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1 MİLYON EV
YIKILACAK!

YIKTIRTMAYACAĞIZ!
u Y›kmak ‹stedikleri
Halk›n EV‹, Halk›n
ONURU, Halk›n
ÖRGÜTLENMES‹’dir.

u Halk Düﬂman› AKP;
Ya¤ma, Talan, Rant ‹çin
Halk›n Gecekondular›na
Sald›r›yor.

u1 Milyon
Y›k›m, 5 Milyon
Kiﬂinin Evsiz
Kalmas›d›r.

u Yoksul Gecekondular›
Ya¤mac›lar› Durduracak
Tarih Yazacak Büyük Bir
Direniﬂe Ça¤›r›yoruz!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
ralamaya, k›rmaya veya direniﬂ d›ﬂ›nda kal›nmas›n› hakl› ç›karmaya yönelik pespaye teoriler ortada uçuﬂmuﬂ, burjuvazinin ideolojisi, direniﬂ süreci boyunca, “say›s›z biçimde, say›s›z k›l›¤a bürünerek direniﬂin karﬂ›s›na ç›km›ﬂt›r.”

Yitirdiklerimiz
10 A r a l › k - 1 6 A r a l › k

Kitab›n giriﬂinde bu durum hat›rlat›ld›ktan
sonra ﬂöyle deniyor:

“Her biriyle tart›ﬂt›k... Bir savaﬂ verdik.
Büyük Direniﬂ’teki ideolojik savaﬂ›n en
önemli mevzilerinden biri ayd›nlarla tart›ﬂmalar idi. Bu kitap, iﬂte bu tart›ﬂmalar› içeriyor. ”
Kitapta, ayd›nlara yönelik toplam 150’yi aﬂ k›n bildiri, aç›klama ve mektup yer almaktad›r.
Bunlar›n 133’ü do¤rudan belli bir isme yönelik yaz›lm›ﬂt›r. Bunlar aras›nda yazarlar, sanatç›lar, gazeteciler, akademisyenler vard›r.
Bu tart›ﬂmalar, can bedeli bir kavgan›n ortas›nda yap›lm›ﬂt›r. Bir yandan ﬂehitler verilirken,
bir yandan ideolojik mücadele sürdürülmüﬂtür.
Bu mücadelenin her an›nda, her sat›r›nda, kendi ideolojisine güvenin damgas› vard›r. Ayd›nlara yönelik bildiri, aç›klama ve mektuplar, kitapta t a r i h s › r a s › y l a yay›nlanm›ﬂt›r ve 2000 ﬁubat’›ndan baﬂlayarak Nisan 2006’ya kadar ki
süreyi kapsamaktad›r.
Diyebiliriz ki, içeri¤iyle, biçimiyle ideolojik
mücadele aç›-

!
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Büyük Direniş Kitap Dizisi’nin 2. Kitabı ÇIKTI:

AYDINLARLA TARTIŞMALAR
122 ﬁehit’ten sonra, Büyük Direniﬂ Kitap Dizisi’nin
2. kitab› da yay›nland›: Ay d › n l a r l a Ta r t › ﬂ m a l a r.
B o r a n Yay›nevi taraf›ndan yay›nlanan kitap, ilk sayfalar›nda da belirtildi¤i gibi “ B ü y ü k D i reniﬂ sürecinin
ideolojik mücadelesinin belgesidir.”
Bilindi¤i gibi, 7 y›l süren Büyük Direniﬂ süreci, ayn› zamanda büyük bir ideolojik mücadele sürecidir. Direniﬂi ka-

s›ndan Türkiye solunda benzeri olmayan bir kitapt›r.
B ü y ük D i re ni ﬂ i n K ronolojisi’ne ve D i reniﬂten Not l a r’a da yer verilen kitap ﬂu “ithaf”la yay›nland›:

“Bu kitab›, 122 ﬂehidimize ve Türkiye ve dünya halklar›n›n kurtuluﬂ mücadelesinde halklar› için, devrim ve
sosyalizm için canlar›n› feda eden tüm ayd›nlara ithaf
ediyoruz.”
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Hüseyin ULU

Abdülkadir
ADANUR

1959 do¤umlu olan Hüseyin, Samsun’da anti-faﬂist
mücadelenin önde gelenlerindendi. Aral›k
1979’da, okumaya gitti¤i Antep’ten döndü¤ü gün
yaz›lamaya ç›kt›. Yaz›lama s›ras›nda faﬂistler taraf›ndan katledildi.

Ankara do¤umluydu. Anti-faﬂist mücadelede her
türlü görevi yerine getiren bir Dev-Gençliydi. Aral›k
1977’de ‹DMMA Y›ld›z Gece Bölümünde faﬂistlerin
sald›r›s›nda b›çaklanarak katledildi.

1969, Ankara do¤umlu. ‹zmir’de T›p Fakültesi ö¤rencisiyken, 1990’da mücadeleye baﬂlad›. ‹zmir’de
gençlik örgütlenmesi içinde ve milislerde yerald›, çeﬂitli görevler üstlendi.
Mücadele içinde tutsakl›klar yaﬂad›. ‘95 Eylülünde
Buca’da
katliam sald›r›s› karﬂ›s›nda direnenlerden biKevser MIRZAK
riydi. 19 Aral›k katliam›n› ve yoldaﬂlar›n›n feda eylemini Uﬂak Hapishanesi’nde yaﬂad›. 2001 Eylül’ünde 7. Ölüm Orucu
Ekiplerinde k›z›l bant›n› takt›. 2002 Mart’›nda tahliye oldu. 10 Aral›k 2007’de Ankara’da kuﬂat›ld›¤› evi, faﬂizme karﬂ› bir direniﬂ üssüne
çevirerek ölümsüzleﬂti.

B en b elk i d e s ade ce b ir k›v ›lc›m ola ca ¤›m am a
b izim partimiz gerçekten büy ük bir tarih in
yarat›c›s›d›r.
Feride Harman

Feride HARMAN

1973, Malatya doğumlu. Devrimci hareketle ilişkisi 1991’de başladı. 1993’de gerillaya katıldı. Tutsak düştü 19 Aralık katliam saldırısında, Malatya Hapishanesi’nde direnen tutsaklar içindeydi.
28 Temmuz 2001’de 6. Ölüm Orucu Ekibinde ölüm orucuna başladı. Direnişini sürdürürken tahliye edildiğinde, direnişini dışarıya
taşıdı. İstanbul Aksaray’da bir evde sürdürdüğü ölüm orucunun
512. gününde, 1 6 A r a l ı k 2 0 0 2’de ölümsüzleşti.

1960 do¤umlu
olan Ömer, ‹stanbul Liseli DEVGENÇ içinde, Dikilitaﬂ, Yenimahalle
ve Maçka Meslek
Ömer DEM‹R
Lisesi’nde anti-faﬂist mücadelenin ön saflar›nda yerald›. Aral›k 1979’da faﬂistlerin
kurdu¤u bir pusuda katledildi.

1956 Dersim do¤umlu.
1974-75'lerden itibaren
Elaz›¤ ve Dersim'de DevGenç örgütlenmesinde yönetici olarak görev yapt›.
Anti-faﬂist mücadelenin önNurettin GÜLER
derlerindendi. 12 Aral›k
1978’de Elaz›¤’da faﬂistlere karﬂ› gerçekleﬂtirilen bir eylem sonras› polisle girdi¤i silahl›
çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Aral›k
1979’da
iﬂkencede
katledildi.

Cahit ﬁENYÜZ

An›lar› Miras›m›z
Kevserler hep olacak
Kevser M›rzak’›n katlediliﬂini gazetelerin köﬂelerinde geçiﬂtirdiler. Çünkü bu ülkede Kevserler’in, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için
savaﬂanlar›n yaﬂ›yor olmas›, onlar›n “sol bitti” yalanlar›n› aç›¤a ç›kar›yor. Kevserler’in varl›¤›, düzenin çürümüﬂlü¤ünü gösteriyor.
9 Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi son s›n›f›ndayken, okulunu terkedip kendini halk›n›n kurtuluﬂ mücadelesine adad›. Böyle bir fedakarl›¤›, düzenden böyle bir kopuﬂu, yaln›z devrimciler yapabilir. Halk›n doktoru olarak, halk›n›n tüm yaralar›na merhem olmak için yeni bir meslek seçti kendine. Doktorluk, onun devrimcili¤i tercih etmesinde
önemli bir nedendir zaten. Bunu kendi özgeçmiﬂinde ﬂöyle ifade eder: “Stajyer doktor olarak çal›ﬂ›r-okurken tan›k oldu¤um s›n›fsal uçurumdur ki
bu düzenin de¤iﬂmesi gerekti¤ini düﬂündürüyordu.”
Bir ﬂeyler yapmak gerekti¤ine inanarak ‹zmir Tabip Oda-

Mehmet MART

Mehmet’in yaﬂam›, inand›¤› de¤erler için mücadele
demekti. Onurlu yaﬂam›n›,
Aral›k 1979’da onurlu
bir ﬂekilde noktalad›.

s› ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’nda çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Ama k›sa sürede burada yapabildikleriyle yetinemeyece¤ini gördü. Halk›n her yaras›na merhem olman›n, devrim
yapmak demek oldu¤u netti art›k onun için. Tereddütsüz düzenle ba¤lar›n› kopar›p devrim yoluna at›ld›.
Daha sonra Uﬂak Hapishanesi’nde Yasemin
Canc›’n›n, Berrin B›çk›lar’›n feda eylemlerine,
Sevgi Erdo¤an’›n ölüm orucuna tan›k oldu; sürecin baﬂ›ndan itibaren o da gönüllüydü. Nitekim,
2001 Eylülünde 7. Ölüm Orucu Ekiplerinde k›z›l
bant›n› takarak bayra¤› yoldaﬂlar›ndan devrald›.
2002 Mart’›nda oligarﬂinin ölüm orucu direniﬂini k›rmak için gündeme getirdi¤i tahliye manevras›yla tahliye oldu. Ölüm orucunu d›ﬂar›da
da sürdürmeye haz›rd›. Ama ona farkl› görevler
verildi. O ise buna ra¤men, o günlerde ... ﬂöyle
yaz›yordu: “örgütümüzün karar› ile tedavi olsam
da ölüm orucundaki hedefe kilitlenmiﬂ kararl›l›¤›mla her türlü feda eylemine haz›r›m. Partimizin
karar›yla büyük direniﬂ destan›m›zda zaferi h›zland›racak tüm feda eylemlerinin gönüllüsüyüm”.
Kevser ﬂehitli¤iyle halk›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin öncülerinin teslim al›namayaca¤›n› kuﬂatma alt›nda bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.
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21 19-22 Aral›k ﬂehitlerimiz

evlerine y›k›m!

1 milyon ev
y›k›lacak!

için adalet istiyoruz...

22 19-22 Aral›k için
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Emperyalistlerin paral›
adaleti

24 19 Aral›k, suçlar›,
korkular›, gerçek yüzleri
aç›¤a ç›karmaya
devam ediyor...

26 Barikat›n iki yan›:

“Dar gelirli”

16 Burjuvazinin kutsal devleti
18 Ö¤retmenimiz: Örgütlenerek
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cesaret ve dürüstlük
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gizlemek için ev ev dolaﬂ›yor?

Unutmayaca¤›z!
Affetmeyece¤iz!

20 19 Aral›k katliam› 10. y›l›nda...

37 Bunlar mücadelenin
sonuçlar›d›r

38 Tecritten haberler...
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adalet istiyoruz...

41 Röportaj: “Demokratik
lise mücadelesini
yükseltece¤iz”

42 Gençlik

23 Adalet:
6 1 milyon eve y›k›m tehdidi!
9 Gecekondulaﬂma nas›l ve neden

Ülkemizde Gençlik

Nas›l? Ne yapmal›?

Federasyonu’ndan

43 Gençli¤in gündeminden
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birleﬂmeliyiz...

47 Emek haberleri...
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Ça¤r› / ‹lan

Mahkemeye
Ça¤r›
Tayyip Erdo¤an’› Ümraniye’de
hastane aç›l›ﬂ› s›ras›nda
protesto ettikleri için tutuklanan
Halk Cepheliler serbest b›rak›ls›n
Yer: 11. A¤›r Ceza Mahkemesi
Beﬂiktaﬂ - ‹STANBUL
Tarih: 8 Aral›k 2010 Çarﬂamba
Saat: 10.30

at
topl

›ld›

122sehit@gmail.com

Tekellerin Çıkarları İçin
Halkın Evlerine Yıkım!
ugün AKP’yi k›sa biçimde anlatan tan›m ﬂudur: Halk düﬂman› AKP! K›saca ifade etmek gerekirse AKP halka karﬂ› yürüttü¤ü politikalardan dolay› halk›n düﬂman›
bir partidir.

B

u düﬂmanl›¤›n boyutlar›n› anlamak aç›s›ndan ﬂu örnek tek baﬂ›na yeterlidir. AKP iktidar› sadece
‹ s t a n b u l’da 1 milyon evin y›k›m
karar›n› ald›. Bu karar› uygulamak,
halk›n evlerini baﬂlar›na y›kmak
içinde gerekli düzenlemeleri yapt›lar. Kuﬂkusuz bu, yoksul, emekçi
halka yönelik çok ciddi ve çok büyük bir sald›r›d›r.

B

s t a n b u l’daki y›k›mlardan dolay›,
en az 5 milyon kiﬂi etkilenecek,
5 milyon yoksul ve emekçi evsiz
kalacakt›r. ‹stanbul’un nüfusunun
15 milyon civar›nda oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, ‹ s t a n b u l ’ u n ü ç t e b i r i
evsiz kalacak, soka¤a at›lacakt›r.

‹

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

KP iki nedenle yoksul ve
emekçi mahalleleri hedef seçmiﬂtir.. Birincisi; emperyalist tekellere yeni ya¤ma ve talan alanlar›
açmak için, ‹ k i n c i s i ; y›llard›r
emekçi mahallelerde kök salm›ﬂ
olan devrimcileri ve yoksul mahallelerde yarat›lan devrimci örgütlenmeleri, halk›n devrimci potansiyelini yok etmek için.

A

KP, bir avuç emperyalist tekelin ç›kar› için, 1 milyon evi
y›kmay› göze alm›ﬂt›r. Y›k›lan sadece evler olmayacakt›r. Yaﬂamlar
ve emekçi mahallerde yarat›lm›ﬂ
olan ortak tarih ortadan kald›r›lmak istenmektedir.

A

eki AKP neden her iktidar›n
göze alamayaca¤›, en az›ndan
durup düﬂünece¤i böyle bir y›k›m
sald›r›s›n› göze alm›ﬂ, 1 milyon evi
y›kmay› nas›l üstlenmiﬂtir?

P

u sorunun cevab›n› AKP’nin
iﬂbirlikçili¤inde, emperyalizme koﬂulsuz itaatinde, uﬂakl›¤›nda

B
4

aramak gerekir. AKP gelmiﬂ geçmiﬂ
iktidarlar içinde uﬂakl›kta en pervas›z olanlardan birisidir. Bir ç›rp›da,
1 milyon evi y›karak, milyonlarca
insan› soka¤a dökmeyi göze alm›ﬂ,
emperyalist tekellerin isteklerini
ikiletmemiﬂtir.
alk düﬂman› AKP, iktidarda
kalmak u¤runa emperyalistlerin tüm isteklerini yerine getirmeye
haz›rd›r. Sabah akﬂam kanal kanal
gezdikleri televizyon programlar›nda, haktan, hukuktan, adaletten söz
eden iﬂbirlikçilerin her cümlesi riyakarl›k, yalan doludur.

H

KP iﬂte bu nitelikleriyle h a l k
düﬂman›, bir partidir. Halka
karﬂ› uygulad›¤› zulümde bir s›n›r
yoktur. Halk›n de¤il, emperyalist tekellerin iktidar›d›r. ‹ktidarda olduklar› 8 y›ld›r, halk›n lehine tek bir yasa ç›karmam›ﬂlard›r. Tersine, halk›n
topra¤›ndan, küçük üreticinin ürününe, suya, do¤aya, madenlere kadar, ya¤mada, talanda s›n›r tan›mam›ﬂlard›r. Sömürü, ya¤ma ve talan
AKP’nin halka uygulad›¤› faﬂist terör ile b i r l i k t e sürdürülmektedir.

A

›k›lmas› için haz›rl›klar›n yap›ld›¤›, hatta hangi tekellere
hangi bölgelerin sunulaca¤›n›n ka-

Y

Sadece ‹stanbul’daki
y›k›mlardan dolay›,
en az 5 milyon kiﬂi
etkilenecek,
5 milyon yoksul ve emekçi
evsiz kalacakt›r.
‹stanbul’un nüfusunun
15 milyon civar›nda
oldu¤u düﬂünülürse,
‹stanbul’un üçte biri evsiz
kalacak, soka¤a at›lacakt›r.
Bu çok büyük bir rakamd›r.

rarlaﬂt›r›ld›¤› büyük ya¤ma ve y›k›m sald›r›s›nda 5 milyon yoksul ve
emekçi AKP’yi ilgilendirmemektedir. AKP, yoksul halk› zorla evlerinden sürerken, yar›n› ile ilgili de¤ildir.
Onlar tekellerin kârlar› ile ilgilidir.
milyon evin y›k›lmas› ayn› zamanda büyük bir ya¤ma ve talan›n programlanmas›d›r.. Bu büyük
y›k›m›n arkas›nda emperyalist tekellerin doymak bilmez istekleri
gizlidir.

1

ç›ktan söylemeseler de, sorunu
“ d e p re m e k a r ﬂ › t e d b i r ” gibi
gerekçeler ile aç›klamaya çal›ﬂsalarda as›l niyetlerini gizleyemezler.
As›l niyetleri ‹stanbul’un ya¤mas›
d›r. Zira göz diktikleri 1-2 mahalle
ya da 1-2 ilçe de de¤ildir. ‹stanbul’u
yeniden tekellerin isteklerine göre
biçimlendireceklerdir.

A

yan›yla sald›r› büyüktür. Ya¤ma ve talan büyüktür. Mahalleleri, semtleri, ilçeleri y›kmaktan
söz ediyorlar. ‹stanbul’da “ r a d i k a l
d ö n ü ﬂ ü m l e r ” yapmak ad›na bir bütün olarak ‹stanbul’u ya¤maya açm›ﬂlard›r.

O

oksullara, emekçilere, “siz bu raya lay›k de¤ilsiniz” diyorlar. Bu sald›r› ayn› zamanda halk›
insans›z, ›ss›z bölgelere sürme sald›r›s›d›r... Halk› ﬂehirden uzaklaﬂt›r›p, ﬂehri, halk›n yaﬂad›¤› yerleri
emperyalist tekellere sunma için
planlanm›ﬂ bir sald›r›d›r...

Y

üyük bir sald›r›n›n program›d›r. Durumu k u r t a r m a k i ç i n
ya da y u m u ﬂ a t m a k i ç i n hangi yalanlar› söylerlerse söylesinler, yap›lmak istenenler nettir. Sald›r› halka ve do¤rudan halk›n yaﬂam›nad›r. Sald›r› ayn› zamanda topraklar›m›z›n, emperyalistlere peﬂkeﬂ çekilmesidir.

B

mperyalist tekellere ve iﬂbirlikçi bir avuç asala¤a, ‹stanbul’u
alt›n bir tepsi içinde sunmak isti-

E

yorlar. Gökdelenlerin, iﬂ merkezlerinin hakim oldu¤u, kara paran›n
aklanaca¤› bir düzenin kuruldu¤u,
emperyalist tekellerin pis iﬂlerinin
görüldü¤ü bir para cenneti yaratmak istiyorlar ‹stanbul’da. Bir avuç
asalak sömürsün, yeni vurgunlar
vursun diye buray› bir üs olarak
kullanmak istiyorlar. Vurguncular›,
kara parac›lar›, uyuﬂturucu kaçakç›lar›n›, mafyac›lar› e¤lendirmek için
pislik yuvalar› kurmak istiyorlar.

deyse 1950’li y›llardan bu yana iktidara gelen hiçbir hükümet, halk›n
bar›nma sorunu ile ilgili olarak ciddi tek bir ad›m atmam›ﬂt›r. Halk›n
bar›nma sorunu hep yok say›lm›ﬂt›r.
Yok say›lm›ﬂ ama halk da bar›nma
sorununu kendi yöntemleriyle çözmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Özellikle mücadelenin geliﬂti¤i y›llarda devrimciler
halk›n bu sorununa kay›ts›z kalmam›ﬂ, bar›nma sorununu sahiplenmiﬂlerdir.

orunun bir di¤er boyutu ise
AKP’nin halk›n konut sorunu
için k›l›n› k›p›rdatmamas›d›r. Gecekondulardan yak›nanlar, öncelikle
halk›n konut sorununu çözmek için
ad›m atarlar. AKP bugüne kadar
y›kmak d›ﬂ›nda baﬂka bir çözüm düﬂünmemiﬂtir. Bugün de 1 milyon evi
y›k›m plan› yaparak, sorundan ne
anlad›¤›n› ortaya koymuﬂtur.

ligarﬂinin y›k›m sald›r›lar›n›n
hedeflerinden biri de baﬂta da
belirtti¤imiz gibi gecekondu mahallelerinde devrimciler önderli¤inde
yarat›lan örgütlülüklerdir. ‹stanbul’da yoksul halk›n oturdu¤u gecekondu semtlerinin ço¤unun böyle
bir mücadele tarihi de vard›r. Oligarﬂi bu tarihten, halk›n örgütlü olmas›ndan rahats›zd›r.

S

itekim 8 y›ll›k AKP iktidar›nda, y›kt›klar› mahallelerin
halk›n› küçük kurnazl›klarla aldatm›ﬂ, vaatlerde bulunmuﬂlar, ama
hiçbir sözlerinde de durmam›ﬂlard›r. En az›ndan 8 y›ll›k iktidarlar›nda AKP’nin y›k›mlar d›ﬂ›nda,
y›kt›klar› alanlar› tekellere peﬂkeﬂ
çekmesi d›ﬂ›nda baﬂka bir çözümü
de yoktur. Bu defalarca görülmüﬂtür. AKP bu noktada TOK‹’ye
(Toplu Konut ‹daresi) yapt›r›lan
evlerle ﬂovlar düzenlemiﬂ, konut
sorununu çözüyor gibi bir demagoji geliﬂtirmiﬂtir. Ama iﬂte devletin TOK‹ projesi iflas etmiﬂtir. Her
y›k›m, ç›plak bir ya¤man›n arac›
ve haz›rl›¤›d›r.

N

milyon evin y›k›m karar›, halka
düﬂmanl›kt›r. Y›k›m karar›, tekeller için yeni ya¤ma, talan ve rant
alan› açmakt›r. Düzen kendi çarp›kl›¤›n›n ürünü olan gecekondulaﬂmaya çare bulam›yor. Çareyi halk›n giderek artan konut ihtiyac›n› yeni
konut yaparak karﬂ›layaca¤› yerde
y›karak, halk› ﬂehirlerden sürerek
bulmaya çal›ﬂ›yor. Bunun ad›na da
“gg e c e k o n d u s o r u n u ” diyorlar.

1

ysa bu bir sonuçtur. Sorunun
kendisi, esas› halk›n bar›nma
sorununun çözülmemesidir. Nere-

O

O

1 milyon y›k›m›
sessiz sedas›z
karﬂ›lamayaca¤›m›z aç›kt›r
“Kentsel dönüﬂüm” ad›na
gecekondular› y›k›p
gecekondu yoksullar›n›
ﬂehirlerin d›ﬂ›na sürmek
isteyenler karﬂ›lar›nda
öncelikle D‹REN‹ﬁ‹M‹Z‹
bulmal›d›rlar. Y›k›m
sald›r›lar›na karﬂ› emekçi ve
yoksul mahallelerimizde onlar›
BAR‹KATLARIMIZ karﬂ›lamal›d›r.
KP’nin 1 milyon evi y›kma, 5
milyon yoksul halk› soka¤a
dökme plan› karﬂ›s›nda yap›lacak
tek ﬂey vard›r. Yoksul ve emekçi
halka yönelik bu büyük y›k›m sald›r›s› karﬂ›s›nda hiç kimse sessiz kalamaz. 1 Milyon y›k›m› sessiz sedas›z
karﬂ›lamayaca¤›m›z aç›kt›r “ K e n t sel dönüﬂüm” ad›na gecekondular›
y›k›p gecekondu yoksullar›n› ﬂehirlerin d›ﬂ›na sürmek isteyenler karﬂ›lar›nda öncelikle D ‹ R E N ‹ ﬁ ‹ M ‹ Z ‹
bulmal›d›rlar. Y›k›m sald›r›lar›na

A

karﬂ› emekçi ve yoksul mahallelerimizde onlar› BAR‹KAT L A R I M I Z
karﬂ›lamal›d›r.
alk›n konut sorununu çözmek
yerine, halk›n evlerini baﬂ›na
y›kmaya haz›rlanan bir iktidara karﬂ› D ‹ R E N M E K T E N baﬂka bir seçenek yoktur. Yoksul halk›n evlerini
sahiplenmesinden baﬂka çözüm yolu yoktur. Elbette AKP çözüm isteseydi, onlar›n deyimiyle pekala sorun “ d e p re m s o r u n u ” ya da “gece k o n d u s o r u n u ” ise yerinde ›slah ile
çözmek
mümkündü.
Ancak
AKP’nin böyle bir çözümü olmad›¤› gibi çözüm y›k›m ve tekellere
sunmakt›r.

H

KP iktidar› bir süredir, y›k›m
plan› do¤rultusunda çeﬂitli
ad›mlar atmakta, plan›n› uygulamaya çal›ﬂmaktad›r. Özellikle yoksul
gecekondu mahallelerine karﬂ›
AKP’nin polisinin sürdürdü¤ü sald›r›lar›n alt›ndaki nedenlerden birisi de budur. AKP’nin polisi bir süredir mahalleleri ölüm mangalar›
ile basmakta, helikopter, z›rhl›
araçlar eﬂli¤inde sürdürdü¤ü operasyonlar ile halk› terörize etmeye
çal›ﬂmaktad›r.

A
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u sald›r›larda, onlarca ev, polis
terörüne maruz kalm›ﬂ, onlarca
Halk Cepheli gözalt›na al›n›p, tutuklanm›ﬂt›r. AKP’nin polisinin bu
sald›r›lar› ayn› zamanda halka gözda¤›d›r. Halk›n direnme dinamikleri ad›m ad›m köreltilmeye, gözalt›,
tutuklama sald›r›s› ile de insanlar
sindirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Verilen mesaj aç›kt›r; “evini y›kaca ¤ › m a m a d i re n m e y e c e k s i n ! ”

B

uﬂkusuz böyle büyük bir sald›r›da AKP’nin en büyük korkusu d i re n i ﬂ t i r. Y›k›mlar s›ras›nda daha büyük direniﬂler yaﬂanmamas›
için sald›r›lar›n› yayarak sürdürmektedirler. Ancak ne yaparlarsa
yaps›nlar, bu sald›r›lar›nda baﬂar›l›
olamayacaklard›r. Yoksul emekçi
halk, y›k›m sald›r›lar›na karﬂ› boyun e¤meyecektir. Unutulmas›n ki,
halka karﬂ› savaﬂ sürdürenlerin o savaﬂ› kazand›klar› görülmemiﬂtir. Bu
kural bu kez de bozulmayacakt›r.

K

5

Belediyelere yeni y›k›m yetkisi

1 milyon eve yıkım tehdidi!
Yoksul emekçi semtleri,
Sulukule gibi haritadan
silinecek...

İstanbul, 30 projeyle
yıkım yerine dönecek,
5 milyon evsiz kalacak...

Ankara’da 7, Eskişehir’de
11 bölge yağma ve talan
bölgesi ilan edildi..

NEDEN:
- ÇÜNKÜ: Oligarﬂi otorite kuramay›nca kendisi için tehlike oluﬂturan bu mahalleleri
denetim alt›na almak için bask› uygulamak ya da tamamen y›k›p “baﬂ›na bela”
olmaktan ç›karmak istiyor.
- ÇÜNKÜ: Art›k ﬂehirlerin içinde kalan gecekondu alanlar›na tekelci burjuvazi göz
koymuﬂtur; yoksullar ﬂehir d›ﬂ›na sürülüp, topraklar tekellere peﬂkeﬂ çekilecektir!
- EMEKÇ‹LER, bilmeliyiz ki: Düzenin konut sa¤lamak diye bir sorunu yoktur. Ezmek,
köleleﬂtirmek, sömürmek, halka diz çöktürüp, yönetmek egemenlerin baﬂl›ca yöntemidir.
Say›: 245
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- GECEKONDULARDAK‹ YOKSUL HALKIMIZ! Korkular›n›n as›l kayna¤› örgütlü direnen
halk›n “y›kaca¤›z” dayatmas›na karﬂ› “y›kt›rmayaca¤›z” direniﬂidir.
Korkular›n› boﬂa ç›karmayal›m!
- KONDULULAR! Birlik beraberlik içinde olmam›z laz›m. Y›k›ma karﬂ› ç›kmal›y›z.
‹lkokula giden çocuklar›m›zdan eli bastonlu yaﬂl›lar›m›za kadar direnmeliyiz! Çünkü:
EVLER‹M‹Z‹ SAVUNMAK ‹Ç‹N D‹RENMEKTEN BAﬁKA ÇARE YOKTUR!
H a l k d ü ﬂ m a n › A K P, yüzbinlerce gecekonduyu yoksul halk›n “ b a ﬂ› na y › kma k” için yeni bir yasal
düzenleme yapt›.
Bu yasayla, büyükﬂehir belediyelerine bugüne kadar eﬂi görülmemiﬂ çapta y›k›m yetkisi verildi.
H a l k d ü ﬂ m a n › A K P, 3 Te m m u z
2005 tarihli ve 5393 say›l› Belediye
K a n u n u ’ n u n 7 3 ’üncü maddesinde
17 Haziran 2010’da yapt›¤› de¤iﬂiklikle, milyonlarca emekçinin evlerini, mahalleleri, semtleri, ilçeleri
haritadan silecek haz›rl›klar› tamamlam›ﬂ oldu.
Sadece bu yetkiyle, ‹ s t a n b u l ’ d a
1 milyon binay› y›kacak, onlarca

6

yoksul, emekçi mahallesini haritadan silecekler.
“ K e n t s e l d ö n ü ﬂ ü m ” dedikleri,
sald›r› ile baﬂta ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir olmak üzere onlarca ﬂehirde;
milyonlarca gecekonduyu,, onlarca
emekçi mahallesini haritadan silecek, halk› konutsuz b›rak›p, “baﬂ›n›z›n çaresine bak›n” diyecekleri
dev y›k›m projesinde tek yetkili art›k büyükﬂehir belediyeleri oldu.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
de 1 mi l yon bi na y› ve onlarca
emekçi mahallesini haritadan silip,
‹stanbul haritas›n› de¤iﬂtirecek 30
p roje için haz›rl›klar›n› yap›yor. Y›k›mlar da yoksul ve emekçi halktan

en az 5 milyon kiﬂi evsiz kalacak.
Öte yandan yasan›n ç›kmas›ndan
sonra Ankara ve Eskiﬂehir belediyeleri de sald›r›lar›n› hemen baﬂlatt›lar. A n k a r a ve Es k i ﬂ e h i r'de de 11
ayr› bölgede toplam 2 milyon 500
bin metrekarelik bir alan “kentsel
dönüﬂüm bölgesi” ilan edildi.
‹stanbul’da y›k›mlar için Büyükﬂehir Belediyesi son haz›rl›klar›n› yapmaktad›r. Sar›yer Derbent
Mahallesi’ndeki gecekondu halk›na
y›k›m› bildiren tebligatlar yap›lmaya baﬂland›.
En önemlisi, “ y › k › m l a r b a ﬂ l a y a c a k ” denerek, y›k›mlara haz›rl›k
yap›l›yor, emekçi halk y›k›mlara

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

al›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor.

Y›k›m yasas› A K P ’ n i n
halka sald›r› yasas›d›r
AKP as›l olarak, 2005’ten bu yana “ k e n t s e l d ö n ü ﬂ ü m p rojesi” ad›
alt›nda y›k›m sald›r›lar›n› süreklileﬂtirdi.
AKP iktidar› y›k›m ve talan sald›r›s›nda karﬂ›s›na ç›kan engelleri,
bazen T O K ‹ ’yi kullanarak, bazen
Belediye kanunlar›n›n aç›klar›n› bularak, bazen düpedüz kendi yasalar›n› çi¤neyerek aﬂt›.
Y›k›mlar› ve baz› yoksul semtlerin tasfiyesini sürdürürken, halk›n
hakl› taleplerine kulaklar›n› t›kad›.
Halk›n tepkilerinin direniﬂe dönüﬂtü¤ü yerlere ise, panzerleriyle, polis
terörüyle sald›rd›.
Ancak bugüne kadarki sald›r›n›n
kapsam› ve h›z›, AKP iktidar› için
yeterli de¤ildi. AKP’nin acelesi vard› ve kimi bürokratik iﬂlemlerle h›z›n› yavaﬂlatmak istemiyordu.
Baz› belediyelerin f a r k l › p a r t i den olmas›, bu durumda bürokratik
sorunlar›n ço¤almas›, demokratik
kitle örgütlerinin ve bizzat yoksul
halk›n tepkileri, zaman zaman y›k›mlar› durdurma yönünde kararlar
veren y a r g › n › n k a r a r l a r › , y›k›mlar› yavaﬂlatan etkenlerdi. AKP iktidar›, “kentsel dönüﬂüm” projeleriyle çok daha büyük bir y›k›m ve talan› hedefliyordu. Yapabilirse, tüm
gecekondular› ‹stanbul Sulukule’de
yapt›¤› gibi, sessiz sedas›z direniﬂsiz tasfiye etmek isterdi. Ancak bunun mümkün olamayaca¤›n› kendileri de biliyor. Sulukule gibi, yoksul
halk›n evlerini kendili¤inden boﬂalt›p gitmesi veya Ankara Dikmen’de
oldu¤u gibi, belediyelerin y›k›m dayatmalar›n›n “uzlaﬂarak” kabul
edilmesi örnekleri, halk›n benimsemeyece¤i örneklerdi.
AKP iktidar›, tüm bunlarla vakit
kaybedemezdi. ‹lçe belediyelerini
tümüyle devreden ç›karacak, aç›lan
davalarla y›k›mlar›n engellenmesini
ortadan kald›racak mahkeme, dava
açma süreçlerini t›kayacak, halk›n
evlerinin y›k›lmas› karﬂ›s›nda kulla-

Halk Düﬂman›
AKP’nin y›k›m yasas›!
3 Temmuz 2005 tarihli 5393
say›l› Belediye Kanununun 73’üncü maddesini, 5 y›l sonra 17 Haziran 2010 tarihinde de¤iﬂtirdi.
5998 say›l› kanunun, 73. maddesi ﬂu ﬂekildedir;
“ MADDE 73 – Belediye, belediye meclisi karar›yla; konut alanlar›, sanayi alanlar›, ticaret alanlar›, teknoloji parklar›, kamu hizmeti alanlar›, rekreasyon alanlar›
ve her türlü sosyal donat› alanlar›
oluﬂturmak, eskiyen kent k›s›mlar› n› ye ni den inﬂ a ve r est or e e t mek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karﬂ› tedbirler almak amac›yla kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim projeleri uygulayabilir. Bir alan›n
kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim alan›
olarak ilan edilebilmesi için yukar›da say›lan hususlardan birinin
veya bir kaç›n›n gerçekleﬂmesi ve
bu alan›n belediye veya mücavir
alan s›n›rlar› içerisinde bulunmas›
ﬂartt›r.”
nabilece¤i haklar›n› elinden alacak,
belediyeleri adeta “süper” yetkilerle
donatacak yasal düzenlemeler peﬂindeydi. Geçti¤imiz haziran ay›nda yap›lan yasal de¤iﬂiklik, iﬂte AKP’nin
ve tekellerin bu ihtiyac›na cevap vermek üzere gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Asl›nda AKP; bu yeni sald›r› ve
y›k›m yasas›n› ç›karmadan önce de
haz›rl›klar›n› yapm›ﬂ, parça parça
sald›rmaya baﬂlam›ﬂt›. 2005 y›l›ndan bu yana, irili ufakl› onlarca gecekondu y›k›m› yaﬂand›. AKP yoksul ve emekçi halk›n oturdu¤u hemen her yerde halk› tehdit etti.
Bir yandan TOK‹’yi devreye sokarak “yoksul halka ev yap›yoruz”
yalanlar› ile y›k›mlar› meﬂru hale
getirmeye çal›ﬂt›.
Di¤er yandan ise “ deprem böl gesi” tehditlerini yoksul ve emekçi
halka karﬂ› kullan›p, zorla, y›k›mlarla, “para” ile ve belge imzalatarak, “gönüllü” kimi mahalleleri bo-

ﬂaltt›lar, y›kt›lar.
AKP’nin bu konudaki pervas›zl›¤›n›n belki de en somut örnekleri,
‹stanbul’da gerçekleﬂtirdikleri K üçükçekmece Ayazma ve Sulukule
y›k›mlar›nda görüldü.
Ayazmal› yoksul aileler k›ﬂ günü
kurduklar› çad›rlar›n› bile y›kan,
kendilerini k›ﬂ günü soka¤a atan,
sonra da ev vaadi ile aldatan AKP’li
Küçükçekmece ‹lçe Belediyesi’nin
ev sözünü tutmas›n› halen beklemektedir. On y›llard›r Sulukule ile
özdeﬂleﬂen ve orada do¤up büyüyen
Çingene halk›, tehditlerle, y›k›mlarla, vaatlerle aldatarak ﬂehir d›ﬂ›na,
Kayabaﬂ›’na sürdüler.
Hiçbir geliri olmayan Çingene
halka taksit ödemeleri koﬂulu ile
TOK‹’nin evlerini satacaklard›. Olmad›. Ço¤u taksitleri ödeyemedi ve
tecrit edilmeyi kabul etmeyerek
ﬂehre, yoksul yaﬂamlar›na döndüler.
AKP iktidar›, y›k›mlarla ele geçirdi¤i en de¤erli bölgeleri ise ya tekellere ya da tarikatlara sunuyor.
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Y›k›mlarda hiçbir engel, hiçbir
sorun, hiçbir gecikme istemeyen,
yoksul ve emekçi halk› bulunduklar› yerlerden ﬂehir d›ﬂ›na sürerek, tekellerin aç gözlü iﬂtahlar›n› doyurmak isteyen AKP iktidar›, yeni y›k›m yasas›n› ç›kard›ktan sonra, art›k ad›m ad›m bu sald›r›y› haz›r-

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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layacakt›r.
Belediyelere verilen ola¤anüstü yetkiler, “y›k›n-ya k › n ” talimat›ndan farks›zd›r.
Sorun art›k bir kaç mahalledeki y›k›m sald›r›lar›
de¤ildir. Onlarca mahalleyi
y›kacak, ilçeleri haritadan silecek, milyonlarca evi yerle bir
edip, içindekileri, soka¤a, evsizli¤e
atacak büyük bir sald›r› haz›rl›¤›
içindedir AKP iktidar›.
‹stanbul Mimarlar Odas› Baﬂkan› Eyüp Muhçu yasan›n bu haliyle
büyükﬂehir belediyesine i s t e rse b i r
ilçeyi komple y›kma hakk› tan›d› ¤›n› belirtiyor.
Y›k›m yasas›na göre; büyükﬂehir
belediyeleri, belediye meclisi karar›yla; konut alanlar›, teknoloji parklar›, sanayi alanlar›, ticaret alanlar›
ile eskiyen kentleri yeniden inﬂa ve
restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem
riskine karﬂ› tedbirler almak gerekçesiyle yoksul ve emekçi halk›n
oturdu¤u mahalleleri kolayca y›kacak yasal dayana¤a kavuﬂmuﬂtur.

AKP iktidar›, yoksul ve
emekçi halka, “sizin yeriniz buras› de¤il” diyerek,
halk› ﬂehir d›ﬂ›na sürmeye
haz›rlanmaktad›r. O yan›yla yoksul ve emekçi halk
ciddi bir sald›r› ile yüzyüzedir.
Örne¤in, yoksul halk›n oturdu¤u
bir mahalleyi pekala, “eskiyen kenti yeniden inﬂa edece¤im” diyerek,
k›l›f›n› bularak kolayca y›kabilecektir.
Böyle bir durumda, yeni y›k›m
yasas›, halk›n elinden bireysel itiraz
hakk›n› da alm›ﬂt›r. Yani hiç kimse
yasal olarak hakk›n› arayacak durumda de¤ildir. Geriye sadece halk›n direnmesi kalmaktad›r.
Yeni y›k›m yasas› ile tüm yetkiler büyük ﬂehir belediyelerinde toplanacakt›r. ‹lçe belediyeleri böylece
devreden ç›kar›lmaktad›r.
K›sacas› y›k›m yasas›, yoksul ve
emekçi halka, aç›k bir savaﬂ ilan› ve
elinden baﬂ›n› soktu¤u kondusunu,
tüm her ﬂeyini vererek yapt›¤›, sahip oldu¤u evinin al›nmas›d›r.

Küçükçekmece, Ayazma, Sulukule, Maltepe Baﬂ›büyük, Pendik
Kurtköy, Sancaktepe Akp›nar, Ankara Dikmen sadece bilinen örneklerdir. AKP iktidar› daha büyük y›k›mlar için haz›rd›r.
Gecekondular›n yoksul halk›n›n
da bu sald›r›ya haz›rlanmas› gerekmektedir. - Düzen kendi çarp›kl›¤›n›n ürünü olan gecekondulaﬂmaya
çare bulam›yor. Çareyi halk›n giderek artan konut ihtiyac›n› yeni konut yaparak karﬂ›layaca¤› yerde y›karak halk› ﬂehirlerden sürerek, bulmaya çal›ﬂ›yor.
Onlar›n çaresi budur, bizim çaremiz de sadece ve sadece direnmektir.

Birleﬂerek, ö rgütlenerek,
direnmek!

Suda, Ormanda,
Her Alanda Dizginsiz Yağma!
Ya¤ma ve talan›n son ad›: 2-B.
AKP iktidar›, 2-B arazilerine iliﬂkin daha önce çeﬂitli nedenlerle geri çekti¤i yasa, düzenlemeyi yeniden gündeme getirdi.
Maliye, Çevre ve Orman Bakanl›¤› ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n haz›rlad›¤› yeni yasza tasar›s›n›n, ocak ay›nda tamamlanmas› hedefleniyormuﬂ. Aceleleri
var yine. Tekeller s›k›ﬂt›r›yor besbelli ki.
Ya¤ma yasas› ile büyükﬂehir il
s›n›rlar› içindeki ormanl›k alanlar
da talan edilecek. Yüzbinlerce hektardan söz ediyoruz burada. Ormanlardan sahillere kadar uzanan
büyük bir talandan söz ediyoruz.
Ya¤ma ilk ad›mda ‹stanbul, Anka-
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ra, ‹zmir ve Antalyan›n’da içinde
oldu¤u 36 ili kapsayacak.
Ormanlar› sat›p elde ettikleri
gelirle daha çok orman dikeceklermiﬂ: T›pk› gecekondular› y›k›p, oradan elde ettikleri gelirle
yeni ev yapma vaadine benziyor...
*
A K P halk›n suyuna da göz
d i k t i : AKP iktidar›, do¤al alanlarla
ilgili tüm k a r a r alma yetkisini
Ç e v re v e O r m a n B a k a n l › ¤ › ' n a
ba¤lamay› planl›yor.
AKP’nin bu düzenlemeyi yapmas›n›n tek bir nedeni var. HES
ihaleleri bir çok yerde iptal edildi.
Bir çok yerde de belediyelerin yetkileri nedeniyle suyu ve su alanlar›-

n› istedikleri gibi ya¤malayam›yor,
peﬂkeﬂ çekemiyorlar. ﬁimdi bu yetki devriyle, mesela su yu n ku l l a n › m h a k k › n › 4 9 y › l l › ¤ › n a t e k e l l e re
d e v retme yetkisi AKP bakanlar›n›n eline geçecek. Sonras› malum:
su art›k tekellere çok daha kolayl›kla peﬂkeﬂ çekilecek.
Türkiye halklar›, ya¤ma iktidar›nda, ya¤maya karﬂ› hiç kimse sessiz kalmamal›d›r.
Sessiz kalmak, vatana ihanett i r.

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

Gecekondulaﬂma
nas›l ve neden
ortaya ç›kt›?

Neden gecekondular?
H a l k d ü ﬂ m a n › A K P ; özelleﬂtirme
politikas›yla iﬂçilere; tar›m› ve hayvanc›l›¤› tasfiye ederek, küçük üreticilere ve köylülere; F Tipleri ve tecrit
sald›r›s› ile tutsaklara; sa¤l›kta dönüﬂüm ile tüm halka; grevsiz ve toplu
sözleﬂmesiz sendika ve hak gasplar›
ile kamu emekçilerine sald›r›rken,
Kentsel Dönüﬂüm ile de yoksul gecekondu halk›na, tüm emekçi mahallelere sald›rmaktad›r.
A K P i k t i d a r ›, 1 milyon gecekonduyu, halk›n “ b a ﬂ › n a y › k m a y a ” haz›rlan›rken, bu sald›r›y› Kentsel
D ö n ü ﬂ ü m aldatmacas›n›n arkas›na
gizlemektedir. En az 5-6 milyon yoksul halk›n soka¤a at›lmas› iktidar›n
umurunda de¤ildir.
Bu yaz› dizimizde böylesine büyük bir y›k›m tehdidiyle karﬂ› karﬂ›ya
olan gecekondular›n 60 y›ll›k tari hini ve bugünü anlataca¤›z. Evlerimizi, bar›nma hakk›m›z› nas›l savunaca¤›m›z›n geçmiﬂine ve bugününe
bakaca¤›z.
Gecekondu s o r u n u nedir?
Bu soruya temel olarak iki farkl›
cevap vard›r.
Halka göre, gecekondu sorunu
“bar›nma sorunu”dur.
Oligarﬂi ise, gecekondu sorununa uzun y›llar, birincisi “oy istismar›” yapaca¤› bir konu, ikincisi bir
“güvenlik” sorunu olarak bakt›. Gecekondular, solun, devrimcilerin yata¤›yd›, gecekondu yoksullar› “militan kayna¤›”yd›; bu yüzden de oligarﬂi gecekondu sorununu ayn› zamanda “anarﬂi terör sorunu” olarak

gördü. Buradan hareketle de,
gecekondulara karﬂ› bask›lar›
hiç eksik etmedi. Devrimci
1
mücadelenin geliﬂimi ile gecekondular aras›ndaki kurulan iliﬂki, oligarﬂinin korkusunu da aç›¤a vurmaktad›r.

Gecekondular ç a r p › k
d ü z e n i n t a r i h i k a d a r eskidir
Bugün yeni y›k›m planlar› ile
birlikte, oligarﬂinin topyekün sald›r›s›n›n hedefinde olan gecekondular, neredeyse ilk ortaya ç›kt›klar›
dönemlerden baﬂlayarak, 60 y›ld›r
oligarﬂi taraf›ndan hem “göz yumul a n ” hem de gerektikçe “ y › k › l a n”
yerler oldular.
Devletin sald›r›lar› sürüyor. Günümüzde bu sald›r›lara ek olarak
yozlaﬂt›rma, halk› çürütme politikas› eklenmiﬂtir.
Gecekondular, düzene göre “ h a z i n e a ra z i ”lerini veya “özel arazi l e r i ” iﬂgal ederek, i m a r y a s a l a r › n a
ayk›r› biçimde kaçak yap›lm›ﬂ binalar olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Gerçekten de gecekondular, ço¤u zaman ilkel, denetimsiz, sa¤l›k koﬂullar›ndan, bir ailenin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layacak donan›mdan yoksun,
alelacele yap›lm›ﬂ konutlard›r. Ço¤unun yolu, elektri¤i, suyu yoktur,
tek katl›, en ucuz malzeme ile kotar›lm›ﬂ yap›lard›r.
Bu bir sonuçtur elbette. Bu evlerin bu kadar yetersiz, kötü olmas›,
yoksul halk›n tercihi de¤ildir. Soruna düzen penceresinden bakanlar,
soruna hiçbir zaman, nedenleri-niçinleri ile bakmak istemediler. Köyden, ﬂehire göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce insan, baﬂlang›çta,
bar›nma sorununu bu yöntemle çözmeye çal›ﬂt›.
Yaﬂam›n›, düzenini, yolunu bilmedi¤i büyük ﬂehirlerde, yoksul
halk gecekondu yapt›¤› bölgelere

s›¤›nd›. Kendi al›ﬂkanl›klar›n›, köy
yaﬂam›n› buralara taﬂ›d›. Her kurulan gecekondu bölgesi böylesi özellikler gösterdi.
ﬁehrin imkanlar›ndan yoksun olan
gecekondu halk›, buralarda kendi kültürü, kendi imkanlar› ile yaﬂam›n›
sürdürdü. Bulabildiyse, yeri varsa
evinin önüne “2 a¤aç dikmeye”, biriki hayvan beslemeye çal›ﬂt›.
Yüz binlerce insan büyük ﬂehirlere “taﬂ›nm›ﬂt›” ama sonuçta, ﬂehirden, ﬂehir yaﬂam›ndan uzak, çok
daha zor ﬂartlarda, geldi¤i çevrenin
yaﬂam tarz›n› sürdürdü.
Çok geçmeden, yoksul halk çarp›k kapitalizm ile tan›ﬂmakta gecikmeyecekti.
Halk gecekondular›n›, zab›taya,
y›k›mlara yakalanmamak için daha
çok “gece” yapt›. Ucuz, basit ve hafif malzemeler ile yap›lan kondular›n ço¤u, ilk baﬂta bir “göz” odadan
oluﬂuyordu. Daha sonra imkan bulan, ona bir kaç oda daha ekliyordu.
Gece yap›ld›¤›, bir gecede bitirildi¤i, sabah kalk›ld›¤›nda bir mahallede onlarca kondu ile karﬂ›laﬂ›ld›¤› için, bunlar “gece-kondu” olarak adland›r›ld›.
Ku ﬂku suz h alk aç›s›nd an gece kondularda ya ﬂamak bir terc ih de ¤ildi. Yoksul halk isteyerek, sever ek , der me çatm a y ap ›lar ›, g ece k o nan kondular› seçmedi!
Yoksul halk›n gecekondu çözümü bir zorunluluktu. Son 60 y›ld›r
halk zorunluluklardan dolay› milyonlarca gecekondu yapt› kendine
Konut sorununa böylece geçici bir
çözüm buldu.
Bu y›llar boyunca devlet bar›nma sorununa herhangi bir çözüm
üretmemiﬂ, halk› seçeneksiz b›rakarak, müteahhitlerin, arazi mafyalar›n›n insaf›na terketmiﬂ, bireysel çözümlere itmiﬂtir.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010
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Montaj sanayiine ucuz
iﬂgücü deposu olan
gecekondular

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

Gecekondular, halk›n “ b a ﬂ › n ›
sokaca¤›” bir yer ihtiyac›n›n zorunlu bir sonucu olarak görünmesine
karﬂ›n, sadece bar›nma sorunu ile
s›n›rl› de¤ildir. Gecekondular; sosyal, toplumsal ve kültürel aç›dan etkileri olan içinde bunlar› bar›nd›ran
bir konudur asl›nda.
O nedenle bar›nma sorunundan
da öte, bir yaﬂam›n ad›d›r gecekondular. Düzenle olan çeliﬂkileri, kültürleri, yaﬂam biçimleri, sosyal iliﬂkileri ile gecekondular ﬂehir yaﬂam›n›n ayr› birer parças›d›rlar.
Devrimcilerin yoksul gecekondu
bölgelerinde örgütlenmesi ile de ﬂehirlerin “ y u m u ﬂ a k k a r n › ” , oligarﬂinin temsilcilerinin “ g › r t l a k l a r › n›n kesilece¤i” korkusunu yaﬂad›klar› yerler, “ p o t a n s i y e l d ü ﬂ m a n ”
bölgeler olarak görüldüler.
‹ﬂ bulmak, karn›n› doyurmak,
yaﬂam›n› sürdürmek için ﬂehre göç
eden yoksul halka, “göç ettiniz, size
ba ﬂ › n› z › so ka c a k bi r e v v e r i y or u z ”
demedi oligarﬂi.
Türkiye’de 1950’li y›llar, çarp›k
kapitalizmin yukar›dan aﬂa¤›ya geliﬂtirildi¤i y›llar oldu. H›zla geliﬂmeye baﬂlayan çarp›k kapitalizm,
ulaﬂ›m, iletiﬂim gibi alanlarda kendine özgü altyap›s›n› oluﬂturmaya
baﬂlad›.
Demokrat Parti (DP) iktidar›, k›-

Dünyada Gecekondular
M e k s i k a'da “jacale”, A r j a n t i n'de ”favela”, B rezilya'da “macambo”, Tu n u s'ta “gourbeville”,
F a s 'ta “bidonville”, C e z a y i r ' de
“casbah”, H i n d i s t a n'da “bustee”
gibi adlarla an›lmaktad›r.
Yeni sömürge ülkelerde gecekondular, büyük kentlerin nüfusunun %
20’si ile % 70'ni bar›nd›rmaktad›r.
P e r u Lima'da kent nüfusunun
Ve ne z uel a Caracas'ta %
% 3 6's›,V
35'i, Filipinler Manila'da % 3 5'i,
Hindistan Calcutta'da % 3 3'ü gecekondu bölgelerinde yaﬂamaktad›r.
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r›, köyleri pazara açmak için kollar›
s›vam›ﬂ, ilk iﬂ olarak da yayg›n biçimde yollar yapm›ﬂt›r. DP, kapitalist pazar› geniﬂletirken, bunun sonucu olarak proleterleﬂme,ﬂehirleﬂme, göç ve gecekondulaﬂma sürecini de baﬂlatm›ﬂt›r. Bu y›llarda baﬂlayan ve 1960’lar›n ikinci yar›s›na gelindi¤inde k›rlardan kentlere göç,
daha da yayg›nlaﬂarak halen devam
etmektedir.
Ç arp›k kapitalist geliﬂmenin sonucu olarak ortaya ç›kan montaj sanayiinde ucuz iﬂgücüne ihtiyaç duyan emperyalistler ve uﬂaklar› için
ucuz iﬂgücü deposu köyden, kente
göç eden yoksul halk olacakt›.
Ancak neticede bu montaj sanayinin çap›, hacmi de s›n›rl›yd›; bu
nedenle de büyük ﬂehirlerin çevresinde semtler kuran gecekondu yoksullar›, iﬂ bulmakta giderek daha da
zorlanacaklard›.
Çarp›k kapitalizmin ortaya ç›kard›¤› montaj sanayii, bu kadar büyük bir emek gücünü kullanacak,
de¤erlendirecek kapasitede de¤ildi.
Bu durum ﬂehirlerin gecekondular›nda geniﬂ bir lümpen proleter kesim ve gizli iﬂsizler ordusu yaratt›.
Kendi iç dinami¤iyle geliﬂmeyen d›ﬂa ba¤›ml› montaj sanayinin
üretime katt›¤› iﬂçi s›n›f›, ço¤unlukla köylülükle ba¤lar›n› koparmam›ﬂt›. Nitekim gecekondu bölgeleri
de yar›-köy, yar›-ﬂehir görüntüsüyle, yoksul halk›n durumunu yans›t›yordu. O nedenle gecekondular ile
fabrikalar aras›nda böyle bir ba¤
kurulmuﬂtu.
Köylerden göç eden halk, çözülmeyen sorunlar› ile birlikte ﬂehirleri
doldurdu. Bir yanda, tüm çözülmemiﬂ sorunlar› ile yoksullu¤un, sefaletin, kirin ve çamurun oldu¤u yoksul gecekondu mahalleleri, di¤er
yanda ise bir avuç az›nl›¤›n kulland›¤›, lüks konforlu k›skand›r›c› refah taﬂan evler vard›.

“Gecekondu aflar›”ndan
gecekondu y›k›mlar›na
Oligarﬂinin, halk›n konut sorunu
na buldu¤u çözüm olan gecekondu-

lar karﬂ›s›nda alternatif çözümleri
olmad›. Baﬂlang›çta sorunu yok sayan, giderek gecekondular› görmezden gelen, seçim yat›r›mlar› nedeniyle de bunu sömüren dönemler
yaﬂand›.
‹ktidarlar, h›zla ço¤alan gecekondulara, ço¤u kez “göz yummay›” kendi politikalar› aç›s›ndan daha uygun gördüler. Böylelikle, hem
göz yumman›n, hatta bazen daha
ileri gidip tapu tahsis belgesi da¤›tman›n karﬂ›l›¤›nda bu semtlerden
oy alacaklar, hem de halk, bu durumda iktidardan konut, arsa, gibi
herhangi bir hak talep etmeyecekti.
‹ki yan›yla da oligarﬂinin iﬂine gelen bir sonuçtu.
Bu dönemde henüz oligarﬂinin
karﬂ›s›nda örgütlenmiﬂ, direnen gecekondular da yoktu. Bu yan›yla düzen gecekondular› iktidar› aç›s›ndan
bir “tte h di t ” olarak görmüyordu.
Oligarﬂi bu y›llarda soruna hem
“ggöz yuman”, hem de halk›n beklentilerini istismar eden bir politika
izledi. 1953'te 6188 say›l› yasayla
da o ana kadar yap›lm›ﬂ bütün gecekondular yasal hale getirildi.
“ K a ç a k y a p › l a r ” böylece yasal
bir statüye kavuﬂturuldu.
1970’li y›llarda devrimci mücadelenin geliﬂmesi, devrimcilerin
halk›n bu talebine sahip ç›kmas› ile
birlikte oligarﬂinin politikalar› da
“de¤iﬂti”.
Oligarﬂi, gecekondu bölgelerine
sald›r›p, y›k›mlar yapmaya, gecekondu yap›m›n› zorla engellemeye
baﬂlad›. Halk bir yandan y›k›mlar›
ve operasyonlar›, di¤er yandan mafyac›lar›n sald›r›lar›n› yaﬂad›. Art›k
s›k s›k zab›talar, polisler eﬂli¤inde
dozerler ve kepçeler görülüyordu
gecekondu mahallelerinde.
O y›llarda ayr›ca halka karﬂ› sivil faﬂist sald›r›lar gündemdedir. Si-
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vil faﬂist sald›r›lar›n da en önemli
hedeflerinden biri devrimcilerin etkili oldu¤u yoksul gecekondu semtleridir. Sivil faﬂist sald›r›lar›n yetmedi¤i yerlerde ise do¤rudan resmi
faﬂist güçler devreye girmiﬂ, yoksul
halk›n yaﬂad›¤› mahalleler, devlet
terörüne maruz kalm›ﬂt›r.
Gece yar›lar› baﬂlayan operasyonlar, ad› konulmam›ﬂ soka¤a ç›kma yasaklar›yla saatlerce sürdürülmüﬂ, evlerin kap›lar› k›r›larak içindekiler talan edilmiﬂ, aramalar bitinceye kadar hiç kimseye mahalleden d›ﬂar› ç›kma, iﬂe, okula, hastahaneye gitme izni verilmemiﬂ,
semtler aç›k birer hapishaneye dönüﬂtürülmüﬂtür.

Yoksul gecekondular h e r
yerde!
A m e r i k a , ‹ n g i l t e re , F r a n s a ,
A l m a n y a gibi emperyalist-kapitalist ülkelerin büyük kentlerindeki
yoksullar›n yaﬂad›¤› yerlerle, yeni
sömürge ülkelerin g e c e k o n d u l a r ›
genellikle birbirlerine kar›ﬂt›r›l›r.
Benzer yan› her ikisinin de yoksullar›n, açl›¤a mahkum edilenlerin
“zorunlu çözümü” olmas›na karﬂ›n, kapitalist ülkelerdeki yoksul
semtleri, genellikle çok katl›, birden
çok ailenin yaﬂad›¤›, eski ve bak›ms›z, kimsenin pek ra¤bet etmedi¤i
yap›lardan oluﬂur.
Emperyalist-kapitalist ülkelerde

Dünyadan RAKAMLAR
 Gecekondu bölgelerinde halen
1 milyar kiﬂi yaﬂ›yor
 2030 y›l›nda gecekondu bölgelerinde yaﬂayanlar›n say›s›, 2 mil y a r olacak
 A f r i k a ’da gecekondular kent
nüfusunun yüzde 71.9’unu,
 Asya ülkelerinde, gecekondular kent nüfusunun yüzde 60’›n› ba r › n d › r › y o r.
 Çin, 1.3 milyar nüfusu ile dünyan›n en kalabal›k ülkesi olmas›na karﬂ›n, gecekondusu olmayan bir ülkedir.... Kuﬂkusuz Çin bugün sosyalist olmasa da bunu sosyalizme borçludur...

burjuvazi emekçi s›n›flar›n mücadelesinin bask›s›yla konut sorununu
çözmek için çeﬂitli ad›mlar atmak
zorunda kalm›ﬂt›r. ‹ n g i l t e re, Hol l a n d a gibi uzun bir burjuva demokrasisi geçmiﬂi olan ülkelerde baﬂta
konut olmak üzere emekçiler belli
kazan›mlar›n sahibi oldular. Bu anlamda eski, bak›ms›z da olsa, konut
ihtiyac› belli düzeylerde karﬂ›land›.
Ancak bugün burjuvazi mücadele ile kazan›lm›ﬂ bir sosyal hak olan
konut hakk›n›, tekrar pazar›n konusu haline getirmeye, tekellerin istekleri do¤rultusunda yeniden ﬂekillendirmeye çal›ﬂ›yor. Buna paralel
olarak da “refah” toplumu olarak
bilinen bu ülkelerde evsizlerin say›s› h›zla art›yor.
Yeni sömürgelerde ise durum elbette daha farkl›d›r. Bütün yeni-sömürgelerde d›ﬂa ba¤›ml› çarp›k yap›
ülke kaynaklar›n› ve emek gücünü
ﬂ e h i r me rke zl e ri ne toplam›ﬂt›r. Bu
ﬂehirleﬂme, özellikle çarp›k sanayileﬂmeye ve hizmet sektörüne ba¤l›
bir ﬂekillenme yaratm›ﬂt›r.
Ucuz iﬂ gücü yan›nda, iﬂﬂiz geniﬂ y›¤›nlar ve l ümp en ke si ml e r, bu
ﬂekillenmenin kaç›n›lmaz sonucudur. Bu kesimler, fuhuﬂ, yoksulluk,
açl›k, alkol, h›rs›zl›k, gasp, tecavüz
gibi bir yozlaﬂma içinde çürümeye
mahkum edilmiﬂtir.
Burjuvazinin ﬂehir d›ﬂ›na sürdü¤ü veya köyden geldi¤inde ﬂehire
hiç kabul etmeyip ﬂehrin en d›ﬂ›nda
“ikamet” etmeye zorlad›¤› milyonlarca yoksul, teneke ve karton evlerde tam bir sefalet içinde yaﬂam›n›
sürdürmek zorunda b›rak›lm›ﬂt›r.
Emperyalizmin sömürü ve ya¤ma politikalar›n›n bir sonucu da dünyada yoksullar›n baﬂlar›n› sokacaklar› sa¤l›kl› bir evlerinin olmamas›d›r. Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) dünyada halen 1 m i l y a r yoksul ve
emekçinin gecekondu bölgelerinde
yaﬂad›¤›n› ve bu say›n›n 2030 y›l›nda 2 milyara yükselece¤ini aç›klad›.
Yani, gerçekte daha büyük olan
bu rakam› esas alsak bile, dünyada
her 6 kiﬂiden biri gecekondularda,
teneke ve karton evlerde, yoksulluk,
hastal›k içinde yaﬂam›n› sürdürme-

Gecekondu gerçe¤imizden

RAKAMLAR
Türkiye'de, gecekondular› “kaçak y ap›lar” olarak gören istatistiklere göre; 1953'te 80 bin gecekondu varken, bu say› 1960'da 240
bin, 1970'te 600 bin, 1980'de ise
850 bini buldu. Bugün bu say›n›n 34 milyon dolay›nda oldu¤u belirtilmektedir.
Gecekondularda yaﬂayanlar›n
genel nüfusa oran› %35’tir. Ankar a'da gecekondu da yaﬂayanlar›n
kent nüfusuna oran› %62, ‹stanbul
ve ‹zmir' de %50’nin üstündedir.
Say›: 245

ye mahkum edilmiﬂtir.
Gecekondularda yaﬂayan yoksullar en baﬂta A f r i k a ’ n › n , As ya’n›n, Lat in A m e r i k a ’ n › n yeni
sömürge ülke halklar›d›r. Sadece
Asya ülkelerinin yoksul halklar›n›n
554 milyonu gecekondularda perperiﬂan bir biçimde yaﬂam›n› sürdürmektedir.
Birbirinin hep ayn› olan, ayn› yoksullu¤u yaﬂayan gecekondu ﬂehirlerine verece¤imiz ﬂu örnek, sorunun daha iyi anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacakt›r.
B r ezilya ’n›n en büyük kenti
olan Sao Paulo’da devasa zenginlik
ile yoksulluk iç içedir. Kentin yoksul gecekondu mahallelerinde y›lda
10 bin kiﬂi öldürülüyor. Polisin katletti¤i sokak çocuklar›n›n cesetleri
sabahlar› çöp kamyonlar› ile toplan›p, çöpe at›l›yor.
Dünyan›n yeni sömürge ülkelerinde art›k onlarca Sao Paulo var. Evi,
iﬂi, yiyece¤i, gelece¤i olmayan teneke
evlere mahkum edilen yüz milyonlarca insan, sömürü, ya¤ma ve talan›n
boyutlar›n› da göstermektedir.
S ür ecek ...
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SORUDA

bilen
kapitalistler
emekçilerin sosyal haklar›n› k›s›tlamaya, gaspetmeye baﬂlad›lar Bu
yüzden bugün yine konut sorunu emperyaist
Tarihten, bilimden,
ülkelerde de halk›n karönderlerimizden, geleneklerimizden
ﬂ›s›na bir sorun olarak ç›kmaya
ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz
baﬂlamaktad›r. Emperyalist ülkelerin bir ço¤unda sokaklarda
yatan evsizlerin say›s› sürekli artmaktad›r.

Konut Sorunu

Bilgi
güçtür

1) Konut Sorunu Deyince Ne
An l a m a l › y › z ?

Bar›nma insan›n en temel ihtiyaçlar›ndan biridir. Bugün bir kiﬂinin, bir
ailenin sokakta yaﬂam› düﬂünülebilir
mi? Onun için her insan›n yaﬂam›n›
sürdürebilece¤i sa¤l›kl› bir ihtiyac›
vard›r. Çünkü; elektri¤i, suyu, sistemi, ›s›nma koﬂullar› vs. elveriﬂli olmayan bir konutta insan›n insanca sa¤l›kl›, bir yaﬂam sürmesi düﬂünülemez. Bu
anlamda yaﬂanabilir bir konut her insan›n en do¤al hakk›d›r.
Say›: 245

2) Kapitalist Dünyada Konut

Yürüyüﬂ

Sorunu Çözülmüﬂ müdür?
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2010

Emperyalist sömürünün hakim oldu¤u dünyam›zda bugün 100 milyonun
üzerinde insan›n evsiz oldu¤u, buna
sa¤l›ks›z koﬂullarda yaﬂayanlarda eklendi¤inde rakam›n 1 milyonun üzerine
ç›kmaktad›r. Sömürü üzerine kurulu bir
sistemde konut sorunu da olacakt›r.
Özel mülkiyetin kutsand›¤› bir sistemde kapitalistler halk›n en temel ihtiyaçlar›n› dahi karﬂ›layamazlar. Paran varsa
yaﬂam hakk›n da, seyahat hakk›n›n da
konut hakk›n da vard›r. Yoksa yoktur.
Emperyalist ülkelerde halk›n konut
sorunu belli oranlarda çözüme kavuﬂturmuﬂtur. Elbette bu da kapitalistlerin
lütfu ya da emekçileri çok düﬂünmeleri sonucu geliﬂen bir çözüm de¤ildir.
Birincisi, iﬂçi s›n›f› bu haklar› için
uzun mücadeleler vermiﬂtir. ‹kinci neden ise 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› geliﬂen ve güçlenen devrimlerdir. Yani
hem iﬂçi s›n›f›n›n örgütlü ve güçlü oluﬂu, hem de sosyalist alternatifin güçlü
varl›¤›, kapitalistleri konut sorunu da
içinde olmak üzere, sosyal haklar› konusunda bir çok hakk› tan›mak zorunda b›rakm›ﬂt›r.
90’lardan sonra ise sosyalist sistemde yaﬂanan geriye dönüﬂleri f›rsat
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3) Ülkemizde Oligarﬂi Halk›n
Konut Sorununu Çözüyor mu?
Anayasan›n bar›nma hakk›na iliﬂkin 27. maddesinde “herkes yerleﬂme
hakk›na sahiptir” diyor. 57. maddesinde “devlet konut ihtiyac›n› karﬂ›layan
tedbirler al›r”diyor. ‹nsan haklar› Evrensel Beyannamesi’nden, uluslararas›
Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar
Sözleﬂmesi’ne kadar konut sorununa
iliﬂkin bir çok uluslararas› belgeyi de
imzal›yor.
Ka¤›t üzerinde devlet konut sorununu çözmeyi üstlenmiﬂ. Peki Pratik?
Somut rakamlara bakal›m. Ülkemizde 2000’de yap›lan say›mda toplam konut say›s› 11 milyon 200 bin
olarak tespit edilmiﬂ. Peki halk›n konut sorununu çözmekte yükümlü devlet bu konutlar›n ne kadar›n› yapm›ﬂ?
Konutlar›n % 91,9’u kiﬂisel ve özel
sektör taraf›ndan, % 4,2’si de koope r a t i f l e r taraf›ndan yap›lm›ﬂ. Devletin
yapt›¤› konut oran› ise sadece ve sadece % 3,6!
Devlet bu alan› tekellere, rantç›lara, mafyaya b›rakm›ﬂt›r. Devlet ülkemizde konut sorununu çözmek bir yana, çözümsüz hale getiren politikalar›n mimar› ve uygulay›c›s›d›r.

4) Halk Kendi Sorununu
Nas› l Ç özü yo r ?
Halk›n çözümünün ad› gecekondudur.
ﬁunu da belirtmekte fayda var. Ülkemizde büyük bir ço¤unluk da evsiz d i r. Yani kirac›d›r. Gecekondu sahibi
olanlar da tüm birikimlerini yat›rarak,
borçlanarak baﬂ›n› sokabilece¤i derme
çatma bir konuta sahip olmuﬂtur. Gecekondular bir sömürü denizinde
halk›n yaﬂam›n› bir nebze kolaylaﬂt›rm›ﬂ olsa da bu, konut sorununun çö-

züldü¤ü anlam›na gelmez.

5) Ülkemizde Gecekondulaﬂman›n Boyutu Nedir?
Ülkemizde 1950’den itibaren köyden kente göçün yo¤unlaﬂmas›na paralel gecekondulaﬂmada da art›ﬂ görülür. 1948’lerde büyük kentlerde 25-30
bin olan gecekondu say›s›, 1953’te 80
bine, 1960’da 240 bine, 1983’te
yaklaﬂ›k 1,5 milyona yükselmiﬂtir.
2000’li y›llar›n baﬂlar›nda ise gecekondu say›s›n›n 2 milyon 200 bin civar›nda oldu¤u biliniyor.
Halk gecekondularda oturmaktad›r. Ve gelinen noktada gecekondulaﬂma yaln›zca sanayileﬂmiﬂ kentlerde
de¤il Trabzon’dan, Edirne’ye, Van’a
kadar ülkemizin tüm kentlerinde vard›r art›k.

6) Oligarﬂinin Gecekondulaﬂmaya Yaklaﬂ›m› Nas›ld›r?
1945’lerden itibaren emperyalizmle
girilen ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine paralel ülkemizde geliﬂen çarp›k kapitalist sanayinin ucuz iﬂgücüne ihtiyac› vard›r. Bu
iﬂ gücünü k›rdan kente göçen kitleler
karﬂ›layacakt›r. Bu nedenle devlet kente göç eden bu kitlelerin gecekondular
inﬂa etmelerine baﬂlang›çta göz yumar.
Böylelikle halk›n konut sorununu çözme yükümlülü¤ünden de kurtulmuﬂ
olur. Ancak baﬂlang›çta kondulaﬂmaya
izin verdi¤i bu alanlar›n kentin geliﬂip
büyümesiyle birlikte de¤eri ve önemi
artar. Burjuvazi için buralar önemli kar
alanlar›na dönüﬂür ve bu alanlar o saatten sonra yoksul halka b›rak›lamayacak
el konulmas› gereken de¤erler olarak
görülür. Y›k›mlar baﬂlar.

7) Bugün Neden Gecekondu
Mahallelerine Sald›r›yor?
Birinci neden; yukar›daki maddede
belirtildi¤i gibi, yoksul halk›n yaﬂad›¤› mahallelerin tekeller için de¤erli
araziler haline dönüﬂmüﬂ olmas›d›r.
‹kinci neden, ki as›l önemli nokta gecekondu mahallelerinin devrimin yata¤› olmas›d›r.. Çeliﬂkilerin de en keskin yaﬂand›¤›, adaletsizli¤in en yak›c›
biçimde hissedildi¤i kondularda, bu
koﬂullar›n yaratt›¤› isyan potansiyeli
ezenlerin korkusudur. “Kondulardan

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

gelip g›rtlaklar›m›z› kesecekler” sözleri bu korkunun ifadesidir. Oligarﬂi
yoksul halk›n isyan›ndan korktu¤u
kadar devrimcilerin öncülü¤ünde örgütlü bir isyandan daha çok korkmaktad›r. Iﬂte bu yüzden egemenler yataklar›nda rahat uyuyabilmek için gecekondu mahallerini, sahip olduklar› örgütlülüklerle ve potansiyelle birlikte
yok etmek istiyor.

8) Y›k›mlara Karﬂ› Direnmek
Suç mudur?
ﬁunu unutmayal›m ki hiçbir de¤eri olmayan araziler üzerine kondular›n› inﬂa eden halk varl›¤›yla, eme¤iyle,
tüm birikimiyle senelerce en zor koﬂullara dayanarak o arazileri de¤erli
k›lm›ﬂt›r. ﬁimdi bu arazi de¤erlendi
siz buray› terkedeceksiniz, biz buray›
parababalar›na peﬂkeﬂ çekece¤iz, lüks
siteler, iﬂ merkezleri kuraca¤›z diyorlar. Halk ise, evlerinin arsalar›n›n de¤erinin çok alt›nda bir bedel ödenerek, ﬂehrin d›ﬂ›na sürülecektir.
Unutmayal›m ki bu araziler üzerinde yaﬂayan, ona emek veren, de¤er katan halkt›r. Bu yüzden bu düzenin yasalar› ne derse desin halk›n kendi eme¤iyle yaratt›¤› de¤erine sahip ç›kmak en
do¤al ve meﬂru hakk›d›r. Y›k›mlara karﬂ› direnmek suç de¤il ha kt › r…

9) Devrimcilerin
Gecekondulara Bak›ﬂ› Nedir?
Sa¤l›kl› konutlardan bahsedip yaﬂam koﬂullar› elveriﬂli olmayan gecekondular› savunmam›zda çeliﬂki arayanlar olabilir. Bunda bir çeliﬂki yoktur. Halk, bu sömürü düzeni içinde
kondularla bar›nma sorunun bir nebze
gidermiﬂtir. Ki devrimciler de bu çabalar›nda her zaman halk›n yan›nda olmuﬂ, hatta Çayan, Armutlu, Ça¤layan,
Okmeydan› gibi gecekondu mahallelerinin inﬂas›na öncülük etmiﬂlerdir. Ancak burjuvazinin ve reformistlerin iddia etti¤i gibi devrimcilerin bu düzen
içinde konut sorununu çözme gibi bir
politikas› da, beklentisi de yoktur. Gecekondu halk›n›n evlerini savunurken
düzenin zorbal›¤›na karﬂ› halk›n bar›nma ve direnme hakk›n› savunuyoruz.
Halk›n bu hakk›n› savunmak ve direniﬂinin içinde olup önderlik etmek bugün
yap›lmas› gerekendir.

10) “Kentsel Dönüﬂüm”le
Amaçlanan Nedir?
TOK‹ baﬂkan› Erdo¤an Bayraktar
1,5 milyon ev y›k›lacak diyor. Elbette
bunlar yoksul gecekondu mahalleleri.
Yani halk›n evleri baﬂlar›na y›k›lacak
ﬂehrin merkezine yak›nl›¤›yla, depreme dayan›kl› zeminiyle, manzaras›yla
de¤erli bu araziler tekellere peﬂkeﬂ çekilecek. ‹ktidara ve belediyelere yeni
rant kap›lar› aç›lacak, ﬂ e h i r m e r k e z leri yoksul halktanda temizlenmiﬂ
olacak. K›sacas› kentsel dönüﬂüm,
burjuvazinin kentleri kendi ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yeniden ﬂekillendirmesinin ad›d›r.

11) ‹ktidar TOK‹ ‹le Herkesi
Ev Sahibi Yapaca¤›n› Söylüyor
Do¤ru mu?
Halk›n hiç bir sorununu çözmeyen
iktidar›n TOK‹ ile konut sorununu çözebilece¤ini düﬂünmek dahi komiktir.
Devletin toplam konutlar›n % 3,6’s›n›
yapt›¤›n› söylemiﬂtik. TOK‹ bugün de
yoksul halk için çok az say›da konut
yapmaktad›r. Yap›lan 100 konuttan 20
tanesi sosyal konuttur. Di¤erleri ise
lüks konutlard›r. Ki sosyal konut diye
yap›lanlar da, düﬂük maliyetle yap›ld›¤› için k›sa sürede dökülmeye baﬂlayan, kalitesiz ve sa¤l›ks›z konutlard›r.

12) Mortgage Nedir?
K›saca, ipotekle ev sahibi olmakt›r. ABD’de çökmüﬂ olan bu sistem ülkemizde konut sorununu çözece¤i iddias›yla piyasaya sürülmüﬂtür. Mortgage, konut sorununda çözüm de¤il
sömürü mekanizmas›n›n ad›d›r. Emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin
ellerinde birikmiﬂ olan büyük miktardaki paran›n ipotek karﬂ›l›¤› faizle çal›ﬂt›r›lmas›d›r. Yürütülen kampanyalarda aç›klanan peﬂinat ve taksitleri
yoksul halk›n ödeme durumu yoktur.
Bu yüzden mortgage yoksul halk› d›ﬂlayan bir sistemdir. Ki bu sisteme dahil olanlar da ipotek karﬂ›l›¤› bankadan ald›¤› kredinin bir kaç taksidini
ödeyemedi¤inde banka ipotekli evine
el koymaktad›r.

13) Neden ‹nsanlar Bir Ömür

Boyu Çal›ﬂ›p Yaﬂan›lacak Bir
E ve Sahip O lama z?
Kapitalist sömürü sisteminde halk›n en temel hakk›, ço¤u kez gerçekleﬂmeyecek bir hayale dönüﬂmüﬂtür.
Düﬂünün, asgari ürcretle geçinmeye
mahkum edilen, eme¤inin karﬂ›l›¤›n›
alamayan, bir liran›n hesab›n› yapmak
zorunda kalan emekçiler, ev sahibi
olabilir mi? Ki fahiﬂ ev fiyatlar›n› düﬂündü¤ümüzde bu eriﬂilmesi adeta
imkans›z bir hayale dönüﬂmüﬂtür.

14) Bu Düzende Sa¤l›kl› Bir
Konutta Yaﬂama ﬁans›m›z
Var m›?
Öncelikle mevcut tabloya eldeki
verilerle bakmak laz›m. 1975 say›m
sonuçlar›na göre ülkemizde toplam
hane halk›n›n %55,8’i 1-2 odal› konutlarda yaﬂ›yor. Mevcut konutlar›n
% 4 4 ’ ü ç ü r ü k ya da onar›ma muhtaç.
% 37’9’unun mutfa¤›, % 26,6’s›n›n
tuvaleti, % 45’nin banyosu, %
49’unun elektiri¤i, % 58’inin kent suyu bulunmuyor. Elbette bugün bu rakamlar de¤iﬂmiﬂtir. Ancak de¤iﬂik sorunlar›n devam etti¤i kesindir. 2000
verilerine göre de kunutlar›n % 3 2 ’si nin kanalizasyonu yok, binalar›n
yüzde 86’s› soba ile ›s›n›yor.

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

Yoksul halk en kötü koﬂullarda yaﬂ›yor. Do¤algazl›, s›cak su tesisatl›,
asansörlü, yang›n merdivenli konutlar›n oran› yüzde 5 evet sadece yüzde
5, civar›nda. Sonuç olarak, bu ülkede
% 5’lik bir az›nl›k rahat yaﬂ›yor %
95’lik ço¤unluk ise s t a n d a r t l a r › n a l t › n d a konutlarda bar›nmak zorunda
b›rak›lm›ﬂt›r.

15) Halk›n Konut Sorunu Ne
Za m an v e Na s› l Ç öz ül e cek t i r?
ﬁunu biliyoruz ki sosyalist ülkelerde tek bir insan dahi sokakta yaﬂamaz,
yaﬂamas›na izin verilmez. Halk›n bar›nma hakk› sosyalist devlet taraf›ndan güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. Ülkemizde de milyonlarca insan›n konut
sorununu çözecek olan halk›n kendi
iktidar› olacakt›r. Devrimci Halk ‹k t i d a r ›’nda halk kendi sorununu ertelemez, çözümsüz b›rakmaz. Bir seferberlik ilan ederek tüm halk›n insanca
yaﬂayaca¤› konutlar› inﬂa eder.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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Burjuvazinin “kutsal” devleti
Fitne, Fesat, Şantaj, Dedikodu,
Ahlaksızlık, Kuyu Kazma...

Belgelerdeki devlet çürüyen kapitalizmdir
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Wikileaks isimli internet sitesi
ABD devlet arﬂivinden al›nm›ﬂ di¤er ülkeler hakk›nda tuttu¤u istihbarat bilgileri ve 251 bin 287 belgeyi parça parça yay›nlamaya baﬂlad›.
Belgelerden 243 bin 270 adeti,
270 ABD büyükelçilik ve konsoloslu¤unun 2004’ten 2010 Mart’›na
kadar bulunduklar› ülkeler hakk›nda toplad›klar› istihbarat bilgileri ve
diplomatik görüﬂmeleri içeren gizli
belgelerden oluﬂmaktad›r. 8017
adet belge ise ABD d›ﬂiﬂleri bakanl›¤›n›n dünyan›n her taraf›ndaki
misyonlar›na gönderdi¤i yaz›lar ve
raporlardan oluﬂmaktad›r.
Türkiye 7918 belge ile Amerika
ile en çok kripto gönderen ülke. Ayr›ca Ankara’dan gönderilen mesajlar›n 577’si gizli belgelerden oluﬂuyor.
Wikileaks’in parça parça yay›nlayaca¤›n› aç›klad›¤› belgelerin genel niteli¤i ﬂöyle: Yüzde 4 0 . 5 ' i
' M a h r e m ', yüzde 6's›n›n üzerinde
' G i z l i ' mührü var. 4330 belge ise
“ABD-vatandaﬂ› olmayanlar›n hiçbir biçimde eline geçmemesi gereken belgeler...
Belgeleri, Irak'taki Hammer Üssü'nde Amerikan ordusunda çal›ﬂan
Bradley Manning ad›ndaki bir istihbarat analizcisi taraf›ndan ele geçirilerek yay›nland›.
250 binin üzerindeki bu belgelerden ilk bir kaç gün içinde sadece
300 tanesi yay›nland›. 300 belgeden
bu kadar çok pislik ortal›¤a saç›ld›.
Tamam›ndan nelerin saç›laca¤›n›
tahmin etmek zor de¤il.
Belgelerde, hemen tüm emperyalist, faﬂist devletlerin, tüm burjuva politikac›lar›n ahlaks›zl›klar›,
yolsuzluklar›, tehdit, ﬂantaj, dedikodu malzemeleri, nas›l bir çürümüﬂ-

lük ve kokuﬂmuﬂluk içinde yaﬂad›klar›n› gösteriyor.
Bu belgelerin gösterdi¤i ç›plak
gerçek: Burjuvazinin “ k u t s a l ” devleti budur iﬂte.
Belgeler, emperyalist jandarma
ABD’nin, emperyalist düzenin ve
iﬂbirlikçilerinin ﬂantaja, dedikoduya, birbirinin kuyusunu kazan iliﬂkilerine çürümüﬂ düzenine ›ﬂ›k tutmaktad›r.
Yay›nlanan belgeler emperyalist
dünyan›n kirli iliﬂkilerini, çürüyen
iliﬂkilerinin küçük bir k›sm›n› anlatmaktad›r. Suudi Arabistan’dan, Türkiye’ye tüm iﬂbirlikçilerini fiﬂleyen
ABD, iﬂbirlikçilerinin bütün pis iﬂlerini not etmiﬂtir. O iliﬂkilerde ﬂantaj, o iliﬂkilerde yalan ve iki yüzlülük vard›r.

Wikileaks’in belgelerinden
dökülen b urjuva k utsal
devletin s ›rmalar›
Burjuvazi devleti yasalar›yla,
hukuk kurallar›yla, resmi kurumlar›yla, kurumlara atad›¤› bürokratlar›yla devlete bir “kutsall›k” atfeder.
Halka, “devletin herkesin devleti”,
oldu¤u “devlete güvenmek gerekti¤i” düﬂüncesi iﬂlenir.
Parlamentosuyla, milletvekilleriyle, ordusu, polisiyle, yarg›s›yla,
mahkemeleriyle, yasalar›yla, e¤itim
sistemiyle, sa¤l›k sistemiyle, hapishanesiyle, hastanesiyle burjuvazinin devlet gerçe¤i budur.
Hemen tüm emperyalist ve iﬂbirlikçilerin devlet gerçe¤i budur.
Belgelerden ne kadar kokuﬂmuﬂ,
çürümüﬂ bir cesetle karﬂ› karﬂ›ya
olundu¤u ortadad›r.
Amerika, “müttefikimiz” diyor.
“stratejik ortak” diyor. Ortak birlik-

lerde, paktlarda yer al›yor. Fakat tek
bir gerçek var: “Dost, stratejik ortak, müttefikimiz” gibi söylemlerinin alt›nda birbirlerinin kuyular›n›
kaz›yorlar. Bu sözler a¤›zlar›nda
sahtekarl›klar›n› maskelemeye yarayan bir araçtan ibarettir.
Bu belgelerin hiçbirisi bizim aç›m›zdan süpriz de¤ildir. Devrimciler
ony›llard›r emperyalist burjuva devletlerin, iﬂbirlikçi oligarﬂilerin çürümüﬂlü¤ünü anlat›yor.
Bugüne kadar Amerikan konsolosluklar›n›n, elçiliklerin önlerinde
onlarca eylem gerçekleﬂtirdik.
Amerikan elçilikleriyle, üsleriyle,
tekelleriyle, ajanlar›yla ülkemizde
iﬂgalci olarak bulunduklar›n› Wikileaks belgelerinden ö¤renmedi.
Amerikan elçilikleri ve konsolosluklar› bulunduklar› her ülkede ajan
faaliyetleri yürütüyormuﬂ. Bunun
böyle oldu¤unu bilmeyen mi var?
ABD, her ülke hakk›nda, ülkelerin
politikac›lar› hakk›nda yaﬂamlar›n›n
en ince ayr›nt›lar›na kadar istihbari
rapor tutuyormuﬂ deniliyor. Bunu bilmiyor muydunuz peki? Milyonlarca
kilometre kareye yay›lmak üzere onbinlerce Amerikan ajan› var. Bunlar›n ne iﬂ yapt›¤›n› san›yorsunuz.

‹ﬂbirlikçi AKP, efendilerinin
gözünde bir uﬂakt›r
AKP, Ortado¤u’da “Amerika’n›n stratejik orta¤›y›z, bölgede
lider ülkeyiz, bölgesel gücüz” diyerek böbürlenip duruyordu. D›ﬂiﬂleri
Bakan› Ahmet Davuto¤lu adeta
kahraman ilan edilmiﬂti. Ancak belgeler bir kez daha ispatlam›ﬂt›r ki,
oligarﬂinin tüm yöneticileri Amerika’n›n gözünde bir uﬂakt›r. Ayr›ca
ﬂu da bir gerçektir ki; tüm uﬂaklar
gibi oligarﬂininde efendisinin gözünde hiçbir de¤eri yoktur.
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Oligarﬂinin p artileri
Amerika’n›n gönüllü
ajan›d›r
Cumhurbaﬂkan› Gül, Baﬂbakan
Erdo¤an, D›ﬂiﬂleri Bakan› Davuto¤lu Amerika’n›n memurlar› gibi çal›ﬂ›yorlar ancak Amerika yine de güvenmiyor onlara. Bilgilere bak›ld›¤›nda, bunlar›n da birbirine güvenmedi¤i aç›k. Abdullah Gül için
“Tayyip Erdo¤an’›n alt›n› oydu¤u”
söyleniyor. Vecdi Gönül Davuto¤lu
hakk›nda Amerika’ya “Neo-Osmanl›c› ‹slamc›, tehlikeli” diye rapor veriyor.

xxxxx’den gelen bilgiler
“Partideki iki kayna¤›m›z, partinin s›n›r tan›mayan yolsuzluklar›ndan i¤rendi¤i için istifa etmek üzere
oldu¤unu söyledi. Erdo¤an’›n çok eski arkadaﬂ› olan ve ﬂimdi de birlikte
çal›ﬂan bir yak›n› hükümetin gelece¤ini göremedi¤ini, daha esnek bir lidere ihtiyaç oldu¤unu, Gülencilerin
de Erdo¤an’›n bu iﬂi beceremedi¤ini
düﬂündü¤ünü söyledi.”
***
Bütün bunlar devrimciler taraf›ndan
bilinen
gerçeklerdir.
AKP’nin rahats›zl›¤› bu gerçeklerin
ortaya saç›lmas›nad›r. Ancak rahats›zl›¤›n› dile getirirken ABD’ye
uﬂakl›¤›ndan da vazgeçmiyor. Raporlarda ABD’nin gözünde bir
UﬁAK kadar bile de¤erinin olmad›¤› aç›kt›r. Ancak Baﬂbakan’dan
Cumhurbaﬂkan›’na, bakanlardan
milletvekillerine hepsi de Amerika’ya “sen nas›l bizim hakk›m›zda
bu laflar› edersin, bizim ülkemizde
bizim hakk›m›zda böyle istihbaratlar toplars›n, özel “mahremime” dahi girersin” diyemiyor.
Bu haberlerin yay›nlanmas›na k›z›yor. ‹srail’in iﬂi diyerek, halk›n ‹sraille olan öfkesinden yararlanarak halk›, bu iﬂin ‹srail’in bir komplosu oldu¤una inand›rmamaya çal›ﬂ›yor.
Cumhurbaﬂkan› Gül: “‹srail’in isminin geçmemesi manidard›r” diyor.
Baﬂbakan Yard›mc›s› Hüseyin Çelik:
“Bu belgelerden en çok kim sevinmiﬂtir? Bence ‹srail bu iﬂten çok sevinmiﬂtir” diyor. Mehmet Ali ﬁahin; “Bu

Efendilerinin gözünde
işbirlikçileri
- B a ﬂ b a k a n E r d o ¤ a n ' › n k a r a k t er i : Güç elde etme açl›¤› kendisini
parti içinde oldukça keskin bir otoriter stil ve di¤erlerine karﬂ› derin bir
güvensizlik olarak gösteriyor. Aﬂ›r›
gururlu, Allah taraf›ndan seçilmiﬂ
oldu¤una inan› yor, maço, kad›nlara
güvenmiyor. Çok az ve genellikle
yal n›zca ‹ sl ami e¤il imli gazeteleri
o k u d u . Çevresindeki bürokrat ve dan›ﬂman kadrolar› yetersiz, cemaatçilik esas›na göre seçilmiﬂ. Ço¤u Ankara d›ﬂ›nda siyasetin nas›l iﬂledi¤ini
bilmiyor. Futbolu siyaset için kullan›yor. Trabzon'a transferler yapmas›
için AKP bütçesinden para aktar›yor.
- Milli Savunma Bakan› Vecdi
G ö n ü l : 'Muhafazakar, Gül'ün yak›n
çevresinden, Davuto¤lu'nu 'aﬂ›r› der ecede t eh li k el i' o l a r a k t a n › m l a d › '
deniliyor.
- Cüneyd Zapsu, Egemen Ba¤›ﬂ,
Ömer Çelik ile Mücahit Arslan ve
Hikmet Bulduk için 'yetersiz', 'ulaﬂ›lamayan' ve 'yolsuzlu¤a kar›ﬂm›ﬂ' kiﬂiler...
- Cumhurba ﬂkan› Abdullah
Gül, Cemil Çiçek: Gül ve Cemil Çiçek gibi baz›lar› Erdo¤an'›n alt›n› kaz›yor. Mesela Gül, yabanc›larla bile
paylaﬂ›yor (Örnek... ‹srail Baﬂbakan
Yard›mc›s› Ehud Olmert)
- AK P ' d ek i y o l su z l u k l ar : “ AKP
içerisinde ulusal ve yerel düzeyde
ciddi ç›kar çat›ﬂmalar› ve yolsuzluklar yaﬂan›yor. ‹ki kayna¤›m›z bize

Erdo¤an'›n 8 ‹sviçre bankas›nda
hesaplar› oldu¤unu söyledi. Kendisinin gelirinin o¤lunun dü¤ününde verilen hediyelerden geldi¤i ve bir Türk
iﬂadam›n›n dört çocu¤unun ABD'deki e¤itim masraflar›n› karﬂ›lad›¤› yönündeki aç›klamalar›, hiçbir ﬂekilde
gerçekçi de¤il”
- Yo l s u z l u ¤ a k a r › ﬂ a n l a r a r a s › n d a : ‹çiﬂleri (eski) Bakan› Abdülkadir
Aksu, Kürﬂad Tüzmen ve AKP ‹stanbul ‹l Baﬂkan› Mehmet Müezzino¤lu
yer al›yor.
- Bürok rat lar yetersiz: Kimlerin
bakan yap›laca¤›na ABD karar veriyor: AKP ve Erdo¤an’›n bürokrasi, parti yönetimi ve belediyelere atad›¤› kiﬂiler yetersiz. Aralar›nda Gönül, Gümrük
(eski) Müsteﬂar› Nevzat Sayg›l›o¤lu,
Orman (eski) Genel Müdürü Abdurrahman Sa¤kaya ve daha pek çok kiﬂi bize
Ömer Dinçer gibi yetersiz...
- Ahlaks›z, uyuﬂturucu kaçakç›s›, mafyac›: ‹çiﬂleri (eski) Bakan›
A b d ü l k a d i r Aksu; eroin kaçakç›s›,
küçük k›zlara düﬂkün ve o¤lu aç›k
mafya iliﬂkileri içinde.
- Sanayi ve Ti caret Bakan› Ali
Coﬂkun: TSE taraf›ndan verilen sertifikalara iliﬂkin 500 milyon dolarl›k
bir rüﬂvet olay›n›n içinde
- K ü r ﬂ a d T ü z m e n : Irak'taki g›da
karﬂ›l›¤› petrol program›nda rüﬂvete
bulaﬂt›¤› ve pek çok kiﬂi taraf›ndan
her türlü rüﬂvet/komisyona aç›k.

tür belgeler Amerika’ya ra¤men yay›nlanm›ﬂ olamaz” diyor. ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay; “Aç›klanan belgeler ‹srail’in lehine gibi duruyor” diyor. Neyin yolunu yap›yorsunuz?
Egemen Ba¤›ﬂ kalkm›ﬂ diyor ki,
“Belgeleri ciddiye almamak laz›m...”
Cemil Çiçek: “Daha neler olacak,
bekleyip görmek gerekir.”
Neyi göreceksiniz? Neyi bekliyorsunuz? Amerika’ya karﬂ› bir ﬂey
yapaca¤› yok. ‹ﬂçiye, memura, iﬂsize karﬂ› efelenmek kolay. Senin ülkende sana karﬂ› ajan faaliyeti yürütüyor Amerika: Sen Amerika’ya ne
yapacaks›n onu söyle. Ç›kan belge-

lere göre halka ne yalan söyleyece¤inin yolunu yap›yor AKP.
Hadi kovun bakal›m o raporlar›
veren Amerikan büyükelçilerini...
KOVAMAZSINIZ.
Tam tersine Amerika’n›n sizin hakk›n›zda oluﬂmuﬂ olan kötü kanaatlerini
gidermek için ﬂimdiden el-etek öpmek
için Amerika’da s›raya girdiniz.
Davuto¤lu utanmadan bir de ABD
D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton,
“bizden özür diledi” diye yalan söylüyor. O belgelerden 8017 adeti bizzat D›ﬂiﬂleri Bakan›’›n imzas›yla Elçiliklere gönderilmiﬂ raporlard›r.
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TEK ALTERNATİF BİZİZ:
Dünyanın en temiz, en soylu damarı
temiz kalan tek yeri

devrim ve devrimcilerdir
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Herkes gördü ki, dünyan›n yüzlerce ülkesinde binlerce diplomat,
istihbaratç› istihdam eden Amerikan
emperyalizminin arﬂivi, fitne fesat
yuma¤›d›r. Hangi cumhurbaﬂkan›n›n kar›s› kaç defa estetik ameliyat
olmuﬂ, kim kimin kuyusunu kazm›ﬂ, kim kime ne demiﬂ, ortada...
Aile yaﬂamlar›, cinsellik, uyuﬂturucu, mafya iliﬂkileri, birbirlerinin
kirli dünyalar›n› kay›t alt›na almalar... K›sacas› tam bir çirkef, tam bir
batakl›k. Ama zaten burjuva politikas› bunlar de¤il mi? Emperyalistlerin birbirleriyle iliﬂkileri, emperyalistlerle yeni-sömürgelerin iliﬂkileri, böyle tehdit, ﬂantaj, komplo,
yalan üzerine ﬂekillenmiyor mu?
Kapitalizmin, emperyalist kültürün yol açt›¤› bir yozlaﬂmad›r bu.
Ortaya serilen belgeler, belgelerin gösterdi¤i tablo, yeni bir ﬂey olmay›p, devrimcilerin onlarca y›ld›r
anlatt›klar›n›n kan›tlanmas›d›r. Emperyalist devletlerin, yeni sömürgelerdeki oligarﬂik devletlerin niteli¤ini, nas›l yönettiklerini, nas›l sömürgeleﬂtirdiklerini, nas›l sömürd ü k l e r i n i anlatt›k y›llarca. Emperyalist, faﬂist devletleri teﬂhir ettik.
Ahlaks›zl›klar›n›, namussuzluklar›n›, komploculuklar›n›, ﬂantajc›l›klar›n› anlatmak, her zaman o kadar kolay olmad›. Onlar›n gerçe¤ini
anlatmak için bedeller de ödedik.
‹ﬂbirlikçi iktidarlar›n tüm milliyetçilik gösterilerine karﬂ›n nas›l bir
uﬂakl›k iliﬂkisi içinde olduklar›n›
anlatmak, devrimci propagandan›n
ayr›lmaz parçalar›ndan biri olagelmiﬂtir. Aç›klanan s›n›rl› belgeler, bu
konuda da çarp›c› kan›tlar sunuyor.
Kan›tlanan biziz!
Emperyalizmin dünyas›nda, bur-

juvazinin kültüründe, temiz, saf,
dürüst olan hiçbir ﬂey yoktur. ‹nsanl›¤›n bu de¤erleri art›k yaln›z devrimciler taraf›ndan temsil edilmektedir. Dünyas› ç›karlar dünyas›yla
kirlenmeyen, dolay›s›yla bu çürümenin, kokuﬂman›n d›ﬂ›nda kalabilen yaln›zca devrimcilerdir.
Yozlaﬂma, ülkelerin, halklar›n
üzerine dev dalgalar halinde gelmekte; ülkeleri, halklar›, tüm toplumsal s›n›f ve katmanlar› yutmak
istemektedir. Emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçilerin yönetimindeki dünyan›n, her gün biraz daha yozlaﬂaca¤›
kesindir. Bu dalgay› yaln›z devrimler durdurabilir, bu dalga yaln›z
devrimcilerin yönetimindeki bir
dünyada tersine çevrilebilir.

Kapitalizmi ve emperyalizmi
tüm d ünyaya a nlatan
Marksist-Leninistlerdir
Gerçek ﬂu ki, Wikileaks belgeleri karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›rmak veya sanki
bütün bunlar› ilk kez görüyor, ö¤reniyormuﬂcas›na düﬂünüp de¤erlendirmek, devrimciler, ilericiler, ayd›nlar aç›s›ndan do¤ru de¤ildir, kabul edilebilir de¤ildir.
Bak›n mesela, bir ayd›n nas›l yaz›yor:
“Velhas›l, özlenen ‘ﬂeffaf devlet’i gerçekleﬂtirmek, korsanlara
k›smet oldu.
Belgeler, diplomasinin smokinini
ç›kard›, “ev hali”ni bize gösterdi.
“Kediye kedi denen”, sahici de¤erlendirmeler okuma ﬂans›na kavuﬂtuk. ﬁimdi düne göre çok daha
gerçekçi bir dünya alg›s›na sahibiz.
Dostu düﬂmandan ay›rabilir, buna
göre pozisyon alabiliriz. Teﬂekkürler WikiLeaks!” (Can Dündar, Mil-

liyet, 30 Kas›m 2010)
Emperyalizmin ne oldu¤unu Wikileaks’la m› ö¤rendiniz? Yaklaﬂ›k
150 y›ll›k emperyalizmi bugüne kadar tan›mad›n›z da, 300 adet belgenin yay›nlanmas›yla m› tan›d›n›z?
Bugüne kadar yaﬂad›klar›, gördükleri, ö¤rendikleri dostu düﬂman›
ay›rmas›na yetmemiﬂ de, ﬂimdi dostu düﬂmandan ay›rabilir hale gelmiﬂ!!
1,5 as›rl›k tarihe bir bak›n; orada
Wikileaks’›n aç›klad›¤› ve aç›klayaca¤› belgelerin tümünden çok daha
fazla-fazlal›¤› k›yas bile kabul etmez- belgeyle karﬂ›laﬂ›rs›n›z.
Marks’›n K a p i t a l’ine bak›n en
baﬂta. Kim ondan daha iyi anlatabilir burjuvalar›n kâr h›rs› için her ﬂeyi
yapabilece¤ini...
Lenin’in
1900’lerin baﬂ›nda yazd›¤› Emperyalizm kitab›na bak›n. Bak›n, bugün Wikileaks belgeleri bir ﬂeyi kan›tlam›ﬂsa, o Lenin’in emperyalizm
tarifinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Ne
diyordu Lenin?
“Emperyalizm: 1) Tekelci kapitalizmdir; 2) Asalak ve çürüyen kapitalizmdir; 3) Can çekiﬂen kapitalizmdir. ”
Wikilaeks’dan yay›lanlar asalakl›ktan, çürümüﬂlükten ve bir sistemin
can çekiﬂmesinden baﬂka nedir ki?

Amerikan a rﬂivlerinden
yay›lan bu batakl›k, bu pislik,
s›n›fsald›r!
Asalakl›k, çürümüﬂlük, kiﬂisel
bir özellik de¤ildir. Fitnenin, fesad›n, ﬂantajc›l›¤›n, ahlaks›zl›¤›n belgeleri, Amerikan diplomatlar›n›n
ahlaks›zl›¤›yla da aç›klanamaz. S›n›fsald›r.
Ortaya ç›kan bu sonuçlar, devle-
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tin böyle çal›ﬂan bir devlet
haline gelmesi, diplomatlar›n böyle iﬂ yapmas›, hiçbiri tesadüfi de¤ildir. Kapitalizm tekelleﬂtikçe, tekellerin devlet üzerindeki
denetimi ve belirleyicili¤i
artm›ﬂ, devlet, askeri, diplomatik, bürokratik tüm
ayg›tlar›yla tekellerin hizmetine girmiﬂtir. Diplomatlar, istihbaratç›lar, tekellerin neye ihtiyac› varsa, onu karﬂ›larlar. Tüm rakipleri hakk›nda, birlikte iﬂ
yapaca¤› kiﬂi, kurum ve
ülkeler hakk›nda tehdit,
rüﬂvet, ﬂantaj için raporlar
tutmak, tekellerin rutin çal›ﬂma tarzlar›ndand›r. Bu
yüzden, ABD arﬂivinin hiç
ﬂaﬂ›lacak bir yan› yoktur.
Keza, burjuva politikas›
öyle bir ﬂeydir ki,bir yandan “stratejik müttefiklik”
masallar› anlat›l›rken, di¤er
yandan müttefikler birbirinin kuyusunu kazarlar. Belgeler de bunu gösteriyor.
Bu belgelere,bu nedenle
ancak burjuvaziyi, burjuva
politikac›s›n› tan›mayanlar
ﬂaﬂabilir.
Yalan›n, entrikalar›n,
ﬂantaj›n, iki yüzlülü¤ün, pisli¤in egemen oldu¤u iliﬂkilerdir emperyalist dünyan›n
iliﬂkileri. Dostluk yoktur,
safl›k yoktur, vefa, sadakat,
ba¤l›l›k, dürüstlük gibi kavramlara ise hiç mi hiç yer
yoktur bu dünyada.
Devrimciler, anti-emperyalist mücadeleyi sürdürürken, bak›n burjuva
politikac›lar, emperyalistlerle nas›l içli d›ﬂl›lar.
Devrimciler, sömürüye
karﬂ› adalet için, bask›ya
zulme karﬂ› özgürlükler
için kavga verirken, burjuva politikas›, yalan dolan
ihanle yolsuzlu¤u, rüﬂvetlerle dönen bir pislik çark›ndan ibarettir.

Devrimci politikayla
burjuva politika iki ayr›
dünyad›r.
Devrimciyle burjuva politikac›s›, iki farkl› dünyad›r.
Burjuvazinin dünyas›,
Wikileaks belgelerinin de
bir kez daha kan›tlad›¤› gibi, yalan, dolan, tehdit,
rüﬂvet, alçakl›k, namussuzluk doludur.
Devrimcilerin dünyas›,
onur, namus, emek, kahramanl›k ba¤l›l›k, vatanseverlikle biçimlenir.
Devrimcilerin dünyan›n en temiz en soylu damar, olmas›n›n çok net ölçüleri vard›r.
Bugünün dünyas›nda,
kendisi için de¤il, baﬂkalar› için fedakarl›k yapan
yaln›z devrimciler vard›r.
Halk u¤runa, vatan u¤runa, gerçekler u¤runa, düﬂünceler u¤runa can verebilen yaln›z devrimciler
vard›r. Bunu yapamayanlar, bunu yapmay› mahkum edenler, düzenle ayn›laﬂ›rlar, solun baz› kesimlerinin düzeniçileﬂmesi
iﬂte bu noktada da ifadesini bulur. Onlar devrim
için, sosyalizm için ölmeyi
reddederler. Reddettikleri
noktada düzen politikac›lar›yla ayn›laﬂ›rlar.
Sonuç olarak diyebiliriz ki; Wikileaks tart›ﬂmalar›n›, birbuçuk as›rd›r anlatt›klar› kan›tlanm›ﬂ olanlar›n o n u r u v e g u r u r u y l a ,
dünyan›n en soylu damar›,
en temiz yan› olarak alternatif olman›n s o r u m l u l u¤uyla izliyoruz.
Ve; her kim ki, onurdan, namustan, dürüstlükten, adaletten yana ise, onlar› burjuva siyasetin kirli,
kanl› kanallar›ndan ç›k›p,
devrime, devrimcili¤e ça¤›r›yoruz.

Savaşan
Kelimeler
“Dar gelirli”
Burjuvazinin üretti¤i kavramlara bak›n. Ne kadar özenle seçilmiﬂ. Gerçekler kavramlar›n arkas›na nas›l gizleniyor? ‹ki kelimede gerçeklerin üzeri nas›l örtülüyor, çok çarp›c› bir örnektir. Burjuvazi halk› böyle s›n›fland›r›yor ve
çok geniﬂ kesimler kendin, burjuvazinin kavramlar›yla tan›ml›yor.
Ne demek “Dar gelirli” Kimdir dar gelirliler? En önemlisi, n e d e n dar gelirli?
Burjuvazi bu kavramla bu sorular›n cevab›n› gizliyor.
Yoksulluk, iﬂsizlik, açl›k demiyor. Bu kelimeler burjuvazinin kulaklar›n› t›rmal›yor. Rahat›n›, huzurunu kaç›r›yor.
“Dar gelirli” demek, açl›¤› yoksullu¤u gizlemektir.
“Dar gelirli” demek açl›¤›n nedenlerini gizlemektir
“Dar gelirli” demek tekellerin sömürüsünü gizlemektir.
“Dar gelirli”, demek h›rs›zl›¤› gizlemektir.
“Dar gelirli” de¤il, aç! Yoksul!
Aç b›rak›lan, yoksul b›rak›lan halk.
Açl›¤›m›z, yoksullu¤umuz kader de¤il. Açl›¤›m›z›n,
Say›: 245
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Bu kavramla bütün bunlar gizlenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Halk, “dar gelirli” diye adland›r›larak, açl›¤›m›z›n yoksullu¤umuzun nedenleri gizlenip bunun bir kader gibi kabullenilmesi isteniyor.
Dar gelirlilik de¤il; AÇLIK-YOKSULLUK!
Dar gelirli denilen açl›¤a, yoksullu¤a mahkum edilen, eme¤i sömürülen iﬂçilerdir. ‹ﬂsizlerdir. Yoksullard›r. HALKTIR!
Benzer bir durum ülkemiz için, daha do¤rusu bütün yenisömürge ülkeler için geçirlidir. Emperyalist tekeller bizim
gibi yeni-sömürge ülkeleri “geri kalm›ﬂ” veya “geliﬂmekte
olan ülke” diye adland›r›r. Ayn› ﬂekilde iﬂbirlikçi iktidarlar da
dillerinden bu kelimeyi düﬂürmezler. Geliﬂmekte olan ülkeyiz Afrika gibi çok daha büyük açl›k yaﬂayan ülkelerle k›yaslay›p ﬂükretmemizi, hatta sevinmemizi isterler.
Peki ony›llard›r neden hala bir türlü geliﬂmiyor ülkemiz.
Y›llard›r “geliﬂmekte olan ülkeyiz” denilmiyor mu? Neden
geliﬂmiyor?
“Geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülke” kavram›n› kullanmazlar mesela. Çünük orada bir “ g e r i b › r a k t › r a n ” vard›r ve o zaman
kim diye sorulacakt›r.
Geliﬂen birileri var elbette. Tekeller her geçen gün daha da
büyüor. Ancak ülke çap›nda açl›k daha da büyüyor. Yoksulluk
daha da büyüyor. Halk bu yalanlarla on y›llard›r kand›r›l›yor.
Oratada ne sömüren emperyalistler var ne de iﬂbirlikçileri.
Emperyalizmin yeni-sömürgesi oldu¤umuz bu yalanla gizlenir.
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S›n›fsal kimli¤imizi ve onurumuzu savaﬂarak koruyabiliriz.
Düﬂman›m›z kimdir?
Neyi hedeflemektedir?
Bu sorulara verilecek cevaplar, bizi cüretli k›lacakt›r.
Bu sorulara verilecek cevaplar,
kimli¤imizi bulmam›z› sa¤layacakt›r.
Bu sorulara verilecek cevaplar,
zaferimizi sa¤layacakt›r.
Yüzlerce y›ld›r milyonlarca insan›n
kan›n›-ili¤ini sömüren, insanlar› açl›¤a
mahkum eden, onursuzlaﬂt›ran, aﬂa¤›layan, "iﬂten ç›kard›m" deyip sokaklara
terk eden kapitalizm denen çürümüﬂ
düzenin aﬂa¤›l›k temsilcileridir.
Ve bu kan emicilerin bütün istekleri,
her taraf›ndan lime lime dökülen bu çürümüﬂlü¤ü biraz daha sürdürmektir.
Ancak bunun için konuﬂan›n sesi
bo¤ulmal›, emekçiler eme¤ine sahip
ç›kmamal›d›r.
Bu köksüz, iﬂbirlikçi s›n›f›n karﬂ›s›nda bulunan iﬂçi s›n›f›, bugün, ç›kar›n› ve s›n›f kinini diri tutabilecek durumda de¤ildir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n öfkesi ve siyasal bilincin harman›yla oluﬂacak s›n›f kini
için tek yol vard›r:
Örgütlenerek ço¤almal›y›z.
Öfkeyle direnmeliyiz.
Sesimizi mücadele eden di¤er kesimlerin sesleriyle b i r l e ﬂ t i re rek bilenmeliyiz.
Kavgam›z› politikleﬂtirmeliyiz.
Ekmek kavgas› yüzy›llar›n açl›¤›n›n kavgas›d›r.
Ekmek kavgas› adalet kavgas›d›r.
Ekmek kavgas› eﬂitlik kavgas›d›r.
Bu kavgay› verenlerle birleﬂmeliyiz.
Örgütlü siyaset… Ve h›zla ço¤almak… Baﬂka çaresi yoktur.
Memleketi satanlara, bizi bölmek isteyenlere, emekçi halklar›m›z› derin bir
sessizli¤e gömmek isteyenlere s›n›f kinimizi ancak bu sayede yöneltebiliriz.
Sadece bunlar için bile s›n›f düﬂmanlar›ndan hesap sormak, iﬂbirlikçilerin yakas›na yap›ﬂmak, her direniﬂ yeri-

ÖFKEYLE D‹RENMEL‹,
SES‹M‹Z‹ MÜCADELE EDEN D‹⁄ER
KES‹MLER‹N SESLER‹YLE,
B‹RLEﬁT‹REREK B‹LENMEL‹Y‹Z!

ni savaﬂ alan›na çevirmek, sokaklar›
yang›n yerine döndürmek gerekiyor.
Sevdiklerimiz için, eme¤imiz
için, ailelerimiz, ezilmeye çal›ﬂ›lan
onurumuz için, bizi soysuzlaﬂt›rmaya
çal›ﬂan egemenlerin karﬂ›s›na kinle,
öfkeyle dikilmek.
Sesimizi mücadele eden di¤er kesimlerin sesleriyle bütünleﬂtirmek ve
örgütlenmelerimizi geliﬂtirerek s›n›fsal dayan›ﬂmay› yaymak zorunluluk
haline geliyor.
Bütün sorunumuz art›k sadece ücret sorunu, iﬂ sorunu de¤il varl›kyokluk sorunu, onurlu bir insan gibi
yaﬂay›p yaﬂamama sorunudur.
Direniﬂlerden geri çekilen her emekçi onursuzlu¤u kabul etmiﬂ demektir.
Halklar›m›z›n yaﬂad›klar›na s›rt›n›
çeviren herkes s›n›f düﬂmanl›¤›na ortak olmuﬂ demektir.
Görevimiz, bütün güçlerimizi birleﬂtirerek; 1 May›slar’da ﬂehit edilenler ad›na, katledilenler ad›na, diri diri
yak›lanlar ad›na, adaletsiz b›rak›lanlar
ad›na, gözalt›nda öldürülenler ad›na
daha fazla direniﬂ örgütlemek, daha
fazla direniﬂi zafere taﬂ›mak, kinimizi,
eme¤imizi, al›n terimizi, s›n›fsal onurumuzu halk kurtuluﬂ savaﬂ›n›n harc›na katarak özgürlü¤e yürümektir.
Devlet ayg›t›n›n sahibi ve patronu
olan egemenler, bu ayg›t› kullanarak
kitlelere güçsüz olduklar›n›, devletle
baﬂ edemeyeceklerini, kimsenin kendilerini desteklemedi¤ini anlatmakta,
milyonlarca insan›n düﬂünce ve duygular›n› köreltmektedir.
Egemen s›n›flar, her tür direniﬂi
emekçilerin zay›fl›klar›n› kullanarak
çözmektedir.
Ekonomik ihtiyaçlar, ana-baba,
çoluk çocuk, ev kiras›, ölüm tehdidi,
direniﬂçilere ve yak›nlar›na yönelik
sald›r›lar, destek ve dayan›ﬂmay› kurutmak vb. her yöntemi bir silah haline getirmektedir.
Uzayan ve desteksiz kalan dire-

niﬂler emekçileri y›lg›nlaﬂt›rmakta,
moral bozmakta ve teslimiyeti kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Morali sars›lm›ﬂ direniﬂçiler, yenilgiye mahkum olmaktad›rlar.
‹ﬂte bu noktada, daha çok örgütlenmeliyiz.
‹ﬂte bu noktada, daha çok birleﬂmeliyiz.
Diri diri yak›lan kad›nlar›n öfkesi
ile birleﬂtirmeliyiz yoksullu¤umuzu,
yedi y›l boyunca 122 devrimciyi öldüren egemenlere duyulan öfke ile
birleﬂtirmeliyiz açl›¤›m›z›…
Öfke, kin, hesap sorma, adalet
duygusu ve bunlara sahip olmak büyük bir güçtür.
Öfkeyi, kini, hesap sorma iste¤ini
ve adalet duygusunu daha da güçlendirmeyi, dahas› sürekli ve canl› k›lmay› nas›l baﬂar›r›z?
Kim oldu¤umuzu, kimle savaﬂt›¤›m›z› ve ne için savaﬂt›¤›m›z› unutmayarak baﬂarabiliriz.
Bizi aç b›rakanlar ile, bu halk›n en
yi¤it evlatlar›n› diri diri yakanlar ayn›d›r.
Bizi iﬂten atanlarla gözalt›nda
gençlerimizi öldürenler ayn›d›r.
Bizi ele güne muhtaç hale getirenlerle bu ülkenin en de¤erli evlatlar›n› s›rt›ndan vuranlar, delik deﬂik edenler ayn›d›r.
Bizi kendi ülkemizde dilenci haline getirenlerle Engin Çeber’i hapishanede döve döve öldürenler ayn›d›r.
Bu nedenle birleﬂmeliyiz.
‹ﬂte bu noktada s›n›fsal kin, ataca¤›m›z ad›mlarda bize güç katacak.
TALEPLER‹M‹Z‹ POL‹T‹KLEﬁT‹REREK B‹LENMEL‹Y‹Z.
Baﬂka yol yoktur.
Yaln›zl›k yenilgidir.
Yaln›zl›k ölümdür.
Birleﬂmeliyiz.
Birleﬂtirmeliyiz.
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Kocaeli polisi hangi suçlarını
gizlemek için ev ev dolaşıyor?
Polisler, bir ellerinde çikolata ve
kolonya kutusu, ev ev dolaﬂ›p bayram ziyareti yap›yorlar.
Polisin görevleri aras›nda, evlere
çikolatal›, kolonyal› bayram ziyareti yapmak olmasa gerek. Öyleyse ne
yap›yor Kocaeli polisi?
Bunun cevab›, polisin “ekip” halinde hangi evleri ziyaret etti¤inde.
Polis, daha k›sa süre önce,
komplo kurarak, sahte ifadelerle,
senaryolarla tutuklatt›¤› Gençlik
Federasyonu’ndan ö¤rencilerin ailelerini dolaﬂ›yor.
ﬁimdi mesele biraz daha anlaﬂ›l›yor.
*
Kocaeli’nde Kas›m ay›n›n baﬂ›nda (3 Kas›m) Kocaeli polisinin “büyük operasyonu” vard›. Polisin daha sonra “DHKP-C operasyonu”
olarak yans›taca¤› bu sald›r›da, sabaha karﬂ› 06.00 sular›nda evler bas›ld›. 18 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar›n bir k›sm›
Kocaeli Gençlik Derne¤i üyeleri, kimileri derne¤e gelip gidenler, kimisi
ise dernekle hiç ilgisi olmayanlard›.
Ortada ne suçlu vard›, ne suç
olan bir eylem, ne bir suç aleti.. Polis, kendi uydurdu¤u senaryolarla
insanlar› gözalt›na alm›ﬂ, onlar› iﬂkenceli sorgulardan geçirmiﬂ, y›ld›rmaya çal›ﬂm›ﬂ ve 6’s›n› da tutuklatm›ﬂt›.
Peki ortada suç yoksa, suçlu yoksa, nas›l tutuklatt›? diyeceksiniz?
Art›k bu konuda AKP’nin polisi
ve yarg› aras›nda tam bir uyum oldu¤u çok aç›kt›r.
Kocaeli’ndeki ö¤rencilerin tutuklanmas›na gerekçe bulmakta da
zorlanmad›lar. Kat›ld›klar› tüm de m o k r a t i k e y l e m l e r, hatta b a s › n
a ç › k l a m a l a r › suç gerekçesi yap›ld›.
Ama yine de onlar›n “kötü” bir
ﬂeyler yapt›¤›n›n kan›t› olarak olay›n
içinde bir de “itirafç›” olmal›yd›.
Kocaeli polisi onu da bulmuﬂtu.
Ne yapm›ﬂ Kocaeli polisi:

Psikolojik problemleri (ve bu rahats›zl›klar› t›bben de belgeli olan)
olan genç bir k›z› bulmuﬂ, ona bir
ifade imzalatm›ﬂlar.
Okutmadan ifade imzalatt›klar›
baﬂka bir ö¤rencinin ifadesine de
yine tutuklataca¤› ö¤rencilerle ilgili
bilgiler eklemiﬂler.
ﬁimdi anlad›n›z m›
Kocaeli polisinin ev evi dolaﬂarak hangi provokasyonunu saklaman›n peﬂinde oldu¤unu?
Hangi suçlar›n› gizlemek için
kolonyalar, çikolatalar tuttu¤unu
anlad›n›z m›?
1 May›s’a kat›lmak ne zamanda
beri suç?
Saz kursuna gitmek ne zamandan beri suç?
‹ﬂte Kocaeli polisinin büyük
operasyonunda “aç›¤a ç›kard›¤›”
büyük suçlar bunlar.
Genç k›zlar›m›z› hatta, psikolojik sorunlar› olan gençleri kullan›p,
onlara üç beﬂ kiﬂi hakk›nda ifade
verdirip komplolar kuracak kadar
acizleﬂmiﬂ ve ahlaks›zlaﬂm›ﬂ bir polis var ortada.
Evleri ellerinde çikolatalarla,
kolonyalarla dolaﬂan da onlar.
Aileleri dolaﬂanlar, bizzat bu
operasyonda yer alan ekipteki polislerdir. Elbette ailelerimize, ﬂubede
insanlara neler yapt›klar›n› anlatmad›lar. Elbette nas›l ifadeler düzdüklerini anlatmad›lar.
‹ﬂkenceciliklerini, yani gerçek
kimliklerini bir kaç saatli¤ine b›rakm›ﬂ, “bayram ziyareti yapan kibar
gelenekçi polis” maskesini takm›ﬂlard›.
Ne kadar “ k i b a r l a ﬂ › y o r l a r s a ”
bilin ki saklamaya, örtbas etmeye
çal›ﬂt›klar› suçlar› o kadar büyüktür
Ne kadar “ y a r d › m s e v e r ” kesilmiﬂlerse, komploculuklar› o kadar
alçakçad›r.
*

Yöntem sadece Kocaeli polisine
özgü de¤il. Muhtemeldir ki, Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün psikolojik savaﬂ uzmanlar›n›n önerisiyle
her yerde uygulan›yor.
‹ﬂte bir baﬂka örnek.
Hakkari’ye ba¤l›, Yüksekova’da
kaymakaml›¤›n talimat›yla PKK’lilerin ailelerine giden polis, ailelere
maddi yard›m teklifinde bulunuyor.
Biri kad›n üç kiﬂiden oluﬂan polis heyeti, ﬂehit veya halen gerillada çocuklar› bulunan ailelere gidiyor. Ailelere
ﬂöyle diyor polisler:
“Size yard›m etmek istiyoruz
Her neye ihtiyac›n›z varsa, Emniyet
Müdürlü¤ü veya Kaymakaml›k olarak karﬂ›lamaya haz›r›z. Çocuklar›n›z giderken küçüktü, ﬂimdi büyümüﬂlerdir, piﬂman olup geri geleceklerdir. ”
*
Halk›m›z,
devrimci, demokrat, ilerici,
y u r t s e v e r insanlar›m›z›n aileleri,
tutsak ve ﬂehit aileleri,
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onlar, yüzlerinde hangi maske
olursa olsun,
ellerinde ne olursa olsun,
unutmay›n; evlatlar›n›z›, katledenler, onlar› iﬂkencelerden geçirenler, onlar› komplolarla tutuklatanlard›r.
Onlara kap›n›z› açmay›n.
Ellerindeki kolonyay› cop olarak, çikolatalar› o¤lunuzun, k›z›n›z›n vücudundan ç›kar›lm›ﬂ kanl›
kurﬂunlar olarak görün.
Yüzlerinde hangi maske olursa
olsun,
ellerinde ne olursa olsun,
çarp›n suratlar›na kap›n›z›.
Asla evinize almay›n.
Asla iki çift laf etmeyin.
Asla birlikte bir yudum çay
içmeyin.
Asla bir yudum su vermeyin!
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Elaz›¤’da 19-22 Aral›k Paneli

Say›: 245

28 Aral›k günü Elaz›¤ Haklar
Derne¤i’nde 19-22 Aral›k 2000 hapishaneler katliam›n› konu alan bir
seminer gerçekleﬂtirildi.
20 kiﬂinin kat›ld›¤› seminere konuﬂmac› olarak Dersim E¤itim Sen
ﬂube baﬂkan› Mehmet Ali Aslan,
Elaz›¤ Halk Cephesi ad›na Sevda
Kurban ve TAYAD’l› Aileler ad›na
ölüm orucu ﬂehidi Feride Har-

man’›n babas› Asaf Harman kat›ld›.
‹lk olarak söz alan Mehmet Ali
Aslan Türkiye’deki hapishaneler
tarihinde 19-22 Aral›k 2000’e kadar
olan süreçte devletin hapishanelere
yönelik politikalar›n› siyasi mahkumlara dayat›lan a¤›r koﬂullar› 84
ve 96 ölüm oruçlar›n› ve 19 Aral›k
operasyonunun provas› olan Ulucanlar katliam›n› anlatt›.

Yürüyüﬂ

Cepheliler
yaz›lama yapt›

5 Aral›k
2010

19 Aral›k Katliam› 10. Y›l›nda
Antakya’n›n Ulus Meydan›’nda 27 Kas›m günü bir
eylem yap›larak 19-22 Aral›k katliam›n›n sorumlular›n›n cezaland›r›lmas› istendi. Halk Cephesi taraf›ndan
yap›lan eylemde, “19 Aral›k Katliam› 10. Y›l›nda Adalet ‹stiyoruz!” yazan bir pankart ve katledilen 28 devrimcinin foto¤raflar›n›n oldu¤u pankart aç›ld›.
“Diri Diri Yakanlar Cezaland›r›ls›n, Adalet ‹stiyoruz, 19 Aral›k Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n” sloganlar›
at›lan eylemde, devrimci tutsak Deniz ﬁah’›n annesi
Zeynep ﬁah bir aç›klama yaparak, o¤lunun yaﬂad›¤› hak
gasplar›n› anlatt›. Deniz ﬁah’›n kald›¤› hücreden iﬂkenceyle baﬂka bir hücreye götürüldü¤ünü söyleyen annesi
yeni hücrede bütün haklar›ndan mahrum b›rak›ld›¤›n›,
mektuplar›, mahkemesiyle ilgili evraklar› ve k›yafetlerinin verilmedi¤ini söyledi.
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‹kinci olarak söz alan Sevda
Kurban 19-22 Aral›k süreci ve sonras›nda yaﬂanan olaylara de¤indi.
Sald›r›n›n devrimcileri sindirmek
ve as›l olarak düﬂüncelerini yok etmek amac›yla yap›ld›¤›n› söyleyen
Kurban ard›ndan katliam›n en vahﬂice yaﬂand›¤› yerlerden biri olan
Bayrampaﬂa Hapishanesi’ni örnek
göstererek diri diri yak›lan 6 kad›n›n hayatlar› pahas›na savundu¤u
ﬂeyin asl›nda bir halk›n gelece¤i ve
insanl›k onuru oldu¤unu anlatt›.
Son olarak söz alan Asaf Harman ise o süreçte k›z›n›n nas›l ölüm
orucuna baﬂlad›¤›n› örgüt bask›s›
gibi devletin kulland›¤› yalanlar›n
as›ls›z oldu¤unu F Tiplerine geçildikten sonra görüﬂlerin neredeyse
imkans›zlaﬂt›¤›n› hapishanedeki
sald›r›n›n artt›¤›n› ve bunlar› kendisininde yaﬂad›¤›n› anlatt›. Asaf Harman halklar›n kurtuluﬂunun örgütlü
mücadeleden geçti¤ini belirtti.
Konuﬂmalar›n ard›ndan söylenen
türkülerle seminer sonland›r›ld›.
‹stanbul / Gülsuyu

19-22 Aral›k katliam›n›n y›ldönümü yaklaﬂ›rken Cepheliler yapt›klar› yaz›lamalarla hesap sormaya ça¤›r›yor.
‹stanbul / Alibeyköy
‹stanbul Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nin çeﬂitli yerlerine yaz›lamalar yapmaya devam ediyor. Son
olarak Cepheliler “19 -22 Aral›k
Katlim›n›n Hesab›n› Soraca¤›z” yaz›lamas› yapt›.
Alibeyköy’de de "19-22 Aral›k
Katillerinden Hesap Soraca¤›z, 19-22 Aral›k Katillerini
Bize Bildirin, Hikmet Sami Türk’ten Hesap Soraca¤›z,
19-22 Aral›k Katliamd›r" yaz›lamalar› duvarlara yap›ld›.

Gazi Özgürlükler
Derne¤i’ne Pankart
Gazi Özgürlükler Derne¤ine
19-22 Aral›k katliam›n› protesto
etmek için pankart as›ld›. 24 Kas›m günü as›lan pankartta '19 Aral›k Katliam› 10. Y›l›nda Adalet ‹stiyoruz' denildi.
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19-22 Aral›k ﬁehitlerimiz ‹çin

ADALET ‹ST‹YORUZ!
10 y›l sonra, burjuva bas›n›n köﬂelerinde 19 Aral›k 2000 katliam›na
dair yaz›lanlar› ibretle okuyoruz.
Onlar›n F Tipi hapishaneleri meﬂrulaﬂt›ran, zulmü gizleyen her bir
manﬂetlerinin karﬂ›l›¤›, hapishanelerde ölümlerdi. O günlerde öylesine iﬂbirlikçi, öylesine aﬂa¤›l›k bir
rol üstlenmiﬂlerdi ki, bir tutsa¤›n
“6 kad›n› diri diri yakt›lar” sözünü
bile gizliyorlard› ve hapishanelerde
ölümler sürüyordu...
Katliamc›lar, “Sahte Oruç Kanl› ‹ftar” manﬂetleri eﬂli¤inde, “Girdiler” manﬂetleri, “Kendileri yakt›lar,
kendileri kurﬂunlad›lar” manﬂetleri
eﬂli¤inde Bursa’da, Çank›r›’da,
Uﬂak’ta, Ceyhan’da, Bayrampaﬂa’da, Çanakkale’de ve Ümraniye’
de katletmeye devam ediyorlard›.
Burjuva bas›n›n her manﬂeti, ölüm
mangalar›na ve katliamc› iktidara
“siz katledin, biz gizleriz” anlam›na geliyordu ve katlediyordu ölüm
mangalar›.

Hatip Lisesi’ni bitirmiﬂti.
91’de devrimcilerle tan›ﬂt› ve
sosyalizm mücadelesine kat›ld›. 19 Aral›k’ta a¤›r yaraland›;
kald›r›ld›¤› hastanede ﬂehit
düﬂtü.
H a s a n G ü n g ö r m e z , 36 yaﬂ›ndayd›, Konya Cihanbeylili’ydi. 1980’lerin sonunda
devrim mücadelesine kat›ld›.
19 Aral›k’ta bedenini tutuﬂturarak zulme karﬂ› barikat oldu.

19
Aral›k
ﬁehitleri
-2-

Bursa’da, Çank›r›’da, Uﬂak’ta,
Ceyhan’da, Bayrampaﬂa’da, Çanakkale’de ve Ümraniye’ de kahramanca direniyordu Ahmet ‹bili’nin, Fidan Kalﬂen’in, Murat Özdemir’in, F›rat Tavuk’un önderli¤indeki tutsak savaﬂç›lar... Direniyor ve ﬂehitler kervan›n› büyütüyorlard›...
‹ﬂte dokuz hesab›m›z, dokuz an d›m›z daha...

Say›: 245
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Bayrampaﬂa
ﬁehitlerimizden:

B u r s a , Çank›r›, Uﬂak,
Ceyhan ﬁehitlerimiz;

Ali ‹hsan Özkan, Çorum-Alacal›yd›. 26 yaﬂ›ndayd›. TKP (ML) da-

B e r r i n B › ç k › l a r, Ölüm Orucu
1. Ekibi direniﬂçisiydi. ‹zmir’de do¤umluydu ve henüz
22 yaﬂ›ndayd›. 6 y›ld›r bu kavgan›n içindeydi. Açl›¤›n›n
60’l› günlerinde, sald›r›ya barikat olmak için alevlerin ortas›na dald›.
H a l i l Ö n d e r, Ölüm Orucu 1.
Ekibi direniﬂçisiydi. 30 yaﬂ›ndayd› Halil, Osmaniye-Düziçili’ydi. Ankara ve ‹stanbul
Dev-Genç saflar›nda mücadele etmiﬂti. Bedenini tutuﬂturarak zulmün önüne dikildi.

‹ﬂte onlardan d o k u z u daha...

M u r a t Ö z d e m i r, 1. Ölüm Orucu
Ekibi’ndeydi. 39 yaﬂ›ndayd›. Burjuva bas›nda y›llarca çal›ﬂan bir gazeteciydi. O, tercihini devrimden
yana yapt›. Bir süre Mücadele
Dergisi’nde çal›ﬂt›, Ege’de sorumluluklar üstlendi.

Yasemin Canc›, Uﬂak Hapishanesi’ndeki Cepheli kad›n
tutsaklar›n sorumlusuydu.
1967, ‹stanbul do¤umluydu.
1989’dan beri kavgan›n içindeydi. Eylül 1992’de tutsak
düﬂtü. Operasyonu durdurmak
için bedenini tutuﬂturarak ﬂehit düﬂtü.

vas›ndan tutsakt›. Cepheli tutsaklar
d›ﬂ›nda, 19 Aral›k öncesi yap›lan
“sald›r› olursa kendimizi yakar›z”
karar›n› uygulayan ender direniﬂçilerden biri oldu.
‹ r f a n O r t a k ç › 1. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisiydi. Çorum, Alacal›’yd›. 1971 do¤umluydu. ‹mam

Ya z g ü l ü G ü d e r Ö z t ü r k, Dersimli ve 28 yaﬂ›ndayd›. 1.
Ö l ü m O r u c u E k i b i direniﬂçisiydi.
1983’te a¤abeyi, 1994’te eﬂi katledilmiﬂti. 1988’den beri örgütlü olarak kavgan›n içindeydi.
ﬁ efi nur Tezgel Malatya-Kürecikliydi. Çocuklu¤undan devrimciydi.
‘92’den beri de Cepheli. Uzun süre
mahalli alanda çal›ﬂm›ﬂt›...

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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19-22 Aral›k ‹çin

ADALET ‹ST‹YORUZ!
 Siyasi Sorumlular:
 Baﬂbakan DSP Genel Baﬂkan›
Bülent Ecevit,

 Baﬂbakan Yard›mc›s› MHP Genel

Sorumlular
Karﬂ›n›zda!

Baﬂkan› Devlet Bahçeli,

 Baﬂbakan Yard›mc›s› ANAP Genel
Baﬂkan› Mesut Y›lmaz,

 ‹çiﬂleri Bakan› S ade ttin Ta n t a n ,
 Adalet Bakan› Sami T ü r k ,
 DSP-MHP-ANAP Koalisyon
hükümetinin burada say›lanlar›n
d›ﬂ›ndaki tüm üyeleri.

 M G K ’ n › n tüm üyeleri.

 Askeri Sorumlular:
 G e n e l k u r m a y Baﬂkan› Hüseyin
K›vr›ko¤lu,

 Jandarma Genel Komutan›
Say›: 245
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Aytaç YALMAN,

 Jandarma Harekat Baﬂkan› O s m a n
ÖZBEK,

 ‹stanbul ‹l Jandarma Komutan›
Engin HOﬁ,

 ‹l Jandarma Komutanl›¤›ndan
Albay H a l i l ‹ b r a h i m TÜYSÜZ,

 Ankara Jandarma Komando Özel
Asayiﬂ Birli¤i Komutan› B u r h a n
ERG‹N

 Albay Mehmet AY

 Katliamın

‘sivil-asker’
örgütleyici mekanizması:
 Adalet Bakanl›¤› müsteﬂar› ‹ h s a n
Erbaﬂ

 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür A l i S u a t Er t o s u n

 Hrk. Bﬂk Tü mg . O s ma n Ö z be k
Bu mekanizma, Çanakkale Hapishanesi katliam davas›nda mahkemeye gönderilen bir belgeyle kan›tlanm›ﬂt›r: 18 Aral›k tarihli tutanakta
ﬂöyle denilmektedir:
“‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n 14 Aral›k
2000 gün ... emri gere¤ince... operasyon düzenlenmesi için Ad. Bak. müs-
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teﬂar› ‹ h s an E r b a ﬂ , Ceza ve Tevkif
evleri Genel Müdür Ali Suat Ertosun
ve Hrk. Bﬂk Tümg. Osman Özbek
Çanakkale il j. Komutanl›¤› emniyetli telefonunu arayarak operasyon
yap›lmas›na karar verildi¤ini bildirmiﬂlerdir...”
Alt›ndaki imzalar:
- Tu¤general Kemal BAYALAN
(Operasyon komutan›)
- Sa vc › A b d u l k a d i r ‹ L H A N
- ‹l Jand. Kom. A. Kamil Ç‹L
- ‹l emniyet müdürü B ü l e n t K ENARO⁄LU
- C. savc›s› Mehmet BARUT
- J yüzbaﬂ› Ali GÜLERYÜZ
- C. Evi müdürü F a hri B AR A N

 Katliamın

özel olarak
oluşturulan komuta kademesi
Yukar›da belirtilen komuta kademesi 19 Aral›k katliam›n› hayata geçirmek için özel olarak oluﬂturulmuﬂtur.
Operasyon karar›, sonradan aç›¤a ç›kan bilgilere göre, 30 Te m m u z
20 00 'd e , jandarma komutanl›¤› ve
M‹T önerisi olarak kesin bir karara
dönüﬂtürüldü. Operasyon ve F Tipine sevk karar› devletin her kademesinde onayland›.
Operasyonu yürütecek merkezin
haz›rlanmas› amac›yla da:
- ‹çiﬂleri Bakan› Tantan’›n önerisi üzerine Marmara bölgesindeki
jandarma güçlerinin baﬂ›na O s m a n
Özbek getirildi. Yine Tantan'a yak›n
olan Tu ¤ g e n e r a l E n g i n H o ﬂ, Mar-

Şurası kesindirki; 19-22
Aralık katliamında açığa
çıkmamış tek bir suçlu ve
sorulmamış tek bir
hesap kalmayacak!

mara Bölge Komutanl›¤›’nda görevlendirildi.
Engin Hoﬂ, ‹stanbul’da kararlar›n uygulanmas›n›n bizzat baﬂ›ndaki
isimdir. Hoﬂ, Adapazarl› ve Abazad›r. Tantan’›n iste¤iyle alt kadroda
görevlendirilen subaylar›n bir ço¤unun ortak özelli¤i Abaza ve Çerkez oluﬂlar›d›r.
- Bayrampaﬂa’daki 19 Aral›k
katliam›n› gerçekleﬂtiren J a n d a r m a
Yarbay Mehmet Ay'd›r. (Daha sonra
Albayl›¤a terfi ettirildi)
- Tümgeneral Osman Özbek:
Hapishaneler operasyonunun komutan›d›r. Operasyonu bizzat yürüten,
emirler veren kiﬂidir. Diri diri yak›lmas› emri yukar›dan aﬂa¤›ya ondan
geçerek Bayrampaﬂa’daki katillere
iletilmiﬂtir.

 Kimliği

gizlenen failler

Bayrampaﬂa’daki katliam operasyonunun ard›ndan bir tutanak tutuldu. Bu tutana¤›n alt›nda imza olarak
iki aç›k isim ve numaralar vard›.
Aç›k isimler Ferzan Çitici ve
C.Evi savc›s› Fikret Ünalan’d›. Ve
ikisinin de isimlerinin karﬂ›s›nda “ i mzadan imtina etti” yaz›yordu.
Ötekilerinin isimleri yok sadece sicil numaralar› vard›:
25530
1999-286
1982/A.2259
1981/A.2177
1984/A.253
Bunlar kim, henüz aç›k de¤il.

 Katliam

özel müdahale
planı ve diri diri yakanlar

Bilindi¤i gibi, 19 Aral›k katliam›na iliﬂkin davalarda Genelkurmay ve
Jandarma Genel Komutanl›¤› mahkemelere genel olarak bilgi vermediler.
Ankara’da bulunan J a n d a r m a
Komando Özel Asayiﬂ Komutanl› ¤›’na ba¤l› bir birlik, katliamda özel
bir rol oynam›ﬂt›. Birli¤in baﬂ›nda yukar›da ad› belirtilen B u r h a n E r g i n
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vard›.
Jandarma Özel Asayiﬂ
Komutanl›¤›, önce operasyona “kimlerin kat›ld›¤›na
iliﬂkin herhangi bir bilgi ve
kayd›n bulunmad›¤›n›” ileri sürdü. Ancak, Ümraniye
katliam› mahkemesine Jandarma Albay Zafer Koç imzas›yla gönderilen belgede,
operasyona iliﬂkin haz›rlanan ‘özel müdahale pla n›’ yeral›yor ve Ankara’da bulunan Jandarma
Komando Özel Asayiﬂ Komutanl›¤› ekiplerinin de
operasyona kat›laca¤› belirtiliyordu.
Bu planda, ekiplerin
operasyona kat›laca¤› bilgisinin yan› s›ra ekibin
CezaeBayrampaﬂa
vi’ndeki operasyonun tamaml anmas› n›n a rd› ndan Ümraniye’ye de kat›laca¤› bilgisi bulunuyordu.
Operasyona askeri bi-

rimlerde verilen ad “ A t m a c a ” idi ve operasyonun
‹brahim Tüysüz’ün yard›mc›l›¤›nda Jandarma
Bölge Komutan› Tu¤general Engin Hoﬂ taraf›ndan
komuta edilece¤i belirtiliyordu. Ayr›ca planda, ‘ger ekl i’ d u r u m l a r d a s i l a h
ve zor kullan›laca¤› vurgulan›yordu.
Bu birli¤in Bayrampaﬂa’da diri diri yakan, tutsaklar› kurﬂunlayan ve sonras›nda
Ümraniye’deki
operasyona kat›larak orada
da bizzat katleden birlik olma ihtimali yüksektir.
Bu ﬂimdilik bir ihtimal.
Ancak ﬂuras› kesin ki; 1922 Aral›k katliam›na kat›l›p
da aç›¤a ç›kmam›ﬂ tek bir
suçlu kalmayacak ve yine
kesin ki, sorulmam›ﬂ tek bir
hesap da kalmayacak! Bundan herkes emin olsun!

Adalet!

 Katliam›n Siyasi Sorumlular›ndan
Biri de CHP’dir
19 Aral›k katliam›ndan bir ay önce, CHP Genel
Baﬂkan› Deniz Baykal tüm parti teﬂkilat›na bir genelge gönderdi: ﬁöyle deniyordu genelgede:
"Ülkemiz önümüzdeki günlerde s›cak geliﬂmelere
gebedir. Kamuoyunda umulmad›k bir süreç yaﬂanacak. Parti örgütleri, parti binalar›n› parti üyesi olmayanlara açmayacaklar ve geliﬂen olaylar karﬂ›s›nda
herhangi bir demeç vermeyeceklerdir. Bu talimatlara
uymayanlar hakk›nda gerekli iﬂlemler yap›lacakt›r."
Baz› milletvekilleri bu genelgenin nereden ç›kt›¤›n› sordular Baykal’a. Baykal, “Jandarma ve Genelkurmay taraf›ndan ça¤r›ld›¤›n›, görüﬂtüklerini, genelkurmay›n hapishane sorununu çözmeye kararl› oldu¤unu” belirtip ﬂunlar› ekledi:
“Genelkurmay kararl›, umulmad›k ﬂeyler olacak.
Bizden onay istendi. Bizim önümüz aç›lacak... Bunlar› (tutsak yak›nlar›n› ve devrimcileri) partiden uzak
tutaca¤›z, partimizi ve partililerimizi de bu olaydan
uzak tutaca¤›z.”
19 Aral›k’a onay vermiﬂti Baykal. Türkiye tarihinin
en büyük katliam› sürerken de, bu onaya uygun davrand›. Sanki o günlerde CHP yoktu bu ülkede. Baykal yoktu. Hiçbir CHP’li milletvekili yoktu.

Emperyalistlerin paral›
adaleti

Bundan tam 14 y›l önce Diyarbak›r E Tipi Hapishanesi’nde bir katliam yaﬂand›. 24 Eylül 1996’da ziyarete ç›kan
tutsaklar, arkadaﬂlar›n›n bulundu¤u ko¤uﬂun mazgal›n› aç›p,
bir le¤en istediler.
Ko¤uﬂun mazgal›n› açt› diye, orada bekletilen tutuklulara,
asker ve özel timler, ellerinde demir çubuklar, sopalarla 2 kez
aral›kl› sald›rarak, 10 tutukluyu kafalar›n› parçalayarak katlettiler. 24 tutsa¤›da yaralad›lar. Yerde yaral› tutsaklar› saatlerce
bekleterek, ikinci kez yaral›lara sald›rm›ﬂ, yaral› tutsaklara
“ya ölecek, ya itirafç› olacaks›n›z” diyerek itirafç›l›¤› dayatm›ﬂlard›.
Katliamla ilgili aç›lan dava y›llard›r Diyarbak›r 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Katliamdan bugüne 14 y›l
geçmesine karﬂ›n dava sonuçlanmam›ﬂt›r. Davada tutuklu tek
bir katil yoktur. Katiller d›ﬂarda serbestçe dolaﬂmaktad›r.
Muhtemelen dava “zaman a ﬂ›m›na” sokularak katiller bu
yolla kurtar›lacakt›r.
Davada 29’u asker, 36’s› polis, 1’i hapishane doktoru, 2’si
hapishane müdürü, 4’ü de infaz koruma memuru olmak üzere
72 kiﬂi yarg›lan›yor.
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Katliam ile ilgili olarak A‹HM’de aç›lan davada ise bir karar verildi. A‹HM, Türkiye’yi “kusurlu b uldu” ve “yaﬂam
hakk›n› ihlal e tmek, i ﬂkence y apmak ve e tkin soruﬂturma
yürütmemekten” dolay› Türkiye’yi 798 bin Euro tazminata
mahkum etti.
Peki bu durumda adalet gerçekleﬂti mi? A‹HM, Oligarﬂiye, “katlettin a ma p ara ö de, k urtul” dedi aç›kça.
Emperyalistlerin adaleti görülece¤i gibi paral› bir adalettir.
Oligarﬂinin katilleri, “ko¤uﬂun m azgal›n› a ç›p a rkadaﬂlar›
ile konuﬂan” tutsaklar›, yapt›klar› ﬂey büyük bir suçmuﬂ gibi
silahs›z, savunmas›z halde döve döve kafalar›n› parçalayarak
katlettiler.
Ancak bu katliam emperyalistleri pek de ilgilendirmedi.
Böyle oldu¤u için sonuçta da oligarﬂiye “para cezas›” vermekle yetindiler.
Gerçi emperyalistler bu tür katliamlara al›ﬂ›kt›r. Her bir
emperyalist ülkenin tarihinde böyle onlarca katliam oldu¤u
gerçe¤i bir s›r de¤ildir.
Her ﬂeyi para ile al›p satmay› bir kural haline getirmiﬂlerdir. Katledilenler için adalet de¤il, paray› geçerli hale getirmiﬂlerdir. Emperyalistlerin adaleti bir anlamda paral› adalettir.
Paray› v er, katletmeye devam et!
Katledilenlerin yak›nlar›, böyle bir adaleti reddetmelidirler. Katliamlar› meﬂrulaﬂt›rman›n arac› haline gelen “para”y› reddetmelidirler.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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19 Aral›k, Suçlar›, Korkular›, Gerçek
Yüzleri Aç›¤a Ç›karmaya Devam Ediyor...
Verdi¤i emri üstlenmeyip askerlerini ortada b›rakan ORDU!
12 ölümün oldu¤u yerde, katilleri tutuklamayan YARGI!
Karar al›p yönettikleri katliam› üstlenmeyen BAKANLAR!
Katliama destek manﬂetlerini unutan MEDYA!

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

23 Kas›m’da ‹stanbul Bak›rköy
13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen Bayrampaﬂa katliam davas›nda bir kez daha görüldü ki, katliam
emirleri verenler, diri diri yakt›ranlar “ o r t a d a y o k t u ” .
Yine 19-22 Aral›k 2000’de 20
hapishanede katliam yap›ld›¤›nda
Baﬂbakan Bülent Ecevit’ten, Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’e, ‹çiﬂleri Bakan› Sadettin Tantan’a kadar
eli kanl› tüm katiller aç›klamalar›
ile katliam› savunmuﬂ, “ n e k a d a r
b a ﬂ a r › l › o l d u k l a r › n › ” övüne övüne
anlatm›ﬂlard›. 10 y›l sonra onlar›n

Askerini kullan›p, atan bir ordu
Bayrampaﬂa katliam davas›nda
39 asker var.
Onlar› katliam yapmak için E l a z›¤ ’dan, A n k a r a ’ dan, ‹ s t a n b u l
H a l k a l › ’dan Bayrampaﬂa’ya getirenlerin, katliam emri verenlerin yani komutanlar›n›n hiçbiri davada
yok!
Katliam emri veren generaller,
katliam› yöneten albaylar, binbaﬂ›lar, yüzbaﬂ›lar, üste¤menler, te¤menler davada yok!
Hem katil, hem halk düﬂman›
hem de katliam›n tüm yükünü askekine y›kacak kadar ahlaks›z ve
KORKAKLAR!
Y›llarca halk›, tanklar›, uçaklar›,
katliamlar› ile tehdit eden Amerikan
piyonu ödlek generaller, ç›k›p,
“oo p e r a s y o n u b i z p l a n l a d › k ”, “ o
a s k e r l e re biz emir v e r d i k” diyemiyor?
Askerlerine katliam yapt›ran,
sonra da onlar› ortaya atan bir ordudur oligarﬂinin ordusu.
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hiçbiri “ k a t l i a m e mr i n i bi z v e rd i k ” diye ortaya ç›k›p, katliam› üstlenmediler.

K a t l ed e n l e r serbest!
Bayrampaﬂa davas›n›n iddianamesi, katliam›n siyasi ve askeri sorumlular›n› k o r u m u ﬂ t u r.
Katliama kat›lan birliklerin say›s› düﬂünüldü¤ünde, oraya oturtulan
39 askerin nas›l göstermelik seçildi¤i daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Davan›n ilk celsesinde yaﬂananlar yarg›laman›n nas›l olaca¤›n› da
gösterdi.
Avukatlar›n katliama kat›lanlar›n tutuklanmas› talebini mahkeme
kabul etmemiﬂ, tek bir katil tutuklanmam›ﬂt›r.12 tutsa¤›n katledildi¤i,
onlarca tutsa¤›n sakat b›rak›ld›¤› bir
katliam davas›nda tek bir tutuklu
yoktur.
Tutsaklar›, önceden planlar yaparak, a¤›r silahlar kullanarak, öldürücü gazlar atarak katlettiler. Katledilen tutsaklar›n say›s›n›n daha
fazla olmamas› tesadüftür.
Böyle bir katliam davas›nda
operasyonun her kademesinde görev alanlar›n hepsi suçludur. Kald›
ki, 39 askerden 21’i daha önceki
ifadelerinde, katliam yapan birliklerin içinde olduklar›n›, içeri girdiklerini söylemiﬂtir.
Mahkeme ifadelere, kan›tlara
karﬂ›n, 21 askeri tutuklamad›.
Katliam s›ras›nda hapishanede
tutsak olan Münevver Aﬂç›, katillerden birini teﬂhis etti. Mahkeme katliam birlikleri içinde yer alan bu katili de tutuklamad›. Mahkeme aç›k-

ça k atilleri korudu .

K a t l e d e n l e r, d u r u ﬂ m a l a r a
da gelmeyecek!
39 asker, 23 Kas›m günkü duruﬂmada daha önce verdikleri ifadelerini de¤iﬂtirdi. Mahkeme “ifadeleri nizi niye de¤iﬂtirdiniz” diye tek bir
soru sormad›.
‹ki ifade aras›ndaki çeliﬂkilere,
katillerin yalanlar›na de¤inmedi.
Katiller, yarg›lanmayacaklar›ndan o
kadar emindiler ki, avukatlar›n katliama iliﬂkin sorular›na, cevap vermediler. Mahkeme, “n i y e c e va p
v e r m i y o r s u n u z ” diye sormad›.
Katiller herkes ile alay eder gibi
piﬂkince yalanlar söylediler. Birlik
komutanlar›n›n isminin sorulmas›na
“ u n u t t u m ” diyen, operasyona kat›lmas›na karﬂ›n, bomba kurﬂun sesi
duymad›¤›n› söyleyebilen, kendisinin Bayrampaﬂa’da de¤il, Ümraniye’de operasyona kat›ld›¤›n› söyleyenler ç›kt›.
Mahkemede verdikleri ifadede,
39 katilin hiçbiri “ k a t l i a m a k a t › l m a m › ﬂ ”, katliam yapanlar› görmemiﬂti. Oysa ilk ifadelerinde operasyona kat›ld›klar›n› anlatm›ﬂlard›.
39 katilin ifadeleri baﬂtan sona
ayn›yd›. ‹fadeler duruﬂma öncesi
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ezberletilmiﬂ, “ g ö r m e d i m , d u y m a d › m , k a t › l m a d › m ” kelimeleri ile
doldurularak mahkemeye ç›kar›lm›ﬂlard›.
Mahkeme kan›tlara, belgelere,
tan›klara, yaﬂanan katliam›n niteli¤ine ra¤men, hiçbirini tutuklamad›.
Tutuklamamakla kalmad›, bundan
sonraki duruﬂmalara kat›lma zorunluluklar›n› kararla ortadan kald›rd›.
Mahkeme bu kararla, katliam
suçlusu olan askerleri korumuﬂ, duruﬂmalar› san›ks›z sürdürme karar›
alm›ﬂt›r.

Katliam›n baﬂ sorumlular›
“biz yoktuk” diyor
19 Aral›k katliam› için MGK’da
karar alanlar, katliam emirleri verenler, katliam› yönetenler, bugüne
kadar yarg›lanmad›.
10 y›l önce katliam› savunanlar,
katliam› “ b a ﬂ a r › l › ” bulanlar, bugün
katliam›n sorumlulu¤unu bir baﬂkas›na atmak için aç›klama yap›yorlar.
19-22 Aral›k katliam›na “ b i z

Özeleﬂtiri yapmayan
burjuva bas›n yay›n
Katliam baﬂlamadan aylarca
önce, devrimci tutsaklar› hedef
gösteren yay›nlara baﬂlad›lar. Akla
hayale gelmedik yalanlar ürettiler.
“ H a p i s h a n e l e r i ö r g ü t l e r yö ne t i y o r d u ”. Ve haliyle “devlet, ha p i s h a n e l e re gire m i y o r d u”. Kliﬂe
yalanlar› buydu.
Medya, katliamda da katillerin
kanl› ellerini aklad›. Öyle baﬂl›klar
att›lar ki, orada diri diri yak›lan kad›n tutsaklar yoktu. Tersine, “ a s k e r e a t e ﬂ a ç a n t e r ör i s t l e r” vard›.
10 y›l sonra katillerin bile katliam› aç›ktan üstlenemedi¤i koﬂullarda, dün katliama suç ortakl›¤›
yapan medya, bugün yüzsüzce katliamdan söz ediyor.
Hem de tek bir aç›klama, tek bir
özeleﬂtiri yapmadan! Dün att›klar›
baﬂl›klar›n hesab›n› vermeden.
Hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi davranarak!

k a r a r v e r d i k ” diyen ne tek bir askeri sorumlu, ne de tek bir siyasi sorumlu vard›r.
10 y›l önce katlettikleri tutsaklar›n cesetleri üzerinde zafer naralar›
atanlar, “devletin gücünü gösterd i k ” diyenler, bugün korkak bir sürüngen gibi yerlerde sürünmektebaﬂkalar›n› suçlamaktad›rlar.
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde
katliam birliklerinin koordinasyonundan sorumlu olan emekli BinbaOperasyon Osman
ﬂ› Zeki Bingöl,”O
Özbek’in emriyle yürütüldü. Nede n onun ad› yo k?” diyerek, generallerin sorumlu oldu¤unu söylüyor,
kendi sorumlulu¤unu üzerinden at›yordu.
Devam ediyor konuﬂmaya Bingöl, “... dönemin valisi Ero l Ç a k › r
da s oru ml u. ..” diyerek bu kez de
sorumluluk üstlenmeyen ‹stanbul
valisini suçluyordu.
Generaller, valiler, bakanlar,
baﬂbakan, MGK üyeleri... kuﬂkusuz
hepsi bu katliam›n do¤rudan sorumlusudurlar. Katliam›n sorumlulu¤unu hiçbiri üstlenmemiﬂ, maﬂa
haline getirdikleri askerlere katliam› yapt›r›p, bir kenara atm›ﬂlard›r.
O y›llarda ‹çiﬂleri Bakan› olan
Sadettin Tantan ise, mahkemenin
karar›yla ilgili konuﬂman›n hukuki
Sö yl ene cek
olmad›¤›n› belirterek, “S
h e r ﬂ e y s öy le n d i. A r ﬂ i v l e r e b a k a r s a n › z g ö r ü r s ü n ü z ” dedi.
Katliam›n sorumlular›ndan olan
katil Tantan, 10 y›l sonra hukuku
hat›rlad›. Katliam yapt›klar› dönemde hukuku a¤z›na almayan, tutsaklar› diri diri yakt›ran bu katil ﬂef
dünkü kadar “cc e s a retli” de¤ildir.
Tantan, “Operasyonla ilgili herhangi bir rahats›zl›¤›n›z var m›?”
sorusuna, “ Neden rahats›z olaca ¤›m? Ceza evle ri ba ﬂsavc› lar ›n kon trolünde. Cumhuriyet savc›s›n›n
iste¤i olmad›¤› sü rece, jandarma
teﬂ k il at› ceza ev in d en içer i g ir em ez.
Cezaevi nde hiçbir harekette bul u namaz.” diyerek kendi rolünü gizlemeye çal›ﬂt›.
Katil Ta n t a n’›n söylediklerine
bakarak san›rs›n›z ki, dönemin ‹çiﬂ-

leri Bakan› de¤il de, s›radan bir hapishane görevlisidir. Katliama karar
vermiﬂ bir katil oldu¤unu gizlemeye çal›ﬂ›yor. Piﬂkince katliamdan
savc›lar› sorumlu tutuyor.
10 y›l önce yapt›¤› aç›klamalarda katliam› savunan bu katil bugün,
katliam›n laf›n› a¤z›na bile almak
istemiyor.

K a t i l l e r için hafifletici tek
b i r neden yoktur!
Dönemin Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk de, “Adalet Bakanl› ¤›’n›n ne jandarmas› ne polisi var.
Nas›l bir sorumlulu¤u olabilir? ”
diyerek kendisini savundu.
D ü n, a¤z›ndan kan damlayarak
katlettikleri tutsaklar› suçlayan, katlettirdi¤i tutsaklar›n say›s›n› az bulan katil, b u g ü n, “ Benim karar›m
de¤ildi ki devletin karar›yd›.” diyebiliyor korkudan.
Hitler’in ö¤rencisi Türk, sorumlulu¤u üzerinden atmaya çal›ﬂ›yor.
Kendisi karar vermemiﬂ, peki bu
neyi de¤iﬂtirecek? Hiç birinin tek
bir hafifletici nedeni yoktur.
Düzenin mahkemeleri katliam
emirleri veren, T ü r k ’ ü , Ta n t a n ’ › ,
Osman Özbek’i, Aytaç Ya l m a n ’›...
sorumlu tutup yarg›lamayabilir. Onlar› koruyabilir. Ancak eli kanl› katiller tarih ve halk önünde suçludurlar.
Adaletsizli¤in oldu¤u yerde dün
nas›l Eyüp Be y az l a r, ﬁengül Akk u r t l a r, Didem A k m a n l a r ortaya
ç›kt›ysa yar›n da ç›kar; halk hiçbir
zaman adaletsiz kalmaz.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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19 Aral›k
Özel timler anons yap›yor: “Teslim olun!”
Anons;
barikatlara
ç a r p › p
da¤›l›yor.

2

Kad›nlar
ko¤uﬂunun
karﬂ›s›ndaki

lar.
‹ktidardakiler aylar öncesinden
bu katliam›n plan›n› yapt›lar. Tutsaklar›n teslim olmayaca¤›n›, barikatlarla karﬂ›lanacaklar›n› daha önceki Buca, Ümraniye, Ulucanlar direniﬂlerinden biliyorlard›. Onun için
en fazla 300-400 devrimci tutsa¤›n
bulundu¤u hapishaneye binlerce askerle sald›rd›lar.

emperyalistler ve vatanseverler
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Hapishanelerin üzerinde kara bir
bulut var... Hava zehir yüklü... ‹ﬂ
makineleri hapishane duvarlar›n›
y›k›yor. Televizyon haberlerinde
katliamdan ve direniﬂten naklen yay›nlar veriliyor. Sürekli de¤iﬂiyor
ölü say›lar›. Katliam›n siyasi sorumlular› peﬂ peﬂe zafer ilan ediyorlar. Baﬂbakan Ecevit, “herkes dev le tle ba ﬂ e d ile me y e c e ¤in i a nla m ›ﬂ
olmal›d›r” diyordu. 19 Aral›k’›n ertesinde böyle bir aç›klamay› yapanlar ve böyle bir aç›klamaya inananlar, kurulan barikatlar›n gerçek niteli¤ini görmek istemeyenlerdir.
Barikat›; bir kaç teneke dolap,
plastik masa ve sandalyeden ibaret
sananlard›r. Oysa barikatlar bunlar›n çok ötesindeydi. Direnenlerin
her türden sald›r›ya karﬂ› kurduklar›
barikat›n as›l malzemesi, cesaret ve
onurlar›d›r. Zulüm, tank›yla, topuyla, helikopterleriyle sald›r›yordu.
Binlerce katiliyle, bombalar›yla, iﬂ
makineleriyle sald›r›yordu. Bu yan›yla fiziken y›kamayaca¤› barikat›
yoktur. Nitekim 20 hapishanede kurulan 20 barikattan kimi iki saat dayanabilmiﬂ, kimi 56 saat, kimi 83
saat. Nihayetinde hapishane duvarlar›yla birlikte tutsaklar›n kurdu¤u
barikatlar da y›k›lm›ﬂt›r. Fakat as›l
olarak tutsaklar›n yürekleriyle kurduklar› barikat›n karﬂ›s›nda çaresiz
kalm›ﬂt›r zulüm.
Yaz› dizimizin ikinci bölümünde barikat›n iki yan›na da daha yak›ndan bakmaya devam edece¤iz.
Barikat›n iki yan›nda çarp›ﬂan
iki ayr› ideoloji, iki ayr› s›n›ft›r.

kar maskeliler tahammülsüzleﬂiyor. Tüm ahlaks›zl›klar›n› ortaya
seriyorlar. “Ölüm oruççular›n›
‘ k u r t a r m a y a ’ geldik” anonslar›n›n
yerini " o r o s p u l a r, sizleri tek tek
öldürece¤iz, hiçbiriniz sa¤ ç›ka mayacaks›n›z. .. " anonslar› al›yor.
Tutsaklar cephesinden verilen
cevaplar çok net: “Hay›r teslim olmayaca¤›z! Biz vatan›m›z› ve halk›m›z› seviyoruz. Bunun için tutsak
düﬂtük. ﬁimdi de vatan›m›z ve halk›m›z için direniyor, onlar için ölüyoruz.”
Barikat›n karﬂ›s›nda küfürler
eden özel timlere daha yak›ndan bak›n; yüzlerindeki kar maskelerinde
katliamc›l›klar›n›, a¤›zlar›ndan ç›kan küfürlerde ahlaks›zl›klar›n› görürsünüz. Fakat bundan ibaret de¤ildir gördükleriniz.

Burjuvazinin
politikac›lar› da
oradayd›lar!
Özel Timlere emir veren komutanlar yaln›z de¤il. Yanlar›nda sivil
k›yafetli katliam›n siyasi sorumlular› var. Bugün Hikmet Sami Türk
“19 Aral›k devlet politikas›yd›” diyor. Elbette 19 Aral›k bir devlet politikas›d›r. Ve Koalisyon Hükümetinin tüm yetkilileri, 19 Aral›k’tan sorumludur. Koalisyon hükümetinin
Baﬂbakan› Bülent Ecevit, MHP Genel Baﬂkan› Devlet Bahçeli, ANAP
Genel Baﬂkan› Mesut Y›lmaz, orada, kurﬂun s›kan katillerin, küfürler
ya¤d›ran ahlaks›zlar›n baﬂ›ndayd›-

Hikmet Sami Türk 10 y›l sonra
“19 Aral›k devlet politikas›yd›”
derken suçunu hafifletmeye çal›ﬂ›yor.
Bunlar Amerikan iﬂbirlikçileri.
Amerika’ya yaranmak için her ﬂeyi
yaparlar. Onlar için temel olan
Amerika’n›n ç›karlar›d›r. Ony›llard›r, emperyalist tekellerin ç›karlar›n› korumak için katlettiler. Orduyu,
polisi onlar›n ç›karlar›n› korumak
için e¤ittiler. En s›radan bir gösteride polisin halka sald›r›s›nda bunu
görebilirsiniz. O sald›r›lar bir-kaç
polisin kendini bilmezli¤inden de¤ildir. Onlara halk, “düﬂman” olarak ö¤retilmiﬂtir. Televizyonlarda
polis tatbikatlar›n› izlemiﬂsinizdir.
Düﬂman olarak karﬂ›s›na ald›¤› kiﬂiler iﬂçilerdir, memurlard›r, ö¤rencilerdir, gecekondusunun y›k›lmas›na
direnen gecekonduludur. ‹ﬂbirlikçiler için halk; potansiyel düﬂmand›r.
Daha yak›ndan bak›n: barikatlar bu
gerçe¤i gün yüzüne ç›kart›yor.

Barikatlarda I MF’yi,
Dünya Bankas›’n›
görürsünüz
Direniﬂ gerçe¤in aynas›d›r. Direniﬂ tüm maskeleri düﬂürür. ‹ﬂbirlikçilerin maskesi düﬂüyor. “Hapishanelere giremiyorlarm›ﬂ, arama yapam›yorlarm›ﬂ, Ölüm oruççular›n›
kurtaracaklarm›ﬂ...” Hepsi yalan.
19 Aral›k’› emperyalist efendileri için yapt›lar. Barikata daha yak›ndan bak›n, iﬂbirlikçi Ecevit’in, Bah-
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de hiçbir zaman soygun
küçük silahlar, ve talan güle oynaya
el bombalar›, gerçekleﬂtirilememiﬂtir.
bombaatarlar, G e r ç e k l e ﬂ t i r i l e m e z .
büyük iﬂ maki- Soygun ve talan milBart›n Hapishanesi nalar›, kamera, yonlar›n aç kalmas› deve bas›nçl› su mektir. Açl›¤›n ve sefas›kan araçlar letin büyütülmesi deBart›n Hapishanesi’nde
mektir. Soygun ve talan
kullan›ld›.
toplam 3 7 t ut s a k vard›.
varsa halklar›n direniﬂi
Üç tutuklu sald›r›n›n
14 t ut s a k Ölüm Orude vard›r. Soygun ve tadurdurulmas› için bedecundayd›. Sald›r›ya,
lan kararlar› almak denini tutuﬂturdu. Sald›r›
2 0 0 0 ’ e y a k › n a s k e r,
mek, halk›n direniﬂinin
durmad›. Sald›r› sonugardiyan, özel tim kade terörle ezilmesi karacunda bütün tutuklular
t›ld›. Sald›r›da çeﬂitli
r› almak demektir.
a¤›r yaraland›.
gaz bombalar›, büyük
‹ﬂbirlikçiler “ n e p a has›na olursa olsun”
çeli’nin, Y›lmaz’›n, Tantan’›n, Sami
diyerek efendilerine söz verdiler.
Türk’ün siluetinin üzerinde Carlo
IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n progCottarelli’nin silueti var. Tan›d›n›z
ram›n› hayata geçireceklerdi.
m› onu? Belki hemen ad›n› ç›karaTürkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan›
mam›ﬂ olabilirsiniz. Kendileri IMF
“hapishaneler sorununu
Ecevit,
Mali ‹liﬂkiler Birimi Direktörü idi.
ç öz meden I M F p o r o g r a m › n › h a y a Gözleri iﬂbirlikçilerinin üzerinde.
ta geçiremeyiz” demiﬂti.
Talimatlar›n›n yerine getirilip getirilmedi¤ine bak›yor. Yan›nda DünBizzat Genelkurmay Baﬂkan› da
ya Bankas›’n›n Türkiye temsilcisi
Türkiye’nin I M F ’siz yapamayaca de var. Avrupa emperyalistlerinin
¤›n› aç›klam›ﬂt›. K›vr›ko¤lu’nun bu
temsilcileri de orada. F Tiplerinin
aç›klamas› üzerine bir yazar o zamimar› onlard›r. Katliam›n baﬂ›nman “IMF’siz yaﬂay›p yaﬂayamayadan beri emperyalistler oradad›rlar.
ca¤›m›z› aç›klamak GenelkurEmperyalist tekeller karar alm›ﬂmay’›n üzerine vazife mi” diye yazt›. Türkiye’yi yeterince ya¤malayam›ﬂt›. K›vr›ko¤lu’nu eleﬂtiren yazar
m›yor, yeterince talan edemiyorlaryan›lmaktayd›. K›vr›ko¤lu gibilerid›. Ya¤ma ve talan›n önü aç›lmal›ynin vazifesi tam da oydu.
d›. IMF’ye ve Dünya Bankas›’na
Genelkurmay Baﬂkan› Hüseyin
görev verdiler. Türkiye’ye iliﬂkin,
K›vr›ko¤lu 19 Aral›k Operasyotekellerin önünü düzleyecek yeni
nu’nu yürütmek için Aytaç Yalprogramlar haz›rlamal›, yeni kararman’a görev verdi¤inde, Aytaç Yallar almal›yd›lar.
man görevin yerine getirilmesini
Mesela art›k Türkiye’deki yat›Osman Özbek’e devretti¤inde, Osr›mlar›nda, önlerine ç›kan sorunlaman Özbek görevi Tu¤general Enr›ndan Türkiye mahkemeleri de¤il,
gin Hoﬂ ve Albay Burhan Ergin’e
uluslararas›, yani emperyalist mahverdi¤inde kimse IMF’den söz etkemeler söz sahibi olmal›yd›. K›samedi. Ama bunun böyle oldu¤unu
cas› U l u s l a r a r a s › Ta h k i m Yasas›
hepsi de biliyordu.
ç›kar›lmal›yd›. Sonra Türkiye’deki
Barikattaki subay›n hemen arkayat›r›mlar›ndan elde ettikleri karlas›nda duran Dünya Bankas› ve IMF
r›n daha büyük bölümünü yurtd›ﬂ›Türkiye temsilcisi, operasyonu yüna ç›karabilmeliydiler. Sonra gümrüten katliamc›lara bu ayr›nt›lar› anrük vergileri daha da indirilmeliydi.
latmad› elbette. Fakat biliyorlard›,
Hatta bu “küreselleﬂme” ça¤›nda
s›k›lan her kurﬂun bunlar›n gerçekyok edilmeliydi vs vs...
leﬂmesi içindi.
IMF program›n›n özü, soygun ve
Ankara Özel Asayiﬂ Birli¤i ekiptalan› büyütmekti.
leriyle, IMF ve Dünya Bankas› TürAncak ﬂu da bir gerçek: Bu ülkekiye temsilcilerinin ﬂefleri çat›lar›

birlikte deliyorlard›.

Barikatta i ﬂbirlikçi
tekeller de v ard›
IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n oldu¤u yerde iﬂbirlikçi tekeller olmaz
m›? Koçlar, Sabanc›lar, Cinerler,
Do¤an Gurubu, Eczac›baﬂlar›, Ülkerler ve di¤er iﬂbirlikçi tekeller de
barikatta katliamc›lar›n saflar›ndayd›. S›k›lan kurﬂunda, at›lan gaz
bombas›nda, onlar›n da eli vard›.
Çünkü devrimcilerin varl›¤› onlar›n da ç›karlar›n›n önünde engeldi. ‹ﬂçi grevlerinin baﬂ›nda devrimciler vard›. Halk› sindirmek için uygulanan terörün karﬂ›s›nda onlar
vard›. Fakat daha önemlisi, devrimcileri yan›nda görmek emekçiler
için direnme gücü, morali ve ideolojik bir güç demekti.
Barikatta direnenler “tekellerin
sömürü düzenini y›kaca¤›z” diyordu.
Bu aç›dan, devrimcilerin etkisizleﬂtirilmesinde tekeller tav›rs›z kalamazd›. Devrimcilerin katledilmesi, örgütlülüklerinin bitirilmesi iﬂbirlikçi tekeller için olmazsa olmazd›. Hükümete en büyük deste¤i verenlerin baﬂ›nda da onlar vard›.
Çünkü gündemlerinde hükümetten ç›kart›lmas›n› istedikleri iﬂçilere, memurlara kölelik dayatan çal›ﬂma yasalar› vard›. Bu yasalarla emperyalist ve iﬂbirlikçi tekeller ülkemizdeki ucuz iﬂgücünü, güvencesiz
çal›ﬂma koﬂullar›n› de¤erlendirebileceklerdi. Ki de¤erlendirdiler. Mesela ç›kart›lan kölelik yasalar›na göre “30’dan az iﬂçi çal›ﬂt›ran yerlerde iﬂ güvencesi uygulanmaya cak”t›. Yasayla birlikte güvencesiz
çal›ﬂan iﬂçi say›s› 1 milyon 100
bin’den 2 milyon 700 bin kiﬂiye
ç›kt›. Sonraki y›llarda “Kamu Yönetimi Yasas›”, “Yerel Yönetimler
Yasas›” ve “Personel Rejimi Ya s as›” ad›yla ç›kart›lacak olan kölelik
yasalar› için sürdürülen bir çat›ﬂmayd› iﬂbirlikçi tekellerin çat›ﬂmas›. Devrimciler katledilmeden, hücrelere at›lmadan bunlar›n sorunsuz
ç›kart›lmas› mümkün olamazd›.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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***
Direniﬂte saatler ilerledikçe teslim al›namayan devrimci irade karﬂ›s›nda katliamc›lar pervas›zlaﬂt›.
Çat›ﬂman›n sürdü¤ü bir çok mevzide teneke dolaptan, plastik sandalye
ve masalardan oluﬂan fiziki barikatlar çoktan ateﬂe verilmiﬂ, fiziki olarak ortadan kalkm›ﬂt›. Bir çok mevzide çat›ﬂmalar art›k gö¤üs gö¤üse
veriliyordu. Katliamc›lar›n aﬂamad›¤›, teslim alamad›¤› yüreklerin
barikat›yd›. Onurun barikat›yd›.
Katliamc›lar koalisyonunun oldu¤u her yerden kurﬂun ve bomba
ya¤›yordu.
Bitmek bilmeyen “teslim olun”
anonslar› hiçbir zaman bu kadar çaresizlik içinde yap›lmam›ﬂt›r.
Çünkü karﬂ›lar›nda “Bir can›m
var, feda olsun halk›ma!” diyenler
vard›.
“Teslim olun”!
Say›: 245
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Dört duvar aras›ndaki tutsaklara yap›l›yor bu ça¤r›. Tutsak düﬂmüﬂ ama beyinleri ve yürekleri asla tutsak edilmeyenler onlar.
“Teslim Ol” halk›n› ve vatan›n›
sat. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerin vatan› parsel parsel iﬂgal etmesine boyun e¤; halk›n sömürü alt›nda inim inim inlemesine göz
yum... ‹ﬂte bu iki kelimede tüm
bunlar var.
Hay›r teslim olmak onlardan
çok uzak. Cevap her yerde ayn›:
“Biz vatan›m›z ve halk›m›z› çok
seviyoruz. Onlar›n kurtuluﬂu için
tutsak düﬂtük. ﬁimdi onlar için direniyor, onlar için ölüyoruz.”
***
Kad›nlar ko¤uﬂunun çat›s›ndan,
duvarlar›ndan balyozlarla, beton

k›rma makineleriyle delikler açt›lar. “Teslim ol”
ça¤r›lar›yla birlikte ko¤uﬂlara
say›s›z gaz bombas› att›lar. Katliamc›lar çaresizdi. Emperyalizmin temsilcileri
çaresizdi. ‹ﬂbirlikçiler çaresizdi.
Tek bir tutsaktan
istedikleri cevab›
alamad›lar. Teslim olmamak direniﬂe devam demekti. Savaﬂa
devam demekti.

Barikatın Ardı
“Bir marﬂ›m›zda dendi¤i gibi “Barikat›n ard›
vatand›r”... Ve barikat›n
a rd›nda yaﬂam, barikata
ayarl›d›r. Bu yaﬂamda akla
gelebilecek her türden ola¤an ayr›nt›, en ola¤an d›ﬂ›,
ak›l almaz görüntülerle içiçe sürer. Arada bir G-3'le
taranan bir ko¤uﬂta, birilerinin kestirmeye çal›ﬂt›¤›n›
görmek; bir kaç dakika önce sohbet etti¤iniz yoldaﬂ›n›z› vuruldu¤u yerden ç›karmaya çal›ﬂmak; çat›ﬂma
d›ﬂ› bir alanda haberleri
seyrederken, patlayan silahlar›n sesi bask›n gelmesin diye, televizyonun sesini
açmak; ya da belki her ﬂeyi
imha etmek için yak›lm›ﬂ
ateﬂe ataca¤›n›z bir mektu-

Yeni bombalar
getirdiler.
Deldikleri ko¤uﬂun tavan›ndan
kad›n tutsaklar›n
üzerine att›lar.
Katliamc›lar›n korkular› o kadar
büyüktü ki, devrimcilerin cesetlerini dahi b›rakmak istemiyorlard›.
Bir bombay› ilk kez kad›nlar ko¤uﬂunda 6 kad›n tutsa¤› diri diri
yakmak için kulland›lar. Bu bombalar› iﬂbirlikçi katliamc›lara veren emperyalistlerdir. IMF’dir,
Dünya Bankas›’d›r.

Çünkü o ko¤uﬂta yakt›klar› Özlem Ercan, Nilüfer Alcan, Yazgülü
Güder Öztürk, ﬁefinur Tezgel,
Seyhan Do¤an, Gülser Tuzcu emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ›
savaﬂt›klar› için tutsak düﬂmüﬂlerdi. Amerika’n›n Ortado¤u’da, Asya’da, Afrika’da, Latin
Amerika’daki sömürüsüne, karﬂ›
mücadele ettiler. Halklara çektirdikleri ac›n›n hesab›n› sormak için
Amerikan ajanlar›n› peﬂinde oldular.
Onlar, Amerikan elçili¤ine karﬂ› eylem haz›rl›¤› içinde katledilen
Selçuk Akgün ve Sad›k Mamati’nin yoldaﬂlar›yd›. Onlar emperyalizmin sömürüsüne karﬂ› antiemperyalizmin bayraktar›yd›lar.
Barikat›n bu cephesinde direnen
yoksul gecekondulular vard›. Proletarya vard›. Köylüler, memurlar, esnaflar, ayd›nlar, temizlikçi kad›nlar,
iﬂsizler... halk vard›.

28

bu bir köﬂede yeniden okumak; bir dinlenme an›nda, gitar› akordsuz çalmamak için 'la' düdü¤ünü aramak; havaland›rmadaki kuﬂ kafesine süzülüp bo¤ulmas›nlar diye
kuﬂlar› salmak; duman›n
içinden gelmiﬂ, yüzü kapkara olmuﬂ bir yoldaﬂ›n›za
gülmek ve o 'ne gülüyorsunuz, anlamad›m ki' dedikçe
kahkahay› basmak...
Evet, barikat ard›nda
direniﬂe odakl› ola¤an ve
ola¤anüstü bir yaﬂam vard›.
Nüktelerle bezeli sohbetler
ediliyor, türküler söyleniyor, h›nçla barikata koﬂuluyor, yaral›lar taﬂ›n›yordu.
Barikat›n ard›nda biz vard›k.”
(Can›m Feda, syf: 365)

Sadece kendileri de¤ildi direniﬂleri. Sadece kendi yoldaﬂlar›, kendi
vatanlar›, kendi halklar› için de¤ildi. Bütün dünya halklar› için direniyorlard›. Tarihe düﬂmüﬂ bütün direniﬂçiler için direniyorlard›. Bütün
ezilenler için, bütün mazlumlar için
direniyorlard›. Ko¤uﬂlarda kiminde
300-400 kiﬂi, kiminde 50-60, kiminde sadece iki kiﬂilerdi. Karﬂ›lar›nda binlerce asker ve iﬂbirlikçi oligarﬂisinden Amerika’s›na, Avrupa’s›na bütün emperyalistlerden
oluﬂan katliamc›lar koalisyonu. Fakat barikatlarda görünen direniﬂlerin rakamlar›yd› bunlar. Daha yak›ndan bakarsan›z barikat›n direnenler cephesine Spartaküsler’den
Bedreddinler’e tarih boyunca direnenler, Marks, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Ho Amca, Che ve tüm
dünya devrim önderleri onlarlayd›.
Mahirler’den Sinanlar’a, Sabolar’a,
tüm yoldaﬂlar› onlarlayd›. Dünyan›n dört bir yan›nda zulme karﬂ› teslim olmay›p direnenler onlarlayd›.
Hiçbir hapishanede tutsaklar görünen rakamlardan ibaret de¤ildi.
Emperyalistlerden ve iﬂbirlikçilerinden oluﬂan katliamc›lar koalisyonu onlar›n karﬂ›s›nda bir avuçtu.
(Sürec ek)

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

19-22 Aral›k ﬁehit Aileleri ‹çin

ADALET ‹ST‹YORUZ!
RÖPORTAJ
Müslüm
GÜDER
Yazgülü
Güder
Öztürk’ün
a¤abeyi
(Yaﬂ: 52)
“Biz de o adaletten
isterdik.”
1) 19 Aral›k katliam›nda gözümüzün önünde çocuklar›m›z›n
katledildi¤ine ﬂahit olduk. Bu
dünyay›n›n hiçbir yerinde görülmemiﬂ, yaﬂanmam›ﬂt›r.
2) Bize bu zulmü yaﬂatanlar sizin çocuklar›n›z› aynen sizin önünüzde katletselerdi sizler hangi
adaleti uygulard›n›z? Biz de o
adaletten isterdik.
Bugüne kadar katliamlarda
dökülen kanlar›n art›k katliamc›lar taraf›ndan dökülmemesi için
hak edilen cezaya çarpt›r›lmas›n›
istiyoruz.
Benim ailemde ﬂu ana kadar 4
tane çocu¤um katledildi¤i halde
hiçbirinin faili sorgulan›p yarg›lanmam›ﬂt›r. Biz biliyoruz ki, bu
sistemde katliamlar›n, katledenlerin yarg›lanma aﬂamas› zaman
aﬂ›m›na u¤rat›larak bu davalar
aç›kta b›rak›l›yor. Biz inanmasak
d a b u d a v a l a r ›n s o n u ç l a n m a s › n ›
istiyor u z.

Mevlüde
ÖZTÜRK
‹r fan Or takç›’n›n
k›zkardeﬂi
(Yaﬂ: 38)

“Adalet sistemlerine
kendileri güvenmiyorlar.
Han gi adaleti
sa ¤ l a y a ca kl a r ki ? ”
1) Hesab›n›n sorulmas›n› istiyoruz. Adaleti kimden isteyece¤iz? Daha gençken haks›z yere,
olmad›¤› bir olaydan dolay› iﬂkence gördü, arkas›ndan tutukland›. Bu da yetmedi, sürgün edildi. Bu yetmedi, adalet istedi¤i için
katledildi.
2) Mahkeme heyetinin korkular› vard›r. Kendi adalet sistemlerine kendileri güvenmiyorlar.
Hangi adaleti sa¤layacaklar ki?

yaﬂamalar›n› istiyoruz.
Katliam›n baﬂ sorumlular›ndan
dönemin Adalet Bakan› S a m i
Türk ç›kt›¤› televizyon program›nda konuﬂam›yor. Bu katliam›
nas›l sahiplenebilirler ki? Devlet
aç›kça kendi tutsaklar›n› sa¤ bir
ﬂekilde alabilecekken onlar› öldürmeyi seçti. Bu zaten Ecevit taraf›ndan ‘Bu iﬂ bu akﬂam bitecek’
sözleriyle do¤ruland›.
2) Mahkeme heyetine diyeceklerimiz katliama sebep olanlar›n yarg›lan›p onlar› haketti¤i cezaya çarpt›rmalar›n› istiyoruz.

Bugün bu katliam›n içinde yarg› da vard›. Do¤all›¤›yla adalet olmayan yerde katilleri de korurlar.

Say›: 245

Yürüyüﬂ

R ö p o r t a j s o r u la r ›:
1) 23 Kas›m'da mahkeme salonunda katillere ne söylemek
isterdiniz?
2) 23 Kas›m'da Mahkeme salonunda mahkeme heyetine ne
söylemek isterdiniz?
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Mehmet YILMAZ
Müﬂe r re f Y I L M A Z
Mus taf a Y›lmaz’›n Anne ve
B ab a s›

“Neden yap t›lar?”
M e r al
O RTAKÇI
‹ r fan
O r ta k ç›’ n › n
k›z ka r d e ﬂi
(Yaﬂ: 30)

“Devlet
aç›kça
kendi tut sa ¤›n› öldür d ü ”
1) Katiller için ne diyebiliriz ki?
Onlar için ne söylersek yetmez.
Bizim yaﬂad›klar›m›z› onlar›n da

1) Ben çocu¤umu öldüren insanlar›n cezaland›r›lmas›n› istiyorum. Sonuç ç›k›ncaya kadar davac›y›m. Çocu¤umuz cezas› varsa
da yoksa da dört duvar aras›ndayd›. Neden katliam yapt›lar?
Öldürmeden alabilirlerdi.
2) Cezaland›r›lmalar›n›, cezalar›n› çekmelerini istiyoruz. Bir
anda yok ettiler. Gözümüzün
önünde katlettiler çocuklar›m›z›.
Bu hükümetin parma¤›yla oldu. Her ﬂeyin sorumlusu onlard›r.
Ç o c u ¤ u m u n h a k k › n › a r › y o r um.
‹çim yan›yor. 9 hafta hastanede
yatt›m ben.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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DEVR‹M ‹ ç‹n

DEVR‹MC‹ O KUL

ne gerçekleri koyaca¤›z.
Burjuvazinin
düzeni yalan üzerine kuruludur. Sömürü ve ya¤may›
gizlerken, düzenini yalanlarla meﬂrulaﬂt›r›r. Burjuvazi, halka yalan söylemeyi, aldatmay›, tarihsel gerçekleri tersyüz etmeyi b i r p o l i t i ka o l a ra k sürdürmektedir.
Hitler’in iktidar› ele geçirdi¤i
Almanya’da faﬂistler, “ y a l a n v e
k o m p l o b a k a n l › ¤ › ” diyebilece¤imiz “ P r o p a g a n d a B a k a n l › ¤ › ” n›
boﬂuna kurmad›lar. Bugün Amerikan emperyalizmi de yalanlar› için
milyonlarca dolar harcamaktad›r.
Yüzlerce televizyon kanal›ndan,
radyo istasyonundan, binlerce gaze-

Ders: P ro p a g a n d a d a
Israr

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

Sevgili arkadaﬂlar merhaba.
Devrimci Okul’da bugünkü dersimizde “ P ro p a g a n d a d a › s r a r ” konusunu ele alaca¤›z. Propaganda faaliyetinde ›srarl› olmad›¤›m›zda
mücadelemizi ve gerçekleri anlatmakta neden yetersiz kald›¤›m›z›
konuﬂaca¤›z.
Düzenin propaganda araçlar›ndan günün her saati dökülen yalanlarla halk›n zehirlendi¤i, düzenin
halk› her tür propaganda arac›yla
kuﬂatt›¤› hesaba kat›lacak olursa,
konumuzun da önemi daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Sürdürdü¤ümüz mücadelede hakl› olman›n tek baﬂ›na
yetmedi¤ini hepimiz biliyoruz. Kendimizi, ne istedi¤imizi, ne için mücadele etti¤imizi anlatamazsak, düzen bizi karalayarak halk› aldatmaya devam edecektir. Düzen
neredeyse 40 y›ld›r ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist bir ülke
için mücadele eden bizleri,
“aa n a r ﬂ i s t”, “tt e r ö r i s t” olarak
anlatmakta, bizleri karalamaktad›rlar.

da¤›t›lan bildirilerden
i b a re t d e ¤ i l d i r
Halka mahallemizde yaﬂanan
yozlaﬂmay› anlat›rken, gidip bir kaç
kahvede konuﬂma yapmak, esnaflar›n bir k›sm›n› dolaﬂmak ya da bir
iki kez bildiri da¤›t›p, sonra da yapt›klar›m›z› yeterli görerek oligarﬂinin yozlaﬂt›rma politikas›n› teﬂhir
edemeyiz. Ya da en az›ndan bunlarla tek baﬂ›na halk› harekete geçiremeyiz.
Nas›l olsa “ b i l d i r i d a ¤ › t t › k ” ,
“kahve konuﬂmas› yapt›k”, “afiﬂ
a s t › k ” deyip yap›lanlar› yeterli görmeyece¤iz. Da¤›tt›¤›m›z bir bildirinin elbette etkisi vard›r. Ancak sorunun anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan yeterli
de¤ildir.
Bizim bir bildiri ile ulaﬂmaya çal›ﬂt›¤›m›z halk›, düzen okulu,
bas›n›, televizyon kanallar›,
düzen partileri, radyolar› ile
24 saat yalan bombard›man›na tutmaktad›r.
Nas›l olsa, “ h a l k › n h a b e r i v a r ”, “ h a l k d a g ö r ü y o r ”
diyemeyiz. Böyle demek,
halk›n aldat›lmas›na, oyalanmas›na seyirci kalmakt›r. ‹radi davranmamakt›r. Halktan
uzak durmakt›r.
Oligarﬂi, halkla ba¤›m›z›
koparmak için komplolar örgütlüyor, sald›r›yor, tutukluyor. Bizse süreklileﬂen propagandam›z ile
halka gerçekleri anlatmaya devam
etmek durumunday›z.
Düzenin halka karﬂ› sürdürdü¤ü
politikalara karﬂ› mücadele etmek
ve sonuç almak istiyorsak, soruna
yasak savma anlay›ﬂ›yla yaklaﬂamay›z. Biz halk› örgütlemek istiyorsak, her ﬂeyde ›srar edece¤iz.
Bulundu¤umuz yörede halk›n
ulaﬂ›m sorunu, yol sorunu olabilir,
gecekondu bölgesidir y›k›mlarla ilgili sorunlar olabilir. Halk daha önce devletin sald›r›lar›na u¤ram›ﬂ
olabilir. K›sacas›, sorun neyse o talebi sahiplenecek ama “ b i r s ü re
sonra unutmayaca¤›z”.

Propagandada
ısrar, halkı
örgütlemekte
ısrardır

 Gerçek ve yalan›n
mücadelesi sürüyor
Gerçek ve yalan›n mücadelesi,
bitmek bilmeyen bir mücadeledir.
Yüzlerce, binlerce tekrar› gerektirir.
Gerçeklerin galip gelmesini istiyorsak, hiç ara vermeden, belki yüzlerce, binlerce kez gerçekleri ›srarla
anlataca¤›z.
Hem de hiç durmadan. Yapmam›z gerekenleri “aama...”larla baﬂlayan cümlelere kurban etmeden, ›srar›m›z› sürdürece¤iz.
Görevimizin özeti ﬂudur: Oligarﬂinin yalanlar›n› aç›¤a ç›kar›p, yeri-
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teden yayd›¤› yalanlarla dünya
halklar›n› 24 saat boyunca zehirlemektedirler. Ve bunu aral›ks›z on
y›llard›r sürdürüyorlar.
Faﬂist iktidarlar, halka karﬂ› faﬂist terörü sürdürürken, bir yandan
da gerçekleri çarp›tarak, beyinleri
yalanlarla doldurmaktad›r. Faﬂizm
varl›¤›n› faﬂist teröre ve demagojiye
borçludur.
AKP’nin yalanlar›n› gözönüne
getirelim. Halk› yalanlarla nas›l aldatt›klar› bir s›r de¤ildir. “Yoksul lukla, rüﬂvetle mücadele” için geldiklerini söyleyip halk› aldatt›lar.
Oysa iktidarlar›nda yolsuzluk da,
yoksulluk da alabildi¤ine artt›.
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Sürdürülen genel kampanyalar ile
yetinmemek, bulunduğumuz
alanın kendine özgü, yerel
sorunlarını sürekli gündemde
tutarak, onları dile getirmek,
onun üzerine propaganda faaliyeti
yürütmek mücadeleyi
geliştirecektir.

Mahalle halk› daha
önce bir katliam m› yaﬂam›ﬂ, “ y a p › l a c a k l a r y a p›ld›” diye düﬂünmeyecek, noktay› koymayaca¤›z. Örne¤in mahalleye
yönelik bask›lar m› yaﬂan›yor, bu geliﬂmeleri katliam sald›r›s› ile birleﬂtirerek, bildiri haz›rlay›p
da¤›taca¤›z. Katliamla ilgili yeni bir geliﬂme mi oldu, hemen
yeni bir teﬂhir kampanyas› yapaca¤›z. Israrla anlatmaya, bir daha, bir
daha anlatmaya hatta b›kmadan, defalarca anlatmaya devam edece¤iz... Gerçekle yalan›n k›yas›ya mücadelesinde ›srar›m›z gerçekleri hakim k›lacakt›r.
Halk›n ulaﬂ›m sorunu mu var?
Kampanya açt›k, yapt›k, bitirdik.
Peki sonra ne olacak? Kampanya
yapt›k diye o sorunu, bu konudaki
çal›ﬂmalar›m›z›, propagandam›z›
bir kenara m› b›rakaca¤›z?

 P ro p a g a n d a d a › s r a r
halk›n taleplerini
savunmada ›srard›r
Gerçek ile yalan aras›nda süren
savaﬂ, asl›nda halk ile oligarﬂi aras›nda süren savaﬂ›n somut bir biçimidir.
Halk› örgütlemekte, halka gerçekleri anlatmakta iddial› olmak,
halk›n tüm taleplerini sahiplenmekten geçmektedir. Halk›n irili ufakl›
taleplerine sahip ç›kmak, propaganday› bunun üzerine kurmak, ›srarl›
olmak baﬂl›ca yöntemimiz olmal›d›r.
Sürdürülen genel kampanyalar
ile yetinmemek, bulundu¤umuz alan›n kendine özgü, yerel sorunlar›n›
sürekli gündemde tutarak, onlar› dile getirmek, onun üzerine propaganda faaliyeti yürütmek mücadeleyi geliﬂtirecektir.
Alan›m›za yönelik polis sald›r›lar› karﬂ›s›nda, kap› kap›, ev ev, polisin sald›r›lar›n› anlatan sistemli bir
çal›ﬂma, sistemli bir propaganda faaliyeti pekala sürdürebiliriz. Bunun

için önümüzde hiçbir engel yoktur.
Bunun için afiﬂler haz›rlayabilir,
çarp›c› cümleler ile polis sald›r›lar›n› teﬂhir edebiliriz. Halk›n kafas›ndaki ﬂu sorunun cevab›n› vermeliyiz, “ p o l i s n i y e s a l d › r › y o r? N e
yapmaya çal›ﬂ›yor?”
Polisin sald›r›lar›n›, polisin kim
ve ne için varoldu¤unu anlatan bir
teﬂhire ve hakl›l›¤›m›z› anlatt›¤›m›z
propaganda faaliyetine dönüﬂtürebiliriz. Geliﬂmelerin arkas›ndan sürüklenmek yerine, iradi davran›p
karﬂ› sald›r›ya geçebiliriz.
Polis, komplolar örgütlüyor, tutuklamalar yap›yor, arkas›ndan da
tutuklatt›¤› insanlar›n evlerine yüzsüzce gidip, papaz rolü oynuyor.
Propagandam›zla, teﬂhirimizle, polisi bunu yapamaz hale getirmeliyiz.
Yine yerel sorunlar› iﬂlerken ya
da bir konuyu anlat›rken propagandam›z olabildi¤ince aç›k, anlaﬂ›l›r
olmal›d›r. Örne¤in hepimiz biliyoruz ki, AKP sa¤l›¤› paral› hale getirmeye çal›ﬂ›yor.
Ama AKP bunu gizliyor. Yalanlarla Aile Hekimli¤i’nin halk›n yarar›na bir düzenleme oldu¤unu anlat›yor. AKP’nin sa¤l›k politikalar›n› anlaﬂ›l›r ve somut bir ﬂekilde her
alanda teﬂhir etmekten geri kalmamal›y›z. Onlar hergün bu politikalar›n›n propagandas›n› yap›yor, biz de
karﬂ› propaganday› süreklileﬂtirmeliyiz.

 P ro p a g a n d a d a › s r a r
ideolojik mücadelede ›srard›r
19 A r a l › k katliam›n›n yaﬂand›¤›
günleri gözümüzün önüne getirelim.
20 Aral›k 2000 gününün Türkiye-

si’ni düﬂünün... 19 Aral›k’a dair yalanlar›n
manﬂet oldu¤u günleri
düﬂünün. Hücreleri “birey özgürlü¤ü” ad›na savunlar›n ekranlarda konuﬂtu¤u günleri düﬂünün. “ Tu t u k l u l a r b i r b ir i n i y a k t › ” yalanlar›n›
bir kez daha hat›rlayal›m. Hem katlettiler, hem
de ahlaks›zca tutsaklar› suçlad›lar.
Ve bugüne bakal›m...
10 y›l sonraki tabloyu, bugünü
katliam sald›r›lar›n›n yap›ld›¤› o
günler ile k›yaslay›n!
Yürüyüﬂ Dergisi’nin Bayrampaﬂa ve 19 Aral›k yaz›lar›nda da okuyaca¤›n›z gibi 19 Aral›k’ta katliam
emirleri verenler, “ d a h a a z t u t s a k
katlettikleri için üzülenler”, bugün
katliam›n sorumlulu¤unu bir baﬂkas›n›n üstüne atmakla meﬂguller.
Di¤er yandan ise, 19 Aral›k katliam›n›, tecriti savunmuﬂ olanlar, parça parça, ad›m ad›m o düﬂüncelerini
savunamaz bir noktaya geldiler. O
gün birey özgürlü¤ü ad›na hücreleri
savunanlar, bugün savunamaz durumdad›rlar. Bugün burjuva bas›nyay›n da dahil olmak üzere 19 Aral›k katliam›n›, t e c r i t h ü c relerini
savunanlar›n say›s› belki de bir elin
parmaklar›n› geçmeyecek kadard›r.
AKP iktidar›n›n d›ﬂ›nda neredeyse tecriti savunan kimse kalmad›. Kuﬂkusuz bu duruma kendili¤inden gelinmedi. 19 Aral›k’› ve tecriti
savunanlar, “ vic da n muha se bes i ”
yap›p, gerçekleri kendi baﬂlar›na
görmediler.
Tersine gelinen sonuçta bizim
10 y›ld›r sürdürdü¤ümüz mücadele
miz, emeklerimiz, gerçekleri anlatma konusunda ›srar›m›z vard›r. Ony›ld›r b›kmadan, usanmadan gerçekleri anlatt›k hep.
Sürdürdü¤ümüz teﬂhirle, yürüttü¤ümüz ›srarl› propaganda ile kimseyi diri diri yak›lmalar› savunamaz
hale getirmemizin sonucudur.
10 y›l boyunca, tek baﬂ›na da
kalsak, tecriti anlatma çabam›zdan,
tecriti anlatma ›srar›m›zdan tek bir
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“ Y o k ”lara, “ o l m a z ”lara teslim
olmadık. “ K o ş u l l a r e l v e r i ş s i z ”
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gün olsun vazgeçmedik.
güvenle savunulmuﬂtur.
diye düşünmedik.
“ Ö z g ü r b i r ey” ad›na,
Tek bir gün olsun tecrit
“ ö r g ü t e ” yönelik yanl›ﬂ
gerçe¤ini atlamad›k. Hep
Böyle düşünseydik,
propagandam›z› zenginleﬂdüﬂüncelerle, tecrit hücretek adım atamazdık.
tirerek anlatt›k tecriti.
lerini meﬂrulaﬂt›ran ayd›nlarla b›kmadan usanmadan
Tecrit adım adım yerleşirken
F Tipi hapishaneleri,
tart›ﬂ›lm›ﬂ, onlara gerçektecriti duymayan kalmas›n
biz “ s e y i r c i ” durumuna düşerdik.
ler gösterilmeye çal›ﬂ›ldiye hareket ettik. Oligarm›ﬂt›r.
ﬂinin tecrit politikas›n› en
Sürdürülen ideolojik
zor dönemlerde bile teﬂhirolmad›k. “ K o ﬂ u l l a r elveriﬂsiz” dimücadelenin
bir aya¤›n› da, yaﬂam
den vazgeçmedik. Bugün e¤er F Tiye düﬂünmedik. Böyle düﬂünseydik,
ve ölüm üzerine tart›ﬂmalar oluﬂtupi hapishaneler, tecrit biliniyorsa,
elimiz-kolumuz ba¤l› kal›r, tek
ruyordu; bu konuda da bir külliyet
oligarﬂi halka tecriti kabul ettiremead›m atamazd›k. Tecrit ad›m ad›m
konuldu ortaya. “Ay d › n l a r l a Ta rdiyse bunda durmaks›z›n sürdürdüyerleﬂirken biz “seyirci” durumuna
t › ﬂ m a l a r ” kitab› okundu¤unda ide¤ümüz propaganda ve teﬂhirin, müdüﬂerdik.
olojik zenginlik ve güçlülük bir kez
cadelenin etkisini görmek gerekir.
“ o l m a z ” lara,
Devrimcilik,
daha görülecektir. Ama bizim buraTek baﬂ›na kald›¤›m›z, kuﬂat›ld›“ y o k ”lara teslim olmak de¤ildir.
da as›l dikkat çekmek istedi¤imiz,
¤›m›z o koﬂullarda, tecrite karﬂ› sürDevrimcilik yak›nmak, çaresizlik
bu kitab›n as›l olarak ideolojik müdürdü¤ümüz mücadelenin anlam›n›
de¤ildir. Tersine, devrimcilik yokcadelede gösterilen ›srar›n, kararl›yeterince kavrayamayanlar, “niye
tan varetmek, s›f›rdan bir çok ﬂeyi
l›¤›n ifadesi oluﬂudur. Bu dersimiz
b u k a d a r çok tecriti yaz›yorsu kurmakt›r.
aç›s›ndan özellikle o yönünü görn u z ” serzeniﬂlerinde bulundular.
Bu durumu kitle çal›ﬂmas› yürütmeliyiz.
Ancak bu yanl›ﬂ bir kavray›ﬂt›. O
tü¤ümüz hemen hemen her yerde
dönem süren çat›ﬂma tecrit üzerinyaﬂam›yor muyuz? Elimizde buluden yürüyordu. O nedenle “ o k a d a r
nan çok büyük olanaklarla de¤il, s›P ro p a g a n d a d a › s r a r,
çok” yazd›k, tart›ﬂt›k.
n›rl› olanaklarla sürdürüyoruz mühalk› kazanmada ›srard›r
cadeleyi.
Sonuç ortadad›r. Tarihi, “Tecrit
O süreçteki çarp›k düﬂünceleri
gündemimiz de¤il” diyenler de¤il,
‹ﬂte koﬂullara teslim olmad›¤›savunan ayd›nlar›m›za do¤rudan
her alanda eylemle, ideolojisiyle,
m›z için propaganda da, sürdürdümektuplar yaz›lm›ﬂ, do¤rudan onpropagandas›yla tecrite karﬂ› mü¤ümüz ideolojik mücadelede etkili
larla kiﬂisel olarak tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
cadele edenler yazd›.
olabildik. Bugüne bu araçlar› kullaSözü edilen süreç tam da, gerçek
narak, kendimize, ideolojimize gük›yas›ya çat›ﬂt›¤› bir süile
yalan›n
venerek böyle geldik.
P ro p a g a n d a d a › s r a r,
reçtir. Yalanlarla büyük direniﬂ kaBüyük Direniﬂ kitap dizisinde
ralanmaya, yarat›lan kitlesel kahragerçeklerde ›srard›r
yeni ç›kan “Ay d › n l a r l a Ta r t › ﬂ m a manl›¤›n halk› etkilemesinin önüne
l a r ” kitab›na bak›n! Kitap hem bir
10 y›l boyunca sürdürdü¤ümüz
geçilmeye çal›ﬂ›ld›¤› bir süreçtir.
dönemin belgesi, hem tan›¤›d›r.
teﬂhiri, propaganday›, bilindi¤i gibi
Gerçekler o nedenle her araçla, ›sAma ayn› zamanda da nas›l bir ideen zor koﬂullarda sürdürdük. Hat›rrarla savunulmuﬂtur.
olojik mücadele sürdürüldü¤ünün
layal›m o aylar›, y›llar›... Direniﬂin
Nitekim halka do¤rular› anlatbelgesidir.
peﬂ peﬂe ﬂehitler verdi¤i dönemlermak,
propagandada ›srar etmek hede, burjuva bas›n, hatta sol bas›n,
Yanl›ﬂlar›n, çarp›k düﬂüncelerin
men
sadece
bizim tart›ﬂt›¤›m›z bir
ﬂehit haberlerini bile vermedi. F Tibirbirini izledi¤i, süren çat›ﬂmada
konu olmam›ﬂt›r. Propaganda konupi hapishanelerde süren sald›r› ve
ayd›nlar›n bir k›sm›n›n, birey özsu her devrimin sorunu olmuﬂtur.
bask›lar›n “haber de¤eri” yoktu.
gürlü¤ü ad›na tecrit hücrelerini
Tecrite karﬂ› yapt›¤›m›z eylemler
Mesela Çin devrimci süreci bu aç›“ o d a ” diye savundu¤u, örgütlerin
sansürleniyor, tecriti anlatma çabadan ö¤reticidir.
“ ö c ü ” olarak gösterildi¤i koﬂullarda
m›z yok say›l›yordu.
sürdürülen ideolojik mücadele, son
Çin halk› emperyalistler taraf›nderece ö¤reticidir. Nas›l ayn› konuElimizin alt›nda, sesimizi duyudan y›llarca uyuﬂturucu ile afyonla
lar›n, gerekti¤inde tekrar tekrar anracak ne radyo, televizyon kanallazehirlendi. Yoksulluktan ve açl›ktan
lat›ld›¤›n› görebilirsiniz orada.
r›, ne gazeteler vard›. Bunlar yok dik›r›lan Çin halk›na emperyalistler
ye tecrite ve zulme karﬂ› sürdürdüsadece afyon sundu. Böylece halk›
Her sat›r› çarp›k düﬂüncelerle
¤ümüz teﬂhiri bir kenara b›rakamazuyuﬂturacak, direniﬂi engelleyecek,
hesaplaﬂan kitap, ideolojik olarak
d›k.
emperyalist iﬂgali kal›c› hale getirehakl›l›¤›n da belgesidir. O koﬂullar
“Yo k ”lara, “ o l m a z ”lara teslim
da devrimci düﬂünceler büyük bir
ceklerdi.
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“ B i l d i r i d a ğ ı t t ı k ”, “ a ç ı k l a m a
y a p t ı k ” diyerek, yapılanlarla

Okur-yazar olanlar›n saçok söz vard›r.
y›s›n›n s›n›rl› oldu¤u Çin’de
Bu tart›ﬂmay› o yan›yyetinmemeliyiz. Her yeni
devrimciler, emperyalizme
la geliﬂtirebilir, zenginleﬂgelişmede, bildiri yazmalı,
karﬂ› kurtuluﬂ savaﬂ› örgüttirebiliriz de. Ancak unutlerken çok çeﬂitli araçlarla
mamam›z gereken genel
pul yapmalı, afiş asmalı,
propaganda faaliyeti yürütbaﬂl›klar› bir kez de alt alkulaktan kulağa anlatmalıyız.
tüler. Örne¤in, Çin’de köyta s›ralamak gerekirse;
leri, kasabalar›, ﬂehirleri ge- Hangi alanda, hangi
zen, tiyatro oyunlar› oynabirimde olursak olal›m,
leri, sald›rmakta, karalamakta 14 y›l
yan, daha çok Çin tarihinin kahramutlaka düzenli, ›srarl› bir propaboyunca adeta birbirleriyle yar›ﬂt›manlar›n› oyunlarda canland›ran
ganda faaliyeti sürdürmek zorundalar. Eylemin içini boﬂaltmak için
gezgin tiyatro gruplar› vard›.
y›z. Gerek merkezi yürütülen kamkomplo teorileri ürettiler. Eyleme
Devrimciler, okuma-yazma bilpanyalarda, gerekse yerel ve alan›Japon tekellerini kar›ﬂt›rmaktan tumeyen, yoksulluktan baﬂ›n› kald›ram›za iliﬂkin yürüttü¤ümüz kampantunda, akla hayale gelmedik ne kamayan köylülere gezici tiyatro
yalarda propagandam›z sürekli bir
dar saçmal›k varsa hepsini yazd›lar,
gruplar› ile gittiler. Oyunlarda
hal alabilmelidir.
karalama haberler ürettiler.
Çin’in tarihi kahramanlar›ndan yola
- Propaganda o alan›n çal›ﬂmala14 y›ld›r burjuvazinin kiral›k kaç›karak, ülkedeki iﬂgali anlatt›lar.
r› içinde yerleﬂmeli, bunun için saKurtuluﬂ düﬂüncesini, iﬂgale karﬂ›
lemlerince sürdürülen sald›r›lara
dece kampanya dönemlerini bekmücadeleyi iﬂlediler.
karﬂ›n devrimci hareket gerçekleri
lenmemelidir.
aç›klamaktan bir gün olsun geri
Ülkeyi bir boydan bir boya böy- Geliﬂmeleri izlemeli, her yeni
durmad›. Israrla karalamalara cele onlarca gezici tiyatro gruplar› ile
geliﬂmeyi, propagandam›z› zenginvaplar verdi, eylemi savundu.
gezerek, gittikleri her yere mücadeleﬂtirece¤imiz bir zemin olarak deleyi ve düﬂmana karﬂ› savaﬂ›n zoÖzellikle bu sald›r›lar nedeniyle
¤erlendirmeliyiz,
runlu oldu¤u düﬂüncesini taﬂ›d›lar.
solda etkilenen ve çarp›k düﬂünce- “ B i l d i r i d a ¤ › t t › k ”, “ a ç › k l a m a
Kurtuluﬂun propagandas›n› yapt›lar.
ler savunan kesimlere karﬂ›da idey a p t › k ” diyerek, yap›lanlarla yetinolojik mücadele sürdürüldü.
“ H a l k o k u m a - y a z m a b i l m i y o r,
memeli, propaganday› yaﬂam›n içinas› l anlataca¤›z?” demediler. DüTüm bu geliﬂmeler için
ne yayabilmeliyiz. Israrla, bir konuﬂünün, radyo yok, televizyon yok,
“Gökdelenleri Sarsan Kurﬂun,
da her yeni geliﬂmede, bildiri yazgazete ise herkes okuyam›yor. DaSabanc› Eylemi” kitab›na bakmak
mal›, pul yapmal›, afiﬂ asmal›, ev¤›n›k, yoksul yüzlerce köy. Cehalet
yeterlidir. Orada nas›l bir ideolojik
den eve, kiﬂiden kiﬂiye, kulaktan
ve ön yarg›lara terkedilmiﬂ milyonmücadele sürdürüldü¤ünü görürüz.
kula¤a anlatmal›y›z.
larca köylü...
Asl›nda temel sorun, yürüttü¤ü- Halk›n anlayabilece¤i, kafas›n‹ﬂte Çin devrimcileri afyon kullamüz propaganday› nas›l ele ald›¤›daki sorulara cevap bulacak tarzda,
nan yoksul köylüleri onlar›n anlayam›z ile ilgilidir. Propagandam›z›n
k›sa, vurgulu, somut anlat›mlarla bir
ca¤› bir dil ile konuﬂarak ikna edip,
temelini, sonuç alma üzerine kurkonuyu anlatmal›y›z. Laf› uzatmaonlarca propaganda arac› ile ›srarla
mal›y›z. Böyle düﬂündü¤ümüzde
dan anlatmal›y›z. Sayfalar dolusu
anlatarak devrime kazand›rd›lar.
daha iddial›, daha yarat›c› olaca¤›bildiriyi hiç kimsenin okumayaca¤›,
Devrime kazand›rd›klar› köylüler ile
m›z, sonuç alaca¤›m›z kesindir.
bunun yararl› olmayaca¤› aç›kt›r.
bir halk savaﬂ› ortaya ç›kard›lar.
Emek vermeden, ›srarl› olmadan
- Propaganday› ciddiye almal›y›z.
sonuç alamayaca¤›m›z kesindir.
Gerekirse en küçük bir sorun için seKald› ki, propaganda da ›srar, sonuç
ferber olmal›y›z. Propagandam›z›,
P ro p a g a n d a d a › s r a r,
almada ›srard›r.
büyük sorun-küçük sorunu ayr›m›
sonuç almada ›srard›r
yaparak sürdürmeyiz. Bizim için
Devrimci hareketin, tekelci serher ﬂey mücadeleyi geliﬂtirmek için,
P ro p a g a n d a d a › s r a r,
mayenin beyni olan Sabanc›lar’a
propagandam›z için bir nedendir.
iddial› olmakta, mücadeleyi
yönelik eylemini tekelci burjuvazi,
- Propaganday›, gerçek ile yala14 y›ld›r hazmedemedi. Her f›rsatta
büyütmekte ›srard›r
n›n savaﬂ›n›n ayn› zamanda ideolodüﬂmanl›¤›n› göstererek, sald›rd›.
jik bir savaﬂ oldu¤unu unutmadan,
Buraya kadar propagandada ›sEyleme kesintisiz bir biçimde
ele almal› ve sürdürmeliyiz.
rar etmeyi bir çok aç›dan de¤erlenideolojik olarak sald›r›ld›.
dirdik. Herhalde, propagandada ›sSevgili arkadaﬂlar, dersimizi buDevrimci hareket, eylemi nedenrar etmeyelim diyen ç›kmayacakt›r.
rada noktal›yoruz. Haftaya yeni bir
lerini aç›klayarak üstlenmesine karkonuda buluﬂmak üzere ﬂimdilik
Hatta bu konuya iliﬂkin olarak vereﬂ›n, egemen s›n›flar›n çeﬂitli kesimhoﬂçakal›n.
bilece¤imiz örnek, söylenecek daha
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Halkevcilere

Devrimcili¤i dedikodu, kendine güvensizlik, mu¤lakl›k çürütür

Aç›kl›k, cesaret ve dürüstlük büyütür
Ankara’da Dikmen Vadi Mahallesi, devletin baﬂta y›k›m olmak
üzere bir çok tehdidiyle karﬂ› karﬂ›ya olan bir gecekondu mahallesidir. “Kentsel Dönüﬂüm” sald›r›s›
püskürtülemedi¤inden önemli bir
k›sm› y›k›lm›ﬂt›r. Halk Cephesi y›llard›r bu bölgede yoksul halk› örgütlemeye, halk›n baﬂta bar›nma
hakk› olmak üzere haklar› ve özgürlüklerini savunmaya yönelik bir
çal›ﬂma yürütüyor. Bu mücadelede, her zaman her yerde olabilece¤i gibi, Dikmen Vadi’de de oligarﬂinin sald›r›lar›na maruz kal›n›r;
bölgedeki çal›ﬂmalarda çeﬂitli kesintiler yaﬂand›.

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

2009 sonlar›ndan itibaren Halk
Cepheliler bu mahallede tekrar çal›ﬂmalar›n› baﬂlat›rlar. Bu arada mahallede, bar›nma hakk› mücadelesi
gerilemiﬂ, büyük bir ço¤unluk belediyeyle anlaﬂma yapm›ﬂ, arazilerini
TOK‹’ye vermiﬂtir. TOK‹ geçen sürede verdi¤i sözleri dahi tutmam›ﬂ,
mahalle sakinlerini ma¤dur etmiﬂtir. Belediye’yle anlaﬂma yapanlar
buna piﬂman olmuﬂlard›r. Halk
Cephesi evini y›kt›rmayan›n da,
y›kt›r›p hatas›n› anlayan›n da mücadelesini sahiplenir.
Dikmen Vadi Mahallesi’nde
çal›ﬂma yapan baﬂka siyasi hareketler ve kurumlar da vard›r. Bunlardan biri olan Bar›nma Hakk›
Bürosu, Halkevciler’in a¤›rl›kta
oldu¤u bir kurumdur.

Spekülasyon devrimci
bir yöntem de¤ildir!
Halk Cepheliler’in mahallede
tekrar çal›ﬂma baﬂlatmalar›ndan
aylar sonra Bar›nma Hakk› Bürosu’ndan bir kiﬂi Halk Cephelilerle
konuﬂmak ister. “Konuﬂma” güya
tan›ﬂma amaçl›d›r. Ancak söylenenlerden anlaﬂ›l›r ki, konuﬂman›n arkas›nda baﬂka amaçlar vard›r. “Kimsiniz? Mahalle halk›n›n
sizden ﬂikayetleri var?” diye baﬂlay›p devam eden üstenci konuﬂmalara gereken cevaplar verilir.
Bu konuﬂman›n ard›ndan Halkevciler, bu kez Cepheliler’e dair
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spekülasyon yapmaya baﬂlarlar.
Mesela gidilen evlerde ﬂu tür yak›nmalar duyulur: “Bar›nma Hakk›
Bürosu’ndan dediler ki... Halk Cephesi’ne sürekli operasyonlar oluyormuﬂ. Sizinle iliﬂkimiz olursa, bizim de baﬂ›m›z belaya girermiﬂ”...
Bir çok evde ayn› söylemler
duyulur. Bu spekülasyonlar nedeniyle Halk Cepheliler’den uzak
duranlar da olur; bu söylenenleri
dikkate almay›p “biz sizi tan›yoruz. Bu söylenenler bizi etkilemez” deyip daha fazla sahiplenenler de...
Bu noktada baﬂta söyledi¤imizi
ﬂöyle tamamlayal›m. Bir: Spekülasyon devrimci bir yöntem de¤ildir! ‹ki: ‘Onlarla olursan›z baﬂ›n›z
belaya girer’ söylemi devrimci bir
yöntem de¤ildir. Üç: Böyle diyerek
yap›lacak örgütlenmeden devrimci mücadeleye bir hay›r gelmez!

Devrimciler sorunlar›
devrimci ilkelerle çözerler
Söylenenlerin do¤rulu¤unu
yanl›ﬂl›¤›n› kesinleﬂtirmek için
uzun süren bir soruﬂturma yapt›k.
Kendini devrimci olarak gören
bir grubun insanlar›n›n “Halk
Cepheliler’le dolaﬂmay›n, polisle
baﬂ›n›z belaya girer” demesi kabul edilemezdi. Bu nas›l bir devrimcilik anlay›ﬂ›yd›?
Bu konular Halkevleri ile tart›ﬂ›lmal›yd›. Halkevleri temsilcileriyle görüﬂerek yaﬂananlar› anlatt›k kendilerinden ﬂu konuda cevap bekledi¤imizi ilettik: Oradaki
sorumlunuz de¤iﬂik halk iliﬂikilerine “Halk Cepheliler’le iliﬂki yürütmeyin, polisle baﬂ›n›z belaya

Bir: Spekülasyon devrimci bir
yöntem de¤ildir! ‹ki: ‘Onlarla
olursan›z baﬂ›n›z belaya girer’
söylemi devrimci bir yöntem
de¤ildir. Üç: Böyle diyerek
yap›lacak örgütlenmeden
devrimci mücadeleye
bir hay›r gelmez!

girer” dedi mi?
Halkevciler, semtteki temsilcilerinin “Halk Cepheliler’le iliﬂki
yürütenin polisle baﬂ› derde girer” sözlerini baﬂtan reddettiler.
Kendilerine dedik ki: “Bu konular
ciddi konulard›r. Bu nedenle kendi içimizde aylara varan araﬂt›rma, soruﬂturma yapt›k. Konudan
iyice emin olmadan bu konuyu
size getirmezdik zaten.”
Bunun üzerine Tan›k istediler.

Yanl›ﬂ›yla yüzleﬂemeyenler,
bir bahane bulurlar!
Tan›klar konusu da ayr› bir tart›ﬂma getirdi. Evet, tan›k var dedik. Bu defa “Bir kiﬂinin söyledi¤iyle bir devrimciyi mahkum mu
edece¤iz?” dediler. Tan›k isteyen
Halkevleri’ydi... Birden fazla tan›k
da vard›. Ama Halkevi yine tan›k
say›s›n› yetersiz görüyordu.
Peki “kaç tan›¤›n söyledi¤iyle
mahkum edece¤iz bir devrimciyi”?
Mesela üç de¤il, beﬂ olunca m› geçerli sayacaklard› tan›kl›klar›.
Sorun tan›klar›n say›s›nda de¤il, Halkevcilerin kendi yanl›ﬂlar›ndan kaç›ﬂlar›yd›... Tan›klar önlerine konulunca, bu defa da tan›klar hakk›ndaki subjektif yak›ﬂt›rmalara baﬂlad›lar. ﬁu tan›¤›n
ﬂusu var, bu tan›¤›n busu var..
Halkevleri’nin sorunun ciddiyetini
anlamad›¤›n› düﬂünmüyoruz. Tersine anlam›ﬂt›r. Ancak mesele
kendi yanl›ﬂ›yla hesaplaﬂma cesareti gösterememesindedir.
Halkeviciler son olarak “Tan›k
göstermenin mahallede fitne ç›kmas›na sebep olabilece¤i” gibi
ucube bir gerekçeyle tan›klar›
dinlemekten kaçt›lar. Tan›k isteyen kendileriydi, tan›klardan kaçan da kendileri...
O yöntem olmaz, bu tan›k olmaz; peki nas›l çözece¤iz?
Halkevleri’ne defalarca sorulan
ve ancak bir cevap al›namayan soru budur. Halkevleri bu s›k›ﬂman›n
sonucunda bu defa kusuru kendileriyle görüﬂen Halk Cephesi temsil-
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cisinde aramaya kalk›ﬂt›: “Görüﬂmeye mahalle çal›ﬂmas›ndan anlayan, olgun bir arkadaﬂ gelsin, yoksa sorun çözemiyoruz.”
Halkevciler, bu tür durumlarda
nas›l bir temsilci istediklerini tarif
etseler de herkes bilse. Devrimciler,
siyasi hareketler ve demokratik kitle örgütleri aras›ndaki iliﬂkiler ne
zamandan beri böyle ﬂekilleniyor?
Bu sonuncu itiraz art›k, Halkevcilerin yapt›¤›n› savunamayan, ama yanl›ﬂ›n›n da özeleﬂtirisini veremeyen ruh hallerinin so-

nucudur.
Tüm kaç›ﬂ yollar›n› t›kamak
için “Bu sorun nas›l çözülür, siz
önerin” dedik son olarak. Bir önerileri yoktur. Olmas› da mümkün
de¤ildir. Çünkü sorunun çözümü
kendi yanl›ﬂ›yla hesaplaﬂma
aç›kl›¤› ve cesaretindedir. Halkevinde olmayan da budur.
Halkevine önerimiz ﬂudur:
Birincisi; bu yaklaﬂ›m sorun
çözücü de¤ildir. ‹kincisi; “risksiz
devrimcilik”
üzerine
yap›lan
propagandalar›n, halk içinde “ba-

ﬂ›n› belaya sokmama” temelinde
geliﬂtirilecek iliﬂkilerin asla devrime, halk›n örgütlenmesine hizmet
etmeyece¤ini bilmelisiniz. Bu anlay›ﬂ› teorileﬂtiren ÖDP ve benzerleri, bugün neredeler, ortadad›r.
Üçüncüsü; AKP yoksul gecekondu halk›na karﬂ› savaﬂ ilan etmiﬂ
bir iktidard›r. Sizinle yapt›¤›m›z görüﬂmelerdeki bu eme¤i, bu zaman›, halk›n birleﬂik direniﬂini örgütlemek için harcam›ﬂ olmal›yd›k.
Öyle de olmal› diyoruz. Bunun gerekli k›ld›¤› sorumlu ve özeleﬂtirel
yaklaﬂ›m› göstermeye ça¤›r›yoruz.

Halkevciler, grupçuluktan baﬂlar›n›
kald›r›p, gecekondulardaki
politikalar›n› gözden geçirmelidirler
Dikmen Mahallesi’nde 2006
y›l›nda Ankara Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan “kentsel dönüﬂüm projesi” uygulamas›na baﬂland›. O zaman “kentsel dönüﬂüm projesi” üzerine Temel Haklar Derne¤i’nde mahalle halk› ile
5 toplant› yap›ld›. Bu toplant›larda mahalle halk›na kentsel dönüﬂüm uygulamalar›n›n amac› ve
anlam› anlat›larak, bunun önüne
geçmenin mümkün oldu¤u ortaya konuldu.
AKP’nin kentsel dönüﬂüm
projesindeki as›l amaçlar›ndan
birinin rant sa¤lamak oldu¤unu
anlatt›k. ‹kinci olarak, gecekondu
mahalleleri devrimci ilerici potansiyelleri daha yüksek olan
yerlerdi. Kentsel dönüﬂüm projesiyle bu potansiyel de yok edilmek isteniyordu. Bu anlamda
“Kentsel dönüﬂüm projesi” halk
yönelik bir sald›r›yd› ve buna karﬂ› direniﬂi örgütlemek gerekiyordu.
Bu toplant›lar önemli bir dinamizm yaratm›ﬂt›. Ancak bir süre
çeﬂitli nedenlerle Temel Haklar
Derne¤i’nin bölgedeki çal›ﬂmas›nda belirli bir süre kesinti oldu.
Temel Haklar Derne¤i’nin bu
çal›ﬂmas› d›ﬂ›nda semtte Bar›nma
Hakk› Bürosu ad› alt›nda Halkev-

leri’nin bir çal›ﬂmas› vard›. Halkevciler bu bölgeyi kendi tekellerinde görmekte idiler. Bizlerin
yapt›¤› çal›ﬂmalar›n anti-propagandas›n› yaparak ve mahalle sakinlerine “bu toplant›lara kat›lmay›n!” ça¤r›s› yaparak bizim çal›ﬂmam›z› önlemeye çal›ﬂ›yorlard›.
*
B ‹ Z ‹ M “kentsel dönüﬂüm” sald›r›s›na karﬂ› çal›ﬂmam›z, esas
olarak sözleﬂme imzalanmamas›
ve belediye ile hiçbir pazarl›k ya p›l mamas› çerçevesinde idi.
Kentsel dönüﬂüm projesinin ipta lini talep ediyorduk. Tapusu olmayanlara tapu verilmeli, yerin d e i ma r v e › s l a h ça l › ﬂ ma l a r › i çi n
imkan sa¤lanmal›yd›. Y›k›m karar› al›nan evlerin y›k›m› kesinlik le iptal edilmeliydi.
HALKEVLER‹ ise belediye ile
görüﬂmeler yap›lmas› ve sözleﬂ m e k o ﬂ ul l a r › n › n i y i l e ﬂ ti r i l m e s i ni
talep ediyordu. “Bilgilenme hakk›” istiyorlard› örne¤in. Mahallenin y›k›lmas› gündemde, kentsel
dönüﬂüm projesinin amac› ortada, onlar, bu projenin nas›l yürütülece¤ine dair “bilgilenme”(!)
hakk› talebinde bulunuyorlar!
Sonraki talepleri de “‹nﬂaat boyunca yap›lacak olan kira yard›mlar› en az 600 YTL olsun”.

“Her bir metrekare için istenen
450 YTL, en fazla 50 YTL’ye çekilsin”, “enkaz bedellerinin artt›r›lmas›” gibi taleplerdi.
Asl›nda y›k›m› kabul eden,
“kentsel dönüﬂüm” sald›r›s›n›
püskürtmekten uzak, uzlaﬂmac›
bir çizginin talepleriydi bunlar.
Biz bu durumun yanl›ﬂ oldu¤unu ve talepleri bu ﬂekilde darlaﬂt›rman›n belediyenin iﬂine ge lece¤ini belirttik. Kentsel dönüﬂüm projesinin özüne karﬂ› ç›k›p
y›k›mlar› kesinlikle reddeden bir
mücadele hatt› sürdürmek gerekiyordu.
Ancak Halkevleri bu çizgiyi
devam ettirdi. Sonuçta Dikmen
Vadi’de sözleﬂmeler imzaland›.
Ciddi bir direniﬂ geliﬂtirilemedi.
Dikmen Vadi’de 2200 ev vard›r.
1900 ev belediye ile sözleﬂme imzalam›ﬂt›r. Evlerini y›km›ﬂlard›r.
Kalan kiﬂiler ise zaten belediyenin
sözleﬂme imzalama ça¤r›s› yapmad›¤›, tapusu veya tapu tahsisi
olmayan kiﬂilerdi.
Bar›nma Bürosu’nun bu uzlaﬂmac›, bir direniﬂ geliﬂtirmekten
uzak tavr›ndan rahats›zl›k duyan
ve onlar taraf›ndan d›ﬂlanan kiﬂiler buradan ayr›ld›lar.
2009 y›l›nda, Bar›nma Bürosu
çal›ﬂmas› ile ilgisi olmayan bir ki-
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ﬂinin bireysel olarak açt›¤› dava
sonucu, Dikmen Kentsel Dönüﬂüm Projesi mahkeme taraf›ndan
iptal edildi. ‹zleyen dönemde sözleﬂmeler de belediye taraf›ndan
tek tarafl› olarak iptal edildi.
Bar›nma Bürosu, tam bir f›rsatç›l›k sergileyerek, bu geliﬂmeyi bir
baﬂar› (üstelik kendisinin baﬂar›s›!!!) kabul edip, festival ve benzeri kutlamalara giriﬂti. Ancak gerçek, mahallede bir direniﬂ kültürü
yarat›lmadan oligarﬂi bar›nma
hakk›na sald›rd›¤›nda sözleﬂme
imzalamaya koﬂacak tav›r yarat›lm›ﬂ olmas›d›r. Dikmen Halkevciler’in gösterdi¤i gibi bir “baﬂar›”
de¤il, halk›n direniﬂi ve mücadelesi aç›s›ndan bir hezimettir. 2200
evden 1900’ünün kendi evini y›kt›¤› bir yerde nas›l olur da bir baﬂar›dan söz edilebilir? Bir direniﬂ
gelene¤i yarat›lmayan bir yerde
nas›l bir zaferden bahsedilebilir?
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Ankara Mamak’ta 18.000 evden sadece 2500’ü evini y›km›ﬂt›r. Yakupabdal’da 3000 evden
hiçbiri evini y›kmam›ﬂt›r. Belediye, Yakupabdal halk›n› sözleﬂme
yapmaya ça¤r›r. Halk Cepheliler
ve devrimci avukatlar, bu bölgede haklar konusunda geniﬂ bir
bilgilendirme yaparlar. Devrimcilerin sloganlar› nettir; “Gecekondumuzu
Y › k t › r mayaca¤›z!”,
“Kentsel Dönüﬂüme Hay›r!”
“ ‹ m a r H a k k › m › z › ‹ s t i y o r u z ! ” Mücadele sonuç verir, belediye
kentsel dönüﬂümün uygulamas›n› ertelemek zorunda kal›r.
Halkevleri aç›s›ndan yaﬂananlardan ders ç›kar›lmamakta, ayn›
reformist tarz devam etmektedir.
Yürütmeyi durdurma karar›n› dolambaçl› bir ﬂekilde aﬂarak
“kentsel dönüﬂüm” sald›r›s›n› de¤iﬂtirerek sürdürmek isteyen belediyeye yine y›k›m yapamazs›n›z denmiyor. Bak›n ne deniyor:
“(...) belediye, sözleﬂme imzalam›ﬂ olan komﬂular›m›zla yeniden
masaya oturmal›, yeni uzlaﬂma
ve anlaﬂma esaslar› belirlemelidir.” (Bar›nma Bürosu 29 Ekim
2010 tarihli toplant› sonuç bildirisi)
Mahkeme karar› ile kentsel
dönüﬂüm projesi iptal edilince,
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Kentsel d önüﬂüm p rojesinin
özüne karﬂ› ç›k›p y›k›mlar›
kesinlikle reddeden b ir
mücadele h att› s ürdürmek
gerekiyordu.
Halkevcilerin p olitikalar›nda
oldu¤u gibi uzlaﬂmalar,
geri çözümleri kabul etmeler,
halk› güçsüz k›lar, oligarﬂinin
politikalar›n›n ö nünü a çm›ﬂ
olur.
Halkevciler, g rupçuluktan,
rekabetçilikten,
mülkiyetçilikten baﬂlar›n›
kald›r›p, g ecekondularda
izledikleri politikalar›n›
gözden geçirmelidirler.
belediye Dikmen Vadi’deki s ö z leﬂmeleri iptal etti. Taahhüt etti¤i evleri ver meyece¤ine dair
meclis karar› ald›. Devrimciler
öngörülerinde hakl› ç›km›ﬂlard›.
Bunun üzerine Vadi halk› devrimci avukatlar› tekrar bularak, söylediklerimizin do¤ru ç›kt›¤›n› belirtirler.
Bunun üzerine mahallede 5-6
toplant› yapt›k. Sözleﬂme imzalayarak yanl›ﬂ yapt›klar›n›, do¤an
ma¤duriyetlerini gidermek için
dernek kurmalar› gerekti¤ini belirttik. Bunun üzerine dernek kurup eylemler yapma karar› ald›lar.
ﬁu ana kadar yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin
yerald›¤› dernekten kiﬂiler ad›na
ﬂimdiye kadar 40 dava aç›ld›. Bas›nda da yer alan eylemler yap›ld›.
Aç›lan davalar ve yap›lan eylemler üzerine belediye yeni bir karar
al›p taahhüt etti¤i evleri verece¤ini ve isteyen kiﬂierin evlerini y›kmayaca¤›n› ve onlara arsa verece¤ini aç›klayarak, bizim taleplerimizin önemli k›sm›n› kabul etti.
Bundan en önemlisi “bir ev de
olsa bu yap›n›n korunaca¤›” karar›d›r. Halkevleri ﬂimdi tüm politikas›n› bu derne¤i ve devrimci avukatlar› kötüleme üzerine kurmaktad›r. Kendileri reformist anlay›ﬂlar›yla sözleﬂme yap›lmas›n›n önünü
açm›ﬂlard›r; ﬂimdi bu politikalar›n›
eleﬂtirenleri ve sözleﬂme imzalayanlara da sahip ç›k›lmas›n› kara-

lamaktad›rlar.
Bugün Ankara’da bir çok mahallede yoksul halk y›k›mlarla ilgili sorunlar›n› gelip ÇHD’ye (Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i), devrimci avukatlara sormaktad›r. Örne¤in Mamak’ta 150’nin üstünde dava aç›ld›. Mamak kentsel dönüﬂümü üç kez iptal edildi. Kuﬂku yok
ki, burada belirleyici olan sadece
bu tür yasal baﬂvurular de¤ildir; bu
kanaldan da haklar ve özgürlükler
mücadelesi sürdürülecektir; ancak
esas olan halk›n daha büyük ve
kapsaml› sald›r›lara karﬂ› direniﬂ
için haz›rlanmas›d›r. Ama Halkevciler, bu bir yana, hukuki alandaki
mücadeleyle elde edilen sonuçlardan da rahats›zl›k duyuyorlar ya
da aç›lan davalar› kendilerine mal
etmeye çal›ﬂ›yorlar. Gittikleri yerlerde devrimci avukatlar› kötülüyorlar.
Hatta Ankara Mamak’taki bir
kahve toplant›s›nda “teröristlerin
avukat›” deyip bizi kötülemeye
kalk›ﬂ›nca, kahvedekiler Halkevci’yi kovmuﬂlard›r.
Yakupapdal Köyü’nde 2010
y›l› baﬂ›nda y›k›m sald›r›s›na karﬂ› devrimcilerin önderli¤inde barikat kuruldu. Halkevciler son
gün buraya gelip pankart açacaklar›n› söylediler. Bu duruma
müdahale ettik. Mahalleli bizim
tavr›m›z üzerine pankart açamayacaklar›n› söyledi... Durum
böyle olmas›na ra¤men, yay›n
organlar›nda bu direniﬂi kendileri
yapm›ﬂ gibi duyurdular.
Bar›nma hakk› için, kentsel
dönüﬂüme, y›k›mlara karﬂ› verilecek bir mücadele öncelikle net
olmay› gerektirir. Bu mücadele,
“Kentsel dönüﬂüme hay›r”, “Evlerimizi y›kt›rmayaca¤›z” sloganlar›yla sürdürülmelidir. Halkevcilerin politikalar›nda oldu¤u gibi
uzlaﬂmalar, geri çözümleri kabul
etmeler, halk› güçsüz k›lar, oligarﬂinin politikalar›n›n önünü açm›ﬂ olur. Halkevciler, grupçuluktan, rekabetçilikten, mülkiyetçilikten baﬂlar›n› kald›r›p, gecekondularda izledikleri politikalar›n›
gözden geçirmelidirler.
Avukat Özgür Y›lmaz
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Bunlar, mücadelenin sonuçlar›d›r
Avrupa Parlamentosu (AP), evvelki hafta hapishanelerdeki hasta
tutuklular›n tahliye edilmesi için bir
heyet göndereceklerini ve Adalet
Bakanl›¤› ile görüﬂeceklerini aç›klad›. AP, görüﬂmede hasta tutuklular›n tedavilerinin tahliye edilerek
sürdürülmesini talep ediyor.
Uluslararas› ‹nsan Haklar› Vakf›
Genel Baﬂkan› Souhayr Belhassen
de yapt›¤› aç›klamada "ﬂu anda
ölüm seviyesinde 13 mahkum var.
Durumlar› çok a¤›r” diyerek hasta
tutsaklar›n tahliye edilmesi gerekti¤ini belirtti.
Belhassen, “Türkiye'nin bu konuda bir ad›m atmamas› durumunda
konuyu Avrupa Konseyi mahkemelerine taﬂ›yacaklar›n›” vurgulad›.
*
Geçen ay, a¤›r hasta tutsaklardan
N u rettin Soysal tahliye edildi.
*
1 Aral›k günkü Sabah gazetesinde ﬂu iri baﬂl›k okunuyordu: “ H ü-

k ü m l ü le re te d av i i ﬂk e n ces i b i ti y o r”
Habere göre, Adalet Bakanl›¤›,
“ a ¤ › r h a s t a h ü k ü m l ü l e r i ç i n öz e l
b i r b i r i m ” oluﬂturmuﬂtu. Haberde, “Erzurum, Van ve A¤r›’da
a¤›r hasta beﬂ hükümlünün bu özel
birim sayesinde tedavi alt›na al›nd›¤› belirtiliyordu.
*
Baﬂ›ndan itibaren katliama, F Tipi hapishanelere, tecrite onay veren
Avrupa Birli¤i’ne hasta tutsaklar
sorununu gündem yapt›ran, Adalet
Bakanl›¤›’na “özel birim” kurduran
mücadeledir. Tüm bunlar aç›kt›r ki,
Güler Zere için baﬂlat›l›p çeﬂitli
mevzilerde süren ve bugüne kadar
süreklileﬂtirilen h a s t a t u t s a k l a r a
ö z g ür l ü k mücadelesinin do¤rudan
ve dolayl› sonuçlar›d›r.
31 Temmuz 2009’da Taksim’de
yap›lan ilk “Hasta Tutsaklara Özgürlük!” yürüyüﬂünden bu yana,
yaklaﬂ›k olarak 1 y›l 4 ay geçmiﬂtir.
Her hafta, ›srarla, kararl›l›kl› sürdü-

‹stanbul / Taksim

Hasta tutsaklar yaln›z de¤ildir!
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› mücadelesinde eylemler yap›lmaya devam ediyor.
‹stanbul’da her ay›n ilk perﬂembe günü Adli T›p Kurumu önünde
yap›lan eylemlere 2 Aral›k günü
devam edildi. Hapishanelerde
ölümlerin sebebinin tecrit ve tretman uygulamalar› oldu¤u vurgulanan eylemde, tutsaklar›n gün gün

öldürülmesine seyirci kal›nmayaca¤› ifade edildi.
3 Aral›k günü Taksim Tramvay
Dura¤›’ndan, Galatasaray Lisesi’ne
yürüyüﬂ yap›ld›. “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde, TAYAD üyesi Tülay Eski bir aç›klama yapt›. Eski;
“Bizler hasta tutsaklar›, devletin ve
onun pis iﬂlerinin aklay›c›s› olan

rülen bir mücadeledir bu. Bir çok siyasi hareket, çeﬂitli bahanelerle bu
eylemlere kat›lmasa, bazen Halk
Cepheliler adeta yaln›z b›rak›lsalar
da bu eylemler sürdürüldü. Demokratik mücadele aç›s›ndan bir örnek
yarat›ld›. Kuﬂku yok ki, bu konuda
çok daha etkili sonuçlar da alabilirdik. Ancak solun büyük k›sm›, böyle bir i d d i a d a n ve i n a n ç t a n yoksundur. Bu yüzden de en a¤›r sald›r›lar karﬂ›s›nda yapt›¤› eylemler, en
acil talepler do¤rultusunda geliﬂtirdi¤i mücadele, bir kaç eylemin ötesine geçmiyor hiçbir zaman. Protestoculuk ve yasak savmac›l›k, solun
büyük k›sm›n›n adeta genel eylem
ve mücadele tarz› olmuﬂtur. Ancak
bu çizgiyle ne zaferler kazanmak,
haklar ve özgürlükler elde etmek
mümkündür, ne de sald›r›lar› püskürtmek!
Adli T›p Kurumu’nun ellerine b›rakmayaca¤›z. Y›lmayaca¤›z” dedi.
3 Kas›m günü Ankara’da hasta
tutsaklar için yap›lan eylemlere devam edildi. Hapishanelerden ç›kacak her ölümden AKP, Adli T›p Kurumu ve Adalet Bakanl›¤›’n›n
sorumlu olaca¤› vurgulanan eylemde, Sincan F Tipi Hapishanesi’nde
tutuklu kalan Dursun Kaﬂ’›n mektubu okundu.
Antalya’da hapishanelerdeki
tecrit ve hasta tutsaklarla ilgili eylemler devam ediyor.
‹ki hafta da bir tecritin ve hasta
tutsaklar›n durumlar›n›n aç›kland›¤›
eylemlerden biri daha 26 Kas›m günü K›ﬂlahan Meydan›’nda yap›ld›.
AKP iktidar›n›n, 10 saatlik sohbet hakk› uygulamas›na uymad›¤›n›, tecriti devam ettirerek tutsaklar›n sa¤l›klar›yla oynad›¤›na de¤inildi. Durumlar› a¤›rlaﬂan hasta tutsaklar›n durumu anlat›ld›.
Halk Cephesi taraf›ndan yap›lan
eyleme DHF destek verdi.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010
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10. Y›l›nda Hapishanelerde Tecrit ve
Tecrite Karﬂ› Mücadele Sempozyumu
Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu
(TKMP), 27-28 Kas›m tarihlerinde "10.
Y›l›nda Hapishanelerde Tecrit ve Tecrite
Karﬂ› Mücadele Sempozyumu" ad›yla
bir sempozyum düzenledi. ‹stanbul Su
Tiyatrosu'nda yap›lan sempozyumda ilk
sözü alan Nihat Göktaﬂ platform ad›na
yapt›¤› konuﬂmada, hapishanelerde baﬂta tecrit olmak üzere, yaﬂanan tüm hak
ihlallerine, keyfi uygulamalara karﬂ› birlikte mücadele etmeye ça¤›rd›. Cezaevleri Merkezi Platformu (CMP) ad›na
gönderilen mesajda ise "Bilinçle ve
azimle devrimci tutsaklar olarak tecrite
karﬂ› tavizsiz direnmeye devam edece¤iz. Saf›n› emekten, ezilenden, hakl›dan
yana belirleyen her kiﬂi ve kurumun bu
mücadelede yer alaca¤›na inan›yoruz.
Tüm halk kesim ve katmanlar›n› hedefleyen bu topyekün sald›r›ya karﬂ› tüm
halk kesimlerinin birli¤ini sa¤lamak en
birinci görevdir" denildi.

Birinci o turum
Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

Sempozyumun birinci oturumunda
"Tecrit ve Hukuk" tart›ﬂ›ld›. ÇHD Genel
Baﬂkan› Selçuk Koza¤açl› ve Avukat
Rahﬂan Aytaç birer konuﬂma yapt›.
F Tiplerinde 10 y›l boyunca yaﬂanan
sorunlar› anlatan Koza¤açl›, tecrit sald›r›s›n›n izolasyon ve tretman boyutlar› oldu¤unu vurgulad›. Koza¤açl› tecrite neden direnmek gerekti¤ini anlatarak "Bugün ‘aya¤a kalk›n ne olacak... Yakalar›n›za kartlar› tak›n ne olacak... Telefonda
ad›n›z› tekmil gibi verin ne olacak...’derseniz, yar›n bir gün kafalar› kaz›t›l›r, toplama kamplar›ndaki gibi muamelelerle
karﬂ›laﬂ›l›r. H›zla arkas› gelir, kiﬂili¤inizden soyundurulursunuz" dedi.
Ezilenlerin Hukuk Bürosu Avukat›
Rahﬂan Aytaç’ta yapt›¤› konuﬂmada,
infaz hakimliklerinin eline gelen dosyalar› okumadan reddeden bir kurum
haline geldi¤in belirtti.

‹kinci o turum
Sempozyumun ikinci oturumunda
"Tecrit, Sa¤l›k ve Hasta Tutuklular"
konusu tart›ﬂ›ld›.
SES üyesi Meryem Özsö¤üt, F Tipi
hapishanelerinin ses, koku ve ›ﬂ›ktan
yoksun oldu¤unu söyledi. "‹nsanlar üzerinde bir araﬂt›rma olmasa da F Tiplerinde bu üç uyaran›n yoklu¤u; huzursuzluk,
gerginlik, paranoyaya varan ﬂüphecilik,
iletiﬂim kuramama sorunu yaﬂat›yor.
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Yaﬂanan alan›n dar olmas›, görüﬂ
mesafesinin 8 metrekare ile s›n›rl› olmas›, gökyüzünün 30 metrekare ile s›n›rlanmas› göz bozukluklar›na neden
oluyor. ‹ﬂitsel sorunlar, sinirsel tipte sa¤›rl›k, kulak ç›nlamalar›, denge problemleri de s›kl›kla yaﬂan›yor" dedi.
Ölüm orucu direniﬂçilerinden Tekin Y›ld›z ise yapt›¤› konuﬂmada "Bize ya teslimiyet ya da direniﬂ yolu kald›. Dost da, düﬂman da direndi¤imizi
gördü. Biz bu gerçekli¤in nedenlerine
inmedi¤imizde, basit alg›lanabilir.
‘Ayakkab›s›n› neden ç›karm›yor,
annesi uzaktan geldi’ denilebilir. Ama
ona yabanc›laﬂt›rmak isteyen, iradesini
yok saymak isteyen ﬂeye karﬂ› direndi¤ini görmek gerekiyor. O dönem, bedenimizden baﬂka siper edecek bir ﬂey
kalmad›¤› için bedenimizi ortaya koyduk. Bunu irdelersek toplumsal dayan›ﬂmay› anlayabiliriz" dedi.
Son olarak konuﬂan Remzi Uçucu’da
insan vücudunun hareket etme üzerine
kurulu oldu¤unu ve 8-10 sene hareketsiz
kalan vücudun bir nevi isyan ederek hasta oldu¤unu söyledi. Bunun gibi insan
psikolojisinin sosyalleﬂmek için oldu¤unu söyleyen Uçucu, “Tecrit sonucunda
‘b›kk›nl›k’ dedi¤imiz depresyon hali art›yor ve sonucu intihara kadar gidebiliyor” dedi. Özellikle adli tutuklularda bu
durumun çok fazla oldu¤unu söyleyen
Uçucu, “Örgütlü yaﬂamda ›srar etmenin
tecriti yenmekte belirleyici etkisi vard›r.
Buradan ne yapmam›z gerekti¤ini de ç›kar›yoruz...” dedi.

Üçüncü o turum
Sempozyumun üçüncü oturumu ise
"Tecrit, Tutuklular›n ve Yak›nlar›n›n
Yaﬂam›" idi. TAYAD üyesi Nagehan
Kurt, TUAD üyesi Sultan Bozkurt,
ÇHD ‹stanbul ﬁube üyesi Ebru Timtik,
ESP’den Ersin Sedefo¤lu, TUYAB
üyesi Sema Gül, Ümran Yurdayol ve
Kenan Özyürek F Tipi hapishanelerinde yaﬂad›klar›n›, yak›nlar›n›n sorunlar›na dair konuﬂtular.

‹kinci gün
Sempozyumun ikinci günü de
“Tecrit, Mimari Yap› ve Personel”
oturumunda TMMOB ‹stanbul ‹KK’dan Tores Dinçöz, Art› ‹vme Dergisi’nden ﬁule Karabaﬂ, Dinçer Ergün,
Süleyman Acar, Teresita Castrillejo

(Arjantin), Axel Alejandro A. Pimpin
(Filipinler) konuﬂmac› olarak kat›ld›.
Oturumda söz alan konuﬂmac›lar kendi ülkelerindeki hapishaneler uygulamalar›n› anlatt›. Oturumda TAYAD
ad›na söz alan Süleyman Acar, tecrite
karﬂ› mücadelede TAYAD’›n 10 y›ll›k
sürecini anlatt›.
Halk Cephesi, Ezilenlerin Sosyalist
Partisi, Al›nteri, Partizan ve Demokratik Halklar Federasyonu temsilcilerinin konuﬂmac› oldu¤u "Tecrite Karﬂ›
Mücadelenin Dünü ve Bugünü" oturumunda, tecritin amac› anlat›larak, F Tipi hapishanelere geçiﬂ sürecinde içeride ve d›ﬂar›da yürütülen mücadele ve
bugün bak›m›ndan tecrite karﬂ› yürütülecek mücadelenin görevleri tart›ﬂ›ld›.
Halk Cephesi ad›na konuﬂan Metin
Yavuz tecritin amac›na de¤inerek, tecritin bir teslim alma politikas› oldu¤unu ve bütün bir halka gözda¤› oldu¤unu belirtti. Yavuz ﬂöyle konuﬂtu: "Siyasi yap›lardan DHKP-C ile birlikte 2
yap› F Tiplerine geçiﬂ öncesi ölüm orucu eylemini baﬂlatt›lar. Baz› siyasi yap›lar ölüm orucu eylemine F Tipine geçiﬂten sonra baﬂlad›. Biz bunu eleﬂtiriyoruz. Sald›r›dan önce direnmek
önemliydi. Biz 7 y›ll›k süren bir direniﬂ ile tecrit sald›r›s›na karﬂ› mücadeleyi sürdürdük ve son olarak 45/1 sohbet genelgesi ile somut bir kazan›mla
mücadelemiz sonuçlanm›ﬂt›r."
Partizan ad›na söz alan Arzu Özdemir,
F Tipi hapishaneler süreci 19 Aral›k katliam›nda da içeride yürütülen mücadele ile
d›ﬂar›daki mücadelenin birleﬂmesi gereklili¤ini, ESP ad›na kat›lan Yunus Aydemir, 19 Aral›k katliam›n›n 10. y›l›nda, katliam sald›r›s›n›n sorumlular›n›n yarg›lanmad›¤› bir dönemde adalet mücadelesinin
sürdü¤ünü anlatt›.
Al›nteri temsilcisi Taﬂk›n Türkmen,
tecritin sadece tutuklu ve hükümlülerin
sorunu olmad›¤›n› vurgulayarak bu nedenle sadece içeriden yürütülecek direniﬂle de kazan›lacak bir mücadele olmad›¤›n› dile getirirken, DHF'den Cemal Do¤an, 10 y›ld›r politik tutuklular›n tecrit sald›r›s› ve hak gasplar›na karﬂ› boyun e¤medi¤ini ve mücadelelerini
sürdürdüklerini vurgulad›.
Oturumlar›n ard›ndan TKMP’nin
ortak metni okundu ve sempozyum sona erdi.
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‹zleme kurullar› tarafs›z de¤il,
TARAF olmal›d›r
Hapishaneler için uzun bir süredir “ i z l e m e k u r u l l a r › ” oluﬂturulmas› için sürdürülen çal›ﬂmalar devam ediyor. ‹zmir’de bu konuda yap›lan tart›ﬂmalarda, ‹zmir ÇHD, “izleme kurulunun tarafs›zl›¤› için
tutsak ailelerinin kurul içinde olm a m a s › g e rekti¤ini” savundu.
ÇHD, “ t a r a f s › z l › k ” ad›na, örne¤in TAYAD’›n bu kurulda yer almas›n› istemiyor. Oysa “izleme kurullar›” hapishaneleri denetleyecek,
hapishanedeki sorunlar› izleyecek,
hapishanelere iliﬂkin raporlar haz›rlayacakt›r.
En baﬂta cevaplanmas› gereken
soru ﬂudur: ‹zleme kurulu neden tarafs›z olmal›d›r? Hay›r böyle bir gereklilik yoktur. Bu do¤ru bir yaklaﬂ›m
de¤ildir. Tersine “izleme kurulu” taraf
olmal›d›r. Tutsaklardan yana taraf olmal›d›r. Tecriti sürdürmekte ›srar eden
AKP iktidar›na, tecrit politikas›na ve
süren sald›r›lara karﬂ› olmal›d›r.

Hem tutsaklara yönelik tecrit zulmünün sürdü¤ü koﬂullarda tarafs›zl›k kabul edilemez. Kurulu oluﬂturacak olan demokratik kurumlar, demokratik kitle örgütleri; tecrite, tecrit iﬂkencesine karﬂ› de¤iller midir?
Karﬂ›y›z diyorlarsa bu tart›ﬂmalar, tarafs›zl›k düﬂünceleri yanl›ﬂt›r.
Bu bak›mdan, genel anlamda tutsak
aileleri, özel olarak da TAYAD elbette “izleme kurullar›” içinde yer
almal›d›r.
Tutsak aileleri hapishane mücadelesinin hep ayr›lmaz bir parças›
olmuﬂlard›r. Hele TAYAD gibi bir
örgütlenme 12 Eylül’den bu yana 30
y›la yak›n bir zamand›r hapishane
mücadelesi içindedir.
TAYAD’s›z bir “izleme kurulu”
düﬂünülemez. Tersine, ancak TAYAD’›n, tutsak ailelerinin içinde yer
ald›¤› bir “izleme kurulu” kendisinden beklenen iﬂlevi yerine getirecektir.

Tekirda¤ 2 No’lu
F Tipi Hapishanesi’nde
iﬂkence ve hak gasplar›
Antakya’n›n Ulus Meydan›’nda 27 Kas›m günü yap›lan aç›klamadan sonra TAYAD’l› Aileler ad›na Zeynep ﬁah hapishanelerde yaﬂanan hak gasplar›n› ve o¤lunun yaﬂad›klar› sald›r›lar› ﬂöyle anlatt›:
“Hapishanelerde yaﬂanan hak gasplar›
son bulsun. O¤lum Deniz ﬁAH Tekirda¤ 2
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutukludur.
29 Eylül 2010 tarihinden bu yana hiçbir
hukuki gerekçe gösterilmeden iﬂkence ile
baﬂka bir hücreye al›nm›ﬂ ve bütün haklar›ndan mahrum b›rak›lm›ﬂt›r.
Mektuplar›, kitaplar›, mahkemesiyle ilgili evraklar› ve savunmas› için ald›¤› notlar› (ki bu savunma hakk›n›n ihlalidir), k›yafetleri ona verilmeyerek suç üstüne suç
iﬂlenmektedir.
Bu nas›l zulümdür? So¤ukta, k›ﬂta bir
tutukluya giysilerini vermemenin hangi hukuk sisteminde yeri var?”
Zeynep ﬁah AKP il binas›na giderek bu
sorunlar› orada da dile getirdi.

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

Tutuklu 2 TAYAD’l›
Serbest B›rak›ls›n
Bursa: 30 Kas›m günü Fomara Meydan› AKP il binas› önünde TAYAD’l›
Aileler taraf›ndan, tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için eylem yap›ld›. Eylemde AKP iktidar›n›n yapm›ﬂ oldu¤u sald›r›lar›n Amerikan emperyalizminin ç›karlar› için oldu¤u anlat›larak,
AKP’nin devrimci ve vatanseverlere sürekli bir sald›r› halinde oldu¤u söylendi.

Ankara: 30 Kas›m günü Adalet Bakanl›¤› ek bina önünde bir araya gelen
TAYAD'l› Aileler hukuksuzca tutuklanan TAYAD'l›lar için oturma eylemi
yapt›lar.
TAYAD'l› Aileler, 2 TAYAD'l› serbest b›rak›lana kadar eylemlerine devam edeceklerini söylediler.
***
Ankara Abdi ‹pekçi Park›'nda 27
Kas›m günü bir araya gelen TAYAD'l›
Aileler Tutuklu TAYAD'l›lar için ey-

lem yapt›lar. Eylemde, TAYAD’l›lar›n
5 ayd›r hala keyfi bir ﬂekilde tutuklu
bulundu¤unu dile getirildi.

Mersin: Mersin’de TAYAD’l› Aileler 20 Kas›m’da tutuklu TAYAD’l›lar
için eylem yapt›lar.
Taﬂ bina önünde yap›lan eylemde
“Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›. TAYAD’l› Aileler ad›na yap›lan aç›klamada, 19-22
Aral›k’ta hapishanelerdeki tutsaklar›
diri diri yakan katliamc›lar›n serbest
oldu¤u, fakat TAYAD’l›lar›n hasta
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi¤i için tutsak olduklar› belirtildi.
“Adalet bunun neresinde?” diye
sorulan eylemde, “Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n, Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
sloganlar› at›ld›.

‹zmir : 26 Kas›m günü Bayrakl› Ad-

ANKARA
liyesi 8. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
ilk duruﬂmaya ç›kan Dursun Göktaﬂ
ve Özcan Sak›nc› 160 gün sonra serbest b›rak›ld›.
Tüm gün boyunca Bayrakl› Adliyesi’nin önünde pankartlar› aç›k bekliyen TAYAD’l›lar›, TMﬁ polisleri
“Pankart›n›z› kapat›n yoksa müdahale ederiz” diyerek tehdit ettiler.
TAYAD’l›lar tehditlere slogan
atarak, halaylar çekerek cevap verdiler. Polisler geri çekildi. KESK’liler
de mahkemeye kat›larak tutsaklara
destek oldular. Tahliye haberi gelince
“Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer” sloganlar› atan TAYAD’l›lar her koﬂulda
tutsaklar› sahipleneceklerini bir kez
daha gösterdiler.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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LİNÇ
Röportajları

Neden? Nasıl?
Ne Yapmalı?
Perol-iﬂ Sendikas›
Alia¤a ﬁube
Baﬂkan› ‹smail
Do¤an
Yürüyüﬂ: Linç politikalar›n›n nedeni nedir?
Linçle ilgili mevcut siyasi iktidar kendisi gibi düﬂünmeyen
hiç kimseye yaﬂam hakk› tan›mamaya çal›ﬂ›yor. Düzenin sahipleri, siyasi
iktidarlardan bir biçimde beslenenleri
daha do¤rusu kanla beslenenleri harekete geçirmeye çal›ﬂ›yor. Çünkü bu
ülkede ne kadar kan akarsa o kadar
çok büyüyece¤ini sananlar bir ﬂeyi
gözden kaç›r›yorlar. Bu ülkede neyikimi linç ederlerse etsinler, neye-ki-

me yaﬂam hakk› tan›mazlarsa tan›mas›nlar e¤er do¤ru tekse bu do¤ruyu
hayata geçirece¤ine inananlar› asla
bitiremeyeceklerini bilmeleri gerekiyor. Linç politikalar› do¤ruyu hayata
geçirmeye çal›ﬂanlar›n sesini k›smaya
dönük politikan›n bir parças›. Belki
de bu kesilecek, bu sefer linçlerin yerine imha politikas› yapacaklar. Ama
ne yaparlarsa yaps›nlar bu politikalar›n tersyüz edilece¤i günlerin de çok
uzakta olmad›¤›n› düﬂünüyorum.

Yü rü yü ﬂ : Lin ç s ald›r ›lar› k imle r
taraf›ndan nas›l örgütleniyor?
Linçler karanl›¤›n devam etmesini
isteyenler taraf›nda örgütleniyor. Bunun
aç›k adresi bu. Bunlar bazen parti, bazen
dernek, bazen oda, bazen de devleti yönetenlerdir. Bunlar ayd›nl›ktan korkanlard›r. Çünkü ayd›nl›k ayn› zamanda karanl›¤› isteyenlerden hesap sormay› beraberinde getirece¤i için karanl›¤›n sahipleri ayd›nl›ktan çok korkuyorlar ve
onlar linçleri örgütlüyorlar. Linççilere
göre toplumsal muhalefet her yerde bast›r›lmal›d›r, sindirilmelidir, korkutulmal›d›r, hatta katledilmelidir. Yeter ki çatlak
ç›kmas›n. Koro devam etsin. Linçlere
u¤rayan TAYAD’l›lar geliﬂen bir olaya
karﬂ› “yanl›ﬂ yap›yorsunuz ey siyasi iktidar ve uzant›lar›, karanl›¤›n bekçileri.
‘Do¤ru’ bu de¤ildir” dedikleri için 3 y›la kadar hapisle yarg›lan›yorlar. Düzenin
savunucular› yarg›lad›klar› insanlar› b›rak›n yarg›layarak tüketmeyi, öldürerek,
katlederek bile tüketemeyeceklerdir.
Mutlaka kötü giden her ﬂeye karﬂ› “Bu
böyle olmaz” diyenler ç›kacakt›r. TAYAD’l›lar›n hepsi ortadan kald›r›lsa dahi

baﬂka TAYAD’l›lar ortaya ç›kacakt›r.
Veya bugün öldürülmek istenen insanlar
katledilse dahi baﬂka birileri ç›kacakt›r.
Zulüm oldu¤u sürece zulme baﬂkald›ranlar olacakt›r ve zulme baﬂkald›ranlar›n yan›nda da birileri olacakt›r. Zulme
u¤ramam›ﬂ olsalar bile.

Yürüyüﬂ: Linçlere karﬂ› yap›lanlar
y ete rl i m id ir ?
Bunun asl›nda al›nan önlemler o
blok yani en az›ndan do¤ru yapt›¤›n›
düﬂünen insanlar›n yan yana gelmesi
yeterli midir; kesinlikle de¤ildir. Linçlere karﬂ› yap›lanlar yeterli olsayd› bugün linçlerin önü kesilirdi. Demek ki
yap›lanlar yeterli de¤il. Niye bir araya
gelemiyoruz aç›kças› çok da cevap verecek durumda de¤ilim. Buna de¤iﬂik
k›l›flar bulunabilir. ‘çok iﬂimiz var ’,
‘çok yo¤unuz’, ‘falanca alanday›z? vs.
Ancak bu cevaplar›n hepsi bu politikalar›n durdurulmas›na dönük oluﬂturulan
bloklarda yer almamay› beraberinde
getirir. Bu ülkenin insanlar› 80 faﬂist
darbesinden sonra öylesine korkutuldular ki insanlar kendisinin d›ﬂ›nda geliﬂen hiçbir olaya müdahil olmak istemiyor. Herkes kendi baﬂ›n›n çaresine bakmaya çal›ﬂ›yor. Sorunlara vak›f oldu¤unu iddia eden anlay›ﬂlar, yap›lar, dernekler, odalar, sendikalar bu linçlere
karﬂ› duruﬂu çok net gösteremiyorlar.
Her birisinin kendine dönük veya yaﬂananlara dönük kayg›lar› var. Sonuç itibariyle bir araya gelmeyi beceremedi¤imiz birçok olay yaﬂan›yor. Bunlardan
en önemli olanlar›ndan biri linçtir.

Baﬂbakan’›n rüﬂvetçi adam›: Remzi Gür
Remzi Gür, Baﬂbakan’›n “ ya k› n› nda ki i ﬂ
a d a m › ” olarak tan›nd› hep. Ancak AKP’nin ne
kadar pis iﬂi varsa bugüne kadar bunlar› yapmaya soyundu.
AKP’nin iktidar› onun için yeni vurgun demekti. Nitekim AKP’nin 8 y›ll›k iktidar› onun için hep
“alt›n f›rsatlar›n” kap›s›n› aralad›. AKP iktidar› döneminde ihya edildi Remzi Gür.
Tayyip Erdo¤an ve Abdullah Gül ile olan iliﬂkileri
nedeniyle el üstünde taﬂ›nd›, bütün kap›lar aç›ld› önünde. O da bunun hakk›n› vermeye çal›ﬂt› bugüne kadar.
Remzi Gür, bu yeteneklerini bir kez de Cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminde gösterdi. CHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Y›ld›r›m’›, oy karﬂ›l›¤›nda para ile sat›n al-
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maya çal›ﬂt›. Abdullah Gül’e oy
vermesi karﬂ›l›¤›nda Mehmet Y›ld›r›m’a türlü vaatlerde bulundu. Kimbilir böyle kaç pazarl›k yapt›, hangi pis iﬂlerini halletti Erdo¤an ve Gül’ün.
Sonra mahkeme süreci baﬂlad›. Hakk›nda rüﬂvet
vermekten dolay› dava aç›ld›. Mahkeme önce 4 y›l ceza vermiﬂ, indirimlerden sonra da cezay› 10 aya indirip
ertelemiﬂti.
Remzi Gür, CMK’da yap›lan bir de¤iﬂikli¤i f›rsat
bilerek cezaya itiraz etti. Dava bozuldu, beraat etmese
de 6 bin liraya çevrilen bir ceza kald› ortada.
As›l olarak Remzi Gür, yarg›lama sürecinde de bir
y›¤›n ayak oyunu ile cezas›n› indirtmeyi baﬂard›.
Remzi Gür de¤il de bir baﬂkas› olsayd› , daha fazla
ceza alacakken, AKP’nin yarg›s› sayesinde sadece para cezas› ile kurtuldu.

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

Röportaj

“Demokratik lise mücadelesini

yükselteceğiz!”
Do¤an YILDIZ

D o ¤ a n Y ›ld›z
‹stanbul
Orkuno¤lu
L i se s i, 4 . S ›n › f
ö ¤ r e n ci si,
Yaﬂ:17

Liseli Dev-Gençliler ’den Do¤an
Y › ld › z i l e l i s e l e r d e y ü r ü t t ü k l e r i
k a m p an y a ü ze ri n e y a p t ›¤ › m › z
röportaj›n ikinci bölümünü
yay›nl›yoruz.
Yür üy üﬂ : Kamp any an›z›n so mu t
talepleri nelerd ir?
Do¤an Y›ld›z:- Her okulda kay›t paras›, spor paras›, kalorifer paras› diyerek ö¤rencilerden yüzlerce
lira istiyorlar. Biz keyfi istenen paralar›n toplanmas›na son verilmesini istiyoruz.
Paras› olan›n okudu¤u bir düzeni de¤il, tüm ö¤rencilerin halk için
halk›n ç›kar›na bir e¤itim alaca¤›,
paras›z bilimsel liseler istiyoruz.
- E¤itimin bilimsel olmas› gerekmektedir. Bilimsel e¤itim okullarda olmamakla birlikte ço¤u okulda s›n›flar kalabal›k, laboratuvar,
bilgisayar odalar› ve bunun gibi birçok malzeme yoktur.
E¤itim ezbere dayal›d›r ve herﬂey s›nava göre ö¤retilir. Tarih, din,
felsefe gibi dersler düzenin insanlarda yaratmaya çal›ﬂt›¤› gerçeklerden uzak, yalana dayal›d›r. Gerici
e¤itim müfredat›n›n oldu¤u bir e¤itim sisteminde bilimsellikten bahsedemeyiz.
- Halklara karﬂ› uygulanan
asimilasyon politikas›na karﬂ›
anadilde e¤itimi savunuyoruz.
Halklar›n kendi dillerini, kültürlerini ö¤renmesi en do¤al
hakk›d›r ve liselerde de ana
dilde e¤itimin koﬂullar› yarat›lmal›d›r.
- Liselerde polis terörü her
okulda farkl› biçimlerde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Polis ö¤ret-

“Kampanyay› yerel
taleplerle de birleﬂtirip her
okulun belirgin sorunlar›n›
öne ç›karaca¤›z.
Bu sorunlar› gündeme
taﬂ›mak için, açl›k grevleri,
yürüyüﬂler, kurultaylar gibi
birçok çal›ﬂmalar
örgütleyece¤iz.”
menleri ve ö¤rencileri ajanlaﬂt›rarak
da bask›s›n› artt›rmak istemektedir.
Polisin amac› devrimci-demokrat
ö¤rencileri sindirmek ve bask› oluﬂturmak için ö¤renci gençli¤e karﬂ›
örgütlenmiﬂtir.
- Liselerdeki kameralar ö¤rencileri her saniye denetim alt›na almak
içindir. ﬁuan her lisede olmasa da,
ço¤u yerde onlarca kamerayla ö¤renciler sürekli izlenmektedir.
Okullar F Tipi hapishanelerden
farks›z duruma getirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
- Zorunlu din dersleri kald›r›lmal›d›r. Farkl› kültür ve inançlardan
olan ö¤renciler din derslerinde bask› görmektedir. Kendinden olmayan› aﬂa¤›lama mant›¤›yla hareket
eden ö¤retmenlerle uygulanmaktad›r bu bask›lar. Ö¤renciler aﬂa¤›lan›r ya da di¤er ö¤rencilerden tecrit
edilir.
- Not sistemi kald›r›lmal›d›r. Liselerde not bir bask› arac›d›r. Her
konuda ö¤retmenler ö¤rencileri not-

la tehdit etmektedirler. Bu tehditler
ço¤u zaman disiplin kuruluna verme veya okuldan atma olarak da
karﬂ›m›za ç›kar.
- Faﬂist disiplin yönetmeli¤i kald›r›lmal›d›r. Çünkü disiplin yönetmeliklerinin içeri¤i ö¤rencilerin örgütlenmesi ve düﬂüncelerini aç›kça
yaymas› önünde engeldir. Devrimcileri okullardan uzaklaﬂt›rmak için
bir araç olmas›yla her geliﬂmede bir
tehdit unsuru olarak ö¤rencilere
karﬂ› kullan›lmaktad›r.
- Paras›z e¤itim istemek suç de¤ildir. Geçen y›l Tayyip Erdo¤an’›n
karﬂ›s›nda “Paras›z E¤itim ‹sti yor u z Al ac a¤› z ” pankart› açt›klar›
için tutuklanan ve halen serbest b›rak›lmayan Ferhat Tüzer ve Berna
Y›lmaz serbest b›rak›lmal›d›r!
Say›: 245

Yürü yü ﬂ: Kamp any an›z›n genel
olarak program› nedir?
Do¤an Y›ld›z: Ülkemizdeki liselerin durumu apaç›k ortada. Liseler
bir sorun yuma¤›d›r. Bu kampanyayla tüm ö¤rencileri, aileleri, ö¤retmenleri bu talepler etraf›nda toplamaya,
yürüyüﬂten, s›n›f toplant›lar›na kadar
bir çok faaliyeti hayata geçirece¤iz.

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

Çünkü bu talepler bugün ülkemizdeki tüm liseli gençli¤in ve genel anlamda halk›n sorunudur. Biz
Liseli Gençlik olarak bu talepleri
her yere yayarak, sesimizi daha gür
ç›karaca¤›z.
Kampanyay› yerel taleplerle de
birleﬂtirip her okulun belirgin
sorunlar›n› öne ç›karaca¤›z.
Bu sorunlar› gündeme taﬂ›mak için, açl›k grevleri, yürüyüﬂler, kurultaylar gibi birçok
çal›ﬂmalar örgütleyece¤iz.
On y›llard›r verdi¤imiz demokratik lise mücadelesini
daha da yükselterek liseli
gençli¤i egemenlerin karﬂ›s›na dikece¤iz!

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

PARASIZ E⁄‹T‹M ‹STEMEK SUÇ
DE⁄‹LD‹R
E¤itim bir hakt›r. Hiç bir ﬂekilde engellenemez.
Ve devlet okumak isteyen herkesin e¤itim hakk›n›
güvence alt›na almak zorundad›r. Ancak kapitalizmde art›k e¤itim bir hak olmaktan ç›kar›l›p "PARASI OLANIN” yararlanabilece¤i bir hizmet sektörü haline getirilir. Piyasalaﬂt›r›l›p sat›lan bir mal haline getirilmiﬂtir. Tüm bunlardan kaynakl› gasp edilen e¤itim hakk›m›z› istemek en meﬂru taleptir.
E¤itimin bir hizmet sektörü haline getirilmesine, piyasalaﬂt›r›lmas›na karﬂ› ç›kmakda en meﬂru hakk›m›zd›r. Ve bu haklar›m›za sahip ç›kmak, onlar› kazanmak için mücadele etmek haklar›m›z›n en büyü¤üdür, en onurlusudur.

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

Berna ve Ferhat, tam dokuz ayd›r bu haklar›na
sahip ç›kman›n bedelini ödüyorlar. Tam dokuz ay
önce "paras›z e¤itim istiyoruz alaca¤›z” yazan pankart› Tayyip ERDO⁄AN’›n karﬂ›s›nda açt›klar› için
tutukland›lar. Ve AKP iktidar› taraf›ndan “örgüt üyesi” gerekçesiyle dokuz ayd›r tecrit hapishanelerinde tutuluyorlar.
‹ki üniversite ö¤rencisi "paras›z e¤itim” istiyor.
‹ki üniversite ö¤rencisi "paras› olmad›¤› için okuyamayan insanlar var” diyor. Paras› olmad›¤› için
"harc›n› yat›ramay›p üniversiteye kayd›n› yapt›ramayan arkadaﬂlar›m›z var” diyor. "E¤itim bir hakt›r, para ile sat›lamaz” diyor. Ve böyle düﬂünmek
bunun için mücadele etmek 15 y›ldan baﬂl›yor.
Ferhat ve Berna ülkemizde binlerce ö¤rencinin
hakk› olan, haklar› olan paras›z e¤itimi istedikleri
için sadece tutuklanm›yorlar birde 15 y›l ceza istemiyle yarg›lan›yorlar.
ADALET NEREDE?
Yarg›layan bu gün AKP’nin temsilcili¤ini yapt›¤›
bu düzendir. Yarg›layanlar AKP’nin savc›lar›, hakimleridir. Peki AKP’nin savc›lar› ve hakimleri neyi
yarg›l›yorlar? Kimi yarg›l›yorlar?
AKP halk›m›z› yarg›l›yor. Paras› olmad›¤› için
okula gidemeyen binlerce ö¤renciyi yarg›l›yor.
Dershane paras›n› ödeyemedi¤i için intihar eden
Semih Sipahi’yi, harç paras›n› yat›ramad›¤› için inﬂaatta çal›ﬂmak zorunda kalan ve düﬂerek hayat›n›
kaybeden gençleri, gecelerini gündüzlerini bizleri
okutmak için çal›ﬂarak geçiren annelerimizi, babalar›m›z›...
AKP ikiyüzlüdür. Meydanlarda, kürsülerde demokrasi naralar› atan Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an
yalan söylüyor. Gözalt›lar tutuklamalar iﬂkenceler
sürüyor. Gençli¤e yönelik, halk›n her kesimine yönelik bask› terör ve tutuklamalar devam ediyor.
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Berna ve Ferhat bu durumun en
somut kan›tlar›d›r.

Tutuklu Dev-Genç’liler bunun
en somut kan›tlar›d›r. Ortada nas›l
bir suç, nas›l deliller var ki, arkadaﬂlar›m›z tam dokuz ayd›r tutuklu bulunuyorlar.
Evet, ortada bir suç vard›r, ancak suçlu, Ferhat
ile Berna de¤il, AKP iktidar›d›r. Berna ve Ferhat’›n
dokuz ayd›r tutuklu bulunmalar› suçtur. AKP pervas›zca bu suçu iﬂlemeye devam ediyor. Tutuklu bulunmalar›n› gerektirecek hiçbir durum yoktur. Bu
tutuklamalar tamamen keyfidir.
Elbetteki AKP’den adalet beklemiyoruz.
AKP’den adalet istemiyoruz. Onun adaleti bu düzenin adaletidir. Onun adaleti 10 y›l önce yaﬂanan
“Hayata Dönüﬂ” katliam›n›n Bayrampaﬂa davas›n›n daha yeni baﬂlamas›d›r. Onun adaleti esas sorumlular›n de¤il göstermelik olarak erlerin yarg›lanmas›d›r. Onun adaleti 12 tutsa¤›n katledildi¤i
yerde devlet mal› zarar gördü diye davaya müdahil
olmas›d›r.
Adaleti biz sa¤layaca¤›z. Her yerde Berna ve
Ferhat › anlatarak, bu adaletsizli¤i teﬂhir ederek
"Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” ﬂiar›n› her zaman hayk›rarak, kampanyalar›m›zla, eylemlerimizle, hakk›m›z olana sahip ç›karak, hesap sorarak
sa¤layaca¤›z adaleti
B‹ZLER BERNALAR’LA FERHATLAR’LA BU
SUÇU ‹ﬁLEMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z

41 y›ld›r bu suçu iﬂliyoruz. 41 y›ld›r defalarca tutukland›k. 41 y›ld›r Bernalar›m›z, Ferhatlar›m›z hep
vard›. 41 y›ld›r bizi bu ﬂekilde sindirmeye, korkutmaya çal›ﬂ›yorlar.
Okullar›m›zda ÖGB, polis idare iﬂbirli¤iyle bask› kurulmaya çal›ﬂ›l›yor. Ailelerimiz aranarak rahats›z ediliyor, d›ﬂar›da polis takip ederek tehdit ve tacizde bulunuyor. Gözalt›na al›n›yoruz, tutuklan›yoruz. Son zamanlarda üniversitelerde yaﬂad›¤›m›z
sald›r›lar, 24 A¤ustos genelgesi ad› alt›nda üniversitelere kurulacak olan karakollar, hepsi bu sald›r›lar›n sindirme politikas›n›n parças›d›r.
Bu mücadeleyi hep birlikte gö¤üsledik. Düzenin politikalar›na karﬂ› Bernalar’la Ferhatlar’la direndik. Çünkü hakl› olan ve meﬂru olan biziz. Tayyip Erdo¤an’›n
karﬂ›s›nda "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” diye hayk›ran bu sesi her zaman karﬂ›lar›nda görecekler.
Berna ve Ferhat 14 Aral›kta 2. kez mahkemeye
ç›kar›lacaklar. Sahiplenmemizle yanlar›nda olacak
ve onlarla birlikte hayk›raca¤›z "Paras›z E¤itim ‹stiyor uz Alaca¤›z” diye.
Ç ü n k ü b iz D e v- G en çl iyi z , ç ü n k ü b iz g el ec e¤ i z .
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Ülkemizde Gençlik

Gençli¤in
YÖK’TE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Gündeminden
YÖK Baﬂkan› Prof. Dr. Yusuf
Ziya Özcan YÖK’ün yeniden yap›land›r›laca¤›n› aç›klad›. Uzun süredir YÖK’te önemli de¤iﬂiklikler yap›lmas›n› planlad›klar›n› belirten
Özcan, bu de¤iﬂikliklerin genel seçimler sonras›nda yap›lacak anayasa
de¤iﬂikli¤ine göre olaca¤›n› belirtti.
YÖK’teki bu de¤iﬂikliklerin aras›na
isminin ve logosunun girebilece¤ini,
anayasa de¤iﬂirse YÖK ile ilgili
maddelerin de de¤iﬂebilme ihtimalinin oldu¤unu aç›klad› ve bu düﬂüncesini "biz anayasadaki ruha ve felsefeye ba¤l› olarak kendi de¤iﬂikliklerimizi gerçekleﬂtirece¤iz" sözleriyle anlatt›.
Bu gün bu söylenilenlere bakt›¤›m›zda kuruldu¤u günden beri ülkemizde bask›c›, yasakç›, anti-bilimsel
bir iﬂleyiﬂe sahip olan YÖK’ün, de¤iﬂse bile bu özelliklerinin de¤iﬂmeyece¤ini 29 y›ld›r ortaya koymaktad›r. 29 y›ld›r YÖK bu ülkede ö¤ren-

cileri okuldan atm›ﬂ, soruﬂturmalarla ö¤renci gençli¤in akademik,
demokratik mücadelesini engellemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Polisi okula sokarak ÖGB’siyle birlikte yeri gelmiﬂ
devrimci ö¤rencileri katletmiﬂtir.
Seher ﬁAH‹N’in Mimar Sinan Üniversitesi’nde katledilmesi gibi.
YÖK taraf›ndan ç›kart›lan 24
A¤ustos genelgesiyle üniversiteler
birer karakol haline getirilmiﬂtir.
Nerde ö¤rencilere karﬂ› yap›lan bir
sald›r› varsa orada YÖK’ün parma¤›
vard›r. Bu yüzden Yusuf Ziya Özcan
YÖK’ün yeniden yap›land›r›lmas›ndan bahsederken eminiz ki, ö¤rencilerin e¤itimi için bir ﬂey yapmayacakt›r. Aksine e¤itimi nas›l yasakl›
hale getirece¤ini, hakk›n› arayan ö¤renciler üzerinde gösterecektir. Ne
kadar içerik, isim de¤iﬂse de zihniyet ayn› kald›ktan sonra d›ﬂ görünüﬂünün de¤iﬂmesinin bir anlam› yoktur. Bir baﬂka örnek "YÖK baﬂkan›
Özcan YÖK’ün yetkilerinin azalt›la-

gençli¤in
tarihinden
5-11 Aral›k
7 Aral›k 1977: ‹stanbul Y›ld›z Mimarl›k ve Mühendislik Akademisi’nde devrimci ö¤rencilere yap›lan
sald›r›da Abdülkadir Adanur adl› ö¤renci faﬂistler taraf›ndan falçatayla öldürüldü.
7 Aral›k 1979: ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. Prof. Dr. Cahit Orhan Tütengil'in cenazesi 9
A r a l › k'ta kald›r›ld›. Kolluk güçleri törene kat›lmak isteyenlere sald›rd›. 1 iﬂçi öldü, 8 kiﬂi yaraland›, 61 kiﬂi
de gözalt›na al›nd›.
10 Aral›k 1996 - Esenler ‹brahim Turan Lisesi ö¤rencileri okullar›nda ve genelde artan sivil faﬂist sald›r›lar› protesto etmek isteyince polisin sald›r›s›na u¤rad›lar.

5 Aral›k 1997: Bursa da üniversiteye haz›rlanan liseli gençli¤in kurmuﬂ oldu¤u Dershane Komiteleri, s›nav
aldatmacas›na karﬂ› 500 kiﬂilik bir yürüyüﬂ düzenledi.

7 Aral›k 1997: Kocaeli DLMK "Nas›l Bir E¤itim
‹stiyoruz” konulu panel düzenledi.

ca¤›n› da söylüyor. YÖK baﬂkan›n›n
rektörlerin, YÖK’ün yetkilerinin
azalt›laca¤›ndan, as›l hedeflerinin,
YÖK’ü sadece denetleme, düzenleme yapan ve yüksek ö¤retim politikalar›n› belirleyen bir kurum haline
getirmek oldu¤undan bahsediyor.
Evet, yüksek ö¤retim politikalar›n› belirleyen bir kurum derken faﬂist zihniyeti üniversitelerde hayata
geçirmekten söz edip bu konuda bir
yandan da denetleyen olmak istiyor.
Her ne kadar denetleyen olmak istese de y›llard›r devrimci ö¤rencileri
üniversitelerden silemediler. Bizler
6 Kas›m 1981 de kurularak faﬂist
cuntan›n savunuculu¤unu yapan
YÖK’ü okullar›m›zda verece¤imiz
mücadeleyle ortadan kald›raca¤›z.
At›lmalar, soruﬂturmalar bizi en temel haklar›m›z› almak isteyiﬂimizden vazgeçiremez. Meﬂrulu¤umuz,
hakl›l›¤›m›z her yerde kazand›¤› gibi burada da kazanacak.

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

Dünya Gençliğinden
‹talya’da iﬂgal eylemleri
‹talya’da Berlusconi hükümetinin yüksek ö¤retimde
“reform” ad› alt›nda e¤itime ayr›lan harcamalar›n k›s›lmas› ve e¤itimin özelleﬂtirilmesinin önünün aç›lmas›n›
protesto eden ö¤renciler 26 Kas›m’da yasa tasar›s›n›n
görüﬂüldü¤ü s›rada Roma da parlamento binas›n› kuﬂatarak tarihi Kolezyum binas›n› ve Pisa Kulesi’ni iﬂgal
ettiler. Parlamento binas›n› iﬂgal giriﬂimi polisin yo¤un
sald›r›s›yla engellendi.

‹ngiltere’de üniversite iﬂgalleri
25 Kas›mda yaklaﬂ›k 25 bin ö¤renci hükümetin üniversite harçlar›n›n y›ll›k 3 bin sterlinden 9 bine ç›kart›lmas›n› protesto etmek için ‹ngiltere’nin baﬂkenti
Londra’da topland›. Gün boyunca tüm Britanya’da protesto gösterileri düzenlendi ve baz› üni v ers i te l e r iﬂgal
edildi. Ayr›ca yeni seçilen koalisyon hükümeti, haz›rlad›¤› yeni bütçe plan›na göre kamuda çal›ﬂan 500 bin
emekçinin dört y›l içinde iﬂten at›laca¤›n› aç›klad›.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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Sar›gazi Halk Cephesi

Devrimcilere Saldıran Devrimden Uzaklaşır

Cephe’ye Saldıran Düzene Yaklaşır

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010
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Yozlaﬂma, halk›m›z›n karﬂ›laﬂt›¤› en önemli sorunlardan biri. Devlet planl› bir ﬂekilde halk› yozlaﬂt›rmak istiyor. Mahallelerde çeteleﬂmelerin önünü aç›yor. Uyuﬂturucuyu, fuhuﬂu teﬂvik ediyor. Ço¤u zaman bizzat organize ediyor.
Devlet belirli ölçüde yozlaﬂma
konusunda maalesef bir ilerleme
sa¤lam›ﬂ durumda. Halk›m›z kendine, kültürüne yabanc›laﬂ›yor. Özellikle gençlik içinde bu durum daha
da yayg›n.
Yozlaﬂma toplumun neredeyse
her katman›na bir ﬂekilde bulaﬂt›¤›
için yozlaﬂmadan korunmak, ona
karﬂ› mücadele etmek de çok yönlü
olmak zorunda. Devrimci örgütler
daha da dikkatli olmak durumundalar. Örnek olmak zorundalar. Çünkü
karmaﬂ›k sosyal iliﬂkiler içinde yozlaﬂman›n bir ucu devrimci iliﬂkilere
de de¤ebiliyor.
Sar›gazi Mahallesi’nde bu uçlardan biriyle karﬂ›laﬂt›k geçen haftalarda. Facebook sözde bir sosyal
a¤... Facebook üzerinden “sohbet
eden” iki kiﬂi birbirlerine küfürler
savuruyorlar. Küfürler tehditlere dönüﬂüyor. Sonras›nda tehditleri edenlerden biri bir grup arkadaﬂ›n› yan›na al›p di¤erinin oldu¤u internet kafeyi basmaya gidiyor. ‹ki grup aras›nda küfürleﬂme, arbede ve tokat
atma oluyor.
Böyle bir manzara karﬂ›s›nda
devrimciler yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin ne kadar önemli oldu¤unu
bir kez daha düﬂünürler. Ancak bunun d›ﬂ›nda sonuçlar ç›karanlar da
oldu. BDP’li gençler, bir Halk Cepheli’nin BDP’li bir genci tokatlad›¤›n› söyleyerek, bir serseri kavgas›n› siyasi zemine çekmek istediler.
Kendileriyle sorumlu düzeyinde
konuﬂuldu¤u halde ›srarla bu serseri
kavgas›n› politik bir konu gibi almak istediler. En sonunda “tamam
Cephe sald›rmad›, ama sald›ran kiﬂiyle sorunumuz bitmedi” deyip, sorunu politik olarak ele almakta ›srar
ettiler.

Peki iki serserinin birbirlerine etti¤i küfürleri devrimciler sahiplenebilir mi? Böyle bir olay› politik bir
konu olarak alabilir mi? Almamal›...
BDP’li arkadaﬂlar da bunu böyle
söylüyorlar. Ama iki gün sonra da
Mehmetçik Lisesi’nde BDP Gençli¤i’nin Halk Cephesi’ne sald›rma karar› ald›¤› bir devrimci örgütün insan› taraf›ndan bize bildiriliyor.
Kendine devrimci, yurtsever diyen bir örgütün devrimci bir örgüte
sald›rmay› tart›ﬂmas›, bunu karara
ba¤lamas› hangi mant›¤›n ürünü
olabilir? Böyle bir durumun devrimcilikle aç›klanamayaca¤› ortadad›r.
Bu konunun BDP ilçe Baﬂkanl›¤›yla defalarca konuﬂulmas›na ve
Halk Cephesi’ne yönelik sald›r› kararlar› olmad›¤›n›, böyle bir ﬂey olmayaca¤›n› söylemelerine ra¤men 7
Kas›m günü Mehmetçik Liseli Halk
Cepheliler’den biri BDP gençlerinin
sald›r›s›na u¤rad›. “BDP Gençli¤i
olarak seni cezaland›rmaya karar
verdik” dedi sald›ran BDP’li gençler...
Bir serseri kavgas›ndan devrimc i l e re ﬂ i d d e t u y g u l a m a b a h a n e s i
ü reten bir kültürle karﬂ› karﬂ›yay›z.
Oturup devrimcilere karﬂ› sald›rmay› tart›ﬂan ve kararlaﬂt›ran bir
kültürle karﬂ› karﬂ›yay›z.
Sonras›nda “karar›m›z yoktur”,
“insiyatif tan›mayan gençler yapm›ﬂt›r” gibi ciddiyetsiz aç›klamalarla durumu geçiﬂtiren bir anlay›ﬂla
karﬂ› karﬂ›yay›z.
Bu tarz devrimci bir tarz de¤ildir.
Halk Cephesi’ne düﬂmanl›k kimseye kazand›rmaz.
Halk Cephesi’ne düﬂmanl›k
edenlerin er ya da geç gidecekleri
yer düzendir. ‹stedikleri kadar devrimci olduklar›n›, yurtsever olduklar›n›, komünist olduklar›n› söylesinler gidecekleri yer bellidir. Bu tarzdan vazgeçilmelidir.
Halk Cephesi 40 y›ll›k bir mücadele tarihinin ve bulundu¤u her yerde düﬂmana karﬂ› can bedeli diren-

menin temsilcisidir. O’na kalkan eller bir tercih yapm›ﬂ demektir. Sald›ranlar bu tarihle, ﬂehitlerle, devrimle, devrimcilikle ayn› yolda yürümekte zorlan›yorlar demektir.
Ne ülke genelinde ne Sar›gazi’de
Halk Cephesi’nin önü böyle sald›r›larla kesilemez. Böyle bir amaç varsa bundan vazgeçilmelidir.
Hele hele ﬂiddet yoluyla, zor yoluyla önümüzün al›naca¤› düﬂünülüyorsa, bu ülke devrim tarihinden bir
ﬂey anlaﬂ›lmam›ﬂ demektir. Devrimciler bask› karﬂ›s›nda sinmez. Yollar›n› de¤iﬂtirmez. Ülkemiz tarihi bunun onlarca örne¤iyle doludur. Sar›gazi’deki mücadele tarihimiz de öyledir.
Bask›lar karﬂ›s›nda sinmek, yol
de¤iﬂtirmek küçük-burjuvalara özgüdür, devrimcilere de¤il. Gittikçe
reformistleﬂen, düzene kayan bir
çok örnek var, oraya bak›ld›¤›nda bu
gerçek görülür.
BDP, “devrimcileri stratejik müttefik olarak görüyoruz” diyor. O zaman bu tarz sorumsuz davran›ﬂlardan vazgeçmelidir.
“Kontrol d›ﬂ›ndayd›”, “merkezi
karar de¤ildi” aç›klamalar› kimseyi
ikna etmemektedir. ‹nsanlar›n›, örgütlenmelerini hiç bir koﬂul ve ﬂart
alt›nda devrimcilere el kalkmayaca¤›, devrimcilerle sorunlar›n mutlaka
ve mutlaka diyalog yoluyla çözülmesi gerekti¤i bilinciyle e¤itmelidir.
Bunun önlemlerini almal›d›r. Devrimden uzaklaﬂmak istemiyorsa
böyle yapmal›d›r.
Halk saflar›nda sorunlar›n tek
çözüm yolu vard›r: Diyalog... Devrimciler bunun d›ﬂ›nda bir çözüme
inanmazlar. Sorunlar›n çözümünde
ﬂiddete baﬂvurmamay› temel ilkelerden biri kabul ederler. 40 y›ll›k tarihimizde bu ilkeye s›ms›k› sar›ld›k.
S›ms›k› sar›lmaya devam edece¤iz.
K›ﬂk›rtmalara, provokasyonlara karﬂ› en önemli silah›m›z ilkelerimize
ba¤l›l›¤›m›zd›r.

Sar›gazi Halk Cephesi
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Bir görüşme ve saldırıları
devam ettiren mantık
Sar›gazi’deki bu soruna iliﬂkin,
9 Kas›m günü BDP ‹l Baﬂkan› Mustafa Avc› ile bir görüﬂme yap›ld›.
Sorunu anlatt›k.
Konuyu “bilmiyor” havas›nda
konuﬂtu. Konuﬂmalar› oldukça geneldi. Klasik gerekçe tekrarland›:
“Kontrol edemedi¤imiz birimler
var” dedi.
Somut sorunu atlayarak, “Biz sizinle stratejik müttefi¤iz, daha çok
yanyana görünmeliyiz, bu gibi sald›r›lar›n önüne ancak böyle geçilir”
ﬂeklinde, sanki üçüncü bir tarafm›ﬂ,
sanki sald›r›n›n siyasi sorumlulu¤uyla kendilerinin hiçbir ilgisi yokmuﬂ gibi ele ald› sorunu. Sanki sald›ran bizmiﬂiz de bize ak›l veriyor
gibiydi.
Tekrar olarak, “Bunlar›n kontrgerilla sald›r›lar› olabilece¤ini,

kontrgerilla oyunlar›n› bozmam›z
gerekti¤ini, bunun için daha çok
yanyana görünmemiz gerekti¤ini”
belirtti.
Biz olay› tekrar anlatarak, bize
bu konuda özeleﬂtiri vermeleri gerekti¤ini, defalarca uyar›ld›klar›
halde sald›rma mant›klar›n›n halen
devam etti¤ini, “kontrol edemiyoruz” sözlerinin bizi ikna etmedi¤ini, art›k bu gerekçeden, bahaneden
vazgeçmeleri gerekti¤ini, anlatt›k.
Kendi örgütlerinin bir parças›
olan bir birimin, oturup devrimcilere sald›rmak için karar almas›n›n,
plan yapmas›n›n ve sonras›nda bunu uygulamas›n›n vehametini anlatt›k... Ne kadar anlaﬂ›ld› bilinmez.
Bütün bu söylediklerimizi kendi
üstlerine al›nan bir tutumlar› yoktu.
“Birlik olabilmemiz için” bunlar›

ayd›nlatmal›s›n›z dedik. Geçen seneki sald›r›lara getirdi konuyu,
özellikle il binalar›n›n önündeki
oturma eylemini bir provokasyon
olarak niteleyip durdu. Uyard›k bu
konuda, demokratik bir tepki oldu¤unu söyledik. Provokasyon, bize
sald›r›n›n kendisindedir.
“Sonunda sald›r›lar›n özeleﬂtirisini verdiniz, ama bunu halka yapmad›n›z, kendi insanlar›n›za yapmad›n›z, insanlar›n›z› bu konuda
e¤itmiyorsunuz” dedik...
Özeleﬂtiri vermediklerini söyledi. Genel merkezin verdi¤i özeleﬂtiriden haberleri yokmuﬂ. Sonuçta bu
olay hakk›nda kendilerinden aç›klama bekledi¤imizi, halka aç›k bir
özeleﬂtiri vermelerini gerekti¤ini
söyledik.
***
Bu görüﬂmenin üzerinden yaklaﬂ›k 25 gün geçmiﬂtir.
Hala bir aç›klama, bir özeleﬂtiri
yap›lm›ﬂ de¤ildir.
Say›: 245

Y ü r üy ü ﬂt e

Tek Yol

Baﬂbakan geçti¤imiz hafta içinde yapt›¤› bir konuﬂmas›nda Kürt sorununun çözümü için ﬂunlar› söyledi:
“B iz im me sa j› m›z çok aç ›k ne t. S il ah b› rak, da¤da n in.
221. madde asl›nda bu iﬂin çözümünü aç›yor. ﬁu ana
kadar soru nu çö zm ek için att›¤›m›z ad›mlar› gö rmü yor musunuz? Biz dayatt›k onlar verdi’ diyorlar. Tüm
b u y ap t › k l a r › m › z çö z ü m d e ¤ i l m i ? T R T 6 ç ö zü m d e ¤ i l
mi? Billboardlarda Kürtçe afiﬂler, ilanlar çözüm de¤il
mi? K urslar›n aç ›lmas› de¤il mi ?”
Evet, gerçekten de çok aç›k: ony›llar sonra oligarﬂinin Kürt sorununda dönüp dolaﬂ›p gelip dayand›¤› nokta buras›. Çözüm mü istiyorsunuz? Bar›ﬂ m› istiyorsunu
Önce piﬂman olacaks›n›z diyor. “Eli silahl› direnen bir
Kürt’le bar›ﬂmam” diyor. Silah› b›rak. Örgütü b›rak.
221. maddeyle Kürt sorununu çözelim.
Nas›l çözecek? Neyi içeriyor Erdo¤an’›n “asl›nda bu
iﬂin çözümünü aç›yor” dedi¤i 221. madde?
AKP’nin amac› Kürt sorununu çözmek de¤il. Ki, oligarﬂi gerçek anlamda Kürt sorununu çözemez. Kürt sorununun kayna¤› oligarﬂik iktidar›n kendisidir. Onun
için oligarﬂi ony›llard›r dönüp dolaﬂ›p ayn› noktaya geliyor. Ve Kürt halk›na teslimiyeti dayat›yor.
Erdo¤an’›n çözüm diye dayatt›¤› 221. madde,

Kürt sorununda başa dönüş:
Pişmanlıktan yararlanın
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PKK’yi tasfiye etmek için var olan piﬂmanl›k yasa s›n›n AKP taraf›ndan daha etkin hale getirilmesiyle
ﬂekillendirilmiﬂ bir yasal düzenlemedir.
AKP, bu yasayla örgütleri bitirecek. Örgüt üyelerinden piﬂman olmalar›n› istiyor. Piﬂman olmalar›yla da
yetinmeyip örgütü hakk›nda, örgütü çökertecek bilgiler
vermesini istiyor. Piﬂman›m deyip örgüt hakk›nda “ y a r a r l › ” , yani örgüte “ ö n e m l i d a r b e l e r ” vurabilecek bilgiler vermesi durumunda 221. maddeye göre, tan›klar koruma alt›na al›nacak, yeni yüz, yeni kimlik, isterlerse baﬂka
bir ülkeye yerleﬂtirme vb... olanaklardan yararlanacak, geniﬂ bir akraba çevresi de koruma alt›na al›nacaklar.
‹ﬂte, AKP’nin “bu iﬂin çözümünü aç›yor” dedi¤i 221.
madde budur. Bütün Kürt halk›na piﬂmanl›¤›, itirafç›l›¤›
dayat›yor. Çocuklar›n›z› da¤dan indirin, sizi de koruyaca¤›m diyor.
“Kürtçe konuﬂmak m› istiyorsun? ‹ﬂte kurslar açt›k,
oraya git. TRT 6 var, onu izle” diyor. Daha ne istiyorsunuz? Bar›ﬂ m›? Analar a¤lamas›n m›? O zaman önce örgütü sat. Silah› b›rak, da¤dan in. Piﬂmanl›k getir. Örgütü bitirmek için de gerekli bilgileri ver.
‹ﬂte AKP’nin dönüp dolaﬂ›p y›llar sonra Kürt halk›na dayatt›¤› çözüm bu. Oligarﬂinin baﬂka çözümü olamaz. Bu çözüm mü?
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
Daha çok sömürmek, daha ucuza çal›ﬂt›rmak için
emekçilere kölece yaﬂam koﬂullar› dayat›l›yor. Bir yandan da onlarca, yüzlerce gerekçe bularak emekçileri iﬂten atmaya devam ediyorlar. ‹zmir’de Buca Belediyesi’ne ba¤l› Taﬂeron ﬂirkette çal›ﬂan iﬂçiler iﬂten atmalara
karﬂ› ve iﬂ güvencesi için bas›n aç›klamas› yapt›klar›ndan dolay› iﬂten at›ld›lar. iﬂçiler onurlar›, ekmekleri, çocuklar›, yar›nlar› için mücadele yürüteceklerini
belirterek, “Buca Belediyesi’nin önünde oturma eylemine baﬂl›yoruz”… diyerek direniﬂe baﬂlad›lar.
‹ﬂten at›lan iﬂçiler, Türkan Albayrak’›n bayra¤›n›
devrald›klar›n› belirtiyorlard› direniﬂe baﬂlarken.
Zeynel K›z›larslan, Tuzla’da aylard›r direniﬂini sürdürüyor. ‹rili ufakl› bir çok direniﬂ var.
En son Kardemir iﬂçileri, iki grup halinde eyleme geçtiler. Bir grup Ankara’ya yürürken, bir grup kal›p Karabük’te açl›k grevi yapt›. Ama bitirdiler açl›k grevini.
Gerçekte onlara bu karar› verdiren etken ne olursa olsun, temeldeki neden emekçilerin kazanacaklar›na dair

Çoğaltmalıyız!
Birleştirmeliyiz!
Türkan Albayraklar’ı çoğaltmalıyız!
Direniş çadırlarını çoğaltmalıyız.
Türkanlar’ı ve direnişleri birleştirmeli,
zaferleri çoğaltmalıyız!
güven ve morallerini uzun süredir yitirmiﬂ olmalar›d›r.
Türkan Albayrak’›n direniﬂi iﬂte bu yüzden bu kadar
etkili olabilmiﬂtir. ‹ﬂçilere, kazan›labilece¤ini hat›rlatm›ﬂt›r yeniden.
Tüm örgütsüzleﬂtirme sald›r›s›na ra¤men, sendikalar›n tüm geri çizgilerine ra¤men, yine de iﬂçiler çaresiz,
güçsüz de¤ildir. Çare örgütlenmek ve direnmektir. Çare
yüzlerce, binlerce Türkan Albayrak olmakt›r. Ve bugün
çaremizin en önemli yan›, tek tek direniﬂleri birleﬂtirebilmektir.
Bugün iﬂçilere en fazla güven verecek, kendine güvenlerini geliﬂtirecek olan budur. Direniﬂler birleﬂti¤inde, en az›ndan aralar›nda güçlü bir dayan›ﬂma ve ortak
hareket geliﬂtirildi¤inde, kazanabilece¤imize dair umudumuz ve inanc›m›z da büyüyecektir.
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‹ﬂten At›lmalar, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz
‹zmir’de Buca Belediyesi’ne ba¤l› taﬂeron ﬂirkette çal›ﬂan temizlik iﬂçileri iﬂten at›lmalara karﬂ› mücadele ettikleri için
iﬂten at›ld›lar ve sürgün
edildiler. Bunun üzerine
iﬂten at›lan 7 iﬂçi 24 Kas›m günü Buca Belediyesi önünde direniﬂe baﬂlad›lar. ‹ﬂçiler, iﬂten at›lanlar›n iﬂe geri al›nmas›n›,
taﬂeronda çal›ﬂan hiç bir
iﬂçinin iﬂten at›lmamas›n›
ve sendikal çal›ﬂman›n
önünün aç›lmas›n› istiyorlar. 26 Kas›m günü
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi iﬂçileri ziyaret etti. “‹ﬂten
Atmalara Son Buca ‹ﬂçisi
Yanl›z De¤ildir” pankart›
açan Devrimci ‹ﬂçi Hareketi Buca Belediyesi’ne
kadar yürüdü. Yürüyüﬂ
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boyunca “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z Buca ‹ﬂçisi Yanl›z De¤ildir Taﬂeronlaﬂmaya Son” sloganlar› at›ld›. Belediye önünde yap›lan konuﬂmada direnen iﬂçilerin her zaman
yan›nda olunaca¤› vurgulan›rken, kazanman›n yolunun kararl›l›ktan geçti¤i
belirtildi.
31 Kas›m günü iﬂçileri
ziyaret eden Buca Cemevi yöneticileri, iﬂçilerin
yan›ndan ayr›ld›ktan sonra polisin sald›r›s›na u¤rad›lar. Sald›r›ya iliﬂkin
Buca Cemevi’nde yap›lan
bas›n toplant›s›nda Alevilere, ezilenlere yoksul
halka yönelik sürdü¤ünü
bunlar›n karﬂ›s›nda örgütlü durmak gerekti¤i söylendi.

‹ﬂçiler; haklar›m›z›
biliyor muyuz?
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi (D‹H) 12 Aral›k Pazar günü saat 14.00’de Adana’da
“‹ﬂçi Olarak Haklar›m›z› Biliyor muyuz?” konulu bir panel düzenleyecek.
D‹SK-Genel-‹ﬂ Toplant› salonunda
yap›lacak panele Genel-‹ﬂ ‹stanbul Bölge Baﬂkan› Mehmet Karagöz, Av. ﬁükriye Erdem, Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nden
Ramazan Akda¤ ve Yeter Gönül, ‹stanbul Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’nden iﬂten at›lan ve
118 günlük direniﬂi sonucu iﬂine dönen temizlik iﬂçisi
Türkan Albayrak kat›lacak.
Devrimci iﬂçi hareketi, “sömürülmek kaderimiz de¤il,
örgütlenerek ve direnek haklar›m›z› alabiliriz” diyor.

Direnen Bir ‹ﬂçi
Daha Kazand›
‹stanbul 2 Aral›k
2010 günü, Tersane direniﬂçisi Zeynel K›z›laslan’›n iﬂe iade davas› görüldü. Betasan elektirik
firmas›nda çal›ﬂan Zeynel K›z›laslan, örgütlen-

me çal›ﬂmas› nedeniyle iﬂten at›lm›ﬂt›. Yaﬂad›¤› haks›zl›¤a karﬂ›
Tersane önünde oturma
eylemi baﬂlatan K›z›laslan, direniﬂinin 114. gününde Cevizli Adliyesi’nde görülen davas›n›n
ilk duruﬂmas›nda iﬂe
iade karar› verildi.

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

 Metal ‹ﬂçisi Güvence
‹stiyor

TEKEL ‹ﬂçilerinin Direniﬂi Sürüyor
T E K E L ‹ﬂçileri Sald›r›y›
P ro t e s t o E t t i
Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› önünde 50
günü aﬂk›n süredir direniﬂte olan TEKEL iﬂçileri 27 Kas›m günü yapt›klar› eylemle kendilerine yap›lan sald›r›y› protesto ettiler.
“Her Yer Tekel Her Yer Direniﬂ”,
“‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde TEKEL
iﬂçileri ad›na aç›klama yapan Arzu
Güneﬂ, bu sald›r›lar›n tüm emekçilere oldu¤unu söyledi.

T E K E L ‹ﬂçilerinden
M eﬂaleli Y ü r ü y ü ﬂ
28 Kas›m günü Taksim Galatasaray Lisesi’nde biraraya gelen 200’ü
aﬂk›n kiﬂi “TEKEL ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir”, “Her Yer TEKEL Her Yer
Direniﬂ”, “Kahrolsun Sendika A¤alar›” sloganlar›yla Taksim Meydan›’na kadar yürüdü.
Emekli Senliler’in de önlükleriyle kat›ld›¤› yürüyüﬂte ayd›nlar ve
Türkan Albayrak bir konuﬂma yaparak “TEKEL iﬂçilerini yaln›z b›rakmayal›m” dediler.
Eylemde yap›lan aç›klamada “4C iptal edilene kadar bu mücadelemizi sürdürece¤iz” denildi. Eylemde, sendikac›lar›n ve polisin sald›r›s›nda yaralanan Metin Arslan da konuﬂarak “Sald›r› bizim hakl›l›¤›m›z›
bir kez daha göstermiﬂtir” dedi.

T E K E L ‹ ﬂ çile r i T ü r k - ‹ ﬂ ’ t e y d i
29 Kas›m günü Türk-‹ﬂ'in Taksim Gümüﬂsuyu'ndaki ‹stanbul ﬂube
binas›na gelen Tekel iﬂçileri 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ile
görüﬂtüler.
Görüﬂme öncesi sald›r›da çeﬂitli
yerlerinden yaralanan Tekel iﬂçisi

Metin Arslan, aç›klama yapt›.
TMMOB ‹KK ‹l Sekreteri Tores
Dinçöz, ‹stanbul Tabip Odas› Genel
Sekreteri Ali Çerkezo¤lu ve KESK
ﬁubeler Platformu dönem sözcüsü
Ali Gün TEKEL iﬂçileriyle dayan›ﬂmak için Türk-‹ﬂ ‹stanbul 1. Bölge
Temsilcili¤i’nin önüne geldiler. Burada yap›lan aç›klamalar›n ard›ndan
iﬂçiler Türk ‹ﬂ ‹stanbul Temsilcili¤ine ç›kt›. Büyükkucak, TEKEL iﬂçileri ile görüﬂmesinde; “Sendika iﬂçinin üzerine polis gönderemez. Hiçbir gerekçe iﬂçilere yönelik bir sald›r›y› hakl› ç›karamaz” dedi.
‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Ali Çerkezo¤lu da yapt›¤›
aç›klamada “TEKEL iﬂçilerine yönelik sald›r› kabul edilemez” dedi.

D‹SK Birleﬂik Metal-‹ﬂ (BM‹S)
toplu iﬂ sözleﬂmesi sürecindeki MESS
dayatmalar›na ve güvencesizleﬂtirmeye karﬂ› 28 Kas›m’da Kocaeli’nin
Gebze ‹lçesi’nde miting düzenledi. On
bine yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› mitingde
güvencesizleﬂtirmeye ve kurals›z çal›ﬂt›rmaya karﬂ› mücadele edilelece¤i
belirtildi. Mitingde yap›lan konuﬂmalarda güvencesizli¤e karﬂ› ortak mücadele edilmesi gerekti¤i vurguland›.

 Çivi ‹ﬂçileri
CHP ‹l Binas›n› ‹ﬂgal Etti
25 Kas›m günü Akdeniz çivi ve
tel fabrikas›nda çal›ﬂan iﬂçiler Birleﬂik Metal-‹ﬂ’e üye olduklar› için iﬂten
at›l›nca CHP il binas›n› iﬂgal ettiler.
‹ﬂçiler bütün iﬂçiler iﬂe geri al›n›rsa
eylemlerine son vereceklerini söylediler. Polis iﬂçilere sald›rarak gözalt›na ald›. ‹ﬂçiler sabah serbest b›rak›ld›. 26 Kas›m günü Emek ve Demokrasi Platformu ile Birleﬂik Metal ‹ﬂ
Sendikas› eylem yapt›lar. Taﬂ bina
önünde yap›lan eyleme Devrimci ‹ﬂçi Hareketi de destek verdi.

T E K E L ‹ﬂçilerinden
Suç Duyurusu

 Kardemir ‹ﬂçileri

Tekel iﬂçileri u¤rad›klar› sald›r›yla ilgili 30 Kas›m günü ‹stanbul
Sultanahmet Adliyesi’ne giderek
Mustafa Türkel baﬂta olmak üzere,
sendika yönetimi ve sald›rganlar
hakk›nda suç duyurusunda bulundular. Tekel iﬂçilerine sanatç›lar ve
devrimci kurumlar destek verdi.
“Sald›r›n›n sorumlusu Mustafa
Türkel’dir! Sald›rganlar Cezaland›r›ls›n!” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde P›nar Sa¤ ve Ruhan Mavruk
iﬂçilerin yan›nda olduklar›n› söylediler.
Tekel iﬂçileri ad›na yap›lan aç›klamada “Baﬂta Mustafa Türkel olmak üzere bu suçlar› iﬂleyen sendikac›lar ve sald›rganlar›n cezaland›r›lmalar›n› istiyor bu nedenle suç
duyurusunda bulunuyoruz.” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan suç duyurusunda bulunuldu.

Açl›k Grevinde

Say›: 245
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Kardemir’de Türk Metal’e üye olduktan sonra iﬂten at›lan iﬂçilerin direniﬂi sürüyor. Geçti¤imiz günlerde
Ankara’ya baﬂlatt›klar› yürüyüﬂlerini
sürdüren iﬂçiler, Karabük’te de açl›k
grevine baﬂlad›.
28 kas›m günü 6 iﬂçi kendilerini
zincirle birbirlerine ba¤layarak
eylem yapt›lar. Daha sonra eyleme
kat›lan 45 iﬂçi açl›k grevine baﬂlad›.
Polis iﬂçileri ablukaya al›rken iﬂçilerin
aileleri de dahil kimseyi eylem alan›na yaklaﬂt›rmad›. Açl›k grevi sürüyor.
Kardemir’de örgütlü olan Çelik-‹ﬂ
Sendikas›’n›n iﬂbirlikçi prati¤ine tepki
gösteren iﬂçiler Türk Metal Sendikas›’na üye olmuﬂ, bunun üzerine de
200 kadar iﬂçi iﬂten at›lm›ﬂt›. ‹ﬂten at›lan iﬂçiler eyleme geçerken Türk Metal yönetimi ise bir süre sona eylemlere son verildi¤ini aç›klam›ﬂt›.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

47

kültür soka¤›ndan geçenlere halk
kültürünü taﬂ›d›.

Çukurova Halk Kültür Festivali Yap›ld›

Say›: 245

Adana’da, Seyhan Kültür Derne¤i taraf›ndan 25-28 Kas›m tarihleri içerisinde Çukurova Halk Kültür Festivali düzenlendi. Festival ilk
gün stantlar›n Kültür Soka¤›na kurulmas›yla baﬂlad›. Bir taraftan
Grup Yorum’un 25. y›l ‹nönü konserini anlatan foto¤raflar sergilenirken, di¤er yandan Seyhan-Der,
Adana ve ﬁakirpaﬂa Özgürlükler
Derne¤i, Kitap, Yürüyüﬂ Dergisi,
Tav›r Dergisi, Adana Gençlik Derne¤i, TAYAD ve tutsak ürünleri
standlar› kuruldu.

Ö¤len Beﬂocak Meydan›’ndan
Kültür Soka¤› önüne kadar yap›lan
yürüyüﬂle festival program› da baﬂlam›ﬂ oldu.
Yürüyüﬂ s›ras›nda geleneksel k›yafetlerin yan› s›ra çeﬂitli renkteki
flamalar ve dövizler ile halklar›n
kardeﬂli¤i vurguland›. Gün boyu
aç›k kalan standlarda saat 15.00’te
aﬂ›k-ozan ve ﬂairlerin program› vard›. Ozan Turabi, Ozan Nezir Kaya,
Ozan Murat, Aﬂ›k Ali Anbarc› ve
ﬁair Bedran Cebiro¤lu türkü, deyiﬂ
ve ﬂiirleriyle orda bulunanlara ve

Festival boyunca ﬁakirpaﬂa, Akdeniz ve Denizli mahallelerinde
programlar düzenlendi. Programlarda yap›lan panellerin yan›s›ra “Anadolu’nun Kay›p ﬁark›lar›” ve ‘Yokuﬂ” filmleri izletildi, ayr›ca R›fat
H›n›s ve Grup Aros taraf›ndan konserler verildi.
Festival son gününde Mesut Müzikhol’de yap›lan programla son
buldu. Programda R›fat H›n›s ve
Epik Tiyatro’nun sahne almalar›n›n
ard›ndan Grup Yorum sahneye ç›kt›.
Yorum konserine devam ederken Mersin Çivi Fabrikas›nda iﬂten
at›lan iﬂçilerden birisi konuﬂma
yapt›. Örgütlü olmak sendikal› olmak için iﬂten at›ld›klar›n› söyleyen
iﬂçi örgütlü mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Konuﬂma “Çivi
‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla desteklendi.

Yürüyüﬂ
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Soroscularla ne iﬂi var?”
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‹smail Karaman ‹çin Yaz›lamalar

25 Kas›m günü ‹stanbul’da “Tevhid, Birlik, Oneness”
ad›nda bir oyunun galas› yap›ld›. Pir Sultan Abdal Kültür
Dernekleri (PSAKD) ve Alevi-Bektaﬂi Federasyonu’nun
(ABF) bu oyuna sponsor olmas›yla ilgili Devrimci Alevi
Komitesi taraf›ndan 30 Kas›m günü bir aç›klama yay›n-land›. Emperyalistlerin ç›karlar› do¤rultusunda faaliyet-ler yürüten para babas› George Sorosçu kurumlar›n oyu-na sponsor olduklar› belirtilen aç›klamada, “PSAKD ve
ABF’nin Soroscularla ne iﬂi var?” diye soruldu.

Cepheliler, Gülsuyu’nda “‹smail Karaman'›n Katilleri-ni Tan›yoruz Halk›n Adaletinden Kaçamazlar!” diyerek,
‹smail Karaman katilleri Nihat Çulhao¤lu, Ali Erﬂan'›n
AKP iktidar›n›n yarg›s› taraf›ndan korunmas›n› protesto
30 Kas›m günü¸ akﬂam saatlerinde Okmeydan› Hak-için mahallenin bir çok bölgesine yaz›lamalar yapt›lar.
lar ve Özgürlükler Derne¤i üyesi Ceyhun Bay mahalle-ye giren sivil polisler taraf›ndan gerekçe gösterilmeden
yaka paça gözalt›na al›nd›. Durumu protesto etmek iste-yen Okmeydan› halk› “Bask›lar Gözalt›lar Bizi Y›ld›ra-Bas›nda ç›kan Grup Yorum’un HAS Parti için beste maz” pankart› açarak Mahmut ﬁevket Paﬂa Sa¤l›k Oca¤›
yapt›¤› yönündeki haberleri Grup Yorum taraf›ndan ya-- önünde eylem yapt›lar.
lanland›. 29 Kas›m günü bir aç›klama yay›nlayan Grup
Eylem bittikten sonra da¤›lan halka biber gaz› s›kan
Yorum, bu haberin gerçek d›ﬂ› oldu¤unu belirtti. Ne söz
polis verilen karﬂ›l›k sonucu mahalleyi terk etmek zo-konusu parti için, ne de baﬂka bir parti için besteleri ol-runda kald›.
mad›¤› vurgulanan aç›klamada, “Bu konudaki tutumu-Gözalt›na al›nan Ceyhun Bay 3 Aral›k günü
muzu dinleyicilerimiz ve kamuoyu da gayet iyi bilmek-ç›kar›ld›¤›
mahkemece tutukland›.
tedir” denildi.

Okmeydan›'da Polis Terörü

Hiçbir Partiye Beste Yapmad›k
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26 Kas›m günü
mecliste görüﬂüle-cek olan “Tabiat› ve
Biyolojik Çeﬂitlili¤i
Koruma Kanun Ta-sar›s›’na HAYIR”
demek için Suyun
Ticarileﬂmesini Ha-y›r Platformu bile-ﬂenleri Ankara'da
bir araya geldi.
Yüksel Cadde-si'nden yürüyüﬂe baﬂlayan platform üyeleri polis taraf›ndan engellenmek istendi. Eylemciler önlüklerini ç›kartmadan yürüyüﬂe geçti. Slo-ganlarla Baﬂbakanl›k önüne gelen platform üyeleri, burada “Uyar›yoruz
Tabiat› Yok Edecek Yasaya ‹zin Vermeyece¤iz” yazan pankartlar›n› aça-rak meclise do¤ru yürümeye devam ettiler.
Meclisin önüne gelindi¤i zaman orada bekleyen di¤er platform üye-leriyle de birleﬂerek bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada; ç›kar›lmak iste-nen yasayla do¤al alanlarla ilgili karar alma yetkisini Çevre ve Orman
Bakanl›¤›'na b›rak›lmas›n›n planland›¤› ifade edildi. Devam›nda bu
do¤rultuda bakanl›¤›n suyun kullan›lmas› hakk›n› tekellere peﬂkeﬂ çek-meyi planlad›¤› vurguland›. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› ve “Su Halk›nd›r Sat›-lamaz, Herkese Temiz Su, Su Hayatt›r Sat›lamaz” sloganlar› at›ld›. Ey-lem bir heyetin meclise görüﬂmeler için girmesiyle sona erdi.

Tabiat› Yok Edecek
Yasaya ‹zin Vermeyece¤iz

Kemal Türkler’i Katleden Faﬂist Katiller
Korundu
1 Aral›k günü Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülen karar
duruﬂmas›nda, eski D‹SK Genel Baﬂkan› Kemal Türkler’i Merter’deki
evinin önünde, 22 Temmuz 1980’de katleden faﬂist katillerden Ünal
Osmana¤ao¤lu hakk›ndaki dava, zamanaﬂ›m› gerekçesiyle düﬂürüldü.
26 y›ld›r süren, yerel mahkemeler ile Yarg›tay aras›nda 3 kez gidip
gelen davada, Türkler’in katillerini bulmak, faﬂist katilleri yarg›lamak
gibi tek bir ad›m at›lmad›. Tersine, faﬂist katili koruyarak, davay› uza-tarak, zamanaﬂ›m› gerekçesiyle düﬂürdüler.
Duruﬂmaya kat›lan Türkler ailesi, D‹SK'in üye ve yöneticileri karar›
yapt›klar› aç›klama ile protesto ettiler.

Mahir Do¤an’›n Katili Düzendir
‹stanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde yaﬂayan Cephe
taraftar›ndan Mahir Do¤an 24 Kas›m günü intihar ederek
yaﬂam›na son verdi. Do¤an’›n cenazesi 26 Kas›m günü
1000 kiﬂinin kat›l›m›yla, Sar›yer Pir Sultan Abdal Ceme-vi’nden kald›larak Hasdal Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.
Mahir Do¤an’›n intihar›yla ilgili bir aç›klama yay›nla-yan Armutlu Halk Cephesi; Do¤an’›n yap›lan çal›ﬂmalar-da en fazla eme¤i geçenlerden birisi oldu¤unu belirtti. Aç›klamada, dü-zenin yoz kültürünün sonuçlar›ndan birinin bunal›m oldu¤u vurgula-narak, “Henüz 18 yaﬂ›nda olan Mahir Do¤an’›n da katili bu yoz kültü-rü yayan burjuva düzenidir” denildi.

TKM’ye ‹kinci Bask›n
29 Kas›m günü K›rklareli Babaes-ki’de bulunan Trakya Kültür Merkezi
polis ve jandarmalar taraf›ndan bas›ld›.
Kültür Merkezi’nde bulunan Bülent
Uluada ve Necmi Uçar aranmalar› oldu-¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar.
Uluada ve Uçar ertesi gün ‹stanbul Be-ﬂiktaﬂ’ta bulunan ‹stanbul Adliyesi’nde
savc›l›¤a ç›kar›lmalar›n›n ard›ndan tu-tuklanmalar› talebiyle sevk edildikleri
12. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan
serbest b›rak›ld›lar.
30 Kas›m günü bir aç›klama yay›nla-yan ‹dil Kültür Merkezi, Trakya Kültür
Merkezi’ne yap›lan bask›n› protesto etti.

“Sizin Korktuklar›n›z›n
Listesindeyiz”
‹stanbul’da 25 Kas›m günü TAYAD
üyesi Seval Yaprak yürüdü¤ü yolda po-lis taraf›nda durduruldu. An›l Osman
Çelik isimli bir çocu¤un ifadesinden ya-z›lan isimleri at›fta bulunan polis “Lis-tede ad›n var m›?” diyerek Yaprak’a
kimlik kontrolü yapt› ve ard›ndan b›rak-t›. Konuyla ilgili TAYAD taraf›ndan bir
aç›klama yay›nland›. Aç›klamada, poli-sin liste histerisi yaratarak insanlar› ﬂüp-heye sokmaya ve karmaﬂa yaratmaya
çal›ﬂt›¤› vurguland›.

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

Hepinizin Sesi Olmaya
Devam Edece¤iz
Bu hafta Antalya ve ‹zmir’de Yürü-yüﬂ Dergisi okurlar›, dergi tan›t›m ve sa-t›ﬂlar›na devam ettiler.
Antalyada 24 Kas›m’da ﬁafak Mahal-lesi’nde, 27 Kas›m günü ise Alt›nova ve
Menderes Mahallesi’nde yap›lan tan›t›m-larda 69 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Sat›ﬂlarda
mahalle halk› yaﬂad›klar› sorunlar› dile
getirdiler. Yürüyüﬂ Dergisi okurlar› ise
“hepinizin sesi olmaya devam edece¤iz”
diyerek insanlara yaln›z olmad›klar›n›
anlatt›lar.
‹zmir’de ise 28 Kas›m günü Badem-ler Köyü’nde dergi tan›t›m› yap›ld›. 3
dergi okurunun kat›ld›¤› tan›t›mda 19
Aral›k katliam› anlat›ld› ve 75 dergi hal-ka ulaﬂt›r›ld›.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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Avrupa’da
Tutsaklar ‹çin Uzun
Yürüyüﬂ Sona Erdi...

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

- Yürüyüﬂ boyunca bildiriler
d a ¤ › t › l a r a k Alman emperyalizmi
t e ﬂ h i r ed ild i

- P a r t i l e re d o s y a l a r verildi. Sol
P ar t i i l e g ö r ü ﬂm e l e r yap›ld›

- Adalet Bakanl›¤›na haz›rlanan
dosya verildi.

- Yürüyüﬂten rahats›z olan polis,
bask› yapmaya çal›ﬂt›.

Uzun Yürüyüﬂ Boyunca
-15 Kas›mda Brüksel’de Avrupa Parlamentosu önünde aç›klama yap›ld›
-16 Kas›mda Düsseldorf Yüksek
Eyalet Mahkemesi önünde Uzun Yürüyüﬂ’ün duyurusu yap›ld›.
-23 ﬁehirde eylemle düzenlendi.
-17.000'in üzerinde bildiri ve el ilan›
da¤›t›ld›.
- 40 dosya verildi. 9 Eyalet ve Federal milletvekili ile görüﬂüldü. Her ﬂehirde siyasi parti temsilciliklerine gidildi.
-Yürüyüﬂ boyunca binlerce insanla
konuﬂuldu.
-Tutsaklara 150'nin üzerinde kartpostal gönderildi.
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Almanya’da keyfi tutuklamalar›
protesto etmek için Anadolu
Federasyonu üyelerinin yapt›¤›
yürüyüﬂ 12. gününde Köln’de sona
erdi. Yürüyüﬂ 11. günü olan 26 Kas›m’da Westfalen eyaletinde devam
etti. Sabah Wuppertal Anadolu Federasyonu lokalinde bir araya gelen
yürüyüﬂçüler eyaletin baﬂkenti ve
mahkemelerin görüldü¤ü Düsseldorf'a gitmek için yola koyuldu.
Düsseldorf'un merkezi yerlerinden biri olan Heinrich Heine Alle
caddesinde pankartlar›n› aç›p bildirilerini da¤›tan yürüyüﬂçüler, daha
sonra Eyaletin Adalet Bakanl›¤›
önüne giderek protesto gösterisi
yapt›lar. Eylemin ard›ndan bir
heyet NRW (Kuzey Ren Westfalen)
Eyalet Parlamentosu'nda Sol Parti
milletvekilleri ile görüﬂmeye gitti.
Yürüyüﬂ heyeti, Sol Parti Westfalen
iç politika sözcüsü ve Parlamento
Grup baﬂkan› Ali Atalan ile görüﬂtü.
Ali Atalan, Faruk Ereren'i ziyaret edece¤ini söylerken, "Onlar d›ﬂar›da insanlara faydal› olabilecekken içerde tutuluyorlar, içerde olmalar› Almanya’n›n utanc›d›r" dedi.

‹ki saate yak›n süren görüﬂmede
Faruk Ereren’i ziyaret edece¤ini
söyleyen Atalan mutlaka ortak çal›ﬂma zemini yarat›lmas› gerekti¤ini
vurgulad›.
Parlamento'da grubu bulunan di¤er partilere de haz›rlanan dosyalar›n sunulmas›ndan sonra Parlamento'dan ayr›lan heyet, Adalet Bakanl›¤›’na da dosya sunduktan sonra di¤er grupla birleﬂerek günün ikinci
dura¤› olan Krefeld'e hareket etti.
Krefeld ﬂehir merkezinde megafonla yap›lan konuﬂmalar ve at›lan
sloganlarla beraber yüzlerce bildiri
da¤›t›ld›.
Duisburg tren istasyonu önünde
Sol Parti, Rote Hilfe'nin (K›z›l Yard›m) de deste¤iyle bir eylem
yap›ld›. Eylemde polis Anadolu Federasyonu amblemli ve "Siyasi Tutsaklara Özgürlük" yaz›l› ya¤murluklarla tek tip olmas› gerekçesiyle
eylem yap›lamayaca¤›n› daha önce
söylediklerini fakat bu seferlik göz
yumacaklar›n› söyledi. Daha sonra
aç›ktan foto¤raf çekerek tedirginlik
yaratmaya çal›ﬂt›.
11. günde toplam 1300 bildiri
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da¤›t›ld›.
Uzun Yürüyüﬂ 27 Kas›m günü
Köln'de yap›lan yürüyüﬂ ve Dom
Meydan›'ndaki mitingle sona erdi.
Ebertplatz'da toplanmaya baﬂlayan yürüyüﬂçüler ve Anadolu
Federasyonu’na ba¤l› derneklerin
üyeleri sloganlar eﬂli¤inde yürüyüﬂe baﬂlad›. Yaklaﬂ›k 90 kiﬂinin
kat›ld›¤› yürüyüﬂ Dom Meydan›’na kadar devam etti. Eylemde,
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur", "Siyasi Tutsaklara Özgürlük", "Nurhan, Cengiz, Ahmet,
Ünal, Faruk, ﬁadi'ye Özgürlük"
sloganlar› Türkçe ve Almanca
olarak at›ld›.
En önde tutsak resimlerinin
bulundu¤u pankart ve arkas›nda
"Siyasi Tutsaklara Özgürlük" yaz›l› k›rm›z› ya¤murluklarla meydanda bildiriler da¤›t›l›p, aç›klamalar yap›ld›. Halaylar ve sloganlarla miting sona erdi.

Anadolu Federasyonu Davas›nda Savunma
30 Kas›m günkü mahkeme de tutsaklardan Nurhan Erdem savunma yapt›. Duruﬂmalarda Hakim ve Savc›n›n tutsaklara, tutsaklar› sahiplenenlere
düﬂmanca tav›rlar›n› görmek mümkündür.
Geçen haftaki duruﬂmada yine Savc›n›n bu tür bir sald›r›s› olmuﬂtu.
Önceki hafta, Nurhan Erdem, savunmas›na baﬂlarken, savc› siyasi(!) tespitler
yapmaya çal›ﬂarak “Sizin gerçek yüzünüzü görenler buraya gelmiyor. Bak›n salonda kimse yok. Baban bile tümünü seyretmeden ç›kt›” türünde ﬂeyler söylemiﬂti. Nurhan Erdem, savunmaya baﬂlarken ﬂu cevab› verdi savc›ya:
'Savc› geçen hafta salona bakarak ailemin, arkadaﬂlar›m›n burada ol m ad › ¤› n› , g e r çe k yü z üm ü zü g ör e nl e r i n a r t ›k g e lm e di ¤i ni sö yl e m i ﬂ t i . Be n im
ad›m Nurhan, Soy ad ›m Erdem. Babam da, annem de, ablam da, k ay ›n ba bam da, arkadaﬂlar›m da iﬂte buradalar. Burada siyasi bir dava vard›r. Siz
b ir t a r a f› te m si l e d iy or s un u z . B e n im tü m kim li¤ im a ç › k. S iz in i s e bu g ün e
k a da r te k b ir a il e fe r d in i z ge li p d e n e y a p t›¤ › n ›z › b i le h iç m e r a k e tm e di . G e ç en ha f ta bu konuda demagoj i yapm› ﬂt› n› z. ﬁi mdi s iz e s oruyor um: Pe ki si zi n düﬂünceler ini ze hiç önem veren var m›, neden sizi n suçlamalar ›n› z›
d i n le me k i ç i n h iç k i m s e n i z g e lm e di ? ”
Savc›n›n tutsaklar› aﬂa¤›lamaya çal›ﬂan, tutsaklar›n sahiplenilmedi¤i yalan›na cevap veren Nurhan Erdem, bu kez sorularla savc›y› sorgulad›.
Savunmas›n› yapan Nurhan Erdem son sözlerini slogonlarla tamamlad›.
Salonda davay› izlemeye gelen 70 kiﬂinin alk›ﬂlamas› üzerine durumu hazmedemeyen mahkeme salonu boﬂaltt›. Duruﬂma böyle bitirildi...
Say›: 245

Yürüyüﬂ

AVRUPA’dakiB‹Z
Almanya'da yaﬂayan herkes, Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD'li
Sarrazin'in kafatasç› ›rkç›l›¤›n› biliyor art›k. Geçmiﬂte sadece küçük
neo-nazi örgütlerinin yabanc› düﬂmanl›¤› çerçevesinde yürüttükleri
›rkç› politikalar; art›k geleneksel
partilerin de ve solcu geçinen partilerin de temel politikalar› durumuna
gelmiﬂtir.
Avrupa'daki emperyalist tekeller, dünyay› kana bulayarak sömürdüklerini hiçbir zaman yeterli
görmedi¤i için; kendi halk›n› da
gün geçtikçe daha büyük bir h›rsla
sömürmek istemektedir.
‹ﬂte bundan dolay› 'kriz' kelimesi telaffuz edildi¤inde, hemen
arkas›ndan da sosyal haklar k›s›tlan›r ve emekçilerin emeklilik yaﬂlar› yükseltilir, iﬂ güvenceleri k›s›tlan›r, sofradaki ekmekleri küçültülür.
Krizin tüm faturas›, emekçilere
ç›kart›lmakla birlikte; krizin gerekçesi olarak göçmen emekçileri he-

def göstermek, kapitalizmin klasik
'Böl-Yönet' takti¤inin bir demogojisidir. Avrupal› emekçilere 'Kriz var,
krizin sorumlusu yabanc›lard›r' diye
hedef göstererek, ›rkç›l›¤› güçlendiriyor.
Avrupa'da ›rkç›-faﬂist örgütlenmelerin çaplar› çok s›n›rl› olmas›na
ve neo-nazilerin bunca teﬂhir olmas›na ra¤men; sofrada küçülen ekme-

Düzen partilerinin
tümü ›rkç›l›¤›n
orta¤›d›r
¤in sorumlusu olarak yabanc›
emekçilerin gösterilmesi zaman
içinde sonuç da al›c› olmaktad›r.
Neo-nazi örgütlerinin palazlanmas›n› sözde engellemek ve ›rkç›faﬂist propogandan›n halk› teslim
almamas› ad›na, geleneksel partiler

5 Aral›k
2010

de ›rkç›lar›n bu söylemlerini ellerinden alarak, güya neo-nazi örgütlenmelerinin geliﬂmesini engellemek
istemektedirler.
Liberal ve hristiyan demokratlar›n baﬂ›n› çekti¤i bu politikalar,
ad›m ad›m sosyal demokrat partileri ve Yeﬂiller gibi düzen içi solun
sözde daha radikal kesimlerini temsil edenlerin de günlük politikalar›
haline gelmiﬂtir.
As›l amaç ise ortadad›r: Tekeller ad›na daha büyük sömürünün
sa¤lama oldu¤u gibi sol geçinen
düzen içi sol partiler de emperyalist tekellerin bu politikas›n›n basit
bir oyunca¤›ndan baﬂka birﬂey de¤ildir.
Baﬂta Hollanda olmak üzere
Avrupa’daki bir çok emperyalist kapitalist ülkede düzen içi sol partiler
de göçmen halklara karﬂ› sürdürülen yeni bask› yasalar›ndan çokta
ﬂikayetçi de¤iller. B›rakal›m do¤rudan bu yasalara karﬂ› ç›kmalar›n›,
seslerini bile ç›karmaktan acizler.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!
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Almanya Sol Parti
Milletvekili Sevim
Da¤delen ile görüﬂme

Almanya’daki Hukuksuzluk Viyana’da
Protesto Edildi

Say›: 245

Yürüyüﬂ
5 Aral›k
2010

5 Kas›m 2008 tarihinde büyük bir operasyon havas› verilerek tutuklanan ve o tarihten beri a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutulan Anadolu
Federasyonu baﬂkan› ve üyeleriyle ilgili, Almanya’n›n Düsseldorf
ﬂehrinde görülen mahkemenin karar aﬂamas›na gelmesi ve tutsaklardan Nurhan Erdem’in 30 Kas›m tarihli davada savunma yapmas›yla paralel olarak, Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da bir protesto eylemi gerçekleﬂti.
3.Viyana’da bulunan Alman Konsoloslu¤u önünde toplanan Anadolu Federasyonu Avusturya (AFA) üyeleri “Ahmet, Nurhan ve
Cengiz’e Özgürlük” yazan bir pankart aç›p yine Almanya’da tutsak
bulunan Türkiyeli devrimciler ﬁadi Özpolat, Faruk Ereren ve Ünal
Düzyar’›n foto¤raflar›n› taﬂ›d›lar.
Eylemde, Almanca “Nurhan, Ahmet ve Cengiz’e özgürlük” sloganlar› at›ld›.

Londra’da Anadolu Federasyonu Karar
Duruﬂmas›na Destek
Anadolu Federasyonu tutsaklar›na destek vermek ve Almanya ve
Türkiye’nin iﬂbirli¤ini protesto etmek için ‹ngiltere’nin baﬂkenti
Londra’da eylem yap›ld›.
Türkiye ve Almanya elçilikleri önünde yap›lan eylemde, ‹ngilizce ve Türkçe, "Almanya’da Yaﬂanan Faﬂist Sald›r›ya Son, Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›. Eylemin amac›n› anlatan
‹ngilizce ve Türkçe konuﬂmalar yap›ld›, halka bilgi verildi ve bildiriler da¤›t›ld›.
‹ngiltere Anadolu Halk Kültür
Merkezi taraf›nda yap›lan eylemde,
Anadolu Federasyonu tutsaklar›n›
sahiplenme ve çal›ﬂmalar›n› destekleme ça¤r›s› yap›ld›.
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Uzun Yürüyüﬂ program›nda Sol Parti
Milletvekili Sevim Da¤delen ile görüﬂüldü. Da¤delen, Faruk Ereren’i yeniden ziyaret edece¤ini söyledi. Federasyon davas›n›n karar duruﬂmas›na kat›lmak istedi¤ini,
belirtti. Karar duruﬂmalar›na kendisiyle
birlikte, çevresindeki insanlar› da haberdar
edip katmaya çal›ﬂaca¤›n› söyledi.
Davalar› Westfalen eyaletinde Sol Parti'nin komisyon gündemine getirerek, duruﬂmalardaki hukuksuzlu¤u tart›ﬂt›rabileceklerini belirtti.

Londra'da Uzun
Yürüyüﬂe Destek Eylemi
16 Kas›m’da Dusseldorf’ta baﬂlay›p,
27 Kas›m’da Köln ﬂehrinde biten uzun yürüyüﬂü desteklemek için Londra’da bir eylem yap›ld›.
Türkiyeliler’in ço¤unlukta oldu¤u Wood Green bölgesinde yap›lan gösteride, ‹ngilizce ve Türkçe "Almanya’da Yaﬂanan
Faﬂist Sald›r›ya Son, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Almanya’daki Politik Tutsaklara Özgürlük" sloganlar› at›ld›.
Eylem boyunca ‹ngilizce ve Türkçe,
eylem nedenini anlatan aç›klamalar yap›ld›, bildiriler da¤›t›ld›.
‹ngiltere Anadolu Halk Kültür Merkezi
üyeleri “Tutuklu bulunan Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar›n› sahiplenmeye devam
edece¤iz. 30 Kas›m’daki karar duruﬂmas›na kat›laca¤›m›z› da buradan duyuruyoruz” diyerek eylemi bitirdiler.
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değinmeler
Bu demokrasiye güvenme
Halk›n Sesi Partisi Genel Baﬂkan›
Numan Kurtulmuﬂ, Deniz Gezmiﬂ’in
mezar›n› ziyarete gidecekmiﬂ.
Amman dikkat Numan Bey;
AKP’nin demokrasisine fazla güvenme.
17 TAYAD’l› Mahir Çayan’›n ölüm
y›l›nda mezar›n› ziyaret etti diye aylarca
hapishanede tutsak edildi.
Gençlerimiz anma yapt›lar diye
tutukland›...

Aktif iﬂbirlikçi: AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Hüseyin Çelik, “d›ﬂ iliﬂkilerimiz gerçekçi esaslar üzerine oturmuﬂtur. ABD ile iliﬂkilerimiz aynen devam edecek. Bohçac› dedikodular›yla,
romantik heveslerle d›ﬂ politika yap›lamaz. Pasifseniz kimse sizden söz etmez.
Hakk›n›zda dedikodular da yap›lamaz.”
diyor. Yüzsüz ve de ars›z. “Dedikodu”ymuﬂ... Bütün bu söylentiler “aktif”
olduklar› için oluyormuﬂ. Aktif iﬂbirlikçiler, her halt› yemiﬂler anlayaca¤›n›z...

Mesele co¤rafyada de¤il
Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan, Baﬂbakan Erdo¤an’›n “katile katil demekten çekinmeyiz” demesi
üzerine “Katile katil diyenin yapmas›
gerekenler” baﬂl›¤› alt›nda bir liste
yay›nlam›ﬂ.
“Sudan’dakine de, Afganistan’daki katillere de, Irak’takilere
de katil denmeli deyip ekliyor:
“Bizim co¤rafyam›zda da çok
kan akt›. Katile katil diyeceksen, o
kanlar› ak›tan katillere de katil demelisin.
Co¤rafyay› geniﬂ tutacaksak,
Güney Afrika’da iﬂlenen cinayetlerin faillerine de katil demen gerekir. ” (29 Kas›m 2010)
Ahmet Hakan kendince tutarl›l›¤a
ça¤›r›yor belki. Ama meseleyi yanl›ﬂ
noktadan ele al›yor. Mesele co¤rafya
meselesi de¤il. Mesele uﬂakl›k meselesidir, iﬂbirlikçilik meselesidir.
Erdo¤an’›n kime katil deyip demeyece¤ini belirleyen de odur.
Dünya siyaseti, savaﬂlar, çat›ﬂmalar, katliamlar, co¤rafyalara göre
de¤il, s›n›flara, emperyalizm-iﬂbirlikçiler blokuyla halklar aras›ndaki
çeliﬂkilere göre belirleniyor. Oradan
bakmazsan, dünyay› do¤ru göremezsin.

söz
Bilmedi¤in ﬂeyi sor.
Sorma zilleti, bilme
ﬂerefine giden yolda
senin k›lavuzundur.
Sadi (‹ranl› yazar)

S›f›rdan soka¤a
BM ‹ﬂkenceyi Önleme Komitesi Raporu’nda AKP iktidar›n›n iﬂkence politikas›na dair aynen ﬂöyle deniyor: ‹ﬂkence ka rakollardan sokaklara taﬂt›...
Art›k emperyalistler de
AKP’nin zulmünü gizleyemiyor:
“S›f›r tolerans” dedikleri iﬂkence,
ﬂimdi sokaklarda ayyuka ç›km›ﬂ
durumda, nas›l gizlesinler.

‹sveç demokrasisi:
Kara paraya evet
kara kafal›lara hay›r!
‹sviçre, suç iﬂleyen göçmenleri
vatandaﬂ bile olsalar s›n›rd›ﬂ› etmek
için ikinci referanduma haz›rlan›yor.
Kara paraya kucak açan ça¤daﬂ
ülke, “kara kafal›lara!” karﬂ› en
alçakça ›rkç›l›k politikalar› geliﬂtiriyor.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Düzen, insanlar› bunaltt›kça,
“bunal›m” adeta do¤al bir davran›ﬂ
biçimi olarak dayat›ld›kça, “Böyle
y a ﬂ a m a k t a n b › k t › m ” diye baﬂlayan konuﬂmalar daha s›k duyulmaktad›r.
Daha çok gençlerden duysak da,
“ b › k k › n l › k ” sadece gençlerin ﬂikayet etti¤i, dile getirdi¤i bir ﬂey de¤ildir. Hemen hemen her meslekten, her yaﬂtan insan, bu ruh haline
sürüklenebiliyor.
B i r insan yaﬂamaktan niye b›k a r ? Ya da tersinden de sorabiliriz;
yaﬂam bir insan› nas›l b›kt›r›r?
B›kk›nl›¤›n sorumlusu tek tek
insanlar de¤ildir. Bir kad›n› feodal
gerici düﬂüncelerle eve kapatan,
ekonomik sorunlarla onu ezen düzendir ev kad›n›ndaki b›kk›nl›¤›n
nedeni.
Say›: 245
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Milyonlarca insan› yaﬂamak
ad›na “ b i r p a r ç a e k m e ¤ e m u h t a ç
eden” düzendir b›kk›nl›¤›n as›l ne-

deni. Yar›na dair hiçbir güvencesi
olmayan milyonlarca insan›n yaﬂam› hep kayg›larla, s›k›nt›larla, belirsizliklerle sürmektedir.
Düzen insanca yaﬂama dair halka bir ﬂey b›rakmam›ﬂt›r. Böyle bir
düzende, b›kmak, bezmek, usanmak yaﬂam› bu s›k›nt›lar içinde yaﬂamak s›k karﬂ›laﬂ›lan bir ﬂeydir.
Daha ötesi bizle alay ediyor ve
“gidip psikologla görüﬂün” diyorlar. Oysa ortada psikologluk bir durum yoktur.
H›rs›zlar›n, vurguncular›n düzeni halk› hem yoksullaﬂt›r›yor, hem
de herﬂeyden b›kt›r›yor.. Yaﬂam›m›z› “çekilmez hale” getiren asalaklar›n düzenidir. Böyle bir durumda
ne yapaca¤›z? B›kk›nl›k, boﬂvermiﬂlik çözüm mü?
B›kmak, bezmek, ah vah edip, yak›nmak çözüm de¤ildir elbette. B›k›p, kendini suyun ak›ﬂ›na b›rakmak
tehlikelidir. Çünkü o su, sizi oradan

Hangi ahlak böyle bir anlaşmayı
bekletiyor imzalamıyor?
AKP, 2007 y›l›nda imzalanm›ﬂ
olan Av rup a K on se y i “ Ço c uk l a r›n Cinsel Sömürü ve ‹stismara
Karﬂ› Korunmas› Sözleﬂmesi”ni
TBMM’den geçirmek için tam 3
y›l bekledi.
Bir ülke böyle bir anlaﬂmay›
neden imzalamaz?
Bir ülke böyle bir anlaﬂmay›
imzalam›yorsa, orada mutlaka yönetim içinde cinsel suçlar› “suç”
olarak görmeyen bir yaklaﬂ›m hakimdir.
AKP iﬂte bu yaklaﬂ›ma sahip
oldu¤u içindir ki, bu sözleﬂmeyi
üç y›ld›r imzalamam›ﬂt›r.
Düzen islamc›l›¤› bu konuda
Hüseyin Üzmezler’i bile meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂacak kadar bir düﬂkünlük ve piﬂkinlik içindedir. Ka-
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d›na dayak, dört kad›nla evlenme
onlar için “normal”dir.
AKP sözü edilen anlaﬂmay› nihayet imzalad›. Do¤ru buldu¤u
için mi? hay›r.
Türkiye, “Avrupa Konseyi Dönem Baﬂkan›” s›fat›yla baﬂkanl›k
edece¤i Roma’da düzenlenecek
“Çocuklara Yönelik Cinsel ﬁiddetin Durdurulmas› Kampanyas›”
toplant›s›nda “sözleﬂmeyi imza l a m a y a n ” ülke durumuna düﬂmemek için imzalad›. AKP, Hüseyin
Üzmezler’in ahlaks›zl›¤›n› savunan bir partidir. AKP çocuklar›n
a h l a k s › z c a s ö m ü r ü l m e s i konusunda bugüne kadar elini oynatmam›ﬂ, ahlaks›zl›¤› onaylam›ﬂt›r.
AKP sözleﬂmeyi inand›¤› için de¤il, zor duruma düﬂmemek için
imzalam›ﬂt›r.

bıkkınlık
oraya, belki hiç istemedi¤iniz, düﬂünmedi¤iniz yerlere sürükleyecektir.
B›karak, kendimizi b›rakarak bir
dal parças› gibi ordan oraya sürüklenmemeliyiz. B›kk›nl›k, yaﬂam› çekilmez hale getirecek, o ruh hali ile yaﬂam çok anlaml› olmayacakt›r.
B›k›p, kendimizi b›rakmak, kabu¤umuza çekilmek, yaﬂama küsmek yerine, bilinçli bir yaﬂam sürdürmeliyiz. Düzenin sorunlar› bizi
ezmemeli, b›kt›rmamal›d›r.
Onun için önce düzeni tan›mal›y›z. Nas›l bir düzende yaﬂ›yoruz?
Bize reva görülen yaﬂam›n anlam›
nedir? Bu sorular› ço¤altabiliriz.
Yaﬂamdan, yaﬂam›n sorunlar›ndan kaçmamal›, onlara karﬂ› mücadele etmesini ö¤renmeliyiz. Haklar›m›z için, insanca yaﬂam için, bize
reva gördükleri sefil bir yaﬂam› de¤iﬂtirmek için kayg›lar›m›z› bir yana b›rakarak mücadele içinde yer
almal›y›z.

Liselerde Kumar
Daha önce kumar kapsam›nda say›ld›¤› gerekçesiyle kahvehanelerden
ç›kart›lan lang›rt oyunu ' g e l i r g e t i rs i n ' diye liselere girdi. ‹stanbul’da
baz› okullarda “okula gelir getirsin”
diye 5 TL karﬂ›l›¤›nda okul kantininde lang›rt oyununa izin verdi. E¤itimin paral› hele getirildi¤i bir sistemde
e¤itim bir ticaret mal›, ö¤renciler de
müﬂteri olarak görülüyor. Okul yönetimleri de okullarda neyi paraya
dönüﬂtürebilirim diye hareket ediyor.

4-B tedavi hakkının
gaspıdır
4-B statüsünde çal›ﬂan sözleﬂmeli
ö¤retmenlerin rapor hakk› hastal›klar›
ne olursa olsun 30 günle s›n›rl›. Sözleﬂmeli olarak çal›ﬂan bir ö¤retmen
sözleﬂmesi feshedildikten sonra ancak bir ay süreyle tedavisi ücretleri sigorta taraf›ndan karﬂ›lanacak. Türkiye’de 4-B kapsam›nda yaklaﬂ›k 70
bin sözleﬂmeli ö¤retmen bulunuyor.

