yan dil onların beynindeki düşünce-

lerini ortaya çıkarmıştır.
Erzurum’da, yaşadıkları sorun-

larla ilgi çeşitli taleplerde bulunan
çiftçilere:

“Yahu, bu millet yatıp kalkıp size
mi çalışacak?” diyecek kadar, yok-
sul halka, çiftçilere, köylülere düş-
mandır. Halk verilenle yetinmelidir.
Felsefesi odur.

Bülent Arınç ise AKP’lilerin
modelidir. TÜSİAD Başkanı Ümit
Boyner ile tartışan Arınç, Bursa mi-
tinginde “Sayın Boyner ya da öyle
düşünenler iktidara gelirlerse por-
no siteleri ya da diğer konularda is-
tediklerini serbest bırakabilirler”
derken, kafaları ve dilleri hep ora-
daydı. Dilleri halkın dili değildir ve
halka karşı düşmancadır.

Onların dili, tehdit ve 
aşağılama için kullanılır

Bir süre önce İngiliz The Eko-
nomist gazetesinin “CHP’ye oy ve-
rin” çağrısından sonra Erdoğan,
buna gönderme yaparak, Kılıçda-
roğlu için “biz yerli proje biliyor-
duk... meğer küresel çetelerin pro-
jesiymiş..” açıklaması yaptı.

Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay,
ise NTV Ankara temsilcisi Nilgün
Balkaç’ın bu konudaki sorusuna
The Ekonomist gazetesinde çıkan
yazının “İsrail’in işi olduğunu”
söylüyordu. Yani Atalay’a bakılacak
olursa AKP’yi yıpratmak için bu
yazıyı İsrail yazdırmıştı. Atalay,
açıkça “İsrail’in CHP’yi destekle-
diğini” de belirtmiş oluyordu.

Erdoğan ve Atalay’ın söyledik-
lerine bakılacak olursa, sanırsınız
ki her ikisi de bağımsızlığı savunan,
bunun için mücadele eden iki va-
tanseverdir.

Oysa, bağımsızlık ve İsrail ko-
nusunda en son konuşacak, en son
söz söyleyecekler varsa onlar da iş-
birlikçi AKP’liler, Erdoğan ve Ata-
lay’dır.

Erdoğan ve AKP’lilerin işbirlik-
çilikte sınırı yoktur. 9 yıllık iktidar-
ları boyunca, emperyalist tekellere ül-
kemizi yağmalatmış, çıkardığı yeni
yasalarla birlikte yeni bağımlılık an-
laşmaları yapmışlardır.

Ya kendi haklarında çıkan 
yazılar?

Erdoğan, The Ekonomist gaze-
tesinde CHP ile ilgili çıkan yazıdan
yola çıkarak, Kılıçdaroğlu’nu, “kü-
resel çetelerin projesi” olarak nite-
ledi.

Buna göre Erdoğan, işbirlikçi,
“... çetelerin projesi” değilmiş! Hat-
ta kendisini “projelerin” dışında gö-

rüyor. 

Eğer emperyalist basın destekle-
yince küresel çetelerin projesi olu-
nuyorsa, Erdoğan için o gazeteler-
de kırk kez destek yazısı çıkmadı mı?
Hatta AKP’liler bugüne kadar em-
peryalist basında lehlerinde yazı çı-
kartmak için olmadık şeyler yapma-
dılar mı?

Bizzat Ekonomist, 2004 yerel
seçimlerinde AKP’ye destek çağrısı
yaptı. O zaman, AKP’ninde küresel
bir proje olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.

İşin doğrusu şudur; iktidara şu
veya bu biçimde aday yapılan tüm
düzen partileri, bir yanıyla emper-
yalizmin alternatifi, emperyalizmin
projesidirler. Hepsi gidip onay alır-
ken, kendilerini emperyalizmin bi-
çimlendirmesine açarlar.

İktidara gelmeden önce emper-
yalist basın, AKP’yi vitrine çıkarmış
ve desteklemiş, iktidara taşımıştır.
Bugünde AKP’nin alternatifi olarak
CHP’yi düşünmekte, bunun için des-
teklerini göstermektedirler.

Hanginiz “Küresel çetelerin 
projesi” değilsiniz ki?
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NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen,”Kad-
dafi'nin gidişi biraz zaman da alabilir, yarın da olabilir” di-
yordu. 

NATO, aylardır süren kuşatma ve bombalamalara
rağmen, Kaddafi ve Libya halkının emperyalistlere teslim
olmaması nedeniyle saldırılarını Eylül sonuna kadar 90 gün
daha uzatma kararı aldı.

NATO katlederek Libya 
halkını teslim almak istiyor

Emperyalistler, aylardır Libya halkını bombalıyor, kat-
liamlar yapıyor. Katlediyor, Libya halkını göçe zorluyorlar.
Başkenti neredeyse hergün bombalıyorlar.

Şu ana kadar 718 kişiyi katledip, 4 bin 67 kişiyi ya-
raladılar. Saldırılarda başkentin de aralarında yer aldığı
üç Libya kenti ve limanları bombalanıyor. Limanlarda bu-
lunan gemileri savaş gemisi diye batırdılar. Bombala-
malarda sekiz gemi ağır hasar aldı.

Bugüne kadar uçaklarla, savaş gemileri, akıllı füzelerle
katleden NATO saldırılarında helikopterlerde kullanmaya
başladı. İlk kez Fransız ve İngiliz helikopterleri Libya hal-
kına bomba ve kurşun yağdırdı.  Rusya Savunma Bakanı
Sergey İvanov, NATO'nun Libya'da açık işgalinin “sade-
ce bir adım gerisinde olduğunu” söyledi. İvanov, kendilerini

de aklarken, “Bu kararın bir kara
operasyonuna götüreceğini bil-
miyorduk” demeyi de ihmal
etmiyordu.

“Sivilleri korumayı”değil, 
petrolü istiyorlar!

Muammer Kaddafi, Libya halkına ait olan 1,5 trilyon
metreküplük doğalgaz rezervi ve 50 milyar varil petrol re-
zervini emperyalist tekellere karşı koruyor.

Haziran 2009’da, Amerika’nın Libya Büyükelçisi Gene
Kretz Kaddafi’nin o dönem emperyalist petrol tekelleri-
ni ülkedeki varlıklarını kamulaştırmakla tehdit ettiğini,
petrol ve gaz kuyularından elde edilen kardan aldıkları
payın oranını düşürmelerini istediğini, Amerika’ya bil-
diriyordu. (Bakınız Wikileaks belgeleri).

Kaddafi, o dönem petrol ve doğalgazdan, %50 pay alan
emperyalist tekellerin artık %27 pay alacağını, doğalgaz ku-
yuları içinse, yine %50 olan anlaşmanın, önce %40’a ardından
da %30’a indirileceğini emperyalist tekellere iletmişti.

Fransız TOTAL, İngiliz BP ve tüm emperyalist te-
kellerin çıkarları için bugün Libya halkı katlediliyor. Açık
işgalin koşulları adım adım hazırlanıyor. Ve tüm dünya-
nın gözü önünde her gece Libya halkı katlediliyor.

NATO, Libya Saldırısını 3 Ay Uzatma Kararı aldı
EMPERYALİSTLERİN LİBYA SALDIRISI GAYRI

MEŞRUDUR HALKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇTUR

Hayallerimize, umudumuza, değerlerimize düşman
ve onları yok etmeye çalışan bir düzenle çepeçevre
kuşatılmış durumdayız. 

“Uçan kuşa”, “düşünen insana” şairin deyimiyle
“topraktaki karıncaya”, umuda, kısacası insana dair
ne varsa ona düşman bir düzendir bize dayatılan.

Hepimizin umutlarını çalan, halka düşman bir dü-
zenle karşı karşıyayız. Milyonlarcamızı günlük so-
runlar içinde boğarak, yarınını düşünemez hale ge-
tirmeye çalışıyor. Umudumuzu elimizden alarak, bizi
yarınsız bırakmak istiyor. Bizi umutsuz, çaresiz, güç-
süz ve savunmasız bırakmaktır tüm hedefleri.

Umudu olmayanın, umutları çalınanların, yaşama
sağlam ayak basmayanların, yaşam iddiasını yitiren-
lerin nasıl bir hale getirildiğini hergün görüyor, izliyoruz. 

Yaşadığımız sorunlar ne denli yıpratıcı, ne denli
zor olursa olsun, bir an olsun umudumuzu yitirme-
yecek, umudumuzu her zaman canlı tutacağız.

Umutsuz yaşamayacağız. Umudun kaybedildiği
bir yaşamda, karamsar olmak, her şeye boş vermek,
kaderci yaşamak kaçınılmaz olacaktır. Hiç kimsenin
istemediği düşünmediği bir yere savrulmaktır. Umu-

dumuzu canlı tutacak, düzenin istediği gibi duyarsız,
bencil ve kaderci olmayacağız. Hakkımız olanı, bi-
zim olanı isteyeceğiz. Bunun için örgütlenecek, bu-
nun için mücadele edeceğiz.

Hiçbir şeye, yaşanan hiçbir gelişmeye “bana ne”
demeden, umutla yaşamımızı sürdüreceğiz. Yor-
gun, bıkkın, yaşamı sırtında yük olarak gören, o yü-
kün altında ezilen olmayacağız. Tersine değiştirmek,
mücadele etmek için hareket edecek, umudumuzu hep
canlı tutacağız.

Umudu canlı tutmak, bu kahredici düzene ilele-
bet mahkum olmadığımızı bilmektir.

Umudu canlı tutmak, halkı açlığa, yoksulluğa
mahkum eden bu düzeni değiştirmek için “ben de mü-
cadele etmeliyim” diyebilmektir.

Umudu canlı tutmak, sömürüsüz yarınlar için, ço-
cuklarımız, gençlerimiz için mücadele ederek, onları
umutsuz bırakmamaktır. Nazım Hikmet’in şiirinde
vurguladığı gibi hep umudu taşıyabilmektir.

“Açlık ordusu yürüyor
adımları gök gürültüsü
türküleri ateşten
bayrağında umut
umutların umudu bayrağında”

Umudumuzu canlı tutmak!
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Akdeniz’de yeni bir mülteci gemisi daha battı. 200-270 ara-
sı mülteci, kaza adına katledildi.

Akdeniz’de mültecileri taşıyan gemilerin batıp, yüzlercesi-
nin katledilmesi artık kanıksanan, neredeyse olağan bir şey ha-
line getirildi.

Binlerce geminin geçtiği, onlarca ülkenin kullandığı, kara su-
larının olduğu  Akdeniz’de peş peşe gemiler batmakta; kadın-
lar, çocuklar, yaşlılar gençler 50’şer, 100’er Akdeniz’in suları-
na gömülmektedir.

AB emperyalistleri ve 
NATO ölümleri seyrediyor

Kısa bir süre önce Tunuslu yetkililer ülkelerinden kaçan yok-
sulları  taşıyan bir teknenin arızalandığını, 570 mülteciyi kur-
tardıklarını, 200 ila 270 arası mültecinin kayıp olduğunu açık-
ladı.

Kayıpların, “gemiden inmek için acele” etmeleri sonucu bo-
ğulmuş  olabileceklerini de eklemeyi unutmadılar.

Kayıp, Akdeniz’de ölümlerin adıdır. Yoksul oldukları için de
hiçbir devlet “kayıp”ların peşine düşmez, aramaz.

Kayıplarda ya da ölümlerde mültecileri suçlamak yerine, gü-
venli olmayan gemilere doldurulan binlerce mülteciyi göçe zor-
layan düzenler suçlanmalıdır.

Nitekim arızalandığı söylenen gemiye neredeyse bine yakın
mülteci doldurulmuştur. Göçmenler büyük paralar karşılığında
kaçak olarak taşınmaktadır.

Bu yıl Ocak ayından bu yana binlerce yoksul, işsiz, aç Ku-
zey Afrikalı mülteci  İtalya’ya  ulaşmak isterken gemilerinin ara-
zılanması ya da batması sonucu katledildi. 

Emperyalistlerin Libya’ya saldırılarının artması sonucu Ma-
yıs ayı başlarında Libya'nın Misrata kentinden yola çıkan bir gemi
İtalya'ya gitmek isterken geminin batması sonucu   aralarında
çocuk ve kadınların da bulunduğu 600 Libyalı katledildi.

Mart ayında 72 mülteci NATO gemileri tarafından ölüme
terk edilmişti.

Akdeniz’de İsrail, korsanlığını sürdürürken, NATO savaş
uçakları ve gemileri  Libya’yı kuşatmışken, Amerikan emper-
yalistlerinin filoları cirit atarken gözlerinin önünde mülteci ge-
mileri batmaya, yoksul Afrikalılar boğulmaya devam ediyor.

Amerika katlediyor
6 Haziran’da CIA’nın “insansız uçakları” Pa-

kistan’da 3 ayrı saldırı ve katliam gerçekleştirdi. Bir
araca yapılan saldırıda 4 kişi katledilirken, daha ön-
ceki iki saldırıda da 12 kişiyi katletmişlerdi. 

Irak’ta 5 Amerikan 
askeri cezalandırıldı! 

Irak’ta işgale, “yeni döneme” hazırlanan iş-
birlikçi ordu ve polise rağmen mücadele sürüyor.
Son olarak 5 Amerikan askeri cezalandırılırken,
ABD emperyalistleri çatışmaya ilişkin açıklama
yapmadı. 

Başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit’te hükü-
met binalarının bulunduğu bir nizamiyenin önün-
de bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi öldü,
19 kişi yaralandı. Bağdat’ta iki güvenlik noktası-
na ateş açılması sonucu 1 asker ve halka karşı sa-
vaştırılan 3 milis cezalandırıldı. 

Deniz kazası değil ! Yüzlerce
mülteci katledildi! 

İsrail askerleri, Golan Tepeleri’nde 24 Filis-
tinli’yi katletti, onlarcasını yaraladı. Golan Tepe-
leri’nin İsrail tarafından işgalinin 44’üncü yıldö-
nümünde Golan’a giden Filistinleri katlederek dur-
durmaya çalıştı işgalciler.

5 Haziran’da Suriye’deki kamplarda bulunan
Filistinliler, Filistin sınırına gitmek üzere uzun sü-
redir eylem hazırlığı yapıyorlardı. 300 otobüs gi-
decek şekilde örgütlendi eylem. Suriye hükümeti
4 Haziran'da Filistinliler’in eylemine izin vermedi.
Buna karşın Filistinliler sınıra gittiler.

Ne işgal ne İsrail’in kurşun ve bombaları ba-
ğımsız Filistin için mücadele eden Filsitinliler’i en-
gelleyebildi. Aradan 44 yıl geçse de İsrail’in iş-
galinin meşru olmadığını tel örgüleri geçerek, suni
çitleri yıkarak gösterdi Filistin halkı.

Golan’da 24
Filistinli katledildi
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Av ru pa’da

Aylardır, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde
stantlar açıyoruz. Pankartlarımız, afişle-
rimiz, yaptığımız köşeler, sloganlarımız ile
Avrupa’da halklara tecriti ve devrimci tut-
sakları anlatıyoruz.

Belki “iğne ile kuyu kazıyoruz” ama
tecriti anlatmakta ısrar ediyoruz. Tutsak-
ların sesini alanlara, meydanlara, halkla-
ra taşıyoruz. Israrla anlatmaya suyun ka-
yayı deldiği gibi tecriti teşhir etmeye de-
vam edeceğiz.

Dilimiz döndükçe, her zaman tecriti an-
latacak, tutsakları sahipleneceğiz.

“İmza atınca 
bırakacaklar mı ki”

Almanya’nın Duisburg şehrinde 3 Ha-
ziran’da Özgürlük Komitesi üyeleri Tür-
kiyeli göçmen halkın yoğun yaşadığı Kö-
nig-Heinrich meydanında imza standı
açtı. Ve üzerinde Almanca ve Türkçe
“Tecrite Yüzbin Kere Hayır” yazılı
pankartı astılar.

Türkiyeli devrimcileri anlatan ve Al-
man emperyalizmi ile Türkiye faşizmini
teşhir eden 150 bildiri dağıtılıp, imza
toplandı.

4 Haziran’da ise bu kez Özgürlük
Komitesi üyeleri Türkiyeli göçmen halkın
yaşadığı Hamborn kentinin pazar mey-
danında devrimci tutsaklar için imza
standı açtı.

Halktan imza toplanırken, tutsakların
mücadelesi ve tecrit anlatıldı. İmza isten-
diğinde, “imza atınca bırakacaklar mı
ki?” diye soranlara, Özgürlük Komitesi
üyeleri, niye imza topladıklarını anlattılar.

Almanya’da sürmekte olan Şadi Özbolat ve Ünal Düzyar’ın mahke-
melerine 31 Mayıs ve 1 Haziran’da görülen duruşmalarla devam edildi.

Devrimci tutsak Şadi Özbolat’ın dosyasını hazırlayan Federal Kri-
minal Dairesinden bir tanık dinlendi.

Tanık, Şadi Özbolat’ı nasıl aylarca takip ettiklerini, yaptıkları din-
lemeleri, arabaya yerleştirilen dinleme cihazı ve ortam dinlemelerinden
edindikleri bilgileri anlattı.

Dinlemeler sonunda kırk tane tutanak tuttuklarını anlattı. Alman
emperyalizminin yargısının duruşmaya ilişkin kimi işlemlerinden son-
ra duruşma 9 ve 10 Haziran’da tanığın dinlenmesine devam edilmek üze-
re bitirildi.

Kuşkusuz burada mahkemenin bizi ilgilendiren yanı Alman yargısının
mantığıdır. Gerek Şadi Özbolat, Ünal Düzyar gerekse Faruk Ereren ve
daha önce karar verilen Nurhan Erdem davalarında görülen ortak yan, Al-
man yargısında savunmanın bir hak olmaktan çıkarılmış olmasıdır.

Savunma bir hak değil formalitedir!
Alman emperyalizminin mahkemeleri özellikle siyasi davalarda, dev-

rimcilere karşı teslim alma, teslim alamazsa ağır cezalar vererek ceza-
landırma politakası izlemektedir.

Devrimcilerin davaları ayrılmış, mahkemeleri hakim ve savcıları özel ola-
rak seçilmiştir. Mahkemelerde devrimci tutsaklara karşı düşmanca davra-
nılmakta, bir hak olan savunma hakkı bir formalite olarak görülmektedir.

Savcılık her tür suçlamayı kolayca yöneltirken, bunu belgelemek gibi
bir sorumluluk taşımazken, tutsakların tanıkları da kolayca reddedil-
mektedir.

Hakimler ve savcılar duruşmaya çıkarılan her tutsağa, suçlu gözüy-
le bakmakta, o nedenle de tutsaktan “suçunu itiraf etmesi”, “suçunu ka-
bul etmesi”, “mahkeme ile anlaşması” istenmektedir. Bunun için bas-
kı yapılmakta, bunun için ağır cezalar şantaj olarak kullanılmaktadır.

Şadi Özbolat’a daha ilk duruşmalarda Hakim, “istediğini söyleye-
bilirsin ama şikayetlerini dikkate almayacağız. Bunu bilmelisini.Söy-
leyeceklerinin bizim için bir anlamı yok” demiştir. Bu Alman yargı-
sının mantığıdır işte!

Savunmayı formalite görme, tutsak konuştuğunda saygısızca müdaha-
le edip mikrofonu kapatmak, “savunma yapamazsın” demektir. Bu ya-
kalaşım, hemen herkesi “potansiyel suçlu” gören bir mantığın sonucudur.

Yine emperyalizmin yargısı kolayca avukatları aşağılayabilmekte, avu-
kata “yalancı”, “mahkemeyi oyalıyorsun” diyerek avukatları baskı altı-
na almaktadır. Siyasi davalara böylece katılacak avukat çıkmasın istiyorlar.

Üç- beş ihale karşılığında oligarşinin hazırladığı dosyalar ile huku-
kularını satanlar, komplo davaları açanların gücü devrimcileri yargıla-
maya yetmez. 

Çürüyen bir düzeni zorla ayakta tutamazlar. Çürüyen bir düzeni ce-
zalarla, tecrit ile ayakta tutamazlar. 

Devrimciler mücadeleleri ile tarihsel olarak haklıdırlar. O kürsüden
konuşurlarken bu inançla konuşmaktadırlar. Mikrofonları kapatarak se-
simizi susturamazlar.

Alman yargısında savunma 
bir hak olmaktan çıkarılmıştır

Şadi Özbolat davasında bir işkenceci!

Kurulan stantlarla 
tutsakların sesini 

taşıyoruz!
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Aylardır hem ülkemiz de hem Avrupa'da  devrimci dü-
şünceye, hak ve özgürlük mücadelesine yönelik saldırılar aynı
pervasızlık, aynı tahammülsüzlük, aynı kin ve aynı hedefler-
le sürdürülüyor. 

Düşüncelerimize, örgütlülüğümüze yönelik saldırıları
hem ülkemiz de hem Avrupa’da birbirimizden binlerce kilo-
metre uzakta da olsak aynı ruh hali, aynı kararlılık ile karşı-
lıyor, boşa çıkarıyoruz.

Hak gaspları, anti-demokratik uygulamalara,  Avrupa
cephesinden de örnekler sunmak sıradanlaştı. 

Mahkemede devrimci tutsak Şadi Özbolat'ın savunması-
nı alkışladığı için gözaltına alınan tutsak yakınları, Anadolu
Federasyonu üyeleri Avrupa'da demokrasi, insan hakları tab-
losuna eklenen son örnekler oldu. 

Dergi dağıttıkları için ceza alanların, tatile gittikleri, bir-
likte paylaştıkları için “örgüt üyesi muamelesi” görenlerin,
panel düzenledikleri için suçlu sayılanların, bildiri dağıttık-
ları için “teröristlikle suçlananların” sıkça yaşandığı bir yer
haline getirilmiştir Avrupa demokrasisi(!).

Tek korkuları örgütlü olma, örgütlenme düşüncemizdir.
Savaşları örgütlü olma düşüncemizedir. Güç aldıkları yer ise
örgütsüzlüğümüzdür. 

Örgütlülük düşüncemizin binleri kapsayan bir örgütlülü-
ğe dönüşmemesi içindir bu pervasızca saldırıları. O halde daha
fazla örgütlenerek, saldırılarını boşa çıkarmalıyız.

Örgütlülükte ısrar etmeliyiz. En temel haklarımızı, bedel-
lerle kazanılmış değerlerimizi, halk olmaktan gelen özellik-
lerimizi ısrarla ve kıskançlıkla korumalıyız.

Bizim olanı sahiplenmeli, savunmalıyız. Bugün Şadileri,
Farukları sahiplenmek, bizi sahiplenmektir. Devrimci dü-
şünceleri, değerlerimizi sahiplenmektir. Bunu herkese anlat-
malıyız. 

Ve onlara demeliyiz ki, hemen yanıbaşınızda halklarının
açlığına, yoksulluğuna karşı mücadele eden devrimciler ağır
cezalar tehdidi altında yargılanmaktadır. Savcı, Faruk Ere-
ren davasında açıkça Türkiye oligarşisi ile anlaştığını, ceza
vereceklerini söylüyor. 

Şadi Özbolat davasında mahkemeye çevik kuvvet yığına-
ğı yapılıyor. Alkış yasaklanıyor. İzleyiciler korkutuluyor, tehdit
ediliyor, sorgulanıyor. Bu dava, Alman, Türk, Kürt herkesin da-
vasıdır. Kendisine demokratım diyen herkes bu davaya katılmalı,
izlemeli, Alman yargısının saldırılarına karşı çıkmalıdır.

Şadiler, Faruklar aynı zamanda mahkeme kürsülerinde
tüm ezilenler adına konuşmakta, ezilenler adına emperyalistleri
yargılamaktadırlar.

Alman emperyalizminin tutsakları hapishanede tecrit al-
tında tutarak, duruşmalarına katılanları korkutarak, cezalar ve-
rerek tek bırakma politikalarını duruşmalara daha fazla katı-
larak bozmalıyız. 

Korkuları örgütlülüğümüz!

Güçleri örgütsüzlüğümüzdür!

AVRUPA’dakiBİZ

Özgürlük Komitesi üyeleri, 80 haftadır ısrar ve
kararlılıkla özgürlük nöbeti eylemini  sürdürüyor. 

28 Mayıs’ta,  5 Türkiyeli devrimci tutsağa öz-
gürlük talebiyle Köln Kentinin Dom Meydanında pan-
kartlarını açarak, eylem yaptılar. 

Eylem sırasında halka Alman emperyalizmini ve
Türkiye faşizmini teşhir eden bildiriler dağıtıldı. Tec-
rit politikası örnek verilerek, Alman demokrasisinin
nasıl bir demokrasi olduğu anlatıldı.

4 Haziran’da Özgürlük Komitesi üyeleri tüm si-
yasi tutsakların özgürlğü için yine Dom Meydanın-
daydı.

Eylemde, üzerinde tutsakların fotoğraflarının bu-
lunduğu ve  Almanca “Tüm Siyasi Tutsaklara Öz-
gürlük” sloganının yazılı olduğu pankart açıldı. 

Halka tecrit ve tutsakların durumu anlatılarak, bil-
diri dağıtıldı.

25 imza, 250 bildiri!
Almanya’nınBerlin Kreuzberg semtinde, 3 Ha-

ziran’da halk pazarı önünde imza standı kuruldu. 

Standa tutsakların resimli pankartı ile birlikte, İs-
tanbul Çayan’daki saldırıyı protesto eden pankart asıl-
dı. 

Grup Yorum müzikleri çalınırken, tutsaklara uy-
gulanan tecrit ve süren davalar anlatılıp, imza çağrısı
yapıldı. 250 civarında Türkçe-Almanca bildiri dağı-
tılırken, 25 imza toplandı.

Anadolu Fede-
rasyonu’nun, Al-
manya Köln’de 26
Haziran’da yapılacak
olan Halk Sofrası Pik-
niğine tüm halkımız
davetlidir!

Davet!
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Çizgiyle

Balkon da Balkon
Şimdilerde bir kısım aydın ve gazeteci

hep birlikte bir “balkon konuşması” tut-
turdular gidiyorlar. 

Neymiş, siz şimdi Tayyip’in her kesime
karşı atıp tutmasına, fırçalar yağdırmasına,
çemkirmesine, herkesi hain, namert ilan et-
mesine bakmayın. Seçim akşamı bir balkon
konuşmasıyla Kürt sorununu çözecek, her-
kesi kucaklayacak... cak cek, cak cek...    

Biri de çıkıp demiyor ki; yahu bu adam
4 yıl önce 22 Temmuz 2007’de de balko-
na çıkıp vaatlerde bulunmuş, mavi bon-
cuklar dağıtmıştı. Tek bir kelimesini bile
yerine getirmedi.

Demiyorlar ki, bu defa da yine balko-
na çıkarsa inanmayın!

Tam tersine diyorlar ki, balkonu bekle-
yin... Kandırılmaya hazır bir kimseden
daha cahili, daha körü ve daha sağırı ola-
maz sanırız. 

Seçime 5 Kala
Demokratlığı

9 yıldır durdular, durdular, durdular
sonra birden akıllarına geldi anlaşılan: 

- Ayhan Çarkın tutuklandı

- 12 Eylül cuntası şeflerinden Evren ve
Şahinkaya’nın “lütfen” ifadeleri alındı

- Şemdinli bombacıları tutuklandı...

Kim İsrailci?
İsrail konusunda tescilli bir işbirlikçi

olan Tayyip Erdoğan, meydanlarda Kemal
Kılıçdaroğlu’nu “İsrail’e göz kırpmakla”
suçlamış. 

Kılıçdaroğlu, İsrail’e ne kadar göz
kırpıyor o ayrı bir tartışma... İşin o yanı,
“tencere dibin kara” gerçeğidir. 

Ama öte yandan biz, AKP’nin ve Er-
doğan’ın, İsrail’le “can ciğer kuzu sar-
ması” olduğunu biliyoruz.

Erdoğan, İsrail’le milyon dolarlık an-
laşmalar imzalayan, istihbarat alışverişi ya-
pan, İsrail’e hava sahamızı, üslerimizi açan
kendisi değilmiş gibi başkalarını suçlu-
yor... Yalancı, pişkin, riyakar...

Yağcılık! 
Düzenin “sanatçı”la-

rının iktidarlar karşısında
nasıl el etek öptüğünün
son örneklerinden birini
Ajda Pekkan verdi. Ajda
Pekkan son konserinde
Devlet Bakanı Egemen
Bağış’a öyle bir  yağcılık
yapmış ki, yağcılıkta sınır
tanımamış.  

“Sayın Bakanım her
zaman sanat ve sanatçı-
nın yanında oluyorsunuz.
Muhteşem vizyonunuzla
hep ülkemizin önünü açı-
yorsunuz. İyi ki varsınız,
hep olun. Sizin için canı-
mızı vermeye hazırız. Siz
hep yanımızda olun. Allah
sizi başımızdan eksik et-
mesin.”

Halkın kanını emen-
leri halk sırtından atmaya
çalışırken, tuzu kuru bu
yağcılar, onların düzeni-
ni sürdürmesini istiyor.
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Su yaşamdır satılamaz!
5 Haziran’da  aralarında Halk Cephesi’ninde  olduğu

“Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu” İstan-
bul Taksim Tramvay Durağı’nda eylem yaptı.

AKP iktidarının halka ait ne varsa talan ettiği, tüm
zenginliklerin tekellere sunulduğu bir dönemde yapılan
eylemle AKP’nin politikaları  teşhir edildi.

“Suyumuz, Havamız, Toprağımız, Yaşamımız için
direniyoruz yağmayı ve talanı durduracağız” pankar-
tı ve “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“Su Yaşamdır Satılamaz!” “Halkız Haklıyız Kazana-
cağız” sloganları ile  Tramvay durağından Taksim
Meydanına kadar yüründü. 

Yürüyüşü alkışlayanlara çağrılar yapılarak, yürüyü-
şe katılmaları istendi. 

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Semra Ocak ‘ın
okuduğu açıklamada; kapitalizmin doğaya ve inasana ait
ne varsa satışa çıkarıldığı, su başta olmak üzere derele-
rin, ormanların, meraların tekellere peşkeş çekildiği  be-
lirtildi. Açıklamanın okunmasından sonra eylem bitirildi.

HUKUZSUZ GÖZALTILARA SON!..
7 Haziran’da  çıkan bir yangına yardım etmek için

evden çıkan Yücel Tolu, yangını umursamayan polis ta-
rafından yaka paça gözaltına alındı. 

Yücel Tolu’ya yaşadığı psikolojik rahatsızlık nede-
niyle destek olmak isteyen, ilaçlarını vermeye çalışan ba-
bası özellikle engellendi, yalan söylenerek oyalanmaya
çalışıldı.

Rahatsız olunduğu bilinen Yücel Tolu’yu Vatan iş-
kencehanelerine götüren polis, ilaçlarını vermemiş,
avukatı ile görüşmesini engellemiştir.

Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derneği yaptığı
açıklamada, Yücel Tolu’nun baskı altında tutulmama-
sını ve  serbest bırakılmasını istedi. 

9 Mayıs günü Beşiktaş Adliyesi’ne çıkarılan Talu’ya
yönelik savcılıkta ısrarla dernek çalışanları ve Kasım ayın-
da yapılan operasyonlarda tutuklanan dernek üyeleri,
DHKP/C örgütüne üye olup olmadığı soruldu. Hasta bir
insanın durumunu kullanmaya çalışarak ifade almaya ça-
lışmak, günlerce ihtiyaçlarını karşılamadan bekletmek, ya-
sal denetime açık bir derneği yasadışı ilan etmek ancak
tüm insanlık değerlerini yitirmiş acizlerin yapabileceği bir
şeydir. Her hangi bir suçlama bulamayan savcılık Yücel
Talu’yu serbest bırakmak zorunda kaldı

Bugün ve yarın için
doğru olan politika dünün

eleştirisinden çıkar
Mahir Çayan 

söz

Büyük götürüyor 
müze müdürü. 
Padişah tahtından aşağısı kurtarmıyor. 
Başbakanın padişahlığa soyunduğu ülkede,
hırsız da doğal olarak padişah koltuğuna
göz dikiyor. 

“Sakinleştirici” Gaz!
Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl

rektörlerle yaptığı toplantıyı pro-
testo eden öğrencilere polis sal-
dırmış ve öğrencilere karşı gaz
bombası kullanmıştı. 

Polisin saldırısıyla ilgili  İs-
tanbul Valiliği bir “soruşturma”
yapmış ve bir rapor hazırlamış.
Adeta herkesle alay ediyor Valilik. Raporda, öğren-
cilerin polise pet şişe atarak polisleri yaraladıkları,
polisin ise öğrencilere “biber gazı sıkarak sakinleş-
tirdiği” belirtiliyor. 

Valiliğin akıllara ziyan raporuyla, polisin işkence
amacıyla kullandığı gazın sakinleştirici olarak da kul-
lanılabileceğini öğrenmiş oluyoruz. 

Söz konusu renkli ve normal gazlar, yakında has-
tahanelerde kullanılırsa şaşırmayın!

Dün ne kadar da samimi görüntüler
veriyorlardı. 
İki günde sattı dostunu Tayyip. 
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Devrimci tutsak Şadi Özbolat’ın
31 Mayıs ve 1 Haziran’da görülen du-
ruşmalarında, Şadi Özbolat’ı suçla-
mak, “amaçsız bir terörist” olduğu-
nu kanıtlamak için “suç dosyası” nı
hazırlayan Federal Kriminal Daire-
si’nden bir işkenceci dinlendi.

İşkenceci, yaptıkları teknik takibi
anlattı duruşmada. Daha doğrusu
Şadi Özbolat’ı 6 ay boyunca nasıl ta-
kip ettiklerini, hangi sonuçları çı-
kardıklarını anlattı. Bir devrimci olan
Şadi Özbolat, nereye gitmişse, kiminle
konuşmuşsa izlemiş, dinlemiş, fo-
toğraflamışlar.

Bir işkencecinin ağzından Alman
emperyalizminin ahlaksızlığını, dev-
rimcilere olan düşmanlığını da açık
olarak görüyoruz. 

Hani emperyalist ülkelerde herkes
özgürdü? Hani emperyalist ülkelerde
demokrasi vardı? Düşüncelerinden
dolayı kimse baskı görmez, kimse tu-
tuklanmazdı?

Almanya’da yasadışı bir faaliye-
ti olmayan bir devrimciyi aylarca
izlemek, gittiği evleri, kullandığı
araçları dinlemek, 6 ay boyunca gö-
zaltında tutmak nasıl bir anlayıştır?

Mercek altına aldıkları bir 
devrimcinin yaşamında ne 
buldular?

Emperyalistleri tanımasak, bu kul-
landıkları yöntemlere şaşıracak ve
“tam da filmlerdeki gibi” diyeceğiz.
Gerçekte yaşananlara bakın; bir dev-
rimciyi izlemek, hakkında “suç dos-
yaları” hazırlamak, komplo davala-
rı açmak için her tür ahlaksız yön-
temleri uyguluyorlar.

Alman emperyalizmi işkenceci-
lerini seferber ediyor, mahkeme ka-
rarları çıkarıyor, casusluk oynuyorlar.

Evlere, bürolara, arabalara gece
yarıları girip, alıcı yerleştiriyorlar.

Peki, bunca yöntem denediniz de
ne çıkardınız Şadi Özbolat’ın, bir
devrimcinin yaşamından?

İşkenceci, Şadi Özbolat’ı anlatı-

yor; 

* Sürekli yolculuk
yapıyor,

* Çok az uyuyor, 

* Daima sorun
çözmek için uğraşıyor, 

* Eğitim çalışması
yapıyor...

Aylarca izlemelerine,
teknolojilerini devreye
sokup dinlemelerine kar-
şın bulabildikleri şeyler
bunlardır.

Şadi Özbolat’ı 6 ay boyunca ta-
kip eden işkencecinin anlatımları
devrimciliğin nasıl güçlü bir halk ve
vatan sevgisinden, nasıl bir bağlılık-
tan geçtiğini göstermektedir.

Alman emperyalizminin tüm iş-
kencecileri bilmelidir ki, devrimcileri
izlemek boşuna bir çabadır. Boşuna uğ-
raşıyorsunuz, hiçbir şey bulamazsınız!

Devrimcilerin yaşamı, ortadadır.
Devrimciler nasıl inandılarsa öyle
de yaşarlar. Düzenin kirletemediği,
düzenin pisliğinde boğamadığı tek ya-
şam devrimcilerin yaşamıdır.

Devrimciler, sadece kendileri için
yaşamazlar. Devrimciler için paranın,
düzenin çıkarlarının  önemi yoktur.

Para, içki, uyuşturucu, yoz yaşam
ancak işkenceciler için geçerli bir ya-
şamdır. Onlar üç kuruş, mevki, çıkar
için birbirinin gözlerini oyacak kadar
insanlıktan çıkmışlardır.

Yaşamı paradan, yemekten-iç-
mekten ibaret olan işkenceciler, hiç-
bir konuda devrimcilere ders vere-
mezler. Onların ders vermeye değil,
derse ihtiyaçları vardır. O nedenle ya-
şananlar çarpıcıdır.

İzlenen bir devrimci ve izleyen bir
işkenceci. İzlenen devrimci, hiç çı-
karsız yaşamını halkının bağımsızlı-
ğı için ortaya koymuştur. Bunun için
bugün tecrit zulmü ve hapis cezası ile
tehdit edilmektedir.

İşkenceci ise, üç kuruş uğruna
milyonlarca yoksul için mücadele
edenleri tecrit hücrelerine “sokabil-

mek için” takip ediyor, entrika çevi-
riyor, “suç dosyaları” hazırlıyor.

Şadi Özbolat halkı için 
mücadele ediyor. Peki ya siz?
Siz kime hizmet ediyorsunuz?

Şadi Özbolat, bir devrimcidir. O
bulunduğu her ortamda düşünceleri ile
yaşamış, halkı için mücadele etmiş-
tir. Onun yaşamı halkındır. 

Elbette bunun için eğitim çalışması
da yapmış, seminer de düzenlemiş,
hemen her konuyu halkla tartışmıştır.
Bir devrimcinin yaşamında bundan
daha doğal bir şey olamaz zaten.

Biz devrimciler olarak hiçbir za-
man amaçlarımızı saklamadık, giz-
lemedik. Elbette yoksul halkımızı
örgütlüyor, eğitiyoruz.

Sizin iliklerine kadar sömürdü-
ğünüz, kendi ülke insanlarınıza yap-
tırmadığınız tüm işleri onlara yaptı-
rıp ezmeye çalıştığınızı biliyoruz. 

Halkımızı eğitiyoruz! Size ezdir-
miyor, sizin karşınızda başları önde
durdurmuyoruz. Aslında Şadiler’e
düşmanlığınız da buradan gelmekte-
dir. Tahammülsüzlüğünüz, saldır-
ganlığınız bunadır.

Siz isteseniz de, istemezseniz de
halkımızla birlikte olacağız. Ve Şadiler
hep olacak. Şadiler korkulu rüyanız
olmaya devam edecek. Biz burada
halkımızla birlikte olacağız. 

Emeğimizle varız, hakkımızı ala-
cağız. Halkımız, sizin köleniz değil-
dir. Bunu öğreneceksiniz! 

Bir devrimci! Bir işkenceci!
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KAZANIMLARIMIZI CÜRETLE BÜYÜTECEĞİZ!

Bir kitabı değerlendireceğiz bu ya-
zımızda. Adı: Kan Kurumaz

Yazarı: Sami Özbil
Yayınevi: Ceylan Yayınları
Baskı: Kasım 2010

“Kan Kurumaz” isimli 396 say-
falık kitabı değerlendirmeden önce,
şunu bir kez daha vurgulayalım: Bü-
yük Direnişimiz’e dair edilen her
söz, yazılan her satır, bizi ilgilendirir.
Bu ilgimiz ve sorumluluğumuzun
kaynağı, Büyük Direniş’e canlarını
katan 122’lerin anısına olan bağlılı-
ğımız ve direnişin tarihsel önemidir. 

Bu konuda yazılan, söylenen, çi-
zilen, çekilen her şeye bu sorumlu-
lukla yaklaşıyoruz. Eğer, bir tahrifat,
çarpıtma ve karalama varsa, bunu ya-
panları halk ve tarih nezdinde teşhir
etmek, siyasi sorumluluğumuz ve
görevimizdir. 

MLKP davasından tutsak Sami
Özbil’in “Kan Kurumaz” isimli ki-
tabını da bu bakış açısıyla okuduk. Ve
gördük ki, Büyük Direniş hakkında
yazan oportünist kalemler, hala dire-
nişten öğrenmekten, direniş sürecinin
muhasebesini yapmaktan uzaktırlar. 

Direniş dışında kalmanın dev-
rimci muhasebesini yapamayıp, san-
ki böyle bir şey yokmuş gibi davra-
nıyorlar. Bu hastalıklı durumdan kur-
tulmadıkça, Büyük Direniş gerçeği-
ni inkar etmeye, çarpıtmaya ve ken-
di kendilerini avutmaktan başka bir işe
yaramayacak masallar anlatıp ro-
manlar yazmaya devam edeceklerdir. 

Her ne kadar Ceylan Yayınları bas-
tığı bu kitabı “roman” türüne sok-
muşsa da, biz “masal” diyeceğiz.
Çünkü tarih hakkında masal anlatmak,
tarih yazamayanların işidir. O tarihe
sadık kalamayanlar, o tarihe saygı
duymayanlar, o tarihin romanını ya-
zamazlar. 

Her kitabın bir amacı, bir mesa-
jı vardır. Peki, “Kan Kurumaz”ın
mesajı nedir? Neyi, nasıl anlatıyor?

Birincisi: Sayfalar boyunca, çü-
rümenin edebiyatı yapılıyor...

İkincisi: 122’lerden bir kez bile
bahsedilmeden, Büyük Direniş’in
oportünizmin katıldığı küçük kısmı
düzmece bir şekilde anlatılmaya kal-
kılarak gerçek tahrif ediliyor. 

Bunları açacağız, ilkinden başla-
yalım. 

ÇÜRÜMENİN EDEBİYATI
“Kan Kurumaz”da, ahlaki, örgüt-

sel ilkeleri ve kuralları olmayan bir
“örgüt” ve bu “örgüt içinde” yaşa-
nanlar anlatılmaktadır. Ki; “örgütlü-
lük” görünümü altında sergilenen
düpedüz örgütsüzlüktür. (Marksist-Le-
ninist olma iddiasındaki bir örgüt-
lenmenin örgütsüzlüğü meşrulaştı-
ran böyle bir ‘masalı’ yayınlaması, bir
çürüme ve iddiasızlaşmadan başka
hiçbir şeyi göstermez.)

Sayfalar boyunca anlatılan dev-
rimcilik değil, çürümedir. Ve bu ör-
gütsüzlüğün, çürümenin böylesi ki-
taplar aracılığıyla adeta özendirilip
yaygınlaştırılması da, devrimcilikle
bağdaşamaz; bu olsa olsa, tasfiyeci-
liktir. Bu kitap şunun için okunabilir:
Devrimcilik nasıl yapılmamalı!
Evet, kitabın “devrimcilik” diye uzun
uzun anlatıp güzellediği aslında ör-
gütsüzleşmeden ve çürümeden başka

bir şey değildir. Kitap da işte bu çü-
rümenin ibret vesikası olarak oku-
nabilir ancak. 

“Kan Kurumaz”da anlatılanlara
devrimci örgüt ve devrimci ilişkiler
denemez. Olsa olsa bir tür “sevgili-
ler örgütü” denebilir.

Yazar, belki hayallerinin ürünü ola-
rak veya ait olduğu çevrede tanık ol-
duğu ilişkileri kitabının konusu yap-
mış olmalı, yayınevi her iki halde de
bunda bir yanlışlık ve mahsur gör-
memiş olmalı ki, roman adına bu çü-
rüme yazılarını basmış ve ortaya bu
kitap çıkmış. 

Uzun uzun şıpsevdiliklerin, dev-
rimcilikle, devrimci ortamlarla bağ-
daştırılması asla mümkün olmayan
bayağı zamparalıkların, kaprislerin,
bunalımlı ilişkilerin, terk edişlerin
vb... ‘doğal’ ve ‘normal’ olarak ya-
şandığı hayatlar anlatılıyor. 

Bir örnek: “... Dışarıdaysa ‘ka-
zara’ hamile kalan arkadaşlarına
kızıyor, arkadaşlarının sevgililerini
paylıyor, onları sağlıksız muayene-
lerde çocuk aldırmaya yollamaya
ise içi acı çeke çeke katlanıyordu...”
(syf: 68) 

Anlatılana, dile, kültüre bakın.
Şu satırlarda anlatılanlar “devrimci-
ler” mi, yoksa yozlaşmış ilişkiler
içindeki sıradan yoz tipler mi, siz ka-
rar verin: “Hareketli yaşamaya, ey-
lemden eyleme koşmaya alışkın bün-
yesi her nasılsa yıllanan aşkları kal-
dırmıyor, hangi ilişkiye başlasa, bü-
tün tutkusuna rağmen en fazla bir iki
yıl sonra boğulacak gibi olup, o iliş-
kiden kaçmak istiyordu...” (syf: 226)

Kim anlatılıyor şimdi burada?
Pespaye mankenler, artistler dünya-
sının birkaç ayda bir “aşk”ını değiş-
tiren tipleri anlatılıyor sanki... 

Bu kitabın satırlarında anlatılanlar,
bizim bildiğimiz anladığımız anlam-
da devrimciler olamaz; anlatılan kü-
çük-burjuva solculuğunun çürüme-
sidir. Ve “Kan Kurumaz” böylesi
tiplerin resmi geçitinden ibarettir. 

O kanlar bile kurur ama...
bu çürümeden devrimcilik çıkmaz!
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Yaptığı çürüme edebiyatının bun-
larla sınırlı kalsa, eksik kalacağını
düşünen yazar, bir de lezbiyen bir iliş-
kinin kendi saflarında meşru görülüp
sahiplenildiğini anlatmayı vazifesi
bilmiş. (syf: 22) Adeta, “bizde çürü-
menin her çeşidi var ve hepsi mübah”
denmek isteniyor. 

Hadi diyelim “yazar” böyle diyor,
peki Ahmet Altan özentisi bu pespa-
yelikleri “roman” diye basan yayın-
evi ve o yayınevinin savunduğu an-
layış ne diyor? Acaba bu ilişkiler neye
örnek olsun diye basılmış bu kitap?
Anlatılanlar, devrimi mi geliştire-
cek, direnişçi kişilikleri mi? 

Kitaptan, yukarıdaki alıntılara
benzer daha bir çok örnek verilebilir
ama gereksizdir. Başta söylediğimiz
“bu kitap, devrimcilik nasıl yapıl-
maz sorusunun cevabını görmek
için okunabilir” düşüncesinin deva-
mı olarak diyebiliriz ki; bu kitap
“Devrimci ahlak, kültür, disiplin,
ilke yoksunluğu nedir, nasıl olur?”
sorusuna cevap olarak da okunabilir. 

GERÇEĞE İHANET
Gerçeğe ihanet ederek “sanat”

yapabilirsiniz, ama konu tarihsel bir
direniş ise, gerçeğe ihanetin adına
devrimci sanat denmez. 

Sami Özbil, “Hatırla Sevgili”,
“Bu Kalp Seni Unutur mu” gibi bur-
juvazinin yaptırdığı “iş”lerin senaryo
yazarlarına özenmiş ve onlarla aynı
şeyi yapmış: Gerçeğe ihanet etmiş...

“Kan Kurumaz”, işte bu ihanetin
belgesi olduğu için, sadece pespaye
bir masaldır. Otuz iki kısım tekmili
birden bir pehlivan tefrikası ile kar-
şı karşıyayız. Bir yalancı pehlivan tef-
rikası. Çünkü direnişin gerçekleri
yok orada. Sami Özbil, Büyük Dire-
niş’in gerçek kahramanları olan
122’lerden hiçbirinin adını bile an-
mamak için büyük çaba göstermiş ve
bunu başarmış. Bravo doğrusu(!) 122
şehitten hiç bahsetmeden Büyük Di-
reniş’i konu alan bir kitap yazmayı ba-
şarmak kolay olmasa gerek. “Bravo”
onun için!

Evet, “yaşananlara nesnel bak-
mamaktan kaynaklanan körlük” ne-
ler yaptırıyor gerçekten de. Büyük Di-

reniş’in akıbetine, yaşananlara dair
bilgi vermemek, kimlerin başlattığı-
na, kimlerin ne zaman bırakıp kim-
lerin sürdürdüğüne değinmemek, Bü-
yük Direniş karşısında ezilmektir;
suçluluk duymaktır. “Kan kuru-
maz”ı yazanlar, yayınlayanlar, dire-
nişi nasıl bırakıp gittiklerini, o bıra-
kıp gitmenin nasıl bir kaçış olduğu-
nu elbette çok çok iyi biliyorlar. O
yüzden kimin bıraktığını, kimin de-
vam ettiğini yazamıyorlar? Ama bu
öncelikle 122 şehide, sonra tarihe ve
halka saygısızlıktır. Kimse “ama bu
bir roman” gerekçesinin ardına sı-
ğınmasın. Bu bir tercihtir. Yazdıkla-
rı masalın ucube, sapkın kahraman-
ları üzerinden direnişi tartışmak, ka-
ralamak için, direnişin gerçek kahra-
manları yok sayılmıştır. Yapılan bu-
dur ve bu tercih, buna ihtiyaç du-
yanı sadece küçültür. 

“Kan kurumaz” adlı kitapta yapı-
lan, tarihsel bir direnişi, tarih bilincine
hizmet edecek tarzda aktarmaya ça-
lışmak değildir. “Kan kurumaz” adlı
bu metin, 

- Büyük Direniş’in gelişim süre-
cini ve gerçeklerini çarpıtan,

- 122 şehidi yok sayan,

- Roman kahramanı yalancı peh-
livanların ağzından teori yapıp, dire-
nişin “zamansız” başladığını... dire-
nişi başlatan Cepheliler’in politika ve
taktiklerinin “yanlışlığı”nı ispatla-
maya çalışan... bir acizliğin “ro-
man”ıdır. 

Tarihi çarpıtmaya kalkanlar,
tarih tarafından mahkum edilen-
lerdir. Sami Özbiller, bu yüzden ta-

rihi, gerçekliği içinde anlatamazlar.
Çünkü o zaman kendilerinin ne yap-
tığı yapmadığı açığa çıkar. 

Sami Özbil’in de içinde olduğu an-
layışın ve oportünizmin bu kitapta da
tekrar edilen görüşleri biliniyor: Di-
renişe ‘erken’ başlandı... Zaten, şu
Cepheliler her zaman içeriyi ‘merkez’
sayan bir anlayışa sahiptir... Ah, ah!
Şu Cepheliler olmasa, ne güzel ya-
tardık hapishanelerde... Hep onlar
yüzünden bir sürü eylem, direniş ya-
şandı...

“Kan Kurumaz”ın sayfalarında
(mesela 105, 152, 239’ncu sayfa-
lar...) oportünizmin bu bakış açısı yana
döne işleniyor. Örnek olması açısın-
dan birini aktaralım: 

“Zamansız başlayacak bir eylemin
süreci hızlandıracağı, devrimci grup-
larınsa böyle bir gelişmeyi karşıla-
maya henüz hazır olmadıklarını dü-
şünmüştü Bülent. Fazlasıyla eşitsiz ko-
şullardaki böyle bir çarpışmaya ne-
den erkenden girsinlerdi! İkide bir aç-
lık grevleriyle, rehin almalarla, sayım
vermeme eylemleriyle cezaevlerini
gereksiz yere gündeme getirmeye,
hele sokakta bu denli dağınık ve za-
yıflarken cezaevlerinde güçlerini ol-
duğundan büyük göstererek devlete
malzeme vermek gereksizdi.” (syf:
105)

Oportünizmin teorisi, ruh hali ve
direniş kaçkınlığının gerekçeleri, ek-
siksiz konulmuş ortaya. Hazır değil-
lermiş siyasetler... 

Hücre tipi statüsünü devrimci tut-
saklara kabul ettirmek için ilk saldı-
rı, 1991 sonbaharında Eskişehir ta-
butluğunun açılmasıyla başladı.
1996’da saldırılar tekrar etti. 69 gün-
lük ölüm orucuyla, 12 şehitle saldırı
püskürtüldü. Hücre tipi, 2000’de bu
kez diğerlerini aşan bir kapsamda tek-
rar gündeme geldi. Sen onca zaman
-on yıldır- buna karşı hazırlanma-
mışsan, hiçbir zaman hazır ola-
mazsın zaten. Oportünizm, adeta ka-
derci bir biçimde, kendiliğindencilik,
statükoculuk içinde gününü doldur-
maya çalışıyor ama Cepheliler izin
vermiyorlar. “İkide bir” öneriler ya-
pıp onları rahatsız etmişler!!! İşte bu
tarihsel rahatsızlığın kusulduğu bir ki-

“Kan kurumaz”ı yazanlar,
yayınlayanlar, direnişi nasıl

bırakıp gittiklerini, o bırakıp
gitmenin nasıl bir kaçış

olduğunu elbette çok çok iyi
biliyorlar. Tarihi çarpıtmaya
kalkanlar, tarih tarafından

mahkum edilenlerdir. 
Tarihe bir not düşmüştük:

Direnmeyen çürür. 
Kan Kurumaz buna yeni

bir kanıttır. 
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KAZANIMLARIMIZI CÜRETLE BÜYÜTECEĞİZ!

taptır Kan Kurumaz. 

Öyle ya, “Kaymak tabakayı ko-
rumak”(*) derdindekiler, statüko
içinde yaşayıp giderken rahatsız edil-
memeliydi... Ne güzel yatıyorlardı, ne
gerek vardı “erkenden” harekete geç-
meye... 

Sami Özbiller’in bu yaklaşımları
artık kara mizah konusudur. Ayrıca,
Özgür Tutsaklar’ın direniş tarihine
dair söylediklerinin hiçbir özgünlüğü
yoktur. 19 Aralık’tan sonra daha kan-
larımız kurumamışken “farkımızı
koyduk, iyi oldu” diyenlerin diliyle
konuşuyor Sami Özbil. Tam da bu ne-
denle, hasbelkader bir kısmının için-
de oldukları direnişleri bile inkar
ediyor. 

DEĞERSİZLEŞME!
O sürecin emeğini verdiğimiz,

bedelini ödediğimiz irili ufaklı bütün
eylem ve direnişleri sahipleniyor, ta-
rihsel sorumluluğunu taşıyoruz. Bu-
ca’dan Ümraniye’ye, her anı eylem
olan 1996 Ölüm Orucu’ndan Ulu-
canlar’a... hepsi tarihimizdir.

Sami Özbiller’in yarattığı bir di-
reniş tarihi var mı peki?

“Kan Kurumaz”, bu soruya bir ce-
vap veriyor ve olmadığını söylüyor.
Öyle ki, bir biçimiyle içinde yer al-
dıkları 96 Ölüm Orucu’nu bile “ko-
lay zafer” olarak değerlendiriyor
Sami Özbil. (syf: 238) 12 şehitle
elde edilen bir zaferi “kolay zafer”
diye adlandıran kültür için anlaşılan
her şey ucuz, herşey değersizdir; bu
kültür, insana, devrimcilere, kadrolara
zerre kadar değer vermekten uzaktır.
Uğruna can verilen hiçbir zafer, ko-
lay kazanılmamıştır. Bunu ancak, o
zaferi tarihe kanla yazanlar bilir, biz
biliriz. Masal anlatanlar bilmez. On-
lar “kolay zafer” ahkamı kesmeyi bi-
lirler ancak.

Sami Özbiller, “kaymak tabakayı
koruma”yı esas alan tarafta oldukları
için özgün bir direniş programı, poli-
tikaları da yoktu.”Bekleyelim göre-
lim”ci bir tavırla kaymak tabakayı ko-
rumaya çalışıyorlardı. Ve olanca ini-
siyatifsizlikleri içinde savrularak, 19
Aralık sonrası mecburen direnişe ka-
tılmışlardır. Kan Kurumaz’daki şu

cümle, savrulup sürüklenen durumla-
rını özetliyor: “Direnmek meşru ama
bizi buraya sürükleyen politika yan-
lıştı.” (syf: 152)

Bir diğer ifadeyle, fiziken direni-
şin içindeyken bile fikren dışında idi-
ler. Direniş içselleştirilmeyince, sür-
dürmeleri de mümkün olmadı. Sami
Özbil’ler, Mayıs 2002’de direniş saf-
larını terk ettiler. Böylece, ardından
sürüklendiklerini düşündükleri dev-
rimci politikadan da uzağa düştüler.
İşte bu düşüşü, savruluşu örtbas et-
meye ve kaçışı meşrulaştırmaya ça-
lışan bir kitaptır “Kan Kurumaz”.

Ancak, tarih Sami Özbiller’in di-
reniş saflarını terk ettiğini kaydetmiştir
bir kez. Şimdi bir değil, on tane daha
masal yazsalar da bu tarihsel gerçek
değişmez. 

122 şehit ve onlara yön veren
devrimci politika tarih yazdı. Sami
Özbiller’e de işte böyle kaçışın, di-
renişi terkedişlerin, kahramanların
değil, pespaye “sevgililer”in “ro-
man”ını anlatmak düşmüştür. 

Herkes ne yazacağını kendi be-
lirliyor. Direnişle ilgili, bir Cepheli-
ler’in yayınladığı kitaplara bakın,
bir de oportünizmin, reformizmin
kitaplarına... İki farklı tarih değil mi!

UTANMAZLIK!
Siz bırakın yalancı pehlivan hi-

kayeleri düzmeyi, 19 Aralık Ümra-
niyesi’nde yaptıklarınızı anlatın. Ya-
zacaksanız, “o işiniz”in romanını ya-
zın da herkes devrimci adaletten ne
anladığınızı görsün. Ümraniye’de
“ajan” dediğiniz iki kişinin yanıp öl-

mesinden siz sorumlu değil misiniz?

Bu “iş”i nasıl akıl edip yaptınız?!

Harcında 122 can olan Büyük
Direniş hakkında ahkam kesmek size
kolay geliyor. Ama direniş karşısın-
da tam bir sorumsuzluk demek olan
“o” icraatınız hakkında tek kelime et-
miyorsunuz!.. Mesela, doktorlar kar-
şısında Korsakof hastası rolü oyna-
yarak tahliye olmanızı sağlayacak
bir rapor almak için neler yaptığını-
zı anlatmıyorsunuz. 

Bakın, biz yaptığımız her şeyi
savunuyoruz, çünkü devrimciyiz ve
alnı açık biçimde savunulacak ey-
lemler yapıyoruz. Ya siz?

Siz bırakın “erkendi, geçti” spe-
külasyonlarını, kendi yaptıklarınızdan
bahsedin. 

19 Aralık mı? Yalancı pehlivan
masalınızda en önde olduğunuzu ya-
zıyorsunuz. Oysa, kimin ne kadar ka-
yıp verdiği, bedeller ödediği ortada-
dır. Kimseyi kandıramaz masallarınız.
Kendinizi bile!

Sami Özbil, 19 Aralık’ta Ahmet
İbili’nin feda eylemi yaptığı Ümraniye
Hapishanesi’ndeydi. Elbette malum
körlük ve burada bir kez daha açığa
çıkan çürüme nedeniyle, mesela İbi-
li’nin feda eyleminden veya ölüm oru-
cu direnişçilerine zarar gelmesin diye
kurşun yağmurları altında onların
üstüne kapaklanan direnişçilerden
değil, başka konulardan bahsediyor.
“Kan Kurumaz”daki pespaye masa-
lın kahramanlarının 19 Aralık’taki ha-
lini şöyle tasvir ediyor yazar: 

“Ufuk’un kollarından kurtulup
yüzünü dönmüştü Zümrüt. Birbirle-
rinin soluklarını hissediyorlardı. El-
leri birbirlerinin başında, boynunda,
karnında, sırtındaydı. Usulluktan
uzak uzunca bir öpüşmeydi...” (syf:
119)

“Alt katta çatışmalar sürer, bom-
balar, tüfekler patlarken, Ufuk, par-
maklarının dışıyla Zümrüt’ün ya-
naklarındaki isi silmiş, geniş dişli bir
tarakla usul usul saçlarını taramıştı.
Nedense çok büyük bir haz duymuş-
tu sevdiği kadının saçlarını örer-
ken...” (syf: 122)

Oya Baydar’ın, Ahmet Altanlar’ın

Çürümenin edebiyatını
yapmaya başlayınca dilin
kemiği, kalemin de ilkesi,

ahlakı kalmıyor. Oya
Baydarlar’ın, Sinan

Çetinler’in, Ahmet Altanlar’ın
izinden yürüyen Sami

Özbiller’in gideceği yer farklı
olmayacaktır. Ya 122’lerin
hatırasına ya da hainlerin

çirkefliğine sahip çıkılacaktır.
İkisi birden mümkün değildir

ve Sami Özbil ikincisini
tercih etmiştir. 
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çıraklığına soyunmuş anlaşılan yazar.
Bakın anlatılana; bir yanda Ahmet İbi-
liler, Fidanlar, Seyhanlar... Diğer yan-
da, böyle bir rezillik... Çürümenin
kendisi de, edebiyatı da işte budur. 

HAİNLERİ KUTSAMA!
Sami Özbiller’in bir tas çorbaya

arkadaşlarını satıp direnişi bırakan
hainlere de hoş görüyle yaklaştığı
malum. “Kan Kurumaz”da da ihaneti
meşrulaştırmaya çalışmasalar, bir
tarafı eksik kalırdı kitabın. 

“Kan Kurumaz”ın karikatür kah-
ramanı, direnişi bırakıp giden bir hai-
ne yanlış serum verilmemesini bile
dert ediyor kendisine. (syf: 250) Ah
ne kadar kutsal bir hümanizm! 

Ama o hainler nedeniyle 122
kez ölmek zorunda kaldık biz. Ha-
inleri dert etmek, katlimize yol açan-
ları dert etmektir ve Sami Özbiller,
bu çıplak gerçeği bile göremeyecek
kadar körleşmişlerdir. Bu kadar da
değil. Kitapta, hainlerin “iç dünya-
sı” anlatılarak, aslında yaptıklarının
ihanet olmadığı kanıtlanmaya çalı-
şılıyor. (syf: 338-340) 

Bravo! Ne yapıp edip hainleri ak-
lamayı da başarmışsınız masalınız-
da. Ama unutmayın; ancak kendi
masallarınızda aklayabilirsiniz ha-
inleri. Çünkü tarih vurmuştur böy-
lelerinin yüzüne hain damgasını.
Sizin gücünüz yeter mi o damgayı
silmeye? Silmeye çalıştığınız o dam-
ga da bulaşmaz mı sizin ellerinize? 

Kan Kurumaz, bu konuda, bir de
hainlerin intihara kalkışmasıyla
122’lerin şehit düşmesini “ölüm ek-
seninde” eşitlemeye kalkarak, ay-
mazlıklarına bir ek daha yapıyor. Çü-
rüme bir boy daha yükseliyor. (syf:
340)

Çürümenin edebiyatını yapmaya
başlayınca dilin kemiği, kalemin de
ilkesi, ahlakı kalmıyor açık ki. Oya
Baydarlar’ın, Sinan Çetinler’in,
Ahmet Altanlar’ın izinden yürüyen
Sami Özbiller’in gideceği yer fark-
lı olmayacaktır. Çünkü, ya 122’lerin
hatırasına ya da hainlerin çirkefliği-
ne sahip çıkılacaktır. İkisi birden
mümkün değildir ve Sami Özbil
ikincisini tercih etmiştir. 

Başta söylediğimizi yineliyoruz;
Kan Kurumaz, “devrimcilik ne de-
ğildir?” sorusunun cevabı olarak
okunabilir ancak. 

Bir tane Sami Özbil, on tane
Sami Özbil çıkmış, böyle bir batak-
lığın içine savrulmuş, o bataklığa öv-
güler düzen üç beş roman yazmış;
bunlar sonuçta “kişisel”dir denilip
geçilebilir; ama bizi burada ilgilen-
diren böyle bir kitabın bir siyasi ha-
reket tarafından kabul edilebilmesi,
onun basılıp dağıtılabilmesi, siyasi
yayın organlarında tanıtımının ve öv-
güsünün yapılabilmesidir. 

Baştan beri anlattığımız söz ko-
nusu kitap, Atılım’da “Özbil Ken-
di Tarihimizi Yazıyor” (Atılım,
Sayı 47, 11 Aralık 2010) diye tanı-
tıldı. Yazık. Atılım’ın “kendi tarihi”,
bu masalda anlatılanlar mı? Atılım,
değerlendirmesine “Direniş, Aşk
ve Muhasebe Romanı” başlığını
koymuş. Yanlış başlık. Yanlıştan da
öte. “İhanete ve pespayeliğe
övgü”de bir devrimci muhasebe,
bir direniş destanı aramak boşunadır. 

Tarihe bir not düşmüştük: Di-
renmeyen çürür.

“Kan Kurumaz”a ve bu pespaye
metindeki ihanete, sapkınlığa, dire-
niş kaçkınlığına, düzeniçiliğe düzü-
len övgülere bakın... Bu çürümenin
siyasi olarak sahiplenilmiş olması ise,
tarihe düşülen notun haklılığına yeni
bir kanıt oluşturuyor. 

Tek bir devrimciyi bile o çürü-
menin içinde görmek istemeyiz. Bir
siyasi hareketi orada görmek iste-
meyiz. Bu romanı yazanlar, sahip-
lenenler, o romanın asla içermediği
bir devrimci muhasebeyi yaparak, o
çürümenin dışına çıkmalıdırlar. Kan
Kurumaz’a dair son olarak söyleye-
ceğimiz de budur. 

(*) “Kaymak tabakayı koru-
mak” ölüm orucu direnişine baş-
lama sürecinde bir oportünist
grup tarafından gündeme getiril-
miş bir kavramdır. Açıkça ve ale-
nen yönetici kadroların ölüm oru-
cuna sokulmaması savunularak,
“kaymak tabakayı korumak” ge-
rektiği ileri sürülmüştür. 

1974 Si vas do ğum lu.
1996’da An ka ra'da
genç li ğin mü ca de le si ne
ka tıl dı. AYÖ-DER ko -
mi te sin de ve Ege TÖ -
DEF yö ne ti min de ye r
al dı. Ne de fa lar ca geç -
ti ği iş ken ce ler ne ağa -

be yi Hay dar Boy raz’ın kat le dil me si,
onu yıl dı ra ma dı.  2000 Tem mu zu’n da
ge ril la ya ka tıl dı. 22 Ha zi ran 2004’de
To kat böl ge si Ben li Yay la sı ya kın la -
rın da  çı kan ça tış ma da şe hit düş tü. 

Hasan Hüseyin
BOYRAZ

1977 Der sim do ğum lu.
15 ya şın day ken ge ril la -
ya ka tıl dı. 1996’da İs -
tan bul şe hir bir lik le rin de
ye r al dı. 22 Ha zi ran
1996’da DYP İs tan bul
Ka ğıt ha ne il çe bi na sı na
dü zen le nen bas kın ey le -

min den son ra çı kan ça tış ma da, ken di -
ni fe da ede rek di ğer yol daş la rı nın ge -
ri çe kil me si ni sağ la dı ve ça tı şa rak şe -
hit düş tü. Şe hit düş tü ğün de 19 ya -
şın da ko mu tan yar dım cı sıy dı. 
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YILDIRIM

1975 Der sim, Maz girt,
Ba su (Gü neş de re) kö yü
do ğum lu. Mer sin Üni -
ver si te si Fel se fe Bö lü -
mü öğ ren ci siy ken mü -
ca de le ye ka tıl dı.
1999'da genç lik ör güt -
len me si so rum lu lu ğu na

ge ti ril di. 2001'de fark lı bir alan da
ve as ke ri ör güt len me de yer al dı.
Ha pis ha ne ler de yol daş la rı nın kat le -
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tü. 

Semiran
POLAT

Almanya'da 18 Haziran
2010’da geçirdiği kalp
krizi sonucunda hayatını
kaybetti. 1996 yılında
katledilen Meral
Akpınar'ın Ağabeyi idi.
İstanbul Bağcılar'daki
Karanfiller Kültür

Merkezi’nin kuruluşunda emeği
geçenlerden birisiydi.
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