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Ferhat Gerçek’in 
Kayıp Tişörtü
Nerede?

İnfazlar nasıl 
örtbas edilir?.. 
Katil polisler 
nasıl korunur?.. 
Adaletin değil, 
katliamcıların hizmetindeki
yargı nasıl çalışır? ZULMÜNÜZÜ 

YAZMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ!

ZULMÜNÜZÜ 
YAZMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ!
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Yitirdiklerimiz
7 Ocak - 13 Ocak  

'Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm' İkilemi Karşısında
Onuru Seçtim...  Serdar Demirel

Dört TÖDEF'liydi onlar. Selim, Refik, Reyhan ve Hüseyin...
1995’in 12 Ocak'ını 13 Ocak'a bağlayan gece katledildiler. Aslında
bu dörtlü ve onların şehitliği halkımızın, devrimimizin, ülkemizin pek
çok karakteristik yanına tanıklık ediyorlar adeta... 

Onların katledilişi, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki yüzlerce kontr-
gerilla cinayetinden herhangi biri belki. Ama yine de onların Kürdis-
tan TÖDEF'ten olmaları, sahip oldukları ulusal kimlikler, kişilikle-
ri oldukça çok şey söylüyor bize. Amed'deki dört şehit halklarımı-
zın kardeşliğini gösteriyorlar bize. (...)

Aslında hepsi düzen içinde istedikleri gibi bir yere sahip olabi-
lirlerdi. Fizik, Matematik, Biyoloji bölümlerinde 3.,4. sınıf öğrenci-
siydiler... 

Ne var ki, onların hayatının “kendini kurtarmaktan” öte amaçla-
rı vardı... İşte onlar Amed'de devrimci olmayı, Amed'de demokratik
mücadele yürütmeyi, böyle bir amacın parçası olarak kavramışlar-
dı. Dicle Üniversitesi’nde boykotlarda hep onların emeği, çabası, fe-
dakarlığı, kahramanlığı vardı. 

Bir kontrgerilla katliamında yitirdik onları. Bugün "hukuk dev-
leti" falan diyenlerin hiçbiri o gün bu katliam karşısında ses çıkart-
mamışlardı. 

Çıkartmasınlar. Biz "katilleri kontrgerilladır" diye haykırmayı sür-
dürdük. Bizim haykırışlarımız olmasaydı, kuşkusuz Susurluk da Su-
surluk olmazdı.

Yıllardır ölen bizdik. Katledilen bizdik. Ölen Refikler, Selimler’di.
Onların yerdeki kanı temizlenmeden, o kanın hesabı sorulmadan hiç-
bir şey temiz olmayacaktır bu düzende. (...)

Birleşerek Savaşmanın Gereğini, Yani Kazanmanın Yolunu
Gösteriyorlar: Onların ilham kaynağı kurtuluşun yıldızıydı. Cephe-
nin yıldızıydı. Cephe yıldızı, halkları birleşip savaşıp kazanmaya ça-
ğırıyordu. Onlar bu çağrıya kulak vermişlerdi. Ne diyordu sorgu yar-
gıcı; “Oğlum sen Arapsın Kürtler’in içinde ne işin var?” Bir başka-
sına aynı şey, sen Türk’sün, Van'da niye ortalığı karıştırıyorsun diye
söylenir. Bir başkasına İstanbul'da bak işte buraya da gelmişsin, bı-
rak artık Kürtlüğü, Kürdistan'ı falan diye ifade edilir... Mesele halk-
lar birbirinden ayrı dursun, mücadeleden uzak dursundur. Bu, elbet-
te ki oligarşinin meselesidir.

Bizim meselemizse, Reyhan, Selim, Hüseyin, Refik gibi yanya-
na gelmektir. Amed şehitleri işte bu meseleyi çözmüşlerdir. Yanya-
na kavga etmiş, yanyana şehit düşmüşlerdir. Halklarının gençliğine
kurtuluşun ışığını, yolunu göstermişlerdir. 

Dört TÖDEF'li: Selim,
Refik, Reyhan ve Hüseyin

1964 Çan kı rı do ğum lu.
1989'da ör güt lü iliş ki ler için -
de yer al dı ve si lah lı bir lik -
ler de gö rev üst len di.
1991’de tut sak düş tü. Sin can
F Ti pi’nde 12. Ölüm Oru cu
Eki bi’n de baş la dı ğı di re niş -
te, aç lı ğı nın 200’lü gün le rin -

de zor la mü da ha le po li ti ka sı na kar şı, di -
ren me hak kı nı sa vun mak için be de ni ni tu -
tuş tur du. Zor la “tıb bi” mü da ha ley le 7
Ocak 2006’da kat le dil di.

Serdar
DEMİREL

Di yar ba kır Dic le Üni -
ver si te si’nde oku yan
4 TÖ DEF’liy di ler.
Di yar ba kır’da genç li -
ği ör güt le me ye ça lı -
şıp, genç li ğin mü -
cade le si ne ön der lik
et ti ler. Her tür lü bas -
kı ya rağ men, Dev-
Genç ge le ne ği ni Di -
yar ba kır’da sür dü ren
dört dev rim ciy di on -
lar. Oli gar şi nin ki ra lık
ka til le ri ta ra fın dan
he def gös te ril di ler. 12
Ocak 1995’te, kal -
dık la rı ev de po lis ta -

ra fın dan kat le dil di ler. 

Rey han Hav va İpek, 1970 Şan lı ur fa do ğum lu.
’93’te mü ca de le ye ka tıl dı. Fi zik Bö lü mü 3. sı nıf
öğ ren ci siy di.

Hü se yin De niz, 1974 Ada na do ğum lu. Ma te ma -
tik Bö lü mü 3. sı nıf öğ ren ci siy di. ’93 Eki m’in de
ör güt lü iliş ki ler için de ye r al dı.

Se lim Ye şi lo va, An tak ya do ğum lu. Bi yo lo ji Bö -
lü mü 4. sı nıf öğ ren ci siy di.

Re fik Ho roz, 1971 An tak ya do ğum lu. Ma te ma -
tik Bö lü mü 3. sı nıf öğ ren ci siy di. Di yar ba kır’da
de mok ra tik alan da bir dö nem yö ne ti ci ola rak gö -
rev yap tı.

1952 do ğum lu. Mü ca -
de le ye 1970’li yıl la rın
so nun da ka tıl dı. Cun ta
yıl la rın da uzun sü re
tut sak kal dı. Tut sak lık
son ra sı mü ca de le yi İs -
tan bul’da sür dür dü.
Ya ka lan dı ğı has ta lık
so nu cu 10 Ocak

1993’te ara mız dan ay rıl dı.

Cemal
UÇAN

İs tan bul’da dev -
rim ci ha re ke tin
saf la rın da mü ca de -
le ye ka tıl dı. İs tan -
bul-Çe lik te pe’de
fa şist te rö re kar şı
hal kın
gü ven li ği ni

sağ lar ken, 12 Ocak 1980’de
ge ri ci ler ta ra fın dan    kat le dil di.

Mustafa
EROL

1975, Amas ya do ğum lu. Or tao kul-li se yıl la rın da dev rim -
ci ha re ke ti ta nı dı. Mü ca de le ye ka tıl dık tan son ra, ’93’te
Öz gür Ka ra de niz ve Sam sun Mü ca de le Ga ze te si bü ro -
la rın da ça lış tı. 1995 Şu bat’ın da tu tuk lan dı. 1996 Ölüm
Oru cu di re ni şi nin ikin ci eki bin de yer al dı. 19 Ara lık kat -
li amı nı Ça nak ka le’de ya şa dı. Kü tah ya Ha pis ha ne si’nde
7. Ölüm Oru cu Eki bi’n de di re ni şe baş la dı. 11 Ocak
2003’te, An ka ra Nu mu ne Has ta ne si’nde men ge le ar tık la -
rı nın “zor la mü da ha le” iş ken ce le ri al tın da şe hit düş tü. 

Özlem
TÜRK

Refik
HOROZ

Hüseyin
DENİZ
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Yürüyüş Susmayacak!
Yürüyüşü susturmak, gerçekleri yazması-

nı engellemek için bir gece yarısı kapısına
balyozlarla dayandılar...

Yürüyüş çalışanlarını gözaltına aldılar,
Yürüyüş’ü yağmala-
dılar, kitaplarına
varıncaya kadar her
şeyi çaldılar.

İşkence yaptılar, tutukladılar...
Ne yaparlarsa boşunadır saldırıları. Bizi yıldı-

ramaz, bizi SUSTURUMAZLAR!
Yürüyüş okurları sesimizi dört bir yana taşı-

maya devam edecektir. Şimdi yine Anadolu’nun
köylerine, kasabalarına, şehirlerin yoksul
mahallelerine sesimizi taşıyor Yürüyüş okurları.

İşçilere, yoksul halka, kamu emekçilerine,
gençliğe, ev kadınlarına sesimizi ulaştırıyor
Yürüyüş okurları.

Bu sesi SUSTURAMAZLAR!

Yürüyüş bürosu

Selim
YEŞİLOVA

Reyhan
Havva İPEK

1954 do ğum lu.
İs tan bul Kuş te -
pe Li se si’nde
mü ca de le için -
de yer al dı.
Kuş te pe Li se -
si’nde ki fa şist
iş ga lin kı rıl -
ma sın da

önem li rol oy na dı. Ocak
1978’de Me ci di ye köy’de fa -
şist ler ta ra fın dan kat le dil di. 

Mehmet
TEPE
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Yürüyüş’e saldırı, aylardır yoksul
gecekondu semtlerindeki Halk

Cephesi örgütlülüklerine, TA-
YAD’lılara, Dev-Gençliler’e yönelik
saldırıların bir parçasıdır. Peki neden
saldırıyor?.. Devrimci hareketin tari-
hinde gerçekte şu veya bu boyutlar-
da bir saldırının olmadığı herhangi bir
dönem yoktur. Ancak bu saldırılar da
birçok etkene bağlı olarak artıp azal-
maktadır. Artıp azalsa da, devrimci ha-
reket her zaman oligarşinin baş he-
deflerinden biridir. Politik anlamda
bunun tek bir açıklaması vardır. Bi-
zim kararlılığımız. Bizim iddiamız-
dan, hedeflerimizden asla vazgeç-
mememiz. Oligarşi, saldırılarıyla vaz-
geçmemeyi ‘cezalandırıyor’. Dev-
rim iddiasından vazgeçmemeyi, sos-
yalizmde ısrarı ‘cezalandırıyor’. Ha-
yatın hiçbir alanında, emperyaliz-
me, işbirlikçileriyle en küçük bir uz-
laşmaya yanaşmayan devrimci çizgiyi
geriletmek için saldırıyor.

Oligarşinin polisiye operasyonla-
rının ve psikolojik savaşının he-

men her zaman devrimci hareketi he-
defleyen bir yanının olması da, bunun
sonucudur. 

AKP’nin polisi aylardır yoksul ge-
cekondu mahallelerine yönelik

baskınlar, kuşatmalar gerçekleştiriyor.
Halka tehdit ve gözdağı verecek
tarzda operasyonlar yapılıyor. Pan-
zerlerle, zırhlı araçlarla, kar maske-
li, uzun namlulu silahlarla donanmış
özel timlerle, mahallelere baskınlar
düzenliyorlar. Gökte helikopterler
gecenin bir yarısında alçak uçuş ya-
parak halk üzerinde psikolojik bas-
kı uygulamaya çalışıyor. 

Her operasyona paralel olarak da
burjuva basın yayın organların-

da polisin dikte ettirdiği klasik açık-

lamalar, hepsinde aynı manşetler.
“Yasadışı terör örgütü DHKP-C’ye
büyük darbe.” 

Sarıgazi’de, Gülsuyu’nda, 1 Mayıs
Mahallesi’nde, Okmeydanı’nda,

Çayan Mahallesi’nde benzer şekilde
birçok kez saldırdı polis. Devrimci-
lerin olduğu birçok mahalle, sürekli
bir abluka altındadır. Onlarca kişi, uy-
durma ifadelerle, komplolarla, “Ya-
sadışı terör örgütü” bahanesiyle tu-
tuklandı. Oysa saldırdıkları Halk
Cephesi’nin yoksul gecekondu ma-
hallelerindeki dernekleri ve bu der-
neklerde örgütlenen, mücadele eden
Halk Cepheliler’dir.

Saldırının hedefindeki bir diğer
kesim, TAYAD’lılardı. “Üç şe-

hirde büyük operasyon” diye saldır-
dı AKP’nin polisi. Ankara’da, İz-
mir’de, İstanbul’da aralarında 60-70
yaşındaki annelerin, babaların bu-
lunduğu 28 TAYAD’lıyı gözaltına
aldı ve 17’sini tutukladı. TAYAD’lı-
lar, aylarca tecrit hücrelerinde tutsak
kaldılar. 

Dev-Gençliler, linç saldırıları al-
tında girmişlerdi 2010 yılına. Ve

bir yıl boyunca Dev-Gençliler’in ne-
redeyse her eylemine, her faaliyetine
pervasızca saldırdı polis. Ülke çapında
onlarca Dev-Gençli bu saldırılarda
gözaltına alınıp tutuklandı. “Parasız
Eğitim İstiyoruz” dedikleri için ay-
lardır tutsak Dev-Gençliler. 

Farklı birim ve alanlardan Halk
Cepheliler’in tutuklanma neden-

leri, oligarşinin neden saldırdığının da
cevabını oluşturuyor. 

Oligarşinin politikalarının önünde
biz varız. Şehir merkezlerini

emperyalist tekellere peşkeş çekmek
isteyen AKP, “kentsel dönüşüm” adı
altında yoksul halkın oturduğu bir mil-
yon gecekonduyu yıkma planları
yapmış durumda. AKP’nin yıkacağım
dediği gecekonduların bir bölümü, te-
kellere peşkeş çekmek istediği şehir
merkezlerinde kalan gecekondu ma-
halleleridir. AKP’nin yıkmayı ve şe-
hir dışına sürmeyi planladığı gece-
kondu mahallelerinin çoğunda dev-
rimci hareket var. Oligarşi “yıkaca-

ğım” dediği gecekondu mahallele-
rinde Halk Cepheliler’i görüyor.
Onun için saldırıyor.

Cepheliler, oligarşinin yoksul hal-
kı yozlaştırarak yönetme politi-

kalarının önünde de engeldir. Yıllardır
oligarşi çok sistemli politikalarla
yoksul gecekondu mahallelerini uyuş-
turucuyla, alkolle, kumarla, fuhuşla
yozlaştırmaya çalışmaktadır. Bu po-
litikanın gizlisi saklısı kalmamıştır.
Hemen bütün yoksul gecekondu ma-
hallelerinde Uyuşturucu, fuhuş biz-
zat polisler tarafından örgütlenmek-
te, himaye edilmektedir. 

Polis uyuşturucunun, fuhuşun ve
her türlü ahlaksızlığın hamiliğini

Polis uyuşturucunun,
fuhuşun ve her türlü

ahlaksızlığın hamiliğini yaparken,
Halk Cepheliler bunun önündeki

engeldirler. Bunun için
saldırıyor. Oligarşi, on yıldır

tecrit politikalarıyla
devrimciler başta olmak üzere
tüm halkı teslim almak istiyor.

Fakat oligarşi bu noktada
bütün dünyaya örnek olan
büyük bir direnişle karşı

karşıya kaldı. Zulümden başka
yapabileceği bir şey yok.

Oligarşi Halk Cephesi’ne Neden Saldırıyor?
ÇÜNKÜ Bağımsızlık, Demokrasi ve
Sosyalizmden VAZGEÇMİYORUZ!
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yaparken, Halk Cepheliler bunun
önündeki engeldirler. Bunun için sal-
dırıyor. 

Oligarşi, on yıldır tecrit politika-
larıyla devrimciler başta olmak

üzere tüm halkı teslim almak istiyor.
Fakat oligarşi bu noktada bütün dün-
yaya örnek olan büyük bir direnişle
karşı karşıya kaldı. Zulümden başka
yapabileceği bir şey yok. Hapisha-
nelerde devrimci tutsakları tecrit po-
litikalarıyla teslim alamadı. Sessiz
imha politikalarıyla katletmek istiyor.
Bütün bunları yaparken diğer taraftan
demokrasicilik şovuyla halkı aldat-
maya çalışıyor. TAYAD’lıları tutuk-
laması boşuna değil AKP’nin. TA-
YAD’lılar on yıldır ısrarla, kararlılıkla
tecrite karşı mücadele ediyor. TA-
YAD’lılar oligarşinin iktidarı AKP’nin
tecrit saldırılarının, sessiz imha poli-
tikalarının önünde çok ciddi bir ba-
rikat. AKP iktidara geldiği ilk günden
beri sekiz yıldır karşılarında tabutlarla
hep TAYAD’lıları gördü. TAYAD,
AKP’nin demokrasicilik oyununun iç
yüzünü teşhir eden en önemli demok-
ratik kitle örgütlerinden biridir. 

Oligarşi eğitimi de ticarileştir-
mişken ve okulları, eğitimi bir

“sektör” olarak tekellere peşkeş çe-
kiyorken,  AKP’nin karşısına yine
Dev-Gençliler çıkmaktadır. “Parasız
Eğitim İstiyoruz” talebiyle AKP’nin
yalanlarını yüzlerine çarpıyor.

Burjuvazinin basın özgürlüğünün
pespayeliğine bakın. Başbakan

Erdoğan medya patronlarına kime
yazı yazdırıp yazdırmayacağını söy-
lüyor. Ve Erdoğan’ın istemediği ya-
zarlar kovuluyor. AKP iktidarının ba-
sına saldırısı bu kadar pervasız iken
bütün burjuva köşe yazarları adeta
AKP yalakalığı yapıyor. Burjuvazi-
nin “özgür” medyası iktidarı kıyı-
sından köşesinden bile eleştiremiyor.
İşte böyle bir noktada devrimci ba-
sının rolü çok daha önemlidir. Yü-
rüyüş, oligarşinin yalanlarla be-
zenmiş düzeninin karşısında ger-
çeğin çok güçlü bir sesidir. Oligar-
şinin polisi büromuzu basmaya ge-
lirken yüzlerce polisle, itfaiye araç-
larıyla, zırhlı araçlarla, panzerlerle,
özel timlerle geliyor. Altı üstü gel-

dikleri yer bir apartman dairesi. San-
ki bir ülkeyi işgale gider gibi heli-
kopterlerle geliyorlar basmaya.

Oligarşinin Halk Cephesi kurum-
larına yönelik bu saldırıları ilk

kez yaşadığımız saldırılar da değildir.
Onyıllardır oligarşinin bu tür saldırı-
larıyla karşı karşıyayız. 24 yıllık dev-
rimci basın yayın deneyimimizde
bunun gibi sayısız saldırıları yaşadık.
Dergimize açılan davaları, para ce-
zalarını, kapatmaları, toplatmaları
bir tarafa bırakıyoruz, Oligarşinin
dergimize saldırısı katliam boyutun-
dadır. Ve 24 yıldır oligarşinin saldı-
rıları hiç değişmemiştir. Oligarşinin
saldırıları hiçbir kurumumuza sade-
ce yasaklar, büro baskınları, kapat-
malar, işkenceler, tutuklamalar bo-
yutuyla olmamıştır. Oligarşi bizim
mücadelemizi engellemek için ihtiyaç
duydukça, infaz, işkence politikalarını
öne çıkartmıştır. 

Biz bu katliamlara rağmen yolu-
muzda yürüyoruz. Bu katliam-

larına rağmen emperyalizmin ve oli-
garşinin karşısına çıkıyoruz. 

Oligarşi, yüzlercemizi katletti. Bir
tek defasında 10 şehit verdiğimiz

oldu. Her türlü saldırısına rağmen bir
milim bile hedefimizden sapmadık.
Oligarşi en başta belirttiğimiz gibi, bi-
zim bu kararlılığımıza saldırıyor. İd-
diamıza, ısrarımıza saldırıyor. Dev-
rimden, sosyalizmden vazgeçmeme-
mize saldırıyor. 

Oligarşi, Halk Cephesi’nde ve
tüm demokratik kitle örgütle-

rinde, insanların gözlerinde  hangi ku-
rum olursa olsun, aynı kararlılığı, aynı
inancı, ısrarı görmektedir.  

Halk Cepheliler, hayatın hiçbir ala-
nında, emperyalizme ve işbir-

likçilerine en küçük bir taviz verme-
miştir. En küçük bir uzlaşma içinde ol-
mamıştır. Oligarşi bu saldırılarıyla uz-
laşmaya yanaşmayan devrimci çizgiyi
geriletmek için saldırıyor. 

Adaletsizliği, hiçbir koşul altında
kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Adaletsizliği sineye çekmeyeceğiz.
Halkımız da adaletsiz kalmayacak. İş-
kenceleri, katliamları, adaletsizlikle-
rini unutturmayacağız. 

Oligarşinin infaz davalarını, kat-
liam davalarını, işkence dava-

larını, tüm hukuksuzluğuna rağmen ıs-
rarla takip ettik. Oligarşi hep unut-
turmaya çalıştı. Bu konuda tam bir
pervasızlık içinde oldu. Buna rağmen
peşini bırakmadık katliamların. 

19 Aralık katliam davası, Birtan Al-
tunbaş işkence davası, 17 Nisan

davası, Gazi katliam davası, Engin
Çeber davası örnektir. Oligarşi üstü-
nü örtmek, unutturmak için elinden
gelen her şeyi yaptı. Biz peşini bı-
rakmadık. En geniş kesimlerde oli-
garşinin adaletsizliğini teşhir ettik.
Oligarşinin Halk Cephesi’ne saldırı-
sının bir diğer yanı budur. Diri diri ya-
kanları teşhir etmemiz, onların en çok
örtbas etmeye çalıştıkları yanlarını or-
taya sermiştir. 

Oligarşinin saldırıları bizim doğ-
ru yolda olduğumuzu göster-

mektedir. Saldırılar karşısında dev-
rimci çizgimize, devrimci politika-
larımıza daha sıkı sarılacağız; iki kat
daha fazla çalışıp, yaptıklarımızı iki
katına çıkaracağız. Halkın adalet
duygusunun körelmesine izin ver-
meyeceğiz. Halkımıza adalet olaca-
ğız. Oligarşinin saldırıları, operas-
yonları, tutuklamaları buna engel
olamayacak. Halk Cepheliler olarak
her alanda iddiamızla, iktidar he-
defimizle oligarşinin politikalarının
karşısında olacağız. Vazgeçmeye-

ceğiz. Bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizmden vazgeçmeyeceğiz.   

Halkın adalet duygusunun
körelmesine izin

vermeyeceğiz. Halkımıza adalet
olacağız. Oligarşinin saldırıları,
operasyonları, tutuklamaları
buna engel olamayacak. Halk
Cepheliler olarak her alanda

iddiamızla, iktidar hedefimizle
oligarşinin politikalarının

karşısında olacağız.
Vazgeçmeyeceğiz. Bağımsızlık,

demokrasi ve sosyalizmden
vazgeçmeyeceğiz. 
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Gerçeği savunmanın, haksız, ada-
letsiz, tarihsel ömrünü doldurmuş
bir düzeni alaşağı etmeyi savunmanın
bedel ödemeyi gerektirdiğini tarihi-
mizden biliyoruz. Yürüyüş, defalar-
ca baskınlarda direnen bir geleneğin
sürdürücüsüdür. 

Yürüyüş, baskınlardan ve baskının
her türlüsünden yılmayan  bir gele-
neğin sürdürücüsüdür. 

Bize saldıranlar, haksız ve gayri
meşrudur. Bunu bildikleri için, her sal-
dırılarını aynı zamanda bir psikolojik
savaşa dönüştürmekte, terörlerine kı-
lıf bulmaya çalışmaktadırlar. Oysa bi-
zim için bu mücadelede her şey açık
ve nettir. Tüm tavır ve politikalarımızı
belirleyen meşruluğumuzdur.  

‘Çatışma ihtimali’,
faşizmin spekülasyonudur;
ama direneceğimiz kesindir!

Gazeteler, televizyonlar, olabile-
cek en sansasyonel biçimde verdiler
Yürüyüş’ün teknik işlerinin yapıldı-
ğı Ozan Yayıncılık bürosu baskınını...

Diyorduki biri: 

“Abide-i Hürriyet Caddesi ope-
rasyon sırasında tamamen kapatıldı.
Operasyon sırasında yaşanabilecek
çatışma ihtimaline karşı olay yerin-
de ambulans da hazır bekletildi.” 

Derginin bürosunda roketatarlar,
kaleşnikoflar, 14’lüler, el bombaları

yığılıydı herhalde... 

Bu ülkede bugüne kadar tek bir
dergi bürosu baskınında bu türden bir
çatışma çıkmadığını, polis de, polisin
borazanlığını yapan basın-yayın or-
ganları da çok iyi bilir. 

Komiktirler ve acizdirler. 

Evet, “çatışma ihtimali” yoktur
ama, öyle ellerini kollarını sallayarak
büromuza girmeyecekleri de KE-
SİNDİR!

Bir diğeri şöyle vermekteydi ha-
beri: “Yürüyüş bürosundaki hücre
evine yönelik olarak gerçekleştirilen
baskında...”

Dergi bürosundaki hücre evi!

Kurdukları cümleye bakın. Man-
tıksızlığa bakın... 

Komiktirler ve acizdirler derken
haksız mıyız?

Onları komikleştiren, bu saçma sa-
pan senaryoları yaptıran, meşruluk te-
melindeki direnişimizdir. 

Biz bu görüntüleri
19 Aralık’tan hatırlıyoruz

Helikopterlerle nereyi basıyorsu-
nuz? Kasklı, ağır silahlarla donanmış,
ellerinde kesmeye, kazmaya yara-
yan alet edavat, 19 Aralık sabahı ha-
pishanelerin çatılarına çıkanlarla ay-
nıdırlar. Skorsky helikopterler dola-
şıyordu hapishanelerin üzerinde...
Bu görüntüleri 19 Aralık’tan hatırlı-

yoruz. 20 Hapishanede yakıp yıkıp
katlettiler 28 devrimci tutsağı. O za-
man iktidarda DSP, MHP ve  ANAP
koalisyon hükümeti vardı. Şimdi ik-
tidarda AKP var. Yasal bir dergi bü-
rosunu helikopterlerle basıyor. Bu
halk düşmanı AKP iktidarını artık sı-
radan uygulamaları haline geldi. Yok-
sul gecekondu mahallelerine yüzler-
ce polis, panzer, zırhlı araçlar, heli-
kopterlerle basması sürekli bir saldı-
rıya dönüştü. Karşılarında hep dire-
nişi bulacaklar. Bu asla değişmeyecek. 

Dergi bürosundaki “hücre 
evi”! Dergi bürosundaki 
DHKP-C... Bütün bu 
senaryolar, bizim gücümüz, 
onların çaresizliğidir...

Yürüyüş’ün, yasal bir derginin
bürosunu “hücre evi” olarak yansıtı-
yor. “Hücre evi” diyerek, “DHKP-C
bağlantılı” diyerek, yasal bir dergi bü-
rosuna ağır silahlarla donatılmış yüz-
lerce polisle baskın düzenlemek, olsa
olsa, polisin devrimci örgüte ulaş-
maktaki çaresizliğinin kanıtıdır... 

Diri diri yakılanları yazmaksa
DHKP-C’lilik, evet, DHKP-C o bü-
rodadır. Adalet istiyoruz demekse,
evet DHKP-C o bürodadır... Unut-
mamaksa DHKP-C, evet, itiraf et-

meliyiz ki, o bürodadır... Devrim
ve sosyalizmi savunmaksa, em-
peryalizmle uzlaşmayı reddet-
mekse DHKP-C, evet, bunu da iti-
raf ediyoruz, DHKP-C o büroda-
dır. İtiraf ediyoruz, Yürüyüş der-
gisinin sayfaları, dünyanın bü-
tün gerçek Marksist-Leninistler’in
“yatağıdır”.

Ama polis onu yine de o bü-
roda yakalayamaz: Çünkü halkın
içinde kök salanlar, tarih içinde ye-

Yürüyüş Haklıdır! Yürüyüş Meşrudur! 
Haklılığımızla, Meşruluğumuzla

Gerçeğin ve Kavganın Sesi Olmaya
Devam Edeceğiz!

Tüm çalışanlarımız serbest bırakılmalıdır!
Tutuklamalar, gayri meşrudur, keyfidir, hukuksuzdur!
Remzi Uçucu, Kaan Ünsal, Naciye Yavuz, Musa Kurt, 
Halit Güdenoğlu, Cihan Gün, Mehmet Ali Uğurlu...
Derhal serbest bırakılmalıdırlar! 
Büromuzdan gasp edilenler eksiksiz iade edilmelidir!
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nilmezleşenler, ideolojik olarak sırtı
asla yere gelmeyecek olanlar, artık
ulaşılamazdır... Dünyanın hiçbir po-
lis teşkilatı onlara ulaşamaz. 

Son olarak şunu söyleyelim ki,
umut olmuş devrimci hareketler, hem
her yerdedirler, hem hiçbir yerde... O
yüzden, polis, dergimizin bürosunda
boşuna arıyor DHKP-C’yi... Bir ya-
yıncılık bürosunda “hücre evi” pe-

şinde koşması, boşunadır...

Hangi yayın organı için 
Türkiye’nin dört bir yanında
böyle gösteriler düzenlenir?

Saldırının gerçekleştirildiği gün-
den başlayarak, o anda büromuzun he-
men önünde gerçekleştirilen yürü-
yüşten başlayarak, dört bir yanda

“Yürüyüş Susturulamaz” diye göste-
riler yapıldı.

Düzenin gazeteleri de çeşitli sal-
dırılara maruz kalmışlardır. Hangi
biri için beş okuru çıkar ortaya?

Bu bizim gücümüzdür. 

İşte bu yüzden hep şunu söyledik:
Halkı yok edemediğiniz sürece bizi
yok edemezsiniz. 

Evet barikat kuruyoruz. Polise ka-
pımızı açmıyoruz. Büromuza almı-
yoruz. Polis, kapımıza dayandığında
barikatlarla karşılıyoruz. Yol geçen hanı
değil burası; burası devrimci bir der-
ginin bürosudur. Polis, her istediği za-
man elini kolunu sallayarak giremez. 

24 yıldır devrimci basın-yayın
faaliyeti yürütüyoruz. İlk kez basıl-
mıyor büromuz. Yıllar yılı, her 1 Ma-
yıs’tan önce veya katliamların yıl-
dönümlerinde, defalarca basılıp talan
edilmiştir bürolarımız. Faşizmin iş-
kenceci, katliamcı, komplocu polisini
çok iyi tanıyoruz. Gözaltına alınma-
yan, işkence görmeyen, hatta tutuk-
lanmayan dergi çalışanımız yoktur. 

Kurtuluş gazetesi dağıtırken, 17
yaşındaki İrfan Ağdaş’ı katleden
bu işkencecilerdir. 

Dergi dağıtımcımız Ferhat Ger-
çek’i sırtından vurup, felç eden işte
bunlardır. 

Engin Çeber’i işkenceyle katle-
denler, Adana’da Kurtuluş gazetesi
temsilcisi Mehmet Topal’ı katleden
yine bu polistir. 

24 Aralık’ta da, gecenin bir yarı-
sında yolu trafiğe kapatıp, helikop-
terlerle, itfaiye araçlarıyla, yüzlerce
kar maskeli polisle, uzun namlulu si-
lahlarla donatılmış özel timlerle ge-
lip kapımıza dayanmışlardı... 

Ne yapacaktık? 

Bu teröre boyun mu eğecektik?
Elden bir şey gelmez, nasıl olsa ka-
pıyı kırıp içeri girerler mi diyecektik?
Bu, polisin baskısına, terörüne boyun
eğmektir. Polis terörünü meşrulaş-
tırmaktır. 

Hayır, hiçbir şekilde polisin bu te-
rörü meşru görülemez. Saat gecenin
03.15’inde, ellerinde balyozlarla, be-
ton kırma makineleriyle, oksijen
kaynaklarıyla nereyi basıyorlar? Bu-
rası yasal bir dergi bürosudur. Bi-
rincisi, gecenin o saatinde gelmek ya-
sadışılıktır.  Hukuksuzluktur.  “Ya-
sadışı örgüt” bağlantısı arayan polis,
önce kendisi, kendi yasalarına uy-
malıdır. Kaldı ki, işkenceci, katliamcı
polislerin hiçbir gerekçeyle dergimizi
basma meşruluğu yoktur. Savcılıktan
arama izni de alsalar, bu onların iş-
kenceciliğini, katliamcılığını ve kom-
ploculuğunu değiştirmez. 

Evet, çelik kapı da yaptırıyoruz.
Polis kapımıza dayandığında barikat
da kuruyoruz. Faşizmin polisi her za-
man kapımıza dayandığında bari-
katlarımızla karşılaşacak. 

Barikatların, oranın “hücre evi”(!)
olmasıyla, içerde yasadışı birşeylerin
bulunmasıyla ilgisi yoktur. İrfan
Ağdaş hücre evinde katledilmedi.
Sokak ortasında dergi dağıtırken kat-
ledildi. Ferhat Gerçek dergi dağı-
tırken vuruldu. Engin Çeber, Ferhat
için adalet isterken ve dergimizi da-

ğıtırken gözaltına alınıp tutuklan-
dıktan sonra işkenceyle katledildi. 

Dergimize yönelen saldırılar bun-
larla da sınırlı değil, sesimizin ke-
silmesi için hakkımızda açılan yüz-
lerce dava var, onlarca sayımız top-
latıldı. Defalarca kapatıldı. Gerçek-
leri yazmamızın bedelidir bunlar. 

Ne hukuku, ne yasası? Barikat-
larımız, oligarşinin hukuksuzluğuna
karşı alınmış tavırdır. 

Adaletten yana, baskıya, teröre,
keyfiliği karşı çıkan herkese sesleni-
yoruz: Bu tavrı herkesin alması gere-
kir. Gecenin 03.15’inde yüzlerce po-
lisle, özel timle yasal bir dergi büro-
sunu basmak hangi hukukta var? 

Hem “hukuksuzluk” diyeceksiniz,
“terör” diyeceksiniz, hem de buna
karşı tavır almayacaksınız? 

Bu demokratlık değildir. Bu ile-
ricilik değildir. Bunun için devrimci
olmak gerekmiyor. Polisin hukuk-
suzluğunu, terörünü meşru görme-
mek yeterlidir. Polis, elini kolunu sal-
layarak sendika binalarını, demo-
kratik kitle örgütlerini gazete büro-
larını basamaz. Basamamalıdır.

Aksi durum polisin hukuksuzlu-
ğunun, terörünün önünü açmaktır.
Katillere cesaret vermektir, Hukuk-
suzluğu, terörü meşrulaştırmaktır.
BARİKATLARIMIZ BUNA İZİN
VERMEMEK İÇİNDİR. 

Hep barikatlarımızla
karşılaşacaksınız
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-Büromuza baskın, gözaltı
ve tutuklamalar protesto
edildi
- Halkın sesi YÜRÜYÜŞ
yoksul halka ulaşmaya
devam ediyor
-YÜRÜYÜŞ okurları hemen
her yerde YÜRÜYÜŞ’ü
sahiplendi, dağıttı

24 Aralık Cuma günü gece önce
elektriğimizi kesip, 03.15’te büro-
muzun kapısına dayanan AKP’nin po-
lisinin ilk işi yanlarında getirdikleri
balyozlar  ile kapılarımızı kırmak
oldu. 

Aceleleri vardı. Bir an önce içeri
girmek için bir yandan da oksijen kay-
nakları ile kesmeye çalıştılar.

Yüzlerce polisi baskın için getir-
miş, silahları, çelik yelekleri, kaskları
ile kırdıkları kapılarımızdan içeri
sokmuşlardı.

Amaçları elbette arama yapmak
değildi. Helikopterli, zırhlı araçlı, it-
faiyeli ve yüzlerce polisin katıldığı bir
baskın ile bize gözdağı verecek, diri
diri yakılanları yazmamızı engelle-
yeceklerdi.

Saldırıları, işkenceleri, büromuzu
kırıp dökerek, 3 bin kitabımızdan
bilgisayarlarımıza kadar her şeyi gas-
betmeleri bizi gerçekleri yazmaktan
alıkoyamaz.

Daha büro içinde  çalışanlarımıza
işkence yaparak, işkenceyi bürodan

zorla  götürürlerken, yolda, parmak izi
adı altında şubelerde devam ettirdiler.

Ozan Yayıncılık’tan Kaan Ünsal,
NaciyeYavuz, Yürüyüş Dergisi Yazı
İşleri Müdürü Halit Güdenoğlu, Ci-
han Gün, Sibel Kırlangıç, Serdar Po-
lat, Mustafa Doğru ve Musa Kurt iş-
kencelerle gözaltına alındı. Ozan Ya-
yıncılık talan edildi. Arama adı altın-
da süren talan ancak saat 16.00 civa-
rında 13 saat sonra bitirildi. 

AKP’nin polisi baskın gecesi ah-
laksızlığını, acizliğini ve zavallılığı-
nı da göstermiş oldu.

Tutuklamalar  susturmak
içindir! SUSMAYACAĞIZ!

Aralarında Yürüyüş Dergisi yazı
işleri müdürünün de bulunduğu 8
kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne
girişte yine ahlaksızca aramaya tabi
tutulmuş ve saldırıya uğramışlardır.

Daha sonra tek kişilik hücrelere
konarak birbirinden tecrit edilmeye
çalışılan Ozan Yayıncılık’tan sekiz kişi
ve aynı gün Gülsuyu’ndaki evinden
gözaltına alınan Canan Aydın, Esen-
ler’deki evinden alınan  Ertürk Kılıç,
Nurtepe’de sokaktan  gözaltına alınan
Remzi Uçucu, Antalya’daki evinden
alınan Mehmet Ali Uğurlu  ile toplam
12 kişi Ankara’ya götürüldü.

Ankara’da gözaltındaki 12 kişinin
27 Aralık Pazartesi günü  Adliye'ye
getirilmesini bekleyen Halk Cephe-
liler, sabah saatlerinden itibaren Ad-
liye önündeydiler.

Polisin engelleme çabalarını boşa
çıkaran Halk Cepheliler, Saat 15.30
civarında  Ankara Adliyesi'ne getiri-
len gözaltıları sloganlarla karşılayıp,
Ankara Adliyesi önünde basın açık-
laması yaptılar.“Yürüyüş Halktır Sus-
turulamaz, Baskılar Gözaltılar Bizi
Yıldıramaz, Gözaltılar Serbest Bıra-
kılsın, Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz, Adalet İstiyoruz”slo-
ganlarının Ankara Adliyesi önünde
haykırıldığı eylemin ardından  Halk
Cepheliler, Adliye etrafında  YÜ-
RÜYÜŞ Dergisi’nin dağıtımını yap-
tılar. 

28 Aralık günü  saat 00.30 civa-
rında sona eren mahkemede Remzi
Uçucu, Kaan Ünsal, Naciye Yavuz,
Musa Kurt, Halit Güdenoğlu, Cihan
Gün, Mehmet Ali Uğurlu tutuklandı.
Canan Aydın, Sibel Kırlangıç, Serdar
Polat, Mustafa Doğru,  Birol Ertürk
Kılıç ise serbest bırakıldı. 

Bağcılar, Okmeydanı ve
Gülsuyu’nda eylem
“Yürüyüş Susmayacak”

25 Aralık günü Okmeydanı Diki-
litaş Parkı’nda yapılan eylemle Yü-
rüyüş’ün susturulamayacağı haykı-
rıldı. Dikilitaş Parkı’ndan Sağlık
Ocağı önüne kadar “Gözaltılar Ser-
best Bırakılsın” sloganlarıyla yürüyen
Halk Cepheliler burada yaptıkları
açıklamada “23 senedir defalarca
operasyonlar düzenlediniz. Ama uğ-

Büromuza baskın... Talan... İşkence... Gözaltı... 7 Tutuklama 

BOYUN EĞMEYECEĞİZ!..
Zulmünüzü yazmaya devam edeceğiz!
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raşlarınız boşunadır. Bağımsızlık,
Demokrasi, Sosyalizm mücadelesini
bitiremezsiniz” dediler. 

İstanbul’da Bağcılar Yenimahal-
le’de bir araya gelen Halk Cepheli-
ler 9. sokakta yaptıkları eylemle
Yürüyüş Dergisi’ne yönelik polis
terörünü halka anlattılar.

“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-
cadelemiz, Halkız Haklıyız Kazana-
cağız, Yürüyüş Susturulamaz” slo-
ganlarının atıldığı yürüyüş Ahmet
Kabaklı Caddesi boyunca halka yö-
nelik yapılan konuşmalar ve söylenen
marşlarla sürdü. Eylem Barbaros Fı-
rını önünde yapılan açıklama ve
“Haklıyız Kazanacağız” marşının
söylenmesiyle sona erdi.

Gülsuyu Mahallesi’nde de  26
Aralık Pazar günü akşam saat 19.00’da
YÜRÜYÜŞ Dergisi’ne yönelik polis
baskını Halk Cepheliler tarafından pro-
testo edildi. Gülsuyu sokaklarında
dolaşarak Heykel  Meydanı’na gelen
Halk Cepheliler, burada basın açıkla-
ması yaptılar.  Devletin faşist saldırı-
larını protesto ederek hesabını sora-
caklarını ifade eden kitle, sık sık
“Baskılar Bizi Yıldıramaz,  Mahir, Hü-
seyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”

sloganlarını attı. Eyleme, Partizan,
BDP ve ESP destek verdiler.

Gazi Mahallesi Dörtyol Meyda-
nı’nda da 30 Aralık Perşembe günü
toplu dergi dağıtımı yapıldı.Yoldan
geçen insanlara, arabalara ve mini-
büs şoförlerine dergi satan Yürüyüş
okurları 250 dergiyi halka ulaştırdı-
lar. 

Şişli’de Yürüyüş Masası 
İstanbul’da, 27  ve 28 Aralık gün-

lerinde Yürüyüş okurları Şişli Mey-
danı’nda basılan Yürüyüş bürosu-
nun karşısında masa açtı.

Masada Yürüyüş Dergisi’ne ya-
pılan saldırı anlatıldı.  Masa açıldık-
tan kısa bir süre sonra da Çevik Kuv-
vet ekiplerine bağlı 3 otobüs çevik
kuvvet polisi ve bir adet TOMA ara-
cı 30 dakika boyunca Yürüyüş okur-
larını taciz etmeye, ortamı terörize et-
meye çalıştılar

Masada yapılan konuşmalarda
“Yürüyüş’ü susturmak isteyenler 10
yıl önce diri diri yakanlardır, Diri Diri
yakılanları yazmaya devam edece-
ğiz!” diyerek devletin saldırılarını
teşhir ederek bu saldırıların Yürü-

yüşçüler’i yıldıramayacağını göster-
diler. 

TAYAD’lı Aileler 28 Aralık günü
polis tarafından basılarak talan edilen
Ozan Yayıncılığın önünde basın açık-
laması yaptılar. "Gerçeğin Sesi Yü-
rüyüş Susturulamaz" yazılı pankart
açan TAYAD’lılar Ozan yayıncılığa
destek ziyaretinde bulundular. 

İZMİR: Terör Yalanlarınızla
Gerçeklerin Sesi Yürüyüş’ü
Susturamazsınız!

İzmir Halk Cephesi 24 Aralık
günü Kemeraltı girişinde bir araya ge-
lerek Yürüyüş Dergisi’nin İstanbul’da
bulunan merkez binasına yapılan po-
lis saldırısını düzenledikleri basın
açıklamasıve toplu dergi dağıtımıyla
protesto ettiler. 

İzmir’de 27 Aralık 2010 günü
Yürüyüş Dergisi bürosunun basıl-
masını Yürüyüş okurları protesto etti.

ANKARA: Yürüyüş
Susturulamaz

Ankara Yürüyüş Dergisi okurları
24 Aralık günü  yaptıkları eylemle ya-
sadışı olarak gösterilen Yürüyüş der-
gisinin meşru olduğunu asıl suçun hal-
kı açlığa ve yoksulluğa mahkum
edenler olduğu söylendi. 

60 kişinin katıldığı eylemde “Yü-
rüyüş Halktır Susturulamaz” slogan-
ları atıldı. 

ANTALYA: Adalet
Mücadelemi̇zi̇
Engelleyemezsi̇ni̇z

Antalya Halk Cephesi tarafından
28 Aralık günü Kışlahan meydanın-
da  yapılan eylemle  "Baskılar, tu-
tuklamalar, gözaltılar adalet müca-
delemizi engelleyemez" denildi. Göz-
altına alınanlar arasında Antalya Öz-
gürlükler Derneği Başkanı Mehmet
Ali Uğurlu'nun da bulunduğu belirtiler
açıklamada “Devrimci Basın Sustu-
rulamaz" sloganları atıldı. Eyleme
ÖDP, DİP, Halkevi ve Sosyalist Par-
ti destek verdi. 

25 Aralık günü de Yürüyüş Der-

Samsun Halk Cephesi: Yürü-
yüş susmayacak!

Halkın gerçekleri işitmesinden,
umudun yayılmasından korkuyor-
lar. 

Trakya Kültür Merkezi;
Çünkü biz halkız ve haklıyız

Baskınlarınız,göz altılarınız,tu-
tuklamalarınız,yalan haberleriniz
gerçeğin karşısında koca bir hiçtir.

Kamu Emekçiler
Cephesi:Umudun sesini sustura-
mazsınız!

Bizce bütün bunların nedeni
Yürüyüş Dergisi’nin savunduğu
çizgidir. 

Elazığ Gençlik Derneği Giri-
şimi:Yürüyüş Halktır Susturula-
maz

İşkenceyle gözaltına alınır tu-
tuklanırsınız, 15 yıla kadar hapsi-
niz istenir. Bugün yapılan saldırıy-

la verilmek istenen mesaj da budur.

Gençlik Fedarasyonu: Yürü-
yüşümüz durmayacak

Sizler Kahramanmaraş’ ta, Si-
vas’ ta, Çorum’ da, 19 Aralıklar’
da devrimci kanı döküp, kutlama
yapanlarsınız…

Kars Gençlik Derneği Girişi-
mi: Yürüyüş halkımızın sesi ola-
caktır

Tüm azgınca saldırıları işte bu
acizliklerinden kaynaklanmaktadır.
''YÜRÜYÜŞ'' halkımızın umudu ve
sesi olmaya devam edecektir.

Erzincan Gençlik
Derneği:Yürüyüş’ü  susturmaya
güçleri yetmeyecektir

Güçleri halkımızın umudu ol-
muş olan ''Bağımsızlık, Demokrasi
ve Sosyalizm  için YÜRÜYÜŞ''
dergisini susturmaya yetmeyecektir.
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gisi okurları Kışlahan Kapalı Yolda
dergi tanıtımı yaptılar.

Tanıtım sırasında yapılan konuş-
malar ile Yürüyüş Dergisi’ne yapılan
baskın ve talan teşhir edildi. 

ADANA: Yürüyüşü Sahip-
lenmeye Devam Edeceğiz

Adana’da da 25 Aralık yapılan ey-
lemle baskın protesto edildi. 

“Yürüyüş Dergisi’ni sahiplenme-
ye halka doğruları ulaştırmaya devam
edeceğiz” denilen eyleme İHD, ESP,
EMEP VE Özgürlük Cephesi destek
verdiler.

BURSA: Halkın Sesi
Yürüyüş Susturulamaz 

24 Aralık günü de Bursa Fomara
Meydanı AKP il binası önünde Bur-
sa Yürüyüş okurları tarafından  bir ba-
sın açıklaması gerçekleştirildi. Yü-
rüyüş okurları ellerinde Yürüyüş der-
gisi ve meşaleler tutarak “Halkız,
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını
attılar. 

MALATYA: Baskın AKP
önünde Protesto Edildi

Yürüyüş Dergisi okurları tarafından
24 Aralık Cuma günü saat 16.30’da
Malatya AKP il binası önünde basın
açıklaması yapıldı. “Baskılar Kom-
plolar Bizi Yıldıramaz, Yürüyüş Der-
gisi Okurları” yazılı pankartın açıldı-
ğı eyleme ESP de destek verdi.

ELAZIĞ: Yürüyüş Halka
Ulaştırıldı
Elazığ’ın Yıldızbağları semtinde 24

Aralık günü yapılan
Yürüyüş Dergisi satışı
sırasında Yürüyüş’e
yönelik saldırılar teş-
hir edildi. 

ANTAKYA ve
SAMANDAĞ’da
Toplu Dergi
SatışıYapıldı 

25 Aralık Cumarte-
si günü, Antakya’nın
Ulus alanında ve Sa-
mandağ’ın Oytun ala-
nında Halk Cepheliler
tarafından protesto ey-
lemleri yapıldı. “Ba-
ğımsızlık, Demokrasi,
Sosyalizm İçin Yürü-
yüş Dergisi Susturula-
maz. Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz” yazılı pankart
açılan eylemlerin ar-

dından Antakya’da Saray caddesinde
ve Samandağ merkezde Yürüyüş der-
gisinin toplu satışı yapıldı.

DERSİM: Baskılar Bizi
Yıldıramaz!

26 Aralık günü Sanat Sokağı’nda
yaptıkları eylemde ellerinde Yürüyüş
Dergiler’i taşıyan Dersim Halk Cep-
heliler “Devrimci Basın Susturula-
maz” sloganları attılar.Eyleme DHF
de destek verdi. 

ÇANAKKALE: Yürüyüş
Gerçekleri Yazmaya Devam
Edecek

29 Aralık Cumhuriyet Meyda-
nı’nda biraraya gelen Çanakkale
Gençlik Derneği Girişimi öğrencile-
ri yaptıkları açıklamada  halkın, hak-
lının yanında olan Yürüyüş Dergi-
si’nin susturulamayacağı ve gerçek-
leri yazmaya devam edileceğini an-
lattılar.  

ANTALYA:  Baskınları
Protesto İçin Yazılamalar 

Antalya’nın Gebizli Mahallesi’nde
“Komploları Boşa Çıkaracağız, Uyuş-
turucuya, Fuhuşa Karşı Mücadele
Suç Deği̇ldi̇r, Baskılar Bi̇zi̇ Yıldıra-
maz" yazılı Halk Cephesi imzalı ya-
zılamalar yapıldı. 

DİSK AKP’nin muhalif seslere
tahammülü yok!

Yürüyüş Dergisi’ne yönelik
yapılan saldırıyı şiddetle protesto
ediyor, gözaltına alınanların derhal
serbest bırakılmasını istiyoruz!

KESK  

Halkın haber alma hakkı, her
türlü “basın özgürlüğü” demagojile-
ri arasında bir kez daha engellenmek
istendi. Bu baskın ve yaşanan gö-
zaltlılarla basın özgürlüğü, hukuk de-
vleti ve demokrasi ayaklar altına
alındı. AKP tipi 'ileri demokrasi' bu
olsa gerek. Hepsinin koca bir yalan
olduğuna bir kez daha tanık olduk.

+İVME Devrimci Basın

Susturulamaz!

Yürüyüş Dergisi’ne saldırmak,

halkın haber alma hakkına saldırmak-

tır. 

Devrimci İşçi Hareketi

Yürüyüş’ten korkuyorlar:

Çünkü; ülkemizin her karışını,

emperyalizme nasıl peşkeş çekil-

diğini yazıyor.

MALATYA LİSELİ GENÇLİK

“Bizler, AKP’nin demokrasinin

değil, faşizmin temsilcisi ve uygu-

layıcısı olduğunu biliyoruz ve mü-

cadelemize devam edeceğiz.

10

Yürüyüş
2 Ocak
2011

Sayı : 249

İZMİR

ANTALYA



24 Aralık günü yapılan bas-
kında gözaltına alınan ve çıka-

rıldıkları sorgu hakimliği tara-
fından serbest bırakılan Yürüyüş çalı-
şanları ile röportaj yaptık. 

1)  Yürüyüş'e baskın tam olarak
saat kaçta oldu? İçeri kaç dakikada
girdiler?

Mustafa Doğru: Gece 03:00 gibi
geldiler. 10-15 dakika sonra kapıları kır-
maya başladılar. Saat 04:00 gibi bütün
kapılar kırılmış, yanımıza gelmişlerdi.
Yalnız basılan yer Yürüyüş dergisi de-
ğil, Ozan Yayıncılık'tı. Polisin hukuk-
suzluğu burada da vardı. Polis burayı
Yürüyüş dergisi olarak bastı. Basılan
yer Ozan Yayıncılık'tır. 

Serdar Polat: Baskın gece saat
3:00 gibi oldu. İçeriye ise yarım  saat
45 dakika kadar bir süre geçtikten
sonra girdiler.

2) Arama tam olarak kaç saat sür-
dü? Kaçta çıktılar dergiden? (Bazı ga-
zetelerde aramanın 16 saat sürdüğü
yazıyordu mesela)

M. D.: Tam olarak bilmiyoruz.
Ama duyduğumuz kadarıyla akşama
kadar aramışlar. 

S.P.: Arama, bizim de sonradan öğ-
rendiğimiz kadarıyla 12 saat sürmüş.

3)Arama sırasında içeride muhta-
rın olduğu ama bir köşede oturtuldu-
ğu belirtilmişti... Muhtar, apartman yö-
neticisi vb. olması gerektiği gibi ara-
maya dahil edilmiş miydi? Avukatlar
zamanında haberdar edilmiş miydi?  

M. D.: Öğrendiğimiz kadarıyla
muhtarı ve iki azasını arama için ge-
tirtmişler. Mahkeme elektriklerin kesi-
lerek kapı çalınmadan içeri girilmesi yö-
nünde karar almış. Avukatlarımız ise po-
lisler tarafından hiç aranmamışlar. 

S. P.: Evet, dediğiniz gibi arama sı-
rasında tutanaklarda geçen bilgiye göre
muhtar ve buna ek olarak azası getiri-
lerek aramaya dahil edildikleri yazıyor.
Ancak tutanaklarda geçen tamamen
göstermeliktir. Çünkü aramaya dahil
edilmesi gereken aparman yöneticisi
yok ve gece yarısı getirilen muhtar ve

aza aramaya dahil edilmiyerek salon-
da oturtulup aramanın sonuna kadar
bekletilmişlerdir.

Avukatlara baskın haberini biz ver-
dik. Polisler de, değil avukatlara haber
verme, arama tutanağı dahi gösterme-
den elektrikleri keserek, kapıları kırıp
parçalayarak büroyu talan ettiler.

4)Baskına ne kadar polis katıldı?
Panzer, zırhlı araç, itfaiye, ambulans
neler vardı? Helikopter saatler bo-
yunca ne yaptı? Derginin önündeki
yolu kestiklerinde nasıl bir terör es-
tirdiler... Cadde kaç saat boyunca ka-
palı kaldı... 

M. D.: Baskına, gördüğümüz ka-
darıyla 500'ü aşkın polis katılmıştı.
Şöyle anlatalım. Çıkartılırken bizim bu-
lunduğumuz odaya 30'a yakın özel
harekat polisi  girdi. Hepsinin kafasın-
da çelik kask, üzerlerinde çelik yelek-
ler, ellerinde uzun namlulu silahlar
vardı... Odadan koridora kadar tamamen
çelik yelekli sivil polisler doluydu...
Hepsinin çelik yeleklerinin üzerine ta-
kılı tabancalar vardı... Bizi merdiven-
lerden aşağıya resmen sürükleyerek
indirdiler. Bütün katlarda onlarca polis
vardı. Dışarıya çıktığımızda yüzlerce
polis vardı. Caddeye yığınak yapılmış,
çevik kuvvet polisleri büromuza çıkan
bütün yolları kesmişti. Apartmanın
önüne bir itfaiye arabası çekmişler.
Bir de tepede bir helikopter sürekli ışık
tutuyordu.

S. P.: İlk gördüğümüz 100-150 ka-
dar özel harekat polisi dış kapıda, du-
var dibinde tek sıra halinde dizilmiş
apartman giriş kapısını kırmaya çalışı-
yorlardı. Onların 50 metre kadar geri-
sinde ve karşı taraftan yolu kapatmış şe-
kilde 5 kadar çevik kuvvet otobüsü, bir
itfaiye aracı, ambulans ve helikopter
vardı. Ayrıca bir çok sivil araç da binaya
yakın yerlerde bekletiliyordu. Cadde de
4 saat kadar kapalı kaldı. 

5) Polis, dergiden neleri gasp etti?
Neleri çaldılar?  

M. D.: Kitaplığımızdaki bütün ki-
tapları gaspettiler. İstisnasız bütün ki-

taplara el koymuşlar. Bunun dı-
şında 3 tane bilgisayarımıza, fo-
toğraf arşivimizin bulunduğu CD ve
DVD’lere, dergi arşivlerimizin bulun-
duğu harddisklere, görüntü arşivleri-
mizin bulunduğu kasetlere, haber için
çekim yaptığımız 5 tane kameraya el
koymuşlar. 

S. P.: Elimizde tam olarak listesi yok
ancak, ek olarak söyleyebileceğim 6 ya
da 7 hard diski, elimizde bulunan bü-
tün dergiler ve askılıkta duran hırka ve
montları çalarak gasp ettiler. 

6) Baskın sırasında burjuva ba-
sından, televizyonlardan gelen var
mıydı? Polisin onlara tavrı ne oldu?

M. D.: Biz sadece çevik kuvvet po-
lislerinin kurduğu barikatın arkasında-
ki burjuva medyanın kameralarını gö-
rebildik. Polis onların daha fazla yak-
laşmasına izin vermiyordu. 

S. P.: Vardı. Polisin burjuva basını
kendilerinin getirdiğini düşünüyoruz.
Bunun somut örneği de bizi yakapaça
sürüklerlerken burjuva basını binanın
yakınına kadar getirmeleridir. 

7) Baskın sırasında dayanışma
amacıyla Yürüyüş önüne gelenler var
mıydı? Polisin onlara tavrı ne oldu?

M. D.: Baskın sırasında gelen kim-
se olmadı. Çünkü gecenin bir vakti bas-
tılar büromuzu. Ama sonrasında bu bas-
kını protesto etmek için yapılan ey-
lemleri, açıklamaları, dergimizin sa-
hiplenilişini duyduk. 

S. P.: Aramanın devam ettiği saat-
lerde okurlarımız Şişli Camii önünde
eylem yaparak dergimizi halka ulaştı-
rarak insanları bilgilendirdiler. Dergi da-
ğıtımları çeşitli mahalle ve illerde ha-
len sürdürülmekte.

8)Yürüyüş çalışanlarına içerde,
baskın sırasında yapılan işkenceye
dair, ne tür bilgileriniz var? Varsa on-
ları isim belirterek aktarabilir misiniz?

M. D.: Önce Sibel Kırlangıç'ı aldı-
lar. Resmen saçlarını yolarak yerlerde
sürüklediler. Bir polis Sibel'in gözüne
diziyle vurdu. Bayan arkadaşları al-
dıktan sonra bize de saldırdılar.

Hukuksuz Baskını  
Yürüyüş Çalışanları Anlatıyor

Röportaj
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Tekmelerle, yumruklarla saldırıyor-
lardı. Hepimizi yere sırtüstü yatırıp ke-
lepçelediler. Kaan Ünsal'ı götürürlerken
yerde tekmelediler; göğüs kafesine al-
dığı darbeden dolayı nefes almakta güç-
lük çekiyordu.

S. P.: Kapıları kırdıktan sonra içe-
ri giren özel harekat polisleri ilk olarak
salona girerek benimle karşılaştılar.
Burada ellerinde iki ya da üç kalkanlı
polis önde gelip onların da arkasında
uzun namlulu silahları olan özel hare-
kat polisleri silahları üzerime doğrul-
tarak kalkanlarla saldırdılar. Ardından
da tekmelemeye başladılar. Daha son-
ra sürükleyerek dışarı çıkardılar. 

Benim arkamdan Sibel Kırlangıç,
Halit Güdenoğlu,  Naciye Yavuz, Musa
Kurt, Mustafa Doğru, Kaan Ünsal ve
son olarak Cihan Gün’ü zorla sürük-
leyerek sivil bir araca bindirler. Ve bu-
rada da psikolojik saldırıda bulundular.

9) İşkenceciler kapıyı kırıp içeri
girdikten sonra neler oldu? İçerde ne-
ler yaşandı? İşkence yapıldı mı? Na-
sıl çıkardılar oradan?

M. D.: Son kapıyı kırdıktan sonra
aramızda sadece tahta kapı kalmıştı. Son-
ra biri "hazır" diye bağırdı. Ardından bi-
rer birer içeriye girdiler. Bize "Teslim
olun, yere yatın" diye bağırıyorlardı. Biz
de onlara sloganlarımızla karşılık ver-
dik. Tekmelerle, yumruklarla saldırıp he-
pimizi sırtüstü yere yatırdılar. Hepimi-
zi arkadan kelepçelediler. 

S. P.: Saldırı anında salona girişte
içeri giren özel harekat polisleri elle-
rindeki uzun namlulu silahlar ve kal-
kanlarla gelerek yat yere yat yere gibi-
sinden söylemlerle saldırdılar. Arka-
sından; “Siz kimsiniz? Katil misiniz?
Hırsız mısnız? Ne diye yere yatacak mı-
şım? Yatmıyorum” diyerek direnmeye
başladım. Ben direnirken içeriye giren
yaklaşık 30-40 kadar özel harekat poli-
si içeriye büroya girmiş, diğer kapıları
zorlamaya başlamışlardı. Arkasından
beni kelepçeleyip yerde sürükleyerek,
parçaladıkları mutfak kapısından zorla
dışarı çıkarttılar. Dışarı çıkma esnasın-
da sivil giyimli polisler de binanın içe-
risini sarmışlardı. Arkasından dışarı çı-
karıldıktan sonra zorla polis arabasına
bindirildim. Daha sonra da binadan
Kaan Ünsal, Naciye Yavuz, Halit Gü-
denoğlu, Cihan Gün, Mustafa Doğru, Si-
bel Kırlangıç’ı zorla sürükleyerek sivil
bir araca bindirler. 

10) Şubeye nasıl götürüldünüz?
İstanbul Emniyeti’ne götürüldüyseniz
orada neler oldu? Ankara'ya nasıl gö-
türüldünüz, orada işkence, sorgu ve
benzeri nasıl oldu? 

M. D.: Bürodan çıkarıldıktan son-
ra hepimizi bir minibüse zorla bindirip
İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne gö-
türdüler. Bizi zorla indirip, zorla üst ara-
ması yaptılar. Burada sloganlarımızla
direndik. Hepimiz ayrı ayrı hücrelere
atıldık. Ertesi gün (25 Aralık günü) ak-
şam saatlerine doğru bizi Ankara'ya gö-
türmek üzere yola çıkardılar. İki mini-
büsle bizi, bir minibüsle de büromuz-
dan el koydukları eşyalarımızı götür-
düler. 26 Aralık günü saat 11.00 civa-
rı Ankara'ya vardık. Orada bizi kala-
balık bir polis grubu karşıladı. Sonra
minibüslerden indirmeden hastaneye
götürdüler. Hastanenin arkasından An-
kara Terörle Mücadele Şubesi'ne gö-
türdüler. Burada inmedik. Bizi zorla in-
dirdiler ve üstümüzde hiçbir şey ol-
mamasına rağmen zorla tekrar  üst ara-
ması yaptılar. Zorla parmak izi aldılar,
zorla fotoğraflarımızı çektiler.

S. P.: Polis aracından İstanbul Te-
rörle Mücadele Şubesi’ne götürülene
kadar, polis, arabada da psikolojik sal-
dırılarına devam etti. Buna karşılık
biz de “siz Engin Çeberler’in, İsmail
Karamanlar’ın katillerisiniz’ diye ba-
ğırdık. Neden gözaltına alındığımıza
dair bir açıklama yapmayan polisler
zorla arama yaparak bizi ayrı ayrı hüc-
relere attılar. Orada bir gün bekletil-
dikten sonra bizi Ankara’ya götüre-
ceklerini söylediler. Gece saat 12:00’de
minibüslere bindirilerek sabah saat
06:30’a kadar minibüslerde bekletildik.
Ardından da Ankara’ya götürüldük.
Sağlık kontrollerinden sonra Ankara Te-
rörle Mücadele Şubesi’ne teslim edil-
dik. Burada keyfi bir aramaya maruz
kaldık. Ellerinde kameralarla psikolo-
jik olarak yıldırma çabalarına giriştiler. 

Açlık grevinde olduğumuzu bil-
dikleri halde kamerayla beraber bize ye-
mek getiriyorlardı. “Yemek yiyecek mi-
siniz? Yoksa açlık grevi mi yapıyor-
sunuz?” diye soruyorlardı. 

Burada kaldığımız günler içerisin-
de diğer hücrelerde bulunan arkadaş-
larımızla konuşmaya çalıştığımızda
vantilatörü çalıştırarak sesimizin bir-
birimize ulaşmasını engellemeye ça-
lıştılar. 

Yürüyüş SİZİN İÇİN 
ne demek?

Nilay KETEN
Lise öğrencisi, 17 Yaşında

Yürüyüş, 5 yıldır susturulamayan
halkın sesidir. Halkımızın yoksul-
luğunu; açlığını, işsizliğini açık açık
anlatan halkın dergisidir. Bizi anlatan,
hep aramızda olandır. Bundan sonra da
hep aramızda olacaktır. Tıpkı birbirine
sıkı sıkı kenetlenen bir AİLE gibi.
Yıllardır sokaklarda, caddelerde, mahal-
lelerde yağmur, kar, sıcak, soğuk deme-
den halka ulaşan dergidir Yürüyüş. 19-
22 Aralık katliamını, Maraş’ı, Çorum’u
Sivas’ı anlatan dergidir. Ülkedeki
adaletsizliği,  AKP’nin hukuksuzluğunu
anlatan ve halka doğruları gösteren,
okuduğumuzda ülkemizin gerçeklerini
gördüğümüz halkın dergisidir. 

Eser Morsümbül
Üniversite öğrencisi, 25  Yaşında

Yürüyüş, beş yıldır bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm yolunda gerçek-
lerin sesidir. Burjuva medya gibi düzen
haberlerini değil, halkın gerçek  gün-
demini anlatan bir dergidir. Halkı savu-
nan, katilleri ve halk düşmanlarını
yargılayan bir dergidir. Dergimiz mazlu-
mun hakkını savunan, zalime kalkan bir
Zülfikar olduğu için baskılarla susturul-
maya çalışılıyor, çalışanları çeşitli kom-
plolarla tutuklanıyor. Biz büyük bir
aileyiz. Yürüyüş bizim sesimizdir.
Yürüyüş halktır, susturulamaz.

Ekin DALBUDAK
Üniversite öğrencisi, 20 Yaşında

Yürüyüş dergisi, haftalık olarak poli-
tikalarımızı halka taşıyan yayınımızdır.
Dergide çıkan yazılar, halkımızın her
kesimine yönelik olduğu için liselerde,
üniversitelerde ve mahallelerde büyük
ilgi görüyor. Bunun içindir ki, Yürüyüş
halkın sesidir, susturulamaz diyoruz.
Yürüyüş, bugün burjuva medyadan
farklı olarak gündemine halkın sorun-
larını alır ve düzene alternatif çözümler
sunar. Yürüyüş devrimci basındır.
Bugüne kadar sansüre, baskılara,
operasyonlara rağmen gerçekleri yaz-
maya devam etmiştir. Yürüyüş dergisi
sahipsiz değildir, Yürüyüş dergisi halkın
sesidir, BU SES SUSTURULAMAZ!

12

Yürüyüş
2 Ocak
2011

Sayı : 249

Röportaj



Her evimiz, her işyerimiz
bir YÜRÜYÜŞ bürosudur!
Her okurumuz,
bir YÜRÜYÜŞ
propagandacısıdır!

Her bir okurumuza şimdi dünkünden
daha çok sorumluluk, dünkünden daha
çok görev düşmektedir. AKP’nin poli-
si saldırarak, gözaltına alarak, yalanlar-
la kuşatarak bizi SUSTURMAK istiyor.

Gerçekleri anlatmamızdan KOR-
KUYORLAR! O nedenle halka ulaş-
mamızı ENGELLEMEYE çalışıyorlar.

“Dergi nasıl olsa bana geliyor” de-
yip, sadece dergiyi bekleyen, gelince de
alan bir YÜRÜYÜŞ okuru olmayaca-
ğız artık.

YÜRÜYÜŞ’ü dünkünden daha çok

sahiplenecek, bir muhabir,  bir dağıtımcı
gibi çalışacağız.

Bir dergi alıyorsak, onu ikiye çıka-
racağız. Sadece kendi okumamız ile ye-
tinmeyeceğiz. Bir başkasına da okuta-
cağız YÜRÜYÜŞ’ü. Görevlerimiz ara-
sında yeni okurlar bulmak da olmalıdır. 

Yüzlerce, binlerce YÜRÜYÜŞ oku-
runun aynı anda seferber olduğunu
düşünün bir kez!

Yüzlerce, binlerce dağıtımcı olarak,
YÜRÜYÜŞ’ü halka  ulaştırdığımızı,
yeni okurlar bulduğumuzu düşünün!  

Gerçeklerin sesi yayıldıkça, daha
güçlü olacaktır YÜRÜYÜŞ. İşte o ses
bugün herbirimiz olmalıyız.

YÜRÜYÜŞ okurları olarak el ele
verip, gerçeklerin sesini, sizin olanı sa-
hiplenmelisiniz. Onun için bir muhabir,

bir dağıtımcı, bir ajitatör, bir propa-
gandacı olmaktan geri durmamalıyız.

Gün YÜRÜYÜŞ’e sahip çıkma
zamanıdır. Kuşatmayı ancak sahiplen-
me ile yarabiliriz.

Her okurumuz bir YÜRÜYÜŞ muhabiridir
Her okurumuz bir YÜRÜYÜŞ dağıtımcısıdır

Barikat, yerine göre kaldırım taşıdır, pazarcı tablasıdır,
eski bir kapı, masa, sandalye, kanepe, çöp bidonu, eski bir
dolap... Bazen de ne olduğuna bakmaksızın, eline ne geçerse
yığarsın barikata. 

Fakat barikat demek, hiçbir zaman salt bir yere yığılan üç
beş sandıktan, üç beş dolaptan, yakılan lastiklerden, yola dizi-
len taşlardan ibaret değildir. O barikatın görünümüdür sadece. 

Barikat demek, düşman saldırısına karşı çatışma karar-
lılığıdır. Barikat demek, bedel ödemeyi göze almaktır.
Barikat, kararlılıktır. 

Gecekondu semtlerinde, fabrikalarda, okullarda, hapis-
hanelerde, barikat kurup kurmama veya barikatta çatışıp ça-
tışmama, bazen, reformizmle devrimci tavrın ayrım nokta-
sını oluşturur. 

Barikatta mesele, gayri meşruluğa, hukuksuzluğa, keyfili-
ğe, faşist teröre teslim olmamaktır, direnmektir. Faşizm per-
vasızca saldırıyor. Yoksul gecekondu mahallelerini yüzlerce po-
lisle, panzerle, helikopterle kuşatıp, buralara baskınlar düzen-
liyor. Bir dergi bürosunu, yüzlerce polis ve helikopterle bası-
yor. Okullarda polise her türlü terörü estirme yetkisi veriliyor.

Mahallelerde, bürolarda kurulan barikatlarımız faşizmin

keyfiliğinin ve gayri meşruluğunun önüne kurulan
setlerdir.

Özellikle mahallelerde polis, canı istediği zaman
terör estirdiği bir ortam yaratmak istiyor. Akreplerine,
panzerlerine, zırhlı araçlarına sığınıp mahalleye gi-
rip vurup kaçmak istiyor. Bunlara karşı direnmemek,
keyfiliğin, terörün önünü açmaktır...

Barikatlar, zulme dur derken, halk güçlerini, devrimci-
leri eğitir, güçlendirir, çelikleştirir. 

Dünya halklarının ve Türkiye devrimci hareketinin ba-
rikat geleneği çok güçlüdür. Biz Paris Komünarlarının ba-
rikatlarından aldık dersimizi. 1980 öncesi, gecekondu semt-
lerimize, okullarımıza, yurtlarımıza yönelen faşist saldırılar
karşısında kendi pratiğimizi geliştirdik. Hapishanelerde ba-
rikatların ustası olduk... Gazi’de Paris Komünarlarının ye-
rinde artık Sezginler, Fadimeler, Ali Haydarlar vardı.
Barikatlarımızın yeni öğretmenleri onlardı. Sibel Yalçın’ın
cenazesini almak için Yenibosna’da, faşist saldırılara karşı
Çayan Mahallesi’nde, ölüm orucu direnişçilerini savunmak
için Küçükarmutlu’da kurduğumuz barikatlar, bu konuda ka-
zandığımız tecrübeyi yansıtır... 19-22 Aralık’ın hapishane-
lerinde arkasında günlerce çatıştığımız barikatlar, o barikatların
kurulmasında, yerlerinin değiştirilmesinde gösterilen usta-
lık, direniş mirasımıza eklenmiştir. 

Kimileri, yıllar yılı “barikat savaşları”nın teorisini yap-
mıştır; ama eline taş bile alamayanların bu teorilerinin ha-
vada kalacağı bellidir. 

Yıkım saldırılarına, gecekondu semtlerindeki polis te-
rörüne, demokratik kitle örgütlerine yönelik baskınlara, okul-
lardaki faşist teröre karşı, gereken her yerde, barikatları kur-
makta tereddüt etmemeliyiz. Faşist terör karşısında kendi-
mizi savunmak, meşrudur, gereklidir.  

Barikat... 
2 Ocak

2011
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Yürüyüş’ü
susturmak

isteyenler, 10 yıl
önce diri diri
yakanlardır

24 Aralık sabaha karşı dergi-
mizin İstanbul Şişli’de bulunan
teknik bölümü, katliamcı polis
tarafından basılarak talan edildi.
7 çalışanımız işkenceler yapıla-
rak gözaltına alındı. 

*

Oligarşinin televizyonları ve
gazeteleri “DHKP-C operasyo-
nu” yaygarasıyla verdi bu bas-
kını. 

AKP’nin polisi “teröre büyük
darbe” diye açıkladı. 

Oysa ne DHKP-C vardı bas-
kın düzenledikleri yerde, ne te-
rör vardı, ne darbe!

El koydukları dergilerimizin
sayfalarında diri diri yakılanla-
rın resmi vardı bol bol. 

“Örgüt” yoktu ama onların
katliamcılıkları vardı. 

“DHKP-C operasyonu” yok-

tu ama; onların baskı, zulüm ve
keyfilikleri vardı.  

*

Yürüyüş’e saldırmalarının te-
sadüf olmadığını biliyoruz el-
bette. 

Yürüyüş, bir ayı aşkın süre-
dir, diri diri yakılanları yazı-

yor. 

Türkiye hapishanelerinin en
büyük katliamını tekrar tüm
Türkiye’ye hatırlattı Yürüyüş.
Kömürleşmiş bedenlerin resim-
lerini cüretle sayfalarına koydu. 

Gerçek kömüre kesmişti. 

Yürüyüş, 19-22 Aralık
2000’de hapishanelerde 28 tut-
sağı katleden saldırının siyasi ve
askeri sorumlularını yazdı. 

Yürüyüş, zulmü unutturmu-
yordu. Yürüyüş, katliamın so-
rumlularını bir bir deşifre edi-
yordu.

Diri diri yakılanları 
yazmaya devam edeceğiz

İşte bunu
yazdığımız,

bunu
anlattığımız

için 
büromuz
basıldı,

çalışanlarımız
gözaltına
alındı.. 



*

Gerçek yalnız dergimizin
sayfalarında da değildi. 

Sokaklara asılan devasa
pankartlardaydı. Direk direk,
duvar duvar yayılan afişler-
deydi. 

Yazılamalar, afişler, Gala-
ta Kulesi’nden anlatılan ger-
çekler. 

Hepsi 19-22 Aralık 2000
katliamının 10. yılında za-
limleri yargılıyor, hesap so-
ruyor, adalet istiyordu. 

Tahammülsüzlükleri bun-
laradır. 

*

Yalan, zalimin en çok kul-
landığı silahıdır. Gerçek, zalimin
en büyük korkusudur. 

Gerçekten korktukları için,
Yürüyüş’ten korkuyorlar. Çün-
kü Yürüyüş gerçeğin cüretli se-
sidir. 

Gerçeği gizlemek için, unut-
turmak için, bizi susturmak is-
tiyorlar. 

Gecenin bir yarısı, İstan-
bul’un bir bölgesine düşman
topraklarına girer gibi girmele-
ri bu yüzdendir. 

*

10 YIL ÖNCE diri diri
yakanlar, BUGÜN
büromuza baskın
düzenleyenlerdir.

Helikopter uçuyor büromu-
zun üstünde. Büromuzun önün-
deki yol kesilmiş; robokoplar, it-
faiyeler, yukarıda uçan heli-
kopterler... 

Biz bu sahneyi çok iyi hatır-
lıyoruz. Yine aynı saatlerdi; 19

Aralık 2000 günü hapishanele-
rin önündeydi onlar. 

*

Dergimizin bürosunda “hüc-
re evi” varmış. 

Bunlar, AKP’nin polisinin
yeni psikolojik savaş numarala-
rıdır. 

Diri diri yakılanları yazma-
saydık, AKP’nin hapishanele-
rinde 1659 kişinin katledildiği-
ni aylardır haykırıyor olmasay-
dık, halk düşmanlıklarını bu ka-
dar aleni ve bu kadar cüretle or-
taya koymasaydık, AKP’nin po-
lisi, büromuzdaki “hücre evi-
ni”(!) belki hiç farketmeyecek-
ti.  

*

Devlet suç üstü yakalanmış-
tır bu baskında. 

Suçlu devlettir. Katil devlet-
tir. 

Devlet, 10 yıl sonra katlia-
mını hala gizlemeye çalışmak-
tadır. 

19 Aralık’la ilgili açılan hiç-
bir dava katillerin ceza
almasıyla sonuçlan-
mamıştır. 

Katliamcılar böylesine
açıkça korunurken, bir dergi-
nin, bir gücün ortaya çıkıp,
oyunu bozması, katledilen-
leri ve katledenleri unut-
turmaması, katilleri ve ka-
tillerin arkasındaki gücü gös-
termesi, düzene göre taham-
mül edilemez bir tavırdı. 

*

Hiçbir yayın organı, bun-
ları yazmaya cesaret edeme-
miştir. 

Biz yazdık ve yazmaya
devam edeceğiz.

Yürüyüş, halk düşmanı
AKP’nin satın alamadığı ve

susturamadığı bir yayındır. 

Her satırının bedeli öden-
miştir. 

İşte bedel, bu baskınlardır.
Kendi büromuzda gördüğümüz
işkencelerdir. Tutuklamalardır.
Dergimize yönelik toplatmalar,
yayın durdurmalar, kapatmalar-
dır. F Tipi hapishanelerin hüc-
releridir. 

Ama biz bu bedellere rağmen
bugüne kadar gerçekleri yazmayı
sürdürdük. 

Hala da bu bedellerin çok
daha fazlasını göze almışız. En
fazlası nedir; bugüne kadar yüz-
lerce devrimciye yaptıkları gibi,
Yürüyüş çalışanlarını da katle-
debilirler. Biz ona da hazırız. 

Biz işte tüm bu bedelleri
göze aldığımız içindir ki,
AKP’nin polisinin hiçbir baskı-
sı, terörü bizi susturmaya, sin-
dirmeye yetmiyor. Yetmeyecek
de. 



Bizim düşünmemizi istemiyorlar.

Biz kim, dergi çıkartmak kim?

Biz kim, gerçekleri yazmak kim?

Tekellerin tüm medyasına karşı,
biz nasıl olur da meydan okuruz?

Nasıl olur da katillerin
gizlemeye çalıştığı gerçe-
kleri yazarız?

Onlar basın denilince,
her emre uyan bir propa-
ganda makinesini anlarlar. 

Tekeller emredecek, on-
lar yazacak. 

Tekeller emredecek, on-
lar yok sayacak. 

Onlarda her şey alınır
ve satılır.

Yağcı köşe yazarlarını bir gecede
alır satar kapı önüne koyuverirler. 

Biz devrimciyiz, biz çok farklıyız. 

Bu nedenle bizim dergilerimizden
korkarlar. Bu nedenle bizim derne-
klerimizden korkarlar. 

Bu nedenle yapacağımız basın
açıklamalarına bile onlarca otobüs çe-
vik kuvvetle gelir, saldırır, gözaltna
alırlar. 

Onlar “böyle gelmiş böyle gider”
derler.

Biz, “değiştireceğiz!” deriz. 

Onlar, halklara çektirdikleri
zulmün doğal olduğunu, katlanmak-
tan başka yol olmadığını, bunlara
katlananların “öbür dünyada rahata
ereceğini” söylerler. 

Biz, her türlü zulme, düşünerek ve
örgütlenerek, irademizle ve aklımızın
gücü ile son vereceğimizi söyleriz. 

Onlar, hilekardırlar herşeyi kar-
makarışık hale getirirler, böyle ya-
parlar ki korkalım, çözmek için de-
nemeye bile cüret edemeyelim ister-
ler. 

Biz, sadeleştirir ve anlaşılır hale
getirir ve savaşarak kazanabileceği-

mizi yazarız, söyleriz. 

Bu nedenle dergiler-
imize baskınlar düzen-
liyorlar. Bu nedenle der-
neklerimizi basıyorlar. 

Biz bu düzeni yık-
mak için özel bir yete-

nek gerekmediğini söyleriz. 

DEVRİMCİLİK ÖZEL BİR YE-
TENEK GEREKTİRMEZ.

- “BU SÖMÜRÜ VE ZULÜM
NASIL SÜRÜYOR...  bilmek yeter”
deriz; bunu yaşıyoruz zaten. 

- “BU SÖMÜRÜ VE ZULÜM
ÇARKLARINI PARÇALAMAK
MÜMKÜNDÜR” deriz. Bizden önce
yapanlar vardır, bunları biliyoruz,
yazıyoruz, anlatıyoruz. 

Bu nedenle basarlar dergilerimizi.
Bunları yazdığımız için basarlar der-
neklerimizi. 

BİZ DERGİLERİMİZDE, halka,
UMUTLU OLMAYI, GELECEĞE
İNANMAYI, ZORLUKLARA TE-
SLİM OLMAMAYI anlatırız. 

SOSYALİZMİN EĞİTTİĞİ İN-
SANLAR, ZORLUKLARA
DAYANACAK BİLİNÇ VE İRA-
DEYE SAHİP OLURLAR. Bunu is-
temiyorlar. 

BİZ DERGİLERİMİZDE, EGE-
MEN SINIFLARIN İNSAFINA
SIĞINMAYI DEĞİL, DİRENİŞİ VE
MÜCADELEYİ ÖĞRETİRİZ. 

Biz, halkın her şeyi öğrenebile-
ceğini, anlayabileceğini söyleriz. 

Onlar, halkın aptal olduğunu, yö-
netmeyi bilmediğini, ayaklar baş ol-
duğunda dünyanın sonunun geldiği-
ni söylerler.

ÖĞRENMEK, SORUNLARI
DAHA İYİ KAVRAMAMIZA, HER

TÜRLÜ SORUNU ÇÖZMEMİZE
YARDIM EDER. 

ÖĞRENMEK, BİZİM TOPLU-
MU DEĞİŞTİREN BİR GÜÇ HA-
LİNE GELMEMİZİ SAĞLAR. 

ÖĞRENMEK DEVRİM İÇİN
GEREKLİDİR. 

BİLGİ, BİR DEVRİM SİLA-
HIDIR. BİLGİ, DOĞRU İLE YAN-
LIŞ ARASINDAKİ KESİN SINIR-
DIR.

Bu nedenle öğrenmeyelim, bilgi
sahibi olmayalım isterler.

Bunun için dergi-
lerimizi basarlar, to-
platırlar, yasaklarlar. 

BURJUVAZİNİN
EN ÇOK KORK-
TUĞU KAVGA, SI-
NIF KAVGASIDIR.

HER TÜRLÜ KU-
RUMU İLE BU KAV-
GANIN ÜZERİNİ
ÖRTMEYE ÇALIŞIR. 

Gazeteleri, televi-
zyonları dernek-leri bunun için kur-
ar, güçlendirir. 

OYSA TOPLUM SINIFLARA
BÖLÜNMÜŞTÜR, NE HEPİMİZ
KARDEŞİZ, NE HEPİMİZ AYNI
GEMİDEYİZ. ÇÜNKÜ EZEN EZİ-
LEN, BURJUVAZİ VE PROLE-
TARYA VAR. Biz bunları yazarız. Biz
“tüm dünyanın proleterleri birleşin”
deriz. Bu çağrı bir savaş çağrısıdır.
Bundan korkarlar. 

Biz devrimciler; 

BİLGİMİZİ zenginlerin AYRI-
CALIKLARINI,

zenginlerin HALK ÜZERİNDEKİ
EGEMENLİĞİNİ

SAVUNMAK, KORUMAK

SAĞLAMLAŞTIRMAK

İÇİN DEĞİL

HALK için 

CEPHE için 

DEVRİM İÇİN kullanırız. 

Bu nedenle basarlar dernekleri-
mizi, dergilerimizi. 

Biz biliriz; DEVRİMCİLİK
ENTELLEKTÜEL BİR FAALİYET
DEĞİLDİR. BU NEDENLE SADE-

ÖğretmenimizÖğretmenimiz

DÜŞÜNCE VE
ÖRGÜTLENME

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ 
KOPARIP ALACAĞIZ
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CE DÜŞÜNMEK VE NİYET ET-
MEK YETMEZ. DÜŞÜNCEYİ
HAYATA GEÇİRMEK GEREKİR.
Yani bu düzeni değiştirmek gerekir.
Bu nedenle örgütlenmeliyiz deriz. Bu
nedenle derneklerimizi kurarız. 

NASİHATLER, TAVSİYELER
DEĞİL, devrimci doğrularla hareket
etmemiz gerektiği için örgütlenme-
liyiz deriz. 

KAPİTALİZM KARŞISINDA
halk tek başına YALNIZ VE Sİ-
LAHSIZDIR. ONU KURTAR-
ACAK OLAN BİRLİK VE
MÜCADELEDİR.

Örgütlenmektir. 

Yalnız, çaresiz, güçsüz kalalım
diye, dergilerimize, derneklerimize
saldırıyorlar. 

İşte tüm bunlar için basarlar der-
gilerimizi, derneklerimizi.

Ama bakın Hürriyet gazetesini
bastılar mı böyle? Oysa onlar da, bize
uygulanan yasalara bağlıdır. 

Bakın orada neler bulacaksınız?

Hangi kirli pazarlıkların nasıl
yapıldığını göreceksiniz...

Halka hangi yalanların hangi
amaçla pazarlandığını göreceksiniz...
Halkları birbirine karşı kışkırtanları
göreceksiniz... 

Sahte belgeleri bulacaksınız. 

Kalemlerinden kan damlayanları
bulacaksınız.

Hiç TÜSİAD’ın (Türkiye
Sanayici ve İşadamları Derneği’nin)
basıldığını duydunuz mu? TÜSİAD
da bizim derneklerimizle aynı yasa-
lara tabi.

Çayan Mahallesi’ni, 1 Mayıs
Mahallesi’ni, Okmeydanı’nı, özgür-
lükler derneklerimizi, TAYAD’ı de-
falarca ve defalarca bastılar, kapattı-
lar, talan ettiler. 

Yasal olarak bu iki dernek de
aynı statüde... Ama birisi zenginler-
in, birisi halkın. 

TÜSİAD’a gidin bakın neler bu-
lacaksınız? 

Suç duyurusunda bulunuyoruz
TÜSİAD hakkında...

Tüm emperyalistlerin suçlarını

onların da işlediğini göreceksiniz. 

Duyulmamış zalimlikleri göre-
ceksiniz.

En büyük hırsızların orada ol-
duğunu göreceksiniz...

En azılı katillerin orada çalıştığını
göreceksiniz...

Halk açlıktan ölürken onların ef-
sanevi kârlara nasıl kavuştuklarını gö-
receksiniz... 

12 Eylül faşizminin ele başlarını
bulacaksınız.

Anadolu’yu baştan sona işkence-
haneye çevirenleri bulacaksınız. 

19-22 Aralık katliamının emir
verenlerini göreceksiniz orada. 

Çağlar boyu halkı sömürenleri, aç
bırakanları göreceksiniz. 

Tüm faili meçhulleri aydınla-
tacaksınız, iddia ediyoruz.

Maraş’ın, Sivas’ın, Gazi’nin ka-
tillerini bulacaksınız. 

İşte biz bunları yazdığımız için
basıyorlar dergilerimizi... 

Savaşa gider gibi binlerce polis,
helikopterler ve özel timlerle, robo-
coplarla basıyorlar. 

SAVAŞMALIYIZ!

Savaşmak için gerçekleri yaz-
maya devam edeceğiz.

Savaşmak için örgütlenmeye devam
edeceğiz. 1 Mayıs’da, Gazi’de,
Çayan’da, İkitelli’de, Anadolu’nun
tüm yoksul mahallelerinde örgütlene-
ceğiz.

Yayınlarımızı ev ev, kişi kişi halk-
larımıza ulaştırmaya devam edeceğiz.

Ödediğimiz bedellerin yol göste-
riciliğinde, yani bedelini bilerek,
göze alarak derneklerimize ve der-
gilerimize sahip çıkacağız. 

Gazete çıkartmak ve dernek kur-
mak sadece patronların hakkı mıdır? 

Dergi çıkartmayı ve dernek kur-
mayı sadece patronlar mı bilir?

Biz halkız, dergi çıkartmak, der-
nek kurmak bizim de hakkımızdır.

Bizim de hakkımız olduğunu öğ-
reneceksiniz. Öğreteceğiz. 

DÜŞÜNMEYE VE ÖRGÜT-
LENMEYE DEVAM EDECEĞİZ! 

Özgür 
Tutsaklardan

Merhaba

10. yıldönümünde 19-22
Aralık direnişimizi selamlı-
yor, 28 karanfilimiz nez-
dinde devrim şehitlerimizi
bir kez daha saygıyla anı-
yoruz.

Biliyoruz ki, ateşi tarihe
hız katan hiçbir direniş,
zamanın genel geçer hüküm-
lerine tabi değildir. Ateşler
ne söner ne soğur, ne ölür ne
de unutulur...    19-22 Aralık
destanımızın ateşi de
böyledir. 

O günlerin görkeminde
kitlesel kahramanlığın ve
fedanın alevleri yükseliyor.
O alevlerin aydınlattığı
yolda yürüyoruz. O alevler
bilincimiz, yüreğimiz ve
irademizdir. Bir kez yük-
lendik, tarihin hızıyla yürü-
yoruz. Zalimin saltanatını
kül edecek olan o alevlerdir.
Hiçbir şey durduramayacak
bizi. 

Tüm yoldaşlarımızı 19-22
Aralık günlerimizin direnci
ve coşkusuyla, karanfille-
rimizin sıcaklığıyla, hesap
gününün ferahlığıyla  selam-
lıyor, kucaklıyoruz.

Zafer zafer zafer!

Kırıkkale F Tipi
Hapishanesi Özgür

Tutsaklar
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Kayıp Tişörtler ve 
Ferhat Gerçek Davası

“Ferhat vurulalı 3 yıl 2 ay oldu.
Vuran da belli, vurulan da. Neyi
bekliyorsunuz?”

Bu sözleri Ferhat Gerçek’in babası
Fehmi Gerçek, Bakırköy 9. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde süren davanın
24 Aralık 2010 günkü   duruşmasında
mahkeme heyetine söyledi. Oğlu 17 ya-
şında felç edilen bir babanın adalet
isteğiydi bu sözler.

Fehmi Gerçek’in adalet talebi net-
tir. Oğlu polisler tarafından vurulmuş
ama 3 yıl 2 ay geçmesine karşın bı-
rakın karar verilmesini, vuran katil po-
lis, tek bir gün olsun  tutuklanmamıştır
bile. Ferhat Gerçek’i vuran, Yürüyüş
dağıtan kitleye ateş açan polislerin
tümü bilinmesine karşın bugüne ka-
dar hiçbiri tutuklanmadı. Ve hepsi
görevinin başında halka zulmetmeye
devam etmektedirler.

Polisin sırtından vurduğu Ferhat
Gerçek, yaşamını ömür boyu bir te-
kerlekli sandalyede sürdürecektir.
Ferhat Gerçek’i sırtından vuran,
sakat bırakan  katil polis süren mah-

kemeye bile gelmemekte, ceza al-
mayacağından emin bir biçimde
halka karşı suç işlemeye devam et-
mektedir.

Aslında Ferhat Gerçek davası,
ülkemizde katliamların nasıl örtbas
edildiğini, katillerin “infazı” nın na-
sıl mahkemelerce aklandığını gös-
termesi açısından da somut bir ör-
nektir. Yine Ferhat Gerçek dava-
sında görüldüğü gibi hemen tüm in-
faz davalarında katledilen devrim-
cilerin gömlekleri, tişörtleri üstle-
rindeki elbiseleri kayıptır. 

Çünkü onlar “yakın mesafeden”
atışın kanıtlarıdır. Yakın mesafeden
atış ise infazın kanıtıdır. Ölüm man-
galarının evde, işyerinde, sokakta...
onlarca kurşun sıkarak katlettikleri
devrimcilerin, yurtseverlerin hatta
sıradan insanların nasıl katledildiği-
nin kanıtlarıdır.

Kayıp gömlekler, 
kayıp tişörtler

Ferhat Gerçek 7 Ekim  2007
günü Yenibosna Zafer Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisini dağıtırken sırtından
kurşunlandığında üstünde tişörtü var-
dı. 

Ancak Ferhat Gerçek’in üstünde-
ki kanlı tişörtü daha sonra sır oldu ve
kayboldu. Tıpkı, katledilen devrim-
cilerin, yurtseverlerin üzerindeki
gömleklerin, tişörtlerin, elbiselerin
kaybolması gibi.

Aslında gömleklerin, tişörtlerin, el-
biselerin kaybolması diye bir durum
sözkonusu değildir. Katledilen dev-
rimcilerin gömlekleri,  tişörtleri ölüm
mangaları tarafından alınarak, suçla-
rının  kanıtlarını  yok etmektedirler.

Yüzlerce infaz ve katliamda ölüm
mangaları hemen hemen aynı yönte-
mi izlemiş, suç kanıtlarından birini
kaybetmişlerdir.

Binbir zorlukla açılabilen katliam

davalarında bu durum dile getiril-
mesine karşın, mahkemeler ölüm
mangalarının suç ortağı olmuş ve bu
talep görmezden gelinmiştir.

Katledilen devrimcilerin kaybe-
dilen gömlek, tişört ve elbiseleri ile il-
gili vereceğimiz kimi örnekler izlenen
politikanın daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır.

-İstanbul Hasanpaşa;

Mayıs 1991

Hatice Dilek ve İsmail Oral’ın
bulundukları ev gece 23.00’de kuşa-
tıldı. On dakika içinde ikisi de katle-
dildi. Hatice Dilek yakın mesafeden
ve arkadan sıkılan kurşunlarla katle-
dildi.

Katillerin,  İsmail Oral için söy-
ledikleri birbirini tutmuyordu.

Tüm bunların arkasından ortaya çı-
kan gerçeklerden biri davanın delil-
lerinin yok edilmesiydi. Hatice Dilek
ve İsmail Oral’ın üzerindeki elbiseler
bir türlü bulunamadı.

Polisler “kanıt bulunamadığı” ge-
rekçesiyle beraat ettirildi.

-İstanbul Dikilitaş, Balmumcu,
Nişantaşı ve Yeni Levent;

12 Temmuz 1991

12 Temmuz 1991’de İstanbul’da
ölüm mangaları tarafından katledilen
Niyazi Aydın, Ömer Coşkunırmak,
Yücel Şimşek, İbrahim İlçi, İbrahim
Erdoğan, Nazmi Türkcan, Bilal
Karakaya, Hasan Eliuygun, Zeynep
Eda Berk ve Cavit Özkaya’nın üze-
rinde onlarca kurşun yarası vardı. 

Dünyanın dört bir
yanından yüzlerce
insan “Ferhat ve
Engin için
Adalet” istedi

Uluslararası Af Örgütü geç-
tiğimiz yıldan beri Ferhat
Gerçek ve Engin Çeber’le ilgili
adaletin yerini bulması için kam-
panya yürütüyor. 

Uluslararası Af Örgütü üyeleri
Ferhat Gerçek ve Engin
Çeber’le dayanışmak ve onları
desteklemek için fotoğraf pay-
laşım sitesi flickr’ı kullandılar.

Ferhat Gerçek’in vurulduğu,
Engin Çeber’in ise katledildiği
gün yüzlerce insan kendi fotoğr-
afını siteye yükleyerek adalet tale-
bini yineliyor. 

18

Yürüyüş
2 Ocak
2011

Sayı : 249



Açılan davada yine deliller ka-
rartılmış, tek bir elbiseye rastlanma-
mıştı. Ölüm mangaları delilleri kay-
bederek katliamı gizlemeye çalıştılar

-İstanbul Kasımpaşa; 

13 Temmuz 1992 

Kulaksız Mahallesi’nde gece ya-
rısı bir ev kuşatıldı. Ölüm mangala-
rı  ve özel timin katıldığı bu infaz ope-
rasyonunda  Nurten Demir ve İsmail
Akarçeşme katledildiler. 

Otopsi raporlarında; 
Nurten Demir'e isabet eden 14

kurşundan 7'sinin, İsmail
Akarçeşme’ye isabet eden 11 kur-
şundan dördünün öldürücü noktalar-
dan olduğu, Nurten Demir'de tespit
edilen 7 kurşundan dördünün yakın
mesafeden atıldığı belirtilmektedir. 

Ortada açık bir katliam varken açı-
lan katliam davasında yine  suç de-
lilleri ortadan kayboldu. Kaybedilen

delillerin başında yine katle-
dilenlerin elbiseleri vardı.

- İstanbul Beylerbeyi;

28 Eylül 1992
Kayhan Tazeoğlu ve

Fatma Süzen Beylerbeyi'nde
kaldıkları evde katledildiler. 

Otopsi sonuçlarına göre;
Kayhan Tazeoğlu'nun vücu-
dundan çıkarılan mermi sayı-
sı 25 iken, Fatma Süzen'in
vücudundan çıkarılan mermi
sayısı  15'ti. Bu mermilerden
sadece üçünün uzak mesafe-
den edilen ateş sonucu olduğu
tespit edildi. Diğer onlarca
mermi, yakın mesafedendi. 

Uzun uğraşılardan sonra
infazla ilgili dava açıldı. Üs-
küdar Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki davada elbiseler
ortada yoktu, yine deliller “buluna-
mıyordu”. Bu dava da polislerin le-
hine sonuçlandı. Karar; “polislerin
beraatine...” denilerek bitirildi. 

- Adana Emniyet Müdürlüğü

Ekim 1992

Adana polisi TİKB üyesi olduğu
iddiasıyla Şaban Budak’ı katletti.

Aynı operasyonda Remzi
Basalak’ı da gözaltına aldı. Basalak
Adana Emniyeti’nde basının önüne çı-
karıldı. Önüne konulan masayı tek-
meleyen Basalak polis tarafından
yaka paça götürüldü.

Remzi Basalak, Emniyet’te kat-
ledildi.Remzi Basalak’ın ve Şaban
Budak’ın  elbiseleri de kaybedil-
mişti. 

-İstanbul Bahçelievler; 

9 Şubat 1995 

Bahçelievler Soğanlı Mahal-
lesi’ndeki bir evde  katledildiler; Ayten
Korkulu, Fuat Perk  ve Meral
Akpınar.  

En önemli delillerden biri olan giy-
siler yine kayıptı ve mahkeme heye-
ti bunların nerede olduğunu ve nasıl
kaybedildiklerini sormadı bile.  

Ölüm mangaları katlettikleri dev-
rimcilerin elbiselerini  daha baştan

kaybetmişti. Zira üç devrimcinin ce-
sedi Adli Tıp’a çıplak getirilmişti.

Katliamlar nasıl örtbas edilir!
7 Ekim  2007 günü Yenibosna

Zafer Mahallesi’nde Yürüyüş dağı-
tırken sırtından kurşunlanan Ferhat
Gerçek ile ilgili dava halen sürüyor.

Bu davanın her aşamasında yaşa-
nanlar, katliam ve infaz davalarında
katillerin nasıl ve hangi yollarla ak-
landıklarına örnektir.

Ferhat Gerçek’i vuran katil polis
ve orada silah kullananların hiçbiri tu-
tuklanmamıştır. Savcının hazırladığı
iddianame ile Ferhat Gerçek’e istenen
ceza 15.4’er yıldır. Ateş açan polislere
ise istenen ceza 9 yıldır.

Ferhat Gerçek, hem kurşunlanmış
ömür boyu sakat kalmış hem de hak-
kında ceza istenmektedir.

Yine açılan davada Ferhat
Gerçek’in avukatlarının tüm taleple-
ri reddedilmiş, hakkında dava açılan
7 polisin tutuklanma talebi kabul
edilmemiştir. 

Neredeyse tüm katliam ve infaz
davalarında mahkemeler, hep katilleri
korumuş, davaya ilişkin talepleri ka-
bul etmemişlerdir.

Bugüne kadar Ferhat Gerçek’in
kanlı tişörtünün akibeti hakkında
mahkeme doğru dürüst bir araştırma
yapmamıştır.

Polis katlediyor, yerel
mahkeme koruyor,  
eksik kalanı Yargıtay
tamamlıyor

Antalya’da katil polis Mehmet
Ergin, 27 Ekim 2008’de Çağdaş
Gemik’e “dur”madığı gerekçesiy-
le ateş ederek katletti.

Katil polis Ergin Antalya 3.
Ağır Ceza Mahkemesi’nce  16 yıl
8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Dava daha sonra Yargıtay’a gön-
derildi.Yargıtay 1. Ceza Dairesi
katil polisi kurtarmak için, “ haya-
ti bölgeleri hedef almadığına hük-
mederek” bu kararı bozdu.

Adalet anlayışına bakın! Çağdaş
Gemik katledilmiş,  niye katlettin
diye sormuyor, katili kurtarmak
için formüller arıyor.

Katil polisi göstermelik bir ceza
ile kurtarma işini bu kez doğrudan
Yargıtay tarfından üstlendi. Polis
katlediyor, yargı katilleri korumaya
devam ediyor. 

Katillerin elini soğutmamak için
hepsi seferber oldular.

2 Ocak
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AKP tarafından TBMM’ye getirilen Torba Yasası,
öğrencilere ilişkin bir yasa da içeriyor. Öngörülen yasal dü-
zenlemeye göre, “12 Eylül 1980 darbesinden bu yana üni-
versitelerden ilişiği kesilenlere genel af geliyor.”

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, sözkonusu düzenle-
meye "Her ne sebeple olursa olsun yükseköğretimden ili-
şiği kesilenler’ şeklinde bir madde ekleyeceklerini, böy-
lece daha önce üniversitelerden atılan, ilişkisi kesilen “her-
kesin” üniversiteye dönebileceğini açıkladı.  

Düzenlemeden yaklaşık 800 bin kişinin yararlanabi-
leceği belirtiliyor. Bunların içinde 12 Eylül Cuntası dö-
neminde okullarından atılan 5 bine yakın kişi de var!

Gerçekten “var” mı?

30 yıl önce okulundan atılıp işkencehanelere, hapis-
hanelere atılanlar için şimdi çıkarılacak bir “af”la adalet
yerini mi bulacak? Nasıl telafi edilecek onların yaşadık-
ları?

Gerçek şu ki, AKP’nin yeni bir “demokrasi” manev-
rasıyla, “geçmişin yanlışlarını düzeltme” demagojisiyle kar-
şı karşıyayız. 

Çünkü birincisi sözkonusu “af”, kimse için adaletin ye-
rine gelmesi demek değildir. Çünkü, adalet, 5 bin öğren-
ciyi okuldan atan 12 Eylül Cuntası’nın sorumlularından
hesap sorulmasını gerektirir. 

İkincisi; 30 yıl önce öğrenciler, okullarından ne için atıl-
dılarsa, bugün de AYNI ATILMA GEREKÇELERİ

HALA GEÇERLİDİR. AKP iktidarı, tıpkı 12 Eylül yö-
netimi ve devamcıları gibi, mücadele ettiği, örgütlendiği
için öğrencileri atmaya devam ediyor. Bir gazete, “terörden
kampüse dönüş yolu” diye yansıtmış düzenlemeyi. Tam
bir çarpıtma. 

Öğrenciler, parasız eğitim istedikleri için, bağımsız
Türkiye şiarıyla eylem yaptıkları için, faşist teröre karşı
çıktıkları için, halay çektikleri için, bir devrimciyi anma
törenine katıldıkları için... işkencecilere teslim ediliyor, tu-
tuklatılıyor... ve okuldan ya uzaklaştırılıyor ya da atılıyor.
ADALETSİZLİK sürüyor. Af masalları anlatılırken, yeni
adaletsizlikler ekleniyor. 

Peki çıkarılacak affın anlamı ne o zaman?

Artık okuldan atılmanın kalktığı şeklinde bir demagoji
de yapılıyor. Oysa kastedilen, sadece üniversitedeki süre
sınırlaması nedeniyle okuldan atılmaların olmayacağıdır.
Yeni düzenlemeyle  süre sınırı kaldırılıyor; öğrenci kaç yıl
kalmış olursa olsun, “daha fazla harç kredisi ödeyerek
üniversiteye devam edebilecek.” (Parayı verince, istediğin
kadar tembellik hakkı satın alıyorsun yani, kapitalizme uy-
gun!)

Ama onun dışındaki nedenler, yani öğrenciler, örgüt-
lenmeleri, mücadele etmeleri nedeniyle “atılmayacaklar”
diye bir açıklama sözkonusu değil. 

Yani diyeceğimiz odur ki; 12 Eylül’ün okuldan attık-
ları için af çıkıyor ama üniversitelerin 12 Eylül üniver-
sitesi olmalarında hiçbir değişiklik sözkonusu değildir. 

Adalet! Af Adaleti Sağlar mı?

Yürüyüş: Ferhat Gerçek davasının
24 Aralık günü yapılan
duruşmasında neler oldu?

Av. Oya Aslan: 24 Aralık 2010
tarihli duruşmaya Ferhat’ın avukat-
larından 6 avukat ile sanık polislerin
avukatı ve Af Örgütü adına Hollanda
vatandaşı Sytske Wouda gözlemci
olarak katıldı.  Adli Tıp Kurumu’ndan
beklenen evrakların gelmediği tespit
edildikten sonra Ferhat’ın avukatı
tarafından Uluslararası Af Örgütü’nün
davaya gözlemci olarak katıldığı
ifade edildi. Af Örgütü’nün yaklaşık
iki yıldır dosyayı takip ettiklerini
belirten Wouda, Ferhat’ın kaybedilen
gömleğinin bulunması için dünya

çapında bir kampanya
yürüttüklerini, delil-
lerin ortaya çıkması
için bir kamuoyuna
ihtiyaç duyulduğunu
ve ülkemizde özellik-
le polislerin sanık

olduğu yargılamaların kamuoyu
baskısı olmadan usulünce
yürümediğini söyledi. Adli Tıp
Kurumu’nun işi savsakladığını ve
raporların bir an önce hazırlanması
için ivedi olarak yazı yazılmasını
istedi. Mahkeme Bülent Kemal
Yıldırım’ın huzurda dinlenmesine
karar verdi ve duruşmayı 6 Mayıs
2011 tarihine erteledi. 

Yürüyüş: Duruşmada,
Uluslararası Af Örgütü'nün
Ferhat Gerçek’le ilgili hazırladığı
bir dosyayı mahkemeye sundunuz.
Bu dosya neleri içeriyor?

Katliamcı polislerin avukatları,
neden bu dosyanın dava dosyasına
konulmasına karşı çıktılar. 

Av. Oya Aslan: Uluslararası Af
Örgütü’nün dilekçesi Hollanda vatan-
daşı Sytske Wouda gözlemci olarak
davayı izlediğini, 23-25 Aralık’ta
Türkiye’ de bulunduğunu ve kendisine
yardımcı olunması dileklerini içeriy-
ordu. Polisin avukatı mahkemeyi
baskı altında tutmak istediğimizi id-
dia etti. Oysa yargılamanın başından
beri gerçeğin ortaya çıkması için
mahkemeye yardımcı olan bizlerdik,
onlar tutuklu sanık olmadığı halde
güvenlik gerekçesiyle mahkeme sa-
lonunu sivil ve resmi polisle doldur-
mak istediler, içeriye girmek isteyen-
leri aramak istediler, ifade vermekten
kaçındılar, duruşmayı izlemeye ge-
lenler üzerinde baskı kurmaya
çalıştılar, davanın sahiplenilmesi ve
uluslararası alanda takip edilmesi
sanık polisleri rahatsız etti elbette. 

Oya Aslan: “Davanın
Sahiplenilmesi Polisleri
Rahatsız Etti”
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Gecekondu mahallelerinde  yok-
sul halk ile oligarşi arasındaki her tür
çelişkiyi görmek mümkündür.

YIKIMLAR, oligarşinin halka
karşı sürdürdüğü saldırı politikaları-
nın bir parçası olarak, bu çelişkinin
en yoğunlaşmış, en şiddetli halidir. 

Çatışmanın bir tarafında oligarşik
iktidar varken, diğer tarafında yoksul
halk ve devrimciler vardır.

Oligarşinin kiralık kalemleri, yok-
sul halkla devrimcilerin bu birlikte-
liğini çarpıtmak, devrimcilerin bir al-
ternatif olduğunu muğlaklaştırmak
için, “devrimcilerin  gece kon du laş -
ma yı sa vun duk la rı” demagojisini
yaptılar.

Gerçekte ise, devrimciler gece-
kondulaşmayı değil, barınma hakkı-
nı savunuyorlardı... 

Devrimciler hal kın
barınma so ru nu için
çözümler ürettiler

Şehirlere zorunlu göçlerin yo-
ğunlaşmasıyla  konut sorunu da
yoksul halkın temel taleplerinden
biri haline gelmiştir. Bu sorunun
düzen içinde köklü bir çözümü ol-
mamakla birlikte, devrimci hareket
halkın bu talebine sahip çıkarak kimi
çözümler  üretebilmiştir.

Yoksul halkın barınma sorununu
düzenin türlü hesaplarla kullanmaya,
yıkımlarla yoksul konduları yıkma-
ya çalıştığı yıllarda, devrimci hareket,
bir yandan direnişleri örgütlerken, bir
yandan da örgütlü olduğu yerlerde
yoksul halkla birlikte mahalleler kur-
muştur.

“Bu çalışmaların başında dev-
letin ya da büyük şirketlerin arazi-
lerine emekçi halkla birlikte el ko-
narak, buralarda ev yapımının
örgütlenmesi gelir. El konulan ara-
zilerde belirli bir plan çerçevesinde
gerçekleştirilen ev yapımı ile yeni
mahalleler kurulmuştur.” (Haklı-
yız Kazanacağız, cilt: 1, syf: 57)

Yeni mahalleler, mahallelerde ör-
gütlenen “Halk Komiteleri”ne  ini-
siyatif vererek kuruldu. Kurulan ma-
hallelerin projelerini devrimciler çiz-
di. Parseller, bir ev için ayrılacak alan,
halkın ihtiyaçları hesaba katılarak eşit
olarak belirlendi.

Yine elektrik, su, kanalizasyon
gibi temel sorunlar halkla birlikte çö-
zülmeye çalışıldı. Halk devletin tek
bir çivi çakmadığı mahallelerde yo-
lunu bile kendi imkanları ile yaptı.

Parseller, gerçekten ihtiyaç sa-

hiplerine, araştırılarak evi olmayan
yoksul halka dağıtıldı. Evlerin yapı-
mı hep birlikte örgütlendi. Özellikle
Dev-Gençliler, yoksul halk ile birlikte
inşaatlarda çalıştı.

Tüm bu çalışmalar, polisin, sivil
faşistlerin, arazi mafyalarının saldı-
rıları altında ve yıkımlar sürdürülür-
ken yapıldı. Sonuçta; devrimcilerin
yol göstericiliğinde, okulu, yolu,
suyu, elektriği, sağlık odası olan,
asgari düzeyde altyapıya sahip yeni
mahalleler kuruldu. 

Bu yıllar devrimciler açısından da
eğitici, öğretici yıllar olmuştur. Yok-
sul halkın yaşadığı mahallelerdeki ça-
lışma devrimciler açısından bir okul
işlevi gördü.

Devrimcilerin yol göstericiliğin-
de kurulan mahalleler  bütün saldırı-
lara karşın, devrimcilerin damgasını
taşımakta, kimi geleneklerini  sür-
dürmektedirler. 

Buralarda sadece evlerin yapımı
ile yetinilmemiş,  halkın yaşamını sür-
dürebilmesi için kimi düzenlemeler
de yapılmıştır.

Halk Komiteleri aynı zamanda
halkın mahalleleri yönetmek için
oluşturdukları demokratik örgütlen-
melerdir. Mahallenin sorunları  bu ko-
mitelerde tartışılarak, yapılacaklar
belirlenmiş, kararlar kitlesel toplan-
tılarda alınmıştır.

Devrimci hareket, birçok yerde
kurulmuş bulunan gecekondu ma-
hallelerinde de, yolsuz, elektriksiz, su-
suz yaşayan gecekondu halkının ta-
leplerini sahiplenmiş, bu talepler
doğrultusunda mücadeleler, direniş-
ler örgütlemiştir. Bu mahallelerde

Önceki bölümden:

Kan emiciler, “... yıkmaktan
daha güzel bir şey yok” diyerek yık-
acaklarını saklamıyorlar. Güzel de-
diklerinin yağma ve talan olduğu-
nu; bunun karşısında yapmamız
gereken tek şeyin “Yeni direniş ma-
halleleri yaratmak” olduğunu an-
lattık. 

Halkın barınma sorununun yı-
karak çözülemeyeceğini, çözümün
neden yerinde ISLAH olduğunu
gerekçeleriyle ortaya koymaya
çalıştık. 

Kan emici tekel TOKİ’nin hal-
ka karşı yürütülen yıkım politi-
kasındaki rolünü sergiledik. Ve de-
dik ki, yıkım karşısında halkın sa-
hip olduğu tek silah, DİRENİŞ’tir.

5

Yiyiciler yıkarken, 
dev rim ci ler 
ma hal le ler kur du lar
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de arazi mafyasının soygunculuğuna
ve belediyenin yıkım saldırılarına
karşı da halkın direnişini örgütle-
miş, halkın kondularının yıkılmama-
sını sağlamıştır. 

Yoksul halk gecekondulara
layık değildir!

Dev rim ci ler el bet te hal kın sağ lık -
sız çev re ko şul la rında, in sa nca  ihti-
yaçlarını karşılamayan, alt ya pı dü zen -
le me le rin den  sos yal kültürel imkan-
lardan yoksun  yer ler de ya şa ma sı nı is -
te mez ler. 

“Çarpık kapitalist dü zen halka
sağ lık lı ko nutlar ve re mi yor, o hal de
biz  de ge ce kon du la ra ra zı ola lım” po -
li ti ka sını dev rim ci ler hiç bir za man sa -
vun ma dı lar. Bu nu sa vun mak demek,
hal kın sağ lık sız ko nut lar da ya şa ma -
sı nı çö züm ola rak görmek demektir.

Bu politikayı onaylamak demek;
dü ze nin bu yo la it ti ği çaresiz mil-
yonlarca insanın çaresizliğini onay la -
mak demektir. Yoksul hal kı n il kel ko -
şul lar da yaşamaya mah kum ol ma sı -
nı ka bul len mek de mek tir. 

An cak sağanak yağ mur a yakala-
nan bi ri si nin bir sa çak al tı na sı ğın ma -
sı ne ka dar do ğal bir hak sa, ai le si ve
ço luk ço cu ğu ile so kak ta ka lan in san -
la rın ken di yap tık la rı bir konduya sı -
ğın ma la rı da o ka dar do ğal bir hak tır. 

Dev rim ci ler işte yıllardır bu hak -

kı sa vun du lar, bunun için mücadele et-
tiler ve bu hakkı dai ma sa vu na cak lar.
Dü zen ba şı nı so ka cak bir oda dan bi -
le mah rum bı rak tı ğı in san la ra da ha iyi
ya şa ya cak la rı bi rer ko nut ve re mi -
yor sa, o dü ze ni de ğil, yoksul halkı ve
halkın gecekondu yapma hakkını sa -
vun mak ge re kir.

Dev rim ci ler hal kın ça re siz li ğin den
vur gun vu ran ge ce kon du maf yacı la -
rı nı, faşist çeteleri, ma lı na mül kü ne
ye ni le ri ni ek le mek is te yen, aç göz lü
spe kü la tör le ri de ğil, yoksul halkı sa -
vu ndular.

Dev rim ci ler tüm bu saldırılara
karşı mü ca de le eden, bas kı ya, yı kı ma,
da ya ğa, her tür lü faşist şid de te uğ ra -
yan hal kın ya nın da yer al ma yı gö rev
ka bul et ti ler.

Çün kü hak sız lık ve ada let siz lik ten
baş ka bir şey ver me yen çarpık düze-
nin kar şı sın da hak lı olan halk tır. 

As lın da hal ka kar şı olan çarpık dü-
zendir. Dev rim ci ler, düzenle yo ğun
çe liş ki le ri olan emekçilerin, yoksul
halkın fab ri ka lar da, iş ye rlerin de, ma-
hallelerinde, köylerinde de mok ra tik
ta lep ler için süren mü ca de lesin de çı -
kar la rı düzen ile çe li şen emek çi hal -
kı sa vu ndular. 

Ge ce kon du laş ma çok açık ki,
hal kın ko nut so ru nu nu çöz me yen
çarpık kapitalist dü ze ne öz gü bir so -
run dur. Çarpık kapitalist düzen bu so -
ru nu çö zü msüz bırakıp ge ce kon du -
la rı yık arak adaletsizliği daha da bü-
yütmektedir. 

Dev rim ci ler ise tam ter si ne, yok-
sul hal kın barınma hakkı için  mü -
ca de lesini  sahiplenmişlerdir. Ve bu
sorunun çözümü için  somut adım-
lar atmışlardır.

Devrimciler, oligarşinin “yı-
kım çözümü”ne karşı, halkın sağ-
lıksız konutlarının yerinde ISLAH
edilerek yaşanır hale getirilmesini sa-
vunmaktadır. Ancak nihai çözüm an-
cak bir halk iktidarında insanca ya-
şam koşullarının sağlanması ile ge-
lecektir.

Dev rim ci le rin işi nin hal ka ge ce -
kon du yap mak ol ma dı ğı açık tır.
Keza “kentsel dönüşüm” aldatma-
casına sahip “bireysel anlaşmalar”

imzalamanın da çözüm olmayacağı
açıktır.   Bi rey sel çö züm ler le hal kı
oya la mak devrimcilerin işi  değildir.
Bu olsa olsa re for mist le rin düzen içi
çözümleridir.

Dü zen hal kı bir yan dan günlük
maişet derdi içinde tutar, kısır bir dön-
güde ezer ken; öte yandan bireysel çö-
zümleri de “kurtuluş” olarak gös-
termektedir. 

Düzen yoksul halka “ken di ba şı -
nı kur tar ” man tı ğı ile yaklaşarak
on la rı ze hir li yor. Böy le ce sa de ce
ken di ba şı nı, ken di ni kur tar ma der di -
ne düş müş in san la rı ken di ba şı na bı -
ra kıp ko lay ca ezip sö mür mek he sa bı
ya pı yor.

Önem li olan hal kın ken di so run -
la rı nı çöz mek için birlikte mücadele
etmesini öğrenmesi ve bunun için ör-
gütlenmesidir. Bugün 1 milyon evin
yıkılacağı düşünüldüğünde, saldırının
boyutu hesaba katıldığında birlikte
mücadele etmenin anlamı daha iyi
kavranacaktır.

Hal ka ko nut so ru nu nun çö zü mün -
de gösterilebilecek en doğru çözüm
aç la rın, yoksulların ken di güç le riy le
sürdürecekleri mü ca de lelerini birlik-
te örgütlemek, yol göstermektir.

Dev rim ci ler yoksul halka yol gös-
termekten, mücadelenin en önün de ol -
mak tan  ve bu ko nu da her tür lü fe da -
kar lık ta bu lun mak tan ka çın madılar
bugüne kadar.

Direnişte
büyüyor
çocuklarımız!
Sevcan...
yapraktaki yeşil benim
okuldaki bahçe benim

direnişte doğdum da ben
adım ondan eylem benim
(Armutlu’da doğdum da ben
adım ondan eylem benim)

***
yedi yaşında dillerim
yedi yaşında düşlerim
panzer ezdi yüreğimi
donup kalan gözler benim (...)
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Halk Cephesi gecekondu
inşaatçılığını değil,
yoksulların kurtuluşunu
savunmaktadır

Yoksullar, birçok yerde yarın öbür
gün dozerlerin kapılarına dayanma-
sını, kapı dışarı edilmelerini bekli-
yorlar.

Halk Cephesi, yoksul halka “ge-
cekondu yapılmasını” savunmuyor.
Yoksul halka yıkımlara karşı var
olan evlerini korumak için mücade-
le edilmesi çağrısı yapıyor. 

1 milyon evin yıkılacağı İstanbul
başta olmak üzere, yıkım saldırıları-
nın olduğu her yerde büyük direniş-
ler için hazırlanılmasını istiyor. Hal-
kın barınma sorununu savunuyor
Halk Cephesi.

Halk Cephesi, evlerimizi ancak
büyük direnişler için örgütlenerek, ge-
rekirse barikatlarda dövüşmeyi, ge-
rekirse şehitler vermeyi göze alarak
koruyabileceğimizi söylüyor .

Bu konuda ülkemiz mücadele ta-

rihinde ders alınabilecek onlarca di-
reniş vardır. Yapılacak tek şey, ör-
gütlenmek ve mücadeleyi sürdür-
mektir. 1 milyon eve yönelen büyük
yıkım saldırısı, ancak yoksulların or-
tak mücadelesi ile boşa çıkarılabilir.

Yoksul gecekondularda
sayısız direniş yaratıldı

Devrimci hareket çarpık kentleş-
menin ortaya çıkardığı çeşitli sorun-
ların çözümünde, halka yol göstermiş,
çözümler üretmiştir. 

Halkın yaşadığı her sorun dev-
rimciler tarafından sahiplenilmiş,
yoksul halk ile birlikte alternatif çö-
zümler üretilmiştir. Örneğin, gece-
kondu mahallelerinde su sorununun
çözümü için su borularının döşen-
mesinden, su depolarının yapımına,
akmayan sular için eylemlerin ör-
gütlenmesine, açıktan akan lağım
sularının kurutulmasında, kanalizas-
yon şebekesinin döşenmesinde, elek-
trik getirmek için elektrik direği di-
kiminde, sağlık odaları kurulmasın-

da, kooperatifler kurularak tüketim
maddelerinin halka ucuz olarak da-
ğıtılmasında, yolları kaplayan ça-
murların kurutulmasında devrimci
hareket hep yoksul halkın yanında ol-
muştur.

Gerek yoksul halkın mahallelerde
yaşadığı sorunlarının çözümü doğ-
rultusunda, gerekse de iktidarların tüm
halka yönelik saldırılarına karşı sa-
yısız eylemler yapılmış, talepler dile
getirilmiştir. 

Halk, bu mücadeleler ve halk
komitesi, halk meclisi gibi kendi ör-
gütlenmeleri içinde yer alarak, düze-
ni ve kendisini tanımıştır.

Halk yıkım ve direnişler içinde,
devlet gerçeğini görmüş, devletin
halkın çalışma hakkını, konut hakkını
ve bütün olarak insanca yaşam ko-
şullarını sağlamak konusunda tek
bir adım atmadığına tanık olmuştur.
Tüm bunların sonucu, halkın kendi
sorunlarını çözmenin örgütlü müca-
deleden geçtiği bilincine adım adım
ulaşmasıdır. Bu faaliyetler içinde,
halk düzen partilerinin halk düşma-
nı yüzünü görürken, devrimcileri de
tanımıştır.  

Oligarşinin yıkım saldırılarına
karşı buralarda onlarca direniş yara-
tıldı. Bu direnişlerle oligarşinin sal-
dırıları püskürtüldü. 

Özellikle 1980’lerin başında yok-
sul halkın yaşadığı mahalleleri hedef
alan polis saldırılarının yoğunlaşması
ile birlikte saldırılara karşı eylemler,
direnişler örgütlendi. 

Gecekondu bölgelerindeki dire-
nişler ve örgütlenmeler, 1990’larda
daha da yaygınlaşacak ve yoksul
gecekondular, halkın mücadelesinde
daha da öne çıkacaktı... 

sürecek... 

Arsaları,  İnşaat Sektörünü Tekellere Teslim 
Edenler, Halkın Konut Sorununu Çözemez!

Ka pi ta lizm için ka ra, pa ra ya çev ril me ye cek hiç bir top lum sal ih ti yaç yok tur.

Aslında TÜM ULU SA AİT OLAN TOP RA ĞI, AR SA adı ile parçalara ayırıp
ÖZEL MÜL Kİ YE TİN ELİ NE VE RE REK ar tık tı ka ba sa do lan  ve ar sa de ğer le ri iy-
i ce ar tan kent le ri, tekellere, tekellerin doymak bilmez kâr hırslarına teslim etmiş oluy-
orlar. 

Kentleri, in şa at ve em lak sek tö rü nü, ar sa spe kü la tör le ri nin, in şa at te kel le ri nin el -
le ri ne tes lim eden SİS TE MİN KO NUT SO RU NUN DA Kİ  TE MEL ÇE LİŞ Kİ Sİ, BU -
RA DA DIR. 

Tekeller halkın ihtiyaçlarını değil, yalnız ve yalnız karı esas alır. Bü tün top lu -
ma ait bir zen gin li ği, yani arsaları, in şa at ka pi ta list le ri nin, spe kü la tör le rin ellerine
teslim edip, ondan sonra da onlardan konut sorununu çözmelerini beklemek, kapi-
talizmin doğasına aykırıdır. 

Peki devlet, kendisi çözebilir mi? Onun cevabı da hayır; çünkü devlet, kapita-
listlerin devletidir ve artık günümüzde hiçbirinin emperyalist tekeller ve işbirlikçi-
lerinin dışında davranma “özerkliği”, en dar anlamda bile yoktur. 

Bu yüzden; inşaat, emlak sektörünün tekellere teslim edildiği noktada, artık ko-
nut sorununa çözüm, ihtimal dahilinde bile değildir. 

TOPRAK, TÜM HALKA AİTTİR... ONU “ARSA”LARA
BÖLMEK, EMLAK SPEKALÜSYANONA AÇMAK, 

HALKIN TOPRAĞINI GASBETMEKTİR. 

23

2 Ocak
2011

Yürüyüş
Sayı : 249



Tek devlet, tek millet, tek bay-
rak, tek dil, tek din... Tek, tek, tek...
Sömürücü egemen sınıfın 87 yıllık da-
yatması devam ediyor. 

Düzen, farklı milliyetlere, farklı
inançlara tahammülsüzlüğünü ale-
nen ve resmen sürdürüyor. 

AKP Genel Başkanı Tayyip Er-
doğan’ın Kürt sorununa ilişkin açık-
lamaları ve AKP Merkez Yürütme
Kurulu’nun geçen hafta “Alevi Açı-
lımı” gündemli toplantısında aldığı
kararlar, sistemin şovenist, inkarcı, da-
yatmacı ve asimilasyoncu çizgisinde
hiçbir değişiklik olmadığını herkese
bir kez daha göstermiştir. 

AKP’nin söz konusu karar ve
açıklamaları, sayısız “demokratik-
leşme” manevrasının, sayısız
“AB’ye uyum” yasasının, “açılım”
oyunlarının gerçekte hiçbir şeyi
değiştirmediğini tartışmasız bi-
çimde kanıtlamıştır.  

Bu karar ve açıklamaların çar-
pıcı yanlarından biri şudur ki; AKP,
güya Mustafa Kemal-İnönü dö-
nemi politikalarını eleştirmektedir.
AKP, güya, ‘60’lardan bu yanaki ik-
tidarların birçok politikasını da
eleştirmektedir. 

Fakat Erdoğan’ın konuşmaları
ve AKP-MYK kararları üzerine di-
yebiliriz ki; takke düşmüş, şove-
nizm ve asimilasyonculuk gö-
rünmüştür. 

AKP karar ve politikaları, Cum-
huriyetin 87 yıllık zulmünün sa-
hiplenilmesidir. AKP’nin hem
Kürt, hem Alevi sorununa yönelik
açıklamaları, Dersim katliamının,
Sivas, Maraş katliamlarının üstle-
nilmesidir. 

Kürt halkına dilini, Alevi halkına
dinini yasaklayan asimilasyon zor-
balığının üstlenilmesidir.   

Kemalist küçük-burjuva dik-
tatörlüğünün ve oligarşik dikta-
törlüğün inkar ve asimilasyon po-
litikalarının bugünkü sürdürücüsü

AKP’dir. AKP’nin ‘50’lere kadarki
Atatürk-İnönü yönetimine ve oligar-
şik diktatörlüğe ne kadar karşı olup ol-
madığını, bu iki konu tüm çıplaklı-
ğıyla göstermektedir... 

AKP iktidarı her konuda dema-
gojiye, yalanlara en fazla başvuran ik-
tidardır. Sistemden hak ve özgürlük
talebi olan kesimleri kendi yanına çek-
mek için “açılım” gibi, “herkesi din-
liyor görünme” gibi manevralara en
fazla başvuran partilerden biridir.
Fakat tüm bunlara rağmen, kendi
gerçek yüzünü çok da saklayama-
maktadır. 

Her manevranın, her demagojinin

ardından AKP’nin asıl yüzü kendini
şu veya bu biçimde göstermektedir.  

Bu tablodan asıl sonuç ve ders çı-
karması gerekenler, AKP’den hala
Kürt halkı için, Alevi halkı için bir-
takım çözümler, açılımlar bekleyen-
ler, Kürt ve Alevi halkı, bunun müm-
kün olduğuna ikna etmeye çalışan-
lardır. 

AKP’nin Alevi Çözümü,
asimile etmek ve düzen
Aleviliği’ni yaratmaktan
ibarettir

Alevi halkın çok somut talepleri
var. Yüzyıllardır egemenler tarafından
yok sayılmış, inançları yasaklanmış,
aşağılanmış, katli vacip görülmüş ve
defalarca da katliamlara uğramış bir
halk olarak, talepleri haklı, meşrudur. 

“Alevi Açılımı”, “inançlara saygı”,
bunların AKP için aldatma-oyalama
dışında bir anlamı yoktur. Tümü, Al-
evi halkı düzen içine çekmeye yöne-
lik riyakarlıklardır. 

AKP iktidarı bir taraftan “Alevi
Açılımı”ndan bahsediyor, diğer ta-
raftan Alevi halkın taleplerini dikka-
te almadan Alevi halkla alay eder gibi
kendi bildiğini okuyor. 

Madımak’ın müze yapılması ta-
lebini “sakıncalar doğabilir” diye
reddedip, bunun yerine binanın bir kö-
şesine katledilen aydınların adlarını
“altın yaldızla” yazıp koymayı öne-
ren zihniyet, alay etmiyor da ne ya-
pıyor?

Çok çarpıcıdır; AKP-MYK’nın
Alevi gündemiyle yaptığı toplantıya,
Maraş katliamı sırasında Vali Vekili
olan, Hizbullah gibi bir katliamcılığı
teşvik ve himaye eden  AKP Genel
Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu
başkanlık yapıyordu. 

AKP, “Cemevlerine ibadethane
statüsü verilmesinin önünde anaya-
sal, yasal ve kanunlarndan kaynak-

Cumhuriyetin 87 yıldır Değişmeyen Politikası: İnkar ve Asimilasyon

87 YILLIK İNKAR VE ASİMİLASYONUN
BUGÜNKÜ SÜRDÜRÜCÜSÜ AKP’DİR...

Kürt Sorununda
Asimilasyon 
Dayatmasına Devam: 

- Milletimin dili tektir.
O resmi dili Türkçe’dir. 
- Bu meseleyi tartışmaya
dahi açmak ... kabul

edilemez.
- Özerklik tartışması, çirkin bir

tezgahtır.
(Tayyip Erdoğan’ın 26 Aralık’ta TBMM’de

Bütçe Kanunu Tasarısı üzerine yaptığı
konuşmadan) 

Alevi Sorununda
Asimilasyon 

Dayatmasına Devam: 

- Cemevlerine ibadethane
statüsü verilmeyecek

- Madımak müze
yapılmayacak

- Zorunlu din dersi devam edecek!
(AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun “Alevi

Açılımı”yla ilgili kararından) 
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lanan engeller bulunduğunu” söy-
lüyor. Oysa biliyoruz ki, aynı AKP,
işine gelmediği zaman yasaları çiğ-
niyor. İşine geldiği zaman, hemen
yeni yasalar çıkarıyor. Ama bir şey
yapma niyeti olmayınca, yüzsüzce ya-
sal engellere sığınıyor. 

Cemevlerini ibadethane olarak
kabul etmemek, Aleviliği inkarla
özdeştir! Çünkü bu durumda açık ki;
“Alevi halkın inançlarını nasıl yaşa-
yacağına, nerede nasıl ibadet yapa-
cağına biz karar veririz” demiş olu-
yorlar. Bu anlayışın sunucudur ki
Alevi köylerine cami yapmaya devam
ediyorlar. 

Alevi halkı, zorunlu din dersleri-
nin kaldırılmasını istiyor. Fakat AKP,
İzzettin Doğan gibi işbirlikçi Alevi be-
zirganlarına hazırlattığı kitaplarla Al-
evi çocuklarına Aleviliği öğretmeye
kalkışıyor! 

AKP’nin tüm kararlarında inkar
ve asimilasyon vardır.  

Aleviler yüzyıllardır yasaklara,
baskılara rağmen kendi inançlarını ya-
şatarak bugüne getirmişlerdir. Neyi
nasıl yapacaklarına, nerede ibadet
edeceklerine “Sünni devlet” karar
veremez. AKP’nin amacı yüzyıllardır
egemen sisteme karşı direnen Alevi-
leri asimile  ederek düzenin bir par-
çası yapmaktır. Bunun için de özel-

likle işbirlikçi Alevi bezirganları kul-
lanmaya çalışmaktadır. 

Alevi halk, AKP’nin dayatmalarını
da reddedecektir. Alevilik, özünü
zulmedenlere başkaldırıda bulur; zu-
lüm düzenine ortak olmakta değil.

Kürt halkına kendini 
inkardan başka yol 
bırakılmıyor!

Oligarşinin tüm yöneticileri, tüm
başbakanlar, bir gün söylediklerini er-
tesi gün inkar etmekte mahsur gör-
memişlerdir. Bu, burjuva politikacı-
lığın karakterine uygun olandır. Ama
yine de gelmiş geçmiş başbakanlar
içinde kendi söylediğini Erdoğan ka-
dar sık değiştireni bulmak zordur.
“Dün dündür, bugün bugündür” sö-
zünün sahibi Demirel bile, Tayyip Er-
doğan kadar zigzaglar çizmemiştir. 

Erdoğan’ın Kürt sorunu konu-
sunda söyledikleri neredeyse üç dört
ayda bir birbirinin 180 derece tersi-
dir. Bir seferinde “sorun yoktur, yok
sayarsanız yok olur” demiştir. Sonra
Diyarbakır’a gidip “sorunun adını ko-
yalım, Kürt sorunudur, bizim soru-
numuzdur” diyen de kendisidir. Her-
kes dilini konuşsun diyen de kendi-
sidir, ağzından köpükler saçarak “tek
devlet, tek millet, tek dil” diyen de...

“Biz herkesi kucaklıyoruz” diyen de
odur, “ya sev ya terket” anlayışını çe-
şitli biçimlerde savunan da... 

Bu yüzden, aydınlar, Kürt milli-
yetçileri ve çeşitli kesimler, belli
sözlerinden hareketle, tam Erdo-
ğan’dan Kürt sorununun çözümü ko-
nusunda “ciddi adımlar!” bekler-
lerken, Erdoğan tam tersine şovenist,
katliamcı yüzüyle karşılarına çıkı-
vermektedir. 

Ancak “düzen içi çözüm”den öte-
sini düşünmeyen ve görmeyenler,
bunlara rağmen Erdoğan’ın her yeni
demagojisinde sarılacak bir yan bul-
maktadırlar.   

Erdoğan’ın aleni şovenizminin
bunu mümkün kılmadığı noktada ise
bu kez, Abdullah Gül’e sarılmakta-
dırlar. 

Alevi Açılımı veya Kürt Açılımı
konusunda, AKP yönetiminin bu söz
ve kararlarından sonra hala aldan-
maya devam edenler, hala AKP’den
gelebilecek bir çözümden sözeden-
ler, AKP ALDATMA VE OYALA-
MASININ aleti olmaktan, oligarşinin
Kürt ve Alevi halkı düzen içine çek-
me manevralarına hizmet etmekten
başka bir şey yapmış olmazlar. 

Aldanmaya ve aldatmaya devam
edenlerin, Kürt ve Alevi  halkın çıkar-
larını savunmadıkları kesindir.

Dersim’de
19 Aralık
Resim
Sergisi

Dersim’de 19-22 Aralık
hapishaneler katliamını

anlatan resim sergisi düzenlendi. 25-26 Aralık ta-
rihlerinde Dersim çarşı merkezi sanat sokağında iki
gün boyunca resim sergisi açık kalarak, Dersim
halkına 19 Aralık katliamı anlatıldı.

Serginin açık kaldığı günler içerisinde Çanak-
kale’de şehit düşen Fidan Kalşen’i tanıyanlar Fidan
Kalşen’in cenazesini anlatarak halen unutmadıklarını
ve halkın gözünde büyük bir kahraman olduğunu
söyleyerek duygu ve düşüncelerini anlattılar. Ayrı-
ca sergide katliamı anlatan “Adalet İstiyoruz” bil-
dirileri dağıtıldı.

İzmir’de 19 Aralık Paneli
İzmir’de 26 Aralık günü 19-22 Aralık
katliamına ilişkin panel yapıldı. DİSK
Genel-İş Sendikası toplantı salonunda
yapılan panele Av. Yavuz Dursun, İzmir
Halk Cephesi adına Ferit Mutlu ve kat-
liamın dışarıdaki tanığı Zeynep Dinçer
katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşuyla baş-
layan panelde sinevizyon gösterimi
yapıldı. Ardından da Grup Günışığı türkülerini seslendirdi.

Konuşmacılardan Zeynep Dinçer ve Av. Yavuz Dursun 19 Ara-
lık katliamına ilişkin düşüncelerini anlattı.

Halk Cephesi’nden Ferit Mutlu ise; 19-22 Aralık katliamının
IMF politikaları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade ederek
“katledilen 28 tutsak bu vatan için, bizler için, kanları ve canla-
rı pahasına teslim olmayarak, bize yeni bir direniş geleneği bı-
raktılar. Onları unutmayalım ve unutturmayalım” dedi.

Panel soru cevapların ardından sona erdi.
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Sevgili okurlarımız, merhaba! Ge-
çen haftaki dersimizde sizlere sadece
“okur” olarak değil, “yazan” olarak
da görev yükleyen bir çalışma yap-
mıştık. Bunun ne kadar gerekli oldu-
ğunu geçtiğimiz hafta bir kez daha ya-
şayarak gördük. Dergimizin teknik
olarak yayına hazırlandığı büro, gece-
nin bir yarısı yüzlerce polis tarafından
basıldı. Yine balyozlarla, be-
ton kırma makineleriyle, kay-
nak makineleriyle duvarları,
kapıları kırdılar, kestiler, par-
çaladılar. Bürodaki, dergiyi
çıkartmak için gerekli olan
bilgisayarları, arşivi, kütüp-
haneyi ve benzeri araç gere-
cimzi talan ve gasp ettiler.
Çalışanlarımızı işkencelerle
zorla gözaltına aldılar. Dergi
çalışanı beş arkadaşımız tu-
tuklandı. 

Bu saldırıdan sonra, ne-
den her Yürüyüş okurunun
aynı zamanda bir dergi çalışanı, bir
dergi yazarı, muhabiri olması gerek-
tiği daha iyi anlaşılmıyor mu?.. Bu ko-
nunun daha iyi kavranması için bu
dersimizde “DERGİ”nin kendisini
ele almakta yarar gördük. 

x x Dergi bizim için neyi

ifade ediyor?
Düşünün bir kere, dergi bir hafta,

elinize ulaşmadı. Bütün burjuva ba-
sını okusanız, televizyon haberlerini
izleseniz de, kendinizi sanki dün-
yayla bağınız kopmuş gibi hisseder-
siniz. Özellikle uzun süreli gözaltı-
lardan sonra, tecrit hücrelerinde bu
duyguyu en bariz şekilde yaşarız.
Gözaltından çıktıktan sonra en çok ek-
sikliğini hissettiğimiz şey dergimiz
olur. Gözaltında yaşadığımız işken-

celer, ya da tecrit
hücrelerindeki yal-
nızlığımız göze gö-
rünmez. Fakat der-
ginin normal zama-
nından biraz gecik-
miş olması içimizde
hemen bir boşluk
yaratır. 

Hangi alanda
olursak olalım, her hafta dört gözle
bekleriz derginin yeni sayısını. Tut-
saklar dergileri geciktiğinde kapıları
vurmaya başlarlar çoğu zaman... 

Tekrar soracak olursak; dergi bi-
zim için neyi ifade etmektedir?

Şöyle dersek yanlış olmaz sanırız.
Dergi bizim için en karanlık hücre-
lerde gözümüzdür. En koyu tecrit

koşullarında kulağımızdır. Burjuva-
zinin en sinsi ideolojik saldırıları
karşısında bizi sapa sağlam tutan ko-
lektif beynimizdir. Bunların da öte-
sinde ortak ruh halimizdir. 

Ne kadar büyük bir güç değil mi?
İster yıllarca tek başına tecrit hücre-
lerinde olalım, ister bir fabrikada,
okulda, ya da Anadolu’nun ücra bir
köyünde... isterse vatanından, yol-
daşlarından binlerce kilometre uzak-
ta olalım... Derginin son sayısı elimize
geçtiğinde çevirdiğimiz her sayfada
coşkumuzla, öfkemizle, kinimizle
tüm Cepheliler aynı duyguları yaşa-
rız. 

Dergi, çevremizdeki, ülkemizde-
ki, dünyadaki olaylar, gelişmeler kar-
şısındaki duygularımızı, düşüncele-
rimizi, ruh halimizi ortaklaştıran en te-
mel araçlarımızdan biridir. 

Evet, dergi bizim kolektif beyni-

miz, kolektif yüreğimizdir. Aynı olay-
lar, aynı gelişmeler karşısında aynı
duyguları yaşatıyor olmasının nede-
ni de dergimizin bu özelliğidir. Der-
gimiz, taraftarından, yönetici kadro-
larına kadar büyük ailemizin ortak
ürünüdür. Bunun içindir ki, her Cep-
heli için dergimiz maddi ve manevi
çok büyük bir güçtür. 

xx Dergimizi büyük bir güç

haline getiren nedir? 
24 yıldır kesintisiz süren bir ya-

yın faaliyetimiz var. Yeni Çözüm’den
Yürüyüş’e dergilerimiz emperyalizm
ve işbirlikçi oligarşiye karşı yürütü-
len devrim mücadelesinin sesi ol-
muştur. Bunun içindir ki, dergilerimiz

24 yıldır da sürekli ola-
rak oligarşinin  saldırı-
larına maruz kalmıştır.
Bir ay içinde defalarca
bürolarımızın basıldı-
ğı oldu. Yüzlerce çalı-
şanımız gözaltına alın-
dı. İşkencelerden geçi-
rildi. Tutuklandı. On-
larca yılı bulan hapis
cezaları verildi. 

Aylar boyunca top-
latılmayan sayımızın
istisna olduğu zamanlar

oldu. Daha derginin baskısı bitmeden
savcılık tarafından toplatma kararı çı-
kartıldı ve dergiye matbaada el ko-
yuldu. Ayları bulan kapatma cezala-
rı verildi. Maddi olarak da dergiyi çı-
kartamaz hale getirmek için milyar-
larca liralık para cezaları kesildi.
Dergi okurlarımız, dağıtımcılarımız
polis terörüyle karşı karşıya kaldılar.
Dağıtımcılarımız, muhabirlerimiz so-
kak ortasında kurşunlandı. 24 yıllık ta-
rihimizde Senem Adalılar’dan, İr-
fan Ağdaşlar’dan Ferhat Gerçekler’e
uzanan şehitlerimiz, gazilerimiz var. 

Dergimizi bizim için bu kadar
önemli bir maddi-manevi  güce dön-
üştüren onun için ödediğimiz bedel-
lerdir. 

“Yıkacağız” dediğimiz faşist dü-
zende devrimci bir yayın çıkartıyoruz.
Elbette daha ilk sayımızı çıkartırken
bunun büyük bedelleri olacağını bi-

Dergi kolektif 
gücümüz,
gözümüz,

kulağımızdır!

Ders: Dergi
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liyorduk. Nitekim, 24 yıllık
yayın faaliyetimizi bu be-
delleri göze alarak sürdüre-
bildik. 

Faşizmin ideolojisinin
temeli yalan ve demagojiden
ibarettir. Biz faşizmin yalan
ve demagojilerinin karşı-
sında gerçekleri yazıyoruz.
Faşizmin yalan ve demago-
jilerine karşı gerçeklerin gü-
cüyle savaşıyoruz. Bizim
gücümüzün büyüklüğü de
buradan geliyor. Bakın bur-
juvaziye. Yüksek tirajlara
ulaşan onlarca gazetesi var.
Dergileri var. Televizyonla-
rı, radyoları var. İnternet si-
teleri var. Bunların dışında
halkı aldatmak için kullandıkları çok
çeşitli araçlara sahipler. Burjuvazi
bu araçlarla her an, her saniye zehir
kusuyor. 

Burjuvazinin bu kadar  yaygın pro-
paganda araçlarının karşısında, özel
olarak dergimizin, bütün olarak sos-
yalist basının satış, dağıtım rakamla-
rına   bakın. Rakamsal olarak çok kü-
çüktür.

Ama burjuvazi öyle görmüyor.
Bir dergi büromuzu basmaya yüzler-
ce polisle, helikopterlerle geliyor.
Dergi satışımızı, dağıtımımızı en-
gellemek için başvurmadığı terör
kalmıyor. Bir okurumuzu, dergimizi
almaktan vazgeçirmek için bile on-
larca işkenceci seferber olabiliyor. 

İşte bu noktada dergimizin düşman
karşısındaki gücü bir kez daha orta-
ya çıkıyor. Yani  dergimizin ulaştığı
tek bir okurumuz dahi oligarşi için bü-
yük korkudur. Çünkü bilmektedir ki
oligarşi, dergimizin ulaştığı her insan
burjuvazinin zehir kusan, insanları
uyuşturan propaganda araçlarını et-
kisiz hale getirmektedir. 

x x İdeolojik mücadelede

derginin rolü nedir?
Dergi, devrimci bir örgütte ideo-

lojik birliğin sağlanmasında, dev-
rimci hareketin politikalarının her
alana ulaştırılmasında, ortak bir ruh

ve düşünce birliğinin yaratılmasında
en önemli araçlardan biridir. Dergi
aynı zamanda örgütümüzü, ideoloji-
mizi, politikalarımızı, kültürümüzü,
değerlerimizi kitlelerle buluşturan
en temel aracımızdır. Güncel olaylar,
gelişmeler karşısında ne düşündüğü-
müzü, nasıl düşündüğümüzü, çö-
zümlerimizi en sistemli biçimde an-
cak ve ancak düzenli çıkan bir yayın
organıyla kitlelere ulaştırabiliriz. 

Dergi gerek karşı-devrimin ideo-
lojik saldırılarına karşı, gerek devrimci
hareketin bütününde ideolojik birliğin
sağlanmasında, oportünizme, reviz-
yonizme karşı ideolojik mücadelede,
kitlelerin eğitiminde, kadrolaşma ve
kendi eğitimimizde bizim elimizde-
ki en güçlü ideolojik mücadele araç-
larımızdan biridir.

Periyodik bir yayın organı ol-
maksızın ideolojik mücadeleyi sür-
dürmek çok zordur. İdeolojik müca-
dele sürekliliği olan ve sürekli kendini
yenilemesi gereken bir mücadeledir.
Karşı-devrimin ideolojik, psikolojik
saldırıları her gün yeni kılıflar altın-
da karşımıza çıkıyor. Buna karşı sü-
rekliliği olan, sürekli kendini yenile-
yen dinamik bir ideolojik mücadele
zorunludur. 

Karşı-devrim sürekli bir ideolojik
saldırı halinde. Burjuvazinin akıl ho-
caları durmaksızın ideolojik olarak
saldırıyor. Tek bir kelimeye, tek bir
kavrama büyük misyonlar yüklüyor.
Sinsice giriyor içimize. Bizim açık bı-

raktığımız en küçük bir
aralıktan burjuvazinin
yoz düşünce tarzı sızı-
yor. Bu kendi safları-
mızdan başlayarak en
geniş halk kitlelerine
karşı yayılıyor. 

İşte bu noktada der-
ginin, ideolojik müca-
deledeki önemi on kat
daha artmaktadır. 

Burjuvazinin hiçbir
olayda kitlelere gerçek-
leri açıklama cesareti
yoktur. Her olayda yalan
söylemek zorundadır.
Burjuvazi, hiç bir za-
man gerçekleri açıkla-

yamaz. Çünkü halka zarar veren her
olayda burjuvazinin sorumluluğu var-
dır. 

Biz burjuvazinin yalanlarını teşhir
edip kitlelere gerçekleri anlatmak
zorundayız. Bu noktada dergi eli-
mizdeki en etkili araçtır. 

x x Oligarşinin ideolojik,

politik saldırıları karşısında
dergiyi yeteri kadar etkili
kullanabiliyor muyuz?

Bu soruya burjuvazinin saldırıla-
rıyla birlikte cevap verdiğimizde
“evet” demek mümkün mü? Elbette
değil. 

Birincisi, oligarşinin ideolojik,
politik, fiziki saldırıları karşısında
bizim ulaşabildiğimiz kitlenin oranı
çok küçüktür. 

İkincisi, ulaştığımız kitlelerin ih-
tiyaçlarına ne kadar cevap olabiliyo-
ruz? Kitleler oligarşinin saldırıları kar-
şısında örgütsüz, dolayısıyla da güç-
süz, çaresizdir. Çare devrimcilerdir.
Çare biziz. 

Her Cepheli kitlelere gerçeği ta-
şıyan bir hakikat savaşçısıdır. Ve der-
gi, hakikat savaşçılarına cephane ta-
şıyan bir araçtır. 

Burada temel olan şudur; 

hakikat savaşçısı Cepheliler, der-
giden o cephaneyi almasını biliyor
mu? Aldığı cephaneyi en etkili bi-

Dergi gerek karşı-devrimin
ideolojik saldırılarına karşı,
gerek devrimci hareketin

bütününde ideolojik birliğin
sağlanmasında, oportünizme,
revizyonizme karşı ideolojik

mücadelede, kitlelerin
eğitiminde, kadrolaşma ve kendi
eğitimimizde bizim elimizdeki en

güçlü ideolojik mücadele
araçlarımızdan biridir.
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çimde kullanabiliyor
mu? Eğer bir Cepheli
dergiden ihtiyacı olan
cephaneyi alamıyorsa,
aldığı cephaneyi en et-
kili biçimde kullana-
mıyorsa o zaman ya-
nıbaşındaki cephane-
nin hakikat savaşçıla-
rına hiçbir yararı ol-
mayacaktır. 

Dergiden ihtiyacı-
mız olan cephaneyi al-
mamızın ve onu en et-
kili kullanmamızın ko-
şulu nedir?

Dergiyi okumayan bir Cepheli,
dergiyi karşı-devrimin saldırılarına
karşı nasıl kullanacak? Eğer dergiyi
okumuyorsa dergi içinde ne tür bir
cephaneye sahip olduğunu nereden bi-
lecek? Dergi okunmuyorsa, bu, şu de-
mektir: O cephanelikteki kurşunların,
bombaların, kütüklüklerin, kasatu-
ranın kimseye bir hayrı yoktur. Cep-
hane durduğu yerde hiç kimsenin
işine yaramayacaktır. 

Her Cepheli, dergiden ihtiyacı
olan cephaneyi almak için birinci
koşul, dergiyi en kısa zamanda oku-
malıdır. Savaşta ne zaman, nerede, ne
tür bir cephaneye ihtiyaç olacağı bel-
li olmaz. Dergimiz savaşımızda her
savaşçıya oldukça zengin malzeme
sunmaktadır. Pratiğin içindeki birçok
sorumuza cevap bulmak mümkündür.
Burjuvazinin hemen her saldırısına bir
cevap verilmektedir. Her Cepheli,
dergideki her yazıyı, savaşımızda
kullanacağı bir cephane gibi değer-
lendirmelidir. 

x x Kitle çalışmasında

bir dergi nasıl bir işlev
yüklenir?

Dergi bizim kitlelere ulaşmaktaki,
düşüncelerimizi taşımaktaki, güncel
gelişmeler karşısında kitlelerin ihti-
yaçlarına yönelik politika üretmekteki,
kitleleri örgütlemekteki önemli pro-
paganda araçlarımızdan birisidir. 

Yine burada şu soru karşımıza çı-
kıyor: Biz dergimizi kitle çalışmasında

ne kadar etkili kullanabiliyoruz?

Bir çok örgütlü insanımıza nasıl
örgütlendiğini sorduğumuzda dergi
okuyarak örgütlendiklerini söylerler.
Hatta birçok insanımıza, örgütlen-
meden önce dergiyi doğrudan bizim
insanlarımız vermektedir. Aylardır, yıl-
lardır dergi okurumuzdur. Ancak kişi
gelip kendisi bir görev üstlenene ka-
dar onu örgütlememişiz, mücadelede
bir görev vermemişizdir. Oysa her in-
sanın mücadele içinde yapabileceği
bir şeyler vardır. Kaldı ki her insanın
yapabileceklerini çoğaltmak bizim
elimizdedir. Ancak gerçek şudur ki;
birçok insan sadece dergi okuyarak,
devrimci hareketin pratiğini izleyerek
kendini Cepheli olarak hissetmiş ve
“Ben ne yapabilirim” diye gelip mü-
cadeleye katılmıştır. 

Dergiyi kitle mücadelesinde en et-
kili biçimde kullanmanın birinci ko-
şulu, derginin en yaygın biçimde
halka ulaştırılmasıdır. 

Halka ulaştırılmayan bir derginin,
içinde ne kadar doğru şeyler yazıyor
olursa olsun, kimseye bir faydası ol-
mayacaktır. Yukarıdaki örnekte ol-
duğu gibi dergimiz burjuvaziyi teşhir
ederek, devrimci hareketin politika-
larını aktararak, gerçeklerden haber-
dar ederek, tarihten, güncellikten ha-
reketle yol yöntem göstererek, halka
birçok şeyi vermektedir ve bu an-
lamda insanların bilinçlenmesinde
önemli bir misyona sahiptir. Anado-
lu’da birçok insanımız denilebilir ki,
ağırlıklı olarak derginin aktardıkları,
yazıp söyledikleri aracılığıyla bizim
politikalarımıza ve kültürümüze göre

şekillenmiştir. Ancak
bu böyledir diye sade-
ce dergiyi halka ulaş-
tırmakla yetinemeyiz. 

Biz dergiyi esas ola-
rak halka doğrudan el-
den dağıtarak ulaştırı-
yoruz. 

Dergi, kitlelere gün-
lük politikalarımızı ta-
şımak açısından önem-
li bir araçtır. Kitlelerle
bizi, politikalarımızı
buluşturan bir araçtır. 

Politikalarımızın
halkla buluşması için o

derginin önce okunması gerekir. 

Fakat, halkımızın okuma alışkan-
lığının çok az olduğunu biliyoruz.
Buna bir de günlük geçim sıkıntısını,
yorgunluğu, televizyonun etkisini
eklediğimizde, düzenli olarak dergi-
mizi alan okurlarımızın bile derginin
ancak bir bölümünü okuduğunu gö-
rürüz. Kaldı ki, herkesten derginin ta-
mamını okumasını bekleyemeyiz,
halk kendi sorunlarına ilişkin, ken-
disini daha çok ilgilendiren konu
neyse, öncelikle onu okuyacaktır.
Ancak bunun dışında da yukarıda say-
dığımız etkenler sonucunda, okunması
gereken birçok yazı okunmayacaktır.
Bu durumda dergi, yapması gereken
etkiyi yaratmayacaktır. 

Mesele sadece dergi dağıtma me-
selesi değildir. Meselemiz derginin
okunması, okutulmasıdır. 

Dergide anlattıklarımızın tartışıl-
masıdır. 

x x Dergiyi dağıtmak,

ilk adımdır
Dergi kitle çalışmasında, kitlele-

ri örgütlemede önemli bir araçtır. 

Dergiye bakış açımız kuşkusuz
kimi oportünist, reformist örgütler gibi
“bir yayın organı etrafında örgütlen-
mek” değildir, olamaz. Bu anlamda
kendimizi “şu derginin okurları” gibi
adlandırmalarla tanımlamadık. 

Dergi dağıtım ağıyla örgütlenme-
yi özdeşleştiren, dergiyi tek örgütle-
yici olarak kabul eden oportünist, re-

Her Cepheli, dergiden ihtiyacı olan
cephaneyi almak için birinci koşul,

dergiyi en kısa zamanda okumalıdır.
Savaşta ne zaman, nerede, ne tür
bir cephaneye ihtiyaç olacağı belli
olmaz. Dergimiz savaşımızda her

savaşçıya oldukça zengin malzeme
sunmaktadır. Pratiğin içindeki
birçok sorumuza cevap bulmak

mümkündür. 
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Geçmişe dair herhangi bir konuyu konuşmak, tartış-
mak ya da hesap sormak istediğimizde karşımıza hemen
bir duvar gibi “eski yaraları kaşımayalım” cümlesi çı-
karılarak, tartışmanın, hesap sormanın önü kesilmeye ça-
lışılır. 

Peki neden “eski yaraları kaşımayalım”, “geçmişi deş-
meyelim” denir?

Neden geçmişi unutmamız istenir? Geçmişin üzeri niye
kapatılmaya çalışılır? Daha doğrusu geçmişin tartışılması,
sorgulanması neden korkutucudur?

Geçmişten, geçmişin tartışılmasından korkan burju-
vazidir. Geçmiş, burjuvazinin halka karşı işlediği suçlarla
doludur. Burjuvazi işlediği suçların üzerini kapatmaya,
geçmişi unutturmaya, hatta türlü yöntemlerle geçmişi sil-
meye çalışır.

Fransız emperyalistlerinin Cezayir işgalinde, Ame-
rika’nın Vietnam işgalinde işlediği suçlar bugün bile unu-
tulmuş değildir. Ama Fransız Dışişleri Bakanlarından biri
büyük bir pişkinlikle, “geçmişi tarihçilere bırakalım!”
diyebiliyor. Bu “geçmişi tartışmayalım”, “eski yarala-
rı kaşımayalım” demektir. 

İşgal edecek, katliamlar yapacaklar, halkların diline
kültürüne, yaşamına müdahale edecekler, tüm ülkeyi yağ-
malayacaklar, halklara karşı suç işleyecekler ama tüm bun-
lar tartışılmayacak, halklar hesap sormayacak, adalet is-
temeyecekler. Kısacası bizden, “geçmişi unutmamızı” is-
tiyorlar. 

Örneğin Maraşlar’ın, Sivaslar’ın, Gaziler’in, 19 Ara-
lıklar’ın sorumlusu oligarşidir. Maraş katliamının üze-
rinden 32 yıl, Gazi katliamının üzerinden 15 yıl geçti. Oli-
garşi katliamlarla dolu kanlı tarihini unutturmaya, o ta-
rihi silmeye çalıştı yıllarca. Maraşlar’ın, Gaziler’in he-
sabını sormak, adalet istemek onlara göre “eski yarala-
rı kaşımak”tır.

En fazla, katliamlarla dolu tarihi ve yaşanan kimi kat-
liamları, işlemiş oldukları suçlarını unutturamadıkları
noktada, bu kez hileler ile halkı aldatmaya çalıştılar. Gös-
termelik komisyonlar kurarak, komisyonlar arası mekik do-
kuyan dosyalar ile bu kez oyalama yoluna gittiler. 

“Eski yaraları” elbette kaşıyacağız. Kaşımayalım da,
yaralar kabuk mu bağlasın? Yaraları kaşımamak, ne idü-
ğü belirsiz bir “sağduyu” çağrısı değildir. Yaraları ka-
şımamak, adalet istemekten, halk düşmanlarından hesap
sormaktan vazgeçmektir. Onca katliamı, onca acıyı,
halka yaşatılanları unutmaktır!

Burjuvazi, bu kavramların arkasına sığınarak, geçmişin
tartışılmasını engellemeye çalışsa da geçmişi tartışmak-
tan, adalet istemekten geri durmayacağız. Kanlı Pazar-
lar, Maraşlar, 16 Martlar, Gaziler, 19 Aralıklar unutul-
madıysa, süren ısrarımızdandır.

Savaşan
Kelimeler 

“Yaraları Kaşımayalım” mı?

formist tarz şabloncudur,
ülke gerçeklerinden uzaktır. 

Derginin önemi ve rolü
konusunda böyle bir sap-
maya karşı sınırlarımızı net
olarak çizdikten sonra şunu
belirtebiliriz: “Ama buna
rağmen her gazete, ideolo-
jik mücadele, kadrolara po-
litika götürme, kitlelere ulaş-
ma gibi yanları içerdiği için-
dir ki, aynı zamanda örgüt-
leyici bir araç olma özelliği
taşır.”

Evet, dergi bizim propagandamız-
da, ideolojik mücadelemizde ve ör-
gütlenmemizde, önemli araçlardan bi-
ridir. Bizi kitlelerle tanıştıran araçlar-
dan biridir. Dergiyi şu ya da bu alan-
daki devrimci faaliyetin, örgütsel ça-
lışmamızın organik bir parçası olarak
görmediğimiz sürece, dağıtımı da do-

ğal olarak en sıradan biçimde, dağıt-
mış olmak için, sadece bir görevi ye-
rine getirmiş olmak için yapılacaktır. 

Dergi dağıtmak tek başına yeter-
li değildir. Dergi dağıtan herkes, esas
olarak dergiyi dağıttıktan sonrasını dü-
şünmek zorundadır. Ki bu, yani der-
gi dağıtımı meselesi, ayrıca ele alınıp

incelenebilecek bir ko-
nudur. 

Dergi, her alanda kit-
leleri mücadele ve örgüt-
lenmeye çağırmakta, in-
sanlarımızın elindeki en
önemli araçlarımızdan bi-
risidir. Fakat bu örgütleyi-
ciliği tek başına derginin
kendisine bırakmamalıyız.
Dergi okuru kazanmak kişi
örgütlemek, için atılmış
önemli bir adımdır. Fakat
dergi okurunu esas olarak

örgütleyecek olan o alanda faaliyet
yürütenlerdir. 

Sevgili okurlarımız, bu haftaki
dersimizi burada noktalıyoruz. Bir
sonraki dersimizde bu kez dergimizi
satma, dağıtma konusunu ele alarak
“dergi”ye devam edeceğiz. Haftaya
görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. 

Dergi, her alanda kitleleri müca-
dele ve örgütlenmeye çağırmakta,
insanlarımızın elindeki en önemli
araçlarımızdan birisidir. Fakat bu
örgütleyiciliği tek başına derginin
kendisine bırakmamalıyız. Dergi

okuru kazanmak kişi örgütlemek,
için atılmış önemli bir adımdır.
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19 Temmuz 2006 sabahı İstanbul
Küçükbakkalköy’de tüm mahalle
uykudayken, işsiz ve yoksul Çinge-
ne halk, yıkım saldırısına uğradı. 

Halka karşı kullanılan zabıtalar ve
polis, zorla ite kalka yataklarından kal-
dırıp dışarı sürükledikleri halkı bir yer-
de topladılar.

Derme çatma yapılmış gecekon-
dulardan eşyalarını dahi alamadan, yı-
kım ekipleri, kepçelerle evleri içindeki
eşyalar ile yerle bir etti.

Küçükbakkalköy’ü yerle bir eden
yıkım ekipleri gittiklerinde, yoksul
halk yıkıntılar arasında tek başınay-
dı. Nereye gidecek, ne yapacak-
lardı? 

Başlarını sokacak bir evleri yok-
tu. Koca İstanbul’da kapılarını çala-
cak kimseleri yoktu. Yıllardır “dev-
let baba” dedikleri o kutsal devlet ev-
lerini yıkmış, onları ortada bırak-
mıştı.

Çocukların karnını, kim nasıl do-
yuracaktı? Parasız, işsizlerdi ve hiç-
bir güvenceleri yoktu. İşte HÜSEYİN
GANİ bu yıkımdan sonra bir çadır
kurdu. 

Sonrası, bir düzenin halka reva gö-
rebileceği zulmün, horlanmanın bel-
gesidir. 

Hüseyin Gani 65 yaşındaydı. Yı-
kımda verdikleri üç beş kuruş, üç beş
ay bile yetmezdi... 

Bu parayla ne bir ev alabildi, ne bir
iş kurabildi... Ev olmayınca, mecbu-
ren bir çadır kurdu o da. 4 çocuğu ve
eşiyle birlikte bir çadırda yaşamaya
başladı... 

Lakin ona da saldırdı belediye.
Onu da yıktılar. Sonrasını şöyle an-
latıyorlar: 

“Sonunda eşi aklını yitirdi, aile-
si dağıldı, kendisi felç oldu. Kay-
makamlığın 50 metre arkasında aç-
lıktan öldü. Eşi, çocukları ne yaptı,
şimdi neredeler, bilmiyoruz.”

Yukarıda anlatılanlar yıkanların,
evleri yıkılacak olan 5 milyon yok-
sul halka, her birimize yaşatacağı
bir son olacaktır.

Tabii DİRENMEZSEK!..

Her birimize böyle bir son yaşat-
mak istiyorlar. Her birimizi, gece-
kondularımızı yıkarak sokağa atmak
istiyorlar.

Tabii ÖRGÜTLÜ OLMAZ-
SAK!

Gecekondularımızı
savunmak için, sokağa
atılmamak için
DİRENECEĞİZ!

Neden sadece bizlerin, yoksulla-
rın evleri yıkılıyor? Neden sadece İki-
telli, Ayazma, Fatih, Balat, Tarlabaşı,
Sarıyer’in yoksul mahalleleri, Küçü-
karmutlu, Okmeydanı, Nurtepe, Pen-
dik, Kartal ve onlarca mahallenin, il-
çenin, yoksul halkın gecekonduları yı-
kılıyor?

Arazileri işgal ederek, yasadışı
yapılan ve asalaklara sunulan onlar-
ca site ve villalar için neden yıkım ka-
rarları verilmez?

Neden Acarkent’i yıkamadılar,
yıkmadılar bugüne kadar?

Bugüne kadar siz hiç, bir zengin
mahallesinin, zenginlerin villaları-
nın yıkıldığını gördünüz mü? 

İstanbul’un “akciğerleri” dedik-
leri ormanlık alanları yağmalayıp
villa yapan asalaklara dokunulmaz-
ken, yıkım için yine yoksulların ma-
halleleri, evleri seçildi.

Onlar için yasalar çıkararak, kaçak
villaları, gökdelenleri, lüks siteleri ya-
sal hale getiriyorlar. Yoksul halk için
ise yıkım kararları çıkarıyorlar. Hem
de bir çırpıda 1 milyon evi yıkmak
için.

Kısacası milyonlarcamızı sokağa
atıyorlar. HÜSEYİN GANİ gibi aç-

lıktan ölmemizi, sokaklarda sürün-
memizi istiyorlar. Yoksul evlerimizi
yıkacak olanların bizlerin ne olaca-
ğımız umurunda değildir. 

En az 5 milyon yoksul halkı ka-
pının önüne koyacaklar. Nereye gi-
deceğimiz, ne yapacağımız soruları
karşısında onların “vicdanı”na ses-
lenemeyiz. Bilmeliyiz ki, yıkıcılarla
bu sorunu çözemeyiz. Onlar YIKIM
kararı alarak tavırlarını netleştirdiler. 

Onlar az, biz çokuz. Milyonlarız!
O halde bireysel çözümleri, bireysel
kurtuluşu bir kenara bırakarak, mil-
yonların büyük DİRENİŞİNE ha-
zırlayacağız kendimizi. Kurtuluşu-
muzun yolu tektir. O da sokağa atıl-
mak istenmiyorsak DİRENME-
MİZ’dir.

Yıkıcıların hiçbirinin sözlerine
inanmamalı, kanmamalıyız. Onların
tutumu nettir. Evlerimizi, türlü hile-
ler kullanarak, yıkmayı deneyecek-
lerdir. 

Çocuklarımız için, evimiz için, so-
kağa atılmamak için DİRENMELİ-
YİZ. Ancak örgütlenir ve direnirsek,
bizi sokağa atmalarının önünü kesebilir,
bu büyük saldırıyı Türkü, Kürdü, Lazı,
Çerkesi, Arabı ile tüm yoksullar ola-
rak hep birlikte püskürtebiliriz.

Bu konuda kendi gücümüze, yok-
sulların örgütlü gücüne güvenmeliyiz.
Örgütlendiğimizde, yoksul gecekon-
dularımız için, sokağa atılmamak
için direndiğimizde karşımıza hiçbir
güç çıkamaz. Aksi halde, Suluku-
le’nin, Küçükbakkalköy’ün, Dik-
men’in yoksul halkı gibi sokağa atı-
lırız.

DİRENİŞİMİZ kendimiz, çocuk-
larımız, ailemiz, komşularımız, ma-
hallemiz, geleceğimiz içindir.

Sokağa atılmamak için 
DİRENMELİYİZ!
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Küçük burjuvazi, mülkiyetçil-
iğinin ve ben merkezciliğinin kaçınıl-
maz sonuçlarından biri olarak; tari-
hi hep kendisiyle başlatır. Ken-
disinin içinde olmadığı mücadeleleri,
direnişleri yok sayar... Veya o
direnişler tarihe mal olmuşsa, aradan
yeterince(!) zaman geçtikten, kendi-
lerinin o direnişlere katılmadıkları un-
utulduktan sonra; o direnişleri sanki
kendileri de içindeymişler, hep savun-
muşlar gibi sahiplenmeye kalkarlar.
Her iki durumda da tarih karşısında-
ki tavırları, nesnel, bilimsel ve açık
değildir. 

Kayıplarla ilgili mücadelede, özel-
likle ESP’nin yıllardır kullandığı bir
çarpıtma var: Bu çarpıtma kayıplara
karşı mücadeleyi, 1995 Mart’ında
Hasan Ocak’ın kaçırılıp kaybedilmek
istenmesine karşı eylemlerle başlatıy-
or.

ESP’nin anlattığı tarihe
bakarsanız, kayıplara karşı mücadele
o zaman başlamış, kayıplar konusu o
zaman tüm kesimlere “maledilmiş”,
“gündemleştirilmiş”tir. 

ESP’lilerin bu söylemleri zaman
zaman solun tarihinden, mücadele tar-
ihinden habersiz kesimler tarafından
da tekrarlanıyor. 

Peki ESP, Hasan Ocak’ın ka-
tledildiği 1995 yılına gelinceye kadar
kayıplarla ilgili silahlı, silahsız, birçok
eylem yapıldığını, aylar süren kam-
panyalar sürdürüldüğünü bilmiyor
mu?  

Kuşku yok ki çok iyi biliyor.
Hatta onların bazılarında şu veya
bu şekilde yer de almışlardır. Peki
böyle olduğu halde neden yok
sayıyor? Neden tarihi böyle
çarpıtıyor? 

Cevabı, grupçulukta ve reka-
betçiliktedir. ESP, tarihi çarpıt-
madan kendini “öncü” ilan ede-
meyecektir çünkü.  

Tarihsizlik, köksüzlüktür!
Hatırlanacaktır, Orhan Pamuk

2006 yılında şöyle bir demeç vermişti: 

“30 bin Kürt, 1 milyon Ermeni
öldürüldü. Kimse bunu söylemeye
cesaret edemiyor, ben ediyorum.”

Orhan Pamuk’a göre tarih ken-
disiyle başlıyordu. İnsanların, de-
vrimcilerin, yurtseverlerin, o gerçek-
leri dile getirmek için onlarca yıldır
yaptıkları eylemler, ödedikleri be-
deller, Pamuk’un umurunda değildi. 

Küçük burjuva aydın asla bilim-
sel değildir, nesnel değildir.  Sınıf mü-
cadelesine inanmayan, kendini onun
bir parçası gibi görmeyen bir küçük
burjuva aydın için bu düşünüş ve
davranış tarzı normal olabilir; ancak
devrimci olma iddiasındaki bir siyasi
hareket için, Marksist-Leninist,
komünist olma iddiasındaki bir güç
için, bu normal görülemez.  

ESP, aynı şeyi, kadınlara yönelik
mücadele ve örgütlenme konusunda
da yapmıştır. Türkiye solunun
1960’ların sonundan bu yana bu
konuda yaptığı, yarattığı her şeyi bir
yana atmış, tarihi EKD’den başlat-
maktadır. ‘80 öncesi, ‘80 sonrası tüm
kadın derneklerini, çeşitli alanlarda-
ki kadınlar içinde gerçekleştirilen
tüm mücadeleleri, devrimci kadınların
devrim mücadelesi içinde yarattıkları
tüm direnişleri, gelenekleri, değerleri
yok saymaktadır. EKD'nin tarihi bel-
lidir. EKD, kadınların mücadele ve

örgütlenmesinde kendini adeta “mi-
lat” saymaktadır. Tarihi hep ken-
disiyle başlatanların aslında tarih
bilinci yoktur. ESP’nin kayıplar
konusundaki yöntemi de onun bir tar-
ih bilincine sahip olmadığını gös-
teriyor zaten. Oysa tarihsizlik, kök-
süzlüktür.

Tarih bilincine sahip olanlar, halk-
ların tarihlerinde var olanları kendi
öncülüğüne bir “tehdit”, bir “engel”
olarak görmez. Tam tersine onları ken-
di tarihinin bir parçası sayar. ESP,
Haklıyız Kazanacağız’daki şu başlığın
anlamını görmeye çalışmalıdır
örneğin: “1920’lerden Günümüze
Türkiye Solu Olumluluk Ve Olumsu-
zluklarıyla BİZİMDİR.”

Veya Mahir’in şu sözleri de ESP
ve tarihe aynı şekilde yaklaşanlar
için öğreticidir: “Biz, Tür ki ye’de ki
Mark sist ha re ke tin ta ri hi ne so nu na
ka dar say gı lı yız. Ve onun bir de va mı
ola rak ken di mi zi gör mek te yiz.”

Kısa bir tarih hatırlatması
Kayıplar, Türkiye solunun gün-

demine cuntayla birlikte girmiştir.
1980’lerin başlarında Hayrettin
Eren’le, Hüseyin Morsümbül’le
başlayan gözaltında kaybetmeler,
1990’lı yıllardan itibaren yoğunlaştı.
1990’lara kadar kayıpların sayısı 15
civarında sınırlı iken, 1990’larda sayı
kısa sürede yüzlerle ifade edilir hale
geldi. 

1991-96 arası, kayıpların en
yoğun olduğu yıllardır. Ve bütün
bu yıllar, kayıplara karşı mü-
cadelelerle doludur. 

Tarihi kendileriyle başlatanlar
için kısa kısa hatırlatmalarda bu-
lunmak istiyoruz. (ESP’nin tarihi
kendisiyle başlatmasındaki çarpıt-
mayı göstermek için 1995’e kadar
olan dönemden tarihler hatırlattık.
Kayıplara karşı mücadele elbette
bu dönemden sonra da sürdü.) 

Gerçekleri yok sayarak 
kendinize tarih yaratamazsınız!

31 Ekim 1992
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12-26 Ha zi ran 1988- TA YAD, ha -
pis ha ne ler de di re ne rek şe hit olan lar,
idam seh pa la rın da ölüm süz le şen ler,
iş ken ce de kat le di len ler, gö zal tın da
kay bedilenler için “Di re niş Şe hit le -
ri ni An ma Gün le ri” dü zen le di. 

9 Aralık 1991- ÖZGÜR-DER’li
aileler, devrimci mücadelede avukat-
lar, memurlar, sanatçıların, TÖDEF'li
öğrencilerin katılımıyla Bakırköy’de
kayıpları protesto ettiler. 

Ocak 1992; TA YAD'lı lar, kat le di -
len, kay be di len ev lat la rı nın ka til le ri -
nin bu lu nup yar gı lan ma sı için; Ba kır -
köy Öz gür lük Mey da nı’n da, Ada let
Ba kan lı ğı önün de, ka yıp la rın, in faz -
lar da kat le di len le rin re sim le ri ni taşıy-
arak bir gösteri yaptılar. İs tan bul Ad -
li yesi önün de yaptıkları gösteride de
ka til le rin yar gın lan ma sı nı is tediler.

Kasım 1992: "Kayıp" aileleri ve
ÖZGÜR-DER'liler düzenledikleri
basın toplantısıyla 2 Kasım'da Eminö-
nü HEP binasında açlık grevine baş-
ladılar... Avukatlar ve kayıp aileleri 3
Kasım'da Sultanahmet Adliyesi'nde
yaptıkları basın toplantısında ikti-
darın karşısına yeni tanıklar ve kanıt-

lar çıkardılar.... Kayıp aileleri açlık
grevini Ankara'ya taşıdılar.

7 Kasım’da Başbakan Demirel
kayıp aileleriyle görüşmek zorunda
kaldı. Demirel ailelere tarihe geçen şu
cevabı verdi: "Ne yapayım, cebimdemi
ki çıkarıp vereyim. Hukuk devletinde
hiç kimse durduk yerde kaybedilmez,
öldürülmez.”

Ka yıp ai le le ri 12 Ka sım'da da
Baş ba kan lık önün de bir gös te ri ya pa -
rak, ka na doy ma yan halk düş man la -
rı na “kan is ti yor sa nız iş te kan” di -
ye rek el le rin de ki kan şi şe le ri ni Baş -
ba kan lık önün de kır dı lar. 

Ey lül 1993 - Ka yıp Ai le le ri An -
ka ra'da... Ka yıp ai le le ri Er do ğan
Şa kar ve akı be ti açık lan ma yan di ğer

ka yıp la rın he sa bı nı sor mak
için İs tan bul'da aç lık gre vi ne
baş la dı lar ve ÖZ GÜR-DER'li
şe hit ve tut sak ai le le ri nin de ka -
tıl dı ğı bir he yet le An ka ra'ya git -
ti ler.

10 Ni san 1995 - İç le rin de
Tİ YAD'lı la rın da bu lun du ğu
ka yıp ai le le ri, İs tan bul'da gö -
zal tı na alı nan ve kay be dil me -

ye ça lı şı lan Ha san Ocak ve da ha ön -
ce kay be di len ler için An ka ra'ya git -
ti ler. Ai le ler dö nü şüm lü ola rak aç lık
gre vi ne baş la dı lar.

Haziran 1995 - DHKC, “300 İn -
sa nı mız Ne re de?” şi a rıy la si lah lı-si -
lah sız birçok ey lem ger çek leş ti rdiği
bir kampanya sürdürdü. 

Tem muz 1995- Devrimci hareket,
kayıplarla ilgili “Ka yıp la rı Bu la ca ğız,
Ka til le ri Yar gı la ya ca ğız” kampanyası
gerçekleştirdi. 

13 Tem muz'da Yeni Demokrasi
Hareketi binası, 14 Tem muz'da Ga-
lata kulesi, gö zal tın da kay be di len le -
rin bu lun ma sı talebiyle Cepheliler tar-
afından iş gal edildi. 

İşte tarih bunları söylüyor.

7 Kasım 1992
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Uzun bir
süredir dokunul-
maz gözüyle
bakılan burjuva
basının “demir-

başları” da birer ikişer çalıştıkları
burjuva basından aşağılanarak, onur-
suz bir biçimde kovuluyorlar.

Kovulma sırası bu kez Yeni Şafak
Gazetesi’nin kiralık kalemi Fehmi
Koru’ya geldi. Ne Albayraklar için
kendini kalkan etmesi, ne AKP’ye toz
kondurmaması, ne de yıllardır yaptığı
halk düşmanlığı yüzsüzce kovul-
masına engel olamadı.

Yeni Şafak’ta 13 yıldır kalemini
halk düşmanlığı için kullanan Fehmi
Koru’nun gazetedeki künyeden adı
çıkartılıyor, kredi kartlarındaki hesabı

donduruluyor. Albayraklar, 13 yıldır
kendilerine uşaklık eden bir işbir-
likçiye “niye atıldığına” dair tek
bir kelime dahi söylemiyorlar.

Bundan kısa bir süre önce de
Doğan Holding, 26 yıldır kalemini
halk düşmanlığı için kullanan, Doğan
Holding’in çıkarları için her tür pis işe
ortak olan başyazarları Oktay Ekşi’yi
26 yıllık uşaklığına bakmaksızın bir
çırpıda kapının önüne koydu.

Ayrıca bugüne kadar bu gazetel-
er, yüzlerce basın emekçisini işten at-
tılar. Hiçbiri haber bile olmadı.

Ha Hürriyet, ha Yeni Şafak!
Tümü, çıkarları sözkonusu oldu mu
aynı şeyi yapıyor. Hürriyet’i Doğan
Holding, Yeni Şafak’ı Albayraklar çı-
karıyor. Onlara kalırsa “çok farklı ku-

tuplarda”lar. Oysa ikisi de çıkarları
için iktidarlara yanaşıyor, yalakalık-
ta yarışıyorlar. Kendi politikalarına
ters düşenleri bir çırpıda kulağından
tutup atıyorlar. 

Burjuva basında hiçbir burjuva
yazarın özgürlüğü yoktur. Hepsi pa-
tronunu gözetmek zorundadırlar.
Tersini iddia eden yalan söylüyordur. 

Burjuvazinin gazetelerinde yazan
“ilerici yazarlar” da o çemberin
içindedirler. Her satırlarını tartmak
zorundadırlar. Tersi kapı önüne konul-
maktır. Burjuvazinin gözünde parasıy-
la çalıştırdığı hiç kimsenin bir değeri
yoktur.

Burjuva gazetelerin köşe yazarları
medya patronlarının paralı uşakları
haline gelmişlerdir. 

İşte oligarşinin “hür medya”sı !
Fehmi Koru da kovuldu

Yürüyüş
2 Ocak
2011
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Dev-Genç’lilerin canları pa-
hasına  sürdürdüğü mücadele
her, yerde karşınıza çıkacak!

AKP yalakalığında sınır tanımayan bir
gazete: Sabah...  AKP’ye yaranabilmek
için defalarca devrimciler üzerinden kar-
alama kampanyaları yürüten karşı-de-
vrimci bir gazete: Sabah.

Sabah gazetesi yazarlarından ve AKP
yalakalığını bir kez daha kanıtlayan
Emre Aköz, Sabah gazetesinin 16 Aralık
tarihli sayısında   “ ODTÜ’ lü sosyalist-
lere yakışan oyun; uzun eşek” başlıklı
bir yazı yazmış. 

Yazının devamında; üniversitelerde
seminerlere katılan bakan, başbakan,
milletvekilleri, büyük tekellerin yöneti-
cilerini ya da bizzat asalak patronları pro-
testo eden öğrencilere haddini aşan şey-
ler söylüyor.

Emre Aköz öğrencilere yönelik ola-
rak şöyle diyor:  “... onların bugünkü de-
vletten taleplerde bulunmalarını engelle-
miyor.  Mesela, yüzleri hiç kızarmadan,
‘parasız eğitim’ istiyor ve bunu bir ‘hak’
olarak görüyorlar. (...)

Ancak hiç para vermeyecekler! Özet-
le ‘Başkaları bize baksın’ mantığı... Ma-
liyetler başkalarının cebinden çıkacak. Oh
ne ala memleket! İdeolojiyle maskelen-
miş bir utanmazlık hali değil mi bu?”

Emre Aköz yazısında, parasız eğitim
isteyen gençlikle kendince alay etmekte,
canları pahasına parasız eğitim için mü-
cadeleyi  sürdüren gençliği aşağılamak-
tadır.

Milliyet gazetesinin 21 Aralık 1991
günkü nüshasında röportajı bulunan  Nes-
lihan Uslu, Soner Gül, Kazım Gülbağ
isimli Dev-Gençliler’in yoldaşları olarak
ve onların mücadelesini bugün sürdüren
Dev-Gençliler olarak Emre Aköz’e pa-
rasız eğitim mücadelesi veren, katledile-
rek, kaybedilerek, ölüm oruçlarında
ölümsüzleşen Dev-Gençliler’i anlatmak
istedik. 

Neslihan Uslu, Seferihisar yakınların-

da elleri ve bacakları kırılarak 3 yoldaşı
ile birlikte teknenin batırılması sonucu
katledilmiştir.

Soner Gül gözaltına alınmış kaybe-
dilmiştir. Kazım Gülbağ 19-22 Aralık
katliamını protesto etmek için feda eyle-
mi gerçekleştirmiştir. 

Sadece 3 Dev-Genç’li değildir
ölümsüzleşenler!

Birtan Altunbaş; Hacettepe Üniver-
sitesi öğrencisidir.1991’de Ankara’da
gözaltında işkenceyle katledildi. Katille-
ri cezalandırılmadı. Seher Şahin; Mimar
Sinan Üniversitesi öğrencisidir.1991
yılında polisler tarafından okulun üçüncü
katından aşağı atılarak katledildi.

Ekrem Akın Savaş; İstanbul Edebiy-
at Fakültesi’nde okuyan bir Dev-Genç’-
liydi. 92 yılında polis tarafından katledil-
di.

Hüsamettin Yaman; Soner Gül’le
birlikte gözaltına alındılar ve kaybedildi-
ler.

Ayhan Efeoğlu; Yıldız Teknik öğren-
cisidir. Gözaltında kaybedildi.

Şengül Yıldıran ve Uğur Yaşar
Kılıç; 1993’te İstanbul’da katledildiler.

Erol Yalçın; 1993’te Hasköy’de kat-
ledildi.

Güner Şar; ‘94 yılında katledilmeden
önce üniversite öğrencisi olarak baş-
lamıştı mücadeleye.

İsmail Bahçeci; Marmara Üniversi-
tesi öğrencisidir. Gözaltında kaybedildi.

Reyhan Havva İpek; Dicle Üniver-
sitesi öğrencisidir. Diyarbakırda katledil-
di. Hüseyin Deniz; Dicle Üniversitesi
Öğrencisiydi. 1995’te Selim Yeşilova,
Refik Horoz’la birlikte  polis tarafından
katledildiler.

Canan ve Zehra Kulaksız; İki kız
kardeş, Üniversite öğrencisiydiler. Okul-
larında akademik-demokratik mücadele
yürütürken, F Tiplerinde devrimcilere uy-
gulanan tecrite karşı ölüm orucunda şe-
hit düştüler.

Gençlik Federasyonu’ndan

Gençliğin mücadelesini değerlendirmek 
burjuvazinin  kalemşörlerinin işi değildir!

Torba Yasa Tasarısı'na eklenen
bir düzenleme ile 12 Eylül 1980
ve sonrasında ne sebeple olursa
olsun atılan ve ayrılanlara geri
dönme imkânı getiriliyor. Ancak
geri dönenler 'yüksek harç' ödey-
ecekler. YÖK Kanunu’nda yapı-
lan bir değişiklik ile bundan
sonra her ne sebeple olursa ol-
sun üniversitelerden "atılma"
kaldırılıyor. Af sistemini taşıy-
an bu uygulama bir kereye mah-
sus yapılacak ve öğrencilerin
kendi isteği dışında üniversite-
ler ile ilişiği kesilemeyecek.

Sene başından bu yana geç ge-
len otobüslerden yakınan Anka-
ra Üniversitesi Gölbaşı Yaban-
cı Diller Yüksel Okulu öğrenci-
leri 17 Aralık’ta soğukta bir
saat otobüs bekleyince EGO
kartı basmama kararı aldılar.
Otobüs geldiğinde EGO kartı
basmayan öğrenciler otobüsle
karakola götürüldüler. Öğrenci-
ler polislerin tehditine rağmen
EGO kartı basmayınca gözaltı
ile tehdit edildiler. Tehditlerden
bir sonuç alamayan polis otobü-
sü hattına geri yolladı. 

Ülkemizde Gençlik

Marmara Üniversitesi Nişan-
taşı Kampüsü öğrencileri 24
Aralıkta faşistlerin saldırıları
üniversite yönetimini protes-
to etmek için İHD İstanbul Şu-
besi'nde basın toplantısı dü-
zenlediler. Nişantaşı Kampü-
sü’nde okuyan öğrenciler,  fa-
şistlerin saldırıları karşısında
önlem almayan ve işlem yap-
mayan üniversite yönetimini
teşhir etti.

Faşist Saldırılar
Protesto Edildi
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Ülkemizde Gençlik

Yıllardır ülkemizde üniversitelerde
ellerimizden alınan haklarımız için aka-
demik-demokratik mücadele verilmek-
tedir. Bu yeri gelir, ücretsiz ulaşım ta-
lebiyle yapılan bir kampanya, yeri ge-
lir eğitimin parasız olması için düzen-
lenen bir kampanya veya okullardaki po-
lis işgaline karşı bir eylem olur. Bu kam-
panyalar için ve en genel anlamda da
gençliğin akademik-demokratik hak-
ları için mücadele verenler de devrim-
ci, vatansever öğrencilerdir. Tahmin
edileceği gibi, en çok bedel ödeyenler
de onlardır. 

Çünkü, üniversitelerde haklar için
mücadele etmek, şehitlerine sahip çık-
mak, adalet, özgürlük demek, gençlik
içinde dayanışmak, soruşturmalarda
karşımıza bir suç gibi çıkar. Okul yö-
netimleri her vesileyle öğrencileri yar-
gılayıp cezalandırmak isterler. Çoğu
bir rektörden, dekandan çok, bir hapis-
hane müdürü, bir polis şefi gibi davra-
nır ve de öyle düşünür.  Bu tip rektör-
lüğün nasıl bir şey olduğunun en somut

ve çarpıcı örneklerinden biri, geçen haf-
ta herkesin televizyonlarda gördüğü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr Mehmet Pakdemir-
li’dir. 

23 Aralık günkü haberlerde Celal
Bayar Üniversitesi’ne Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç gel-
diğinde öğrencilerin Bülent Arınç’ı pro-
testo etmesini engellemek için, Rektör
Mehmet Pakdemirli, öğrencileri okul-
dan atmakla tehdit edip üniversitenin
kendisine ait olduğunu belirtiyordu.
Rektör Pakdemirli, Bülent Arınç’ı üni-
versitelerinde ağırlamaktan “şeref duy-
duğunu” söyleyerek “Üniversiteler ya-
rışında öne geçmek istiyoruz” dedi. 

Bu arada ziyaret öncesinde rektörlük
binası arkasındaki erkek öğrenci yur-
dunda kalan öğrenciler AKP’yi protes-
to etmek isteyince, rektörle öğrenciler
arasında sözlü tartışma yaşandı. Rektör
Mehmet Pakdemirli öğrencilerle tartı-
şırken bakın ne diyordu: “Siyasi slogan
atarsanız kimliklerinizi toplarım. Üni-
versiteden atarım hepinizi. Hemen da-

ğılıyorsunuz. Burası benim ve hepinizin
ünivesitesi. Burada slogan atamazsınız.
Eğer atarsanız emniyet görevlileri kim-
liklerinizi toplayacak.”

Nitekim, daha sonra da öğrenciler
polis tarafından rektörlük binasının
önünden uzaklaştırıldı. 

Rektörün bir çarpıcı cümlesi de şuy-
du: “Cumhuriyet savunulacaksa, biz
savunuruz, size ne oluyor?”

Rektör Pakdemirli tek  örnek değil-
dir. Bunun gibi sayısız örnek vardır ül-
kemizde.

Öyle bir ülke düşünün ki, o ülkenin
üniversitelerinde rektör karşısındaki
öğrenciyi ilkokul öğrencisi gibi azarla-
sın; kimliğini almakla, okuldan atmak-
la tehdit etsin. İşte bu ülke asıl bizlerin,
halkın yönetmesi gereken ülke. Ve işte
biz yönetmeyelim diye,  bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm mücadelesi veren
öğrencileri gördüklerinde ya gözaltına
alırlar, ya okuldan atarlar, bu da yet-
mezse tutuklatırlar. Ferhat TÜZER ve
Berna YILMAZ’da olduğu gibi...

Gündeminden

2 Ocak - 9 Ocak

2 Ocak 1994: Gazian-
tep Şehit Şahin Lisesi’nde,
idare-polis işbirliğini pro-
testo için DLMK’lı öğ-
renciler tarafından ders
boykotu yapıldı.

9 Ocak 1994: 

Afyon’da TÖDEF’li
öğrenciler, hapishanelerde
açlık grevinde bulunan
tutsaklara destek olmak,
Grup Yorum için çıkartılan
tutuklama kararını protes-
to etmek için SHP İl Bi-
nası’nı işgal ettiler. 3.5
saat süren işgal 114 TÖ-

DEF’linin gözal-
tına almasıyla son
buldu.

9 Ocak 1997: Ma-
latya da polis-idare işbir-
liği altında yapılan ara-
maların dershanelerde de
yapılması üzerine,
DLMK’lı öğrenciler Ma-
latya Ekin Dershanesi
önünde basın açıklaması
yaparak, “İşkenceci poli-
si okullarımızda istemi-
yoruz.” dediler.

5 Ocak 1994: 

Daha önce gözaltında
kaybedilen Dev-Genç’li
Ayhan Efeoğlu’nun yine
Dev-Genç’li ağabeyi Ali
Efeoğlu da gözaltına alı-
narak kaybedildi.

gençliğin 
tarihinden

ÜNİVERSİTELER SANKİ ONLARIN
BABALARININ ÇİFTLİĞİ

Gençlik Fe-
derasyonu üyele-
ri 25 Aralık saat
12.00’de Haliç
Karakolu önün-
de göz altına alı-
nan arkadaşlarına
yapılan işkence,
baskı ve terörü
protesto ettiler.
“Faşist Saldırılar, Gö-
zaltılar, Baskılar Bizi
Yıldıramaz GENÇLİK
FEDERASYONU” im-
zalı   pankartı açan Genç-
lik Federasyonu üyeleri,
arkadaşlarına  gözaltında
yapılan işkenceyi basına
ve halka anlattı. 

21 kişinin katıldığı ey-

lemde “Baskılar Bizi

Yıldıramaz, İşkence Yap-

mak Şerefsizliktir, Kah-

rolsun Faşizm Yaşasın

Mücadelemiz, Yaşasın

DEV-GENÇ Yaşasın

DEV-GENÇ’LİLER” slo-

ganları atılarak bitirildi. 

Gençliğin
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Gençlik Federasyonu’nun başlat-
tığı “Parasız Eğitim İstiyoruz Alaca-
ğız” kampanyası sürüyor.  

İstanbul: “Parasız, Bilimsel, De-
mokratik Liseler İstiyoruz Alaca-

ğız!” diyen Liseli Gençlik 23- 24 Ara-
lık tarihlerinde Okmeydanı semtinin
çeşitli bölgelerinde kuşlama, bildiri
dağıtımı ve afişleme yaptı. İki gün içe-
risinde toplamda 3 saat süren çalışma
sırasında 250 bildiri, 3000 kuş, 265
afişleme yapıldı. 

***

27 Aralık günü Taksim’de Genç-
lik Federasyonu üyesi öğrenciler,
imza masası açtılar. “Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız” yazan, Gençlik
Federasyonu imzalı pankartın önün-
de halka bildiriler dağıtarak imza
toplayan Dev-Genç’liler konuşma-
larla, sloganlarla neden parasız eğitim
istediklerini, anlattılar.

***

27 Aralık günü Liseli Gençlik
“Parasız, Bilimsel, Demokratik Li-
seler İstiyoruz Alacağız!” kampanyası
çerçevesinde Okmeydanı Sibel Yal-
çın Parkı’nda çadır kurdular.

Anadolu Kahvesi’ne kadar yürü-
yen Liseli Gençlik, taleplerin yazılı ol-
duğu pankart açtılar. Üzerinde Lise-
li Dev-Genç şehidi İrfan Ağdaş’ın res-
minin olduğu pankartın da açıldığı ey-

lemde, “Parasız, Bilimsel, Demo-
kratik Liseler İstiyoruz Alacağız!”,
“Halk İçin Bilim Halk İçin Eğitim”,
“Yaşasın Demokratik Lise Mücade-
lemiz”, “Öğrenciyiz Haklıyız Kaza-
nacağız”,  sloganları atıldı.

Eylemde, Nilay Keten tarafından
yapılan açıklamada, AKP iktidarı ta-
rafından en temel haklarının gasp edil-
diği, okulların F tipi hapishanelere
çevriliğin söyledi. Liseli Gençlik’in
çadırı bir hafta açık kalacak. 

Çanakkale: 29 Aralık günü Çanak-
kale Gençlik Derneği Girişim Öğ-
rencileri Kordon’da ve Demircioğlu
Caddesi’nde parasız eğitim imzası
topladılar. 2 saat sürede 60 imza top-
landı.

Ankara: 26 Aralık günü Ankara

Yüksel Caddesi’nde Gençlik Fede-
rasyonu üyesi öğrenciler tarafından
“Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız”
kampanyası kapsamında imza masa-
sı açıldı.

Halka parasız eğitimin bir hak ol-
duğunun anlatıldığı masada iki saat
içerisinde 185 imza toplandı.

Kampanya çalışmaları aynı za-
manda Hacettepe Üniversitesi Bey-
tepe Kampüsü’nde de devam ediyor.
23 Aralık günü açılan masada 85 imza

toplandı. 

Adana: Çakmak Caddesi Kültür So-

kak’ta 25 Aralık günü, Gençlik Fe-
derasyon’lu öğrenciler yaptıkları ey-
lem ile “Parasız Eğitim istiyoruz
Alacağız!” kampanyasına tekrar baş-
ladıklarını duyurdular. 20 kişinin ka-
tıldığı eylemde, “Parasız Eğitim İs-
tiyoruz Alacağız, Halk İçin Bilim
Halk İçin Eğitim, Öğrenciyiz Haklı-
yız Kazanacağız, Parasız Eğitim İs-
temek Suç Değildir, Yaşasın Dev
Genç Yaşasın Dev Gençliler” slo-
ganları atıldı. 

Ülkemizde Gençlik

Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız

2 Ocak
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, 30 Kasım’da mahke-
meye başvurarak 1 yıl boyunca ‘Önleme araması’ adı al-
tında izin almaksızın arama yapmak için izin istedi. Başvu-
rudan bir gün sonra talebi değerlendiren İstanbul 1. Sulh
Ceza Mahkemesi polise gerekli izni verdi. 

Karara göre polis bir yıl boyunca İstanbul Üniversitesi
ve çevresinde istediği zaman izin almaksızın öğrencilerin
çantalarını, ders ve sınav notlarını, üzerinde bulunan özel
eşyalarını arayabilecek. Polisin arama yapabileceği yer-
ler sadece fakültelerle de sınırlı değil. Fakülte önleri ve
civarında da keyfi bir şekilde istediği bir kişiyi durdurup
arayabilecek.

Bu neyin korkusu? AKP, bu tür “önlemler”le neyin ön-
lemini almaya çalışıyor?

Herşeyden önce AKP, üniversite öğrencilerini ne
olarak görüyor?

AKP, kendi polisine sınırsız keyfiyet ve terör hakkı
tanıyor. Bununu anlamı şudur;  Birincisi, AKP kendisi
gibi düşünmeyen gençliği düşman olarak görmektedir. İk-
incisi, AKP’nin gençlikten korkusu.

AKP, halkın her kesimini polis terörüyle sindirmeye
çalıştığı gibi, üniversite gençliğini de terörle sindirmek
istiyor. 

AKP, baskı ve terörünü ne kadar artırırsa artırsın
üniversite gençliğini sindirmeyi başaramayacak.  

Sarıyer Behçet Kemal
Çağlar Lisesi’nde öğren-
ciler 27 Aralık günü kan-
tin fiyatlarının düşürül-
mesi için boykot başlattı-
lar. Kantinden yemek al-
mayan öğrenciler, getirdi-
kleri simitleri dağıtmaya
çalışınca okul yöneticile-

rinin ve kantin işlet-
mecilerinin saldırısı-
na maruz kaldılar. Fur-
kan ve Mazlum isimli
iki öğrenci darp edile-
rek polis tarafından
gözaltına alındı. Okul
çıkışında gözaltına alı-
nan arkadaşlarına des-
tek olmak amacıyla
diğer öğrenciler de
“Katil Polis Liseler-

den Defol” sloganları ve
alkışlarla Hisar Çocuk
Şube Amirliği’ne yürüdü-
ler.

Öğrenciler gözaltına
alınan arkadaşlarını şube-
den aldıktan sonra boy-
kotlarının devam ede-
ceğini açıkladılar.

Erzincan polis işbirlikçi
yaratma pişinde

Polis, Erzincan Gençlik Derneği üyeleri ve der-

neğe gelip giden insanlar üzerinde baskı ve tehditle

muhbir yaratmaya çalışıyor. Sefa adlı kişiyi, iş yerine

gidip, “Mahkemen var gelmen lazım” diyerek

gözaltına alan polis, ardından işbirlikçilik teklif etti.

Erzincan Gençlik Derneği yaptığı yazılı açıklama ile

işbirlikçilik teklif etmenin şerefsizlik olduğunu söyle-

di. 

Erzincan’da Yine
Olağanüstühal

Erzincan’da valilik tarafından 23 Aralık ve 24

Aralık günleri kent hoparlörlerinden, “Açık alanlarda

basın açıklaması, imza kampanyası, stant açma ve

benzer adlar altında yapılacak tüm toplantılar 23

Aralık 2010-06 Ocak 2011 tarihleri arasında yasak-

landığı’ söylendi. Erzincan Gençlik Derneği yaptığı

yazılı açıklama ile alanların bu kadar sıkça yasaklan-

arak insanların kendini ifade etme hakları elinden

alındığını belirtti.

İstanbul Üniversitesinde 1 yıl 
boyunca polise arama izni

AKP’nin 
GENÇLİKTEN 
Korkusudur

Ülkemizde Gençlik

Behçet Kemal Çağlar
Lisesi’nde Boykot
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İllerden Aşure Dağıtımı
Elazığ: 26 Aralık günü

Halk Cepheliler Elazığ’ın
Yıldızbağları semtinde  ma-
halle halkıyla birlikte aşure
yaptılar. Ardından kapı kapı
dolaşarak aşure dağıtan Halk
Cepheliler Yürüyüş Dergisi’ne
yapılan baskını da halka anlat-
tılar.

Dersim: Halk Cepheliler
26 Aralık tarihinde Dersim’in
Sanat Sokağı’nda aşure dağıt-
tılar. Halk Cepheliler halkın
geleneklerinin, kültürünün ko-
runması gerektiğini vurguladı-
lar. 

Bursa: 26 Aralık günü
Gemlik’te Yunus Emre Parkı’n-
da Halk Cepheliler aşure yapıp
dağıttılar. Devrimci Alevi Ko-
mitesi’nin pankartının asıldığı
aşurede Kerbela’dan bugüne
yaşanan katliamların resimle-
rinin asılmasının yanısıra,
Yürüyüş Dergisi’nin de ol-

duğu bir stand açıldı. 

Ankara: 26 Aralık’ta An-
kara Altındağ semtinde bulunan
Hüseyingazi Kültür ve Araştır-
ma Derneği'nde aşure yapıldı.
Mahallede sürdürülen bir haf-
talık çalışmada, afişleme ve
bildiri dağıtımıyla etkinliğin
duyurusu yapıldı.Bir hafta bo-
yunca duyurusu yapılan aşure-
nin açılış konuşmasında; birlik

ve beraberlik vurgusu yapıldı. Deyiş ve türkülele devam
eden aşureye 65 kişi katıldı.

Malatya: Halk Cephesi
tarafından Çavuşoğlu mahal-
lesinde 26 Ekim günü aşure
yapıldı. Halkın ilgisi ve des-
teğiyle yapılan aşureyi Halk
Cepheliler önlüklerini giyerek
mahalle halkına ve esnafına
dağıttılar.

“Günde üç saat
havalandırma hakkıyla
aylardır tek tutuluyor”
Talat Şanlı (Kırıkkale F Tipi Hapishanesi, 14 Aralık
2010)

“Son haftalardaki önemli gelişmelerden biri de
hücre cezaları üzerine yaşandı. Ama bunlar olağan
disiplin kurulu cezaları değil. 

Birden fazla müebbet hapis cezası alanların müeb-
bet hapislerinin içtima edilmesi durumunda birini
değişebilen sürelerle hücrede yatacağına dair mahkeme
kararlarına dayanarak bu durumdakileri uzun süreli hücre
cezalarına tabi tutmaya çalışıyorlar. 

Ali Teke arakadaşımızın da bu şekilde üç yıl hücre
cezasına tabi tutulması söz konusu.  Ağırlaştırılmış müeb-
bet statüsüyle zaten günde üç saat havalandırma hakkıy-
la aylardır tek tutuluyor. Ceza olduğunda ise havalandırma
hakkı 1 saatle sınırlanacak ve klasik ceza satandart-
larındaki uygulamalar geçerli olacak; yani mektup,
telefon ziyaret yasağı ve TV gibi iletişim araçlarından
yoksun bırakma da eklenecek. 

Oysa yeni CİK'de bu koşullardaki hücre cezası
süresi azami 20 gün... işte bunu Ali Teke özelinde 3 yıl
uygulamak istiyorlar. 2 yıl, 6 ay vb... sürelerle aynı ceza-
ya tabi tutulmak istenen sayısı 20'ye yakın tutsak var.
Bu genel bir uygulama mıdır yoksa bura savcılarının
gayreti midir bilemiyoruz tabii. “

Halk Cepheliler Gülsuyu'nda
Yazılama Yaptı

İstanbul Maltepe Gülsuyu mahallesinde 23 Aralık
Çarşamba günü gecekondu duvarlarına tutuklanan de-
vrimcilerin serbest bırakılması için yazılama yapıldı. 

Duvarlara Halk Cephesi imzalı “DEVRİMCİ TUTS-
AKLAR ONURUMUZDUR!”, “HASAN GÜRBEY,
BARAN K.YILDIRIM, SONER BAKİİLKER SER-
BEST BIRAKILSIN!” yazılamaları yapıldı.

2 Ocak
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2010 yılının eylemlerinin en ka-
rakteristik özellikleri nelerdir deni-
lirse, en başta ısrar ve uzun süreli-
lik özelliklerini sayabiliriz. 

Mesela... Hasta tutsaklar için ey-
lemler, yıl boyunca sürdü. Tutuklu
TAYAD’lılar için yapılan eylemler, yı-
lın yarısından fazlasında devam etti...
Sergiler, bir konuyla, bir yerle, bir haf-
ta veya ayla sınırlı olmayıp, yılın ta-
mamına yayılan bir faaliyet türü ol-
dular. Tutuklanan 17 TAYAD’lıdan
8’inin zulmün elinden çekilip alın-
masından sonra da 9 TAYAD’lının
serbest bırakılması talebiyle eylemler
sürdürüldü. 

Yılın ilk yarısına damgasını vuran
Kızıldere’ye gidiş ve İnönü’de 55 bin
kişilik konserdi. 

Yılın ikinci yarısı da görkemli
adımlara tanık olmaya devam ede-
cekti... 

- 1 Tem muz: 1993 Si vas  katlia-
mının yıldönümünde İs tan bul Ka dı -
köy’de bir mi ting ya pıl dı ve 2 Tem -
muz’da Ma dı mak Ote li önün de ya-
pılacak an ma ya çağ rı  ya pıl dı. 

3 Tem muz: Ok mey da nı Si bel
Yal çın Di re niş Par kı’nda Halk Cep -
he si ta ra fın dan dü zen le ne n gecede Si -
vas şe hit le ri anıl dı.  

- 1-4 Tem muz: Av ru pa Sos yal
Fo ru mu, İs tan bul Maç ka Par kı'nda
toplandı. Halk Cep he si fo ru mu du yur -
mak için yaygın bildiri pankart ça-
lışmaları yaparken, Halk Cephesi
içindeki tüm kurumlar, ya pı lan se mi -
ner lere yoğun katılım sağladılar. 

-3-8 Temmuz: An ka ra, İs tan bul,
İz mir, Ma lat ya... 8 şe hir de 17 TA -
YAD’lının ser best bı ra kıl ma sı için
AKP binaları önünde eylemler ya-
pıldı. 

- 14 Temmuz: Mersin ve Hatay

Samandağ’da Kazanlı’da Evvel
Temmuz Festivali yapıldı. Mersin’de
Kazanlı-Der tarafından birincisi
düzenlenen festivalde, paneller, kon-
serler yapıldı. Hatay Samandağ’da
yapılan festivalde Grup Yorum’un
katılımıyla düzenlenen konsere 25
bin kişi katıldı. 

- 17 Temmuz: Tecrite Karşı
Mücadele Platformu, İstanbul
Galatasaray Lisesi önünde yaptığı
eylemle F Tipi hapishanelerdeki bas-
kıları protesto etti. 

- 17 Temmuz: Hatay Samandağ
Tekebaşı Beldesi’nde, Halk Cephesi
tarafından topraklarımızı geri alma-
nın hukuki yolları, örgütlenme ve di-
reniş konulu bir panel düzenlendi.

- 18 Temmuz: Grup Yorum,
Tokat'ın Almus ilçesi Filitze
(Durudere) Köyü'nün şenliklerine
katıldı ve Kızıldere’yi ziyaret etti.. 

- 20 Temmuz: İstanbul polisi
Okmeydanı'nı ablukaya alarak ma-
hallede korku ve tedirginlik yaratmaya
çalıştı. Cepheliler polise müdahale
ederek emekçilerin yaşadığı mahal-
lelerde “babalarının çiftliği” gibi do-

laşamayacaklarını gösterdiler. 

- 21 Temmuz - 5 Ağustos; 1
Mayıs 2010 Taksim Fotoğraf ser-
gisi: İstanbul Avcılar,  Esenler, 1
Mayıs, Gülensu mahallelerinde 1
Mayıs fotoğraf sergisi açıldı.

-22 Temmuz: Edirne linç dava-
sı... Lince uğrayan devrimci gençli-
ğin müdahil olduğu davaya devam
edildi.

-23 Temmuz: Hasta Tutsaklara
Özgürlük talebiyle İstanbul Taksim’de
yapılan eylemler bir yılını doldurdu. 

- 25 Temmuz: İstanbul Gülsu-
yu’nda yozlaşmaya karşı ikinci halk
pikniği yapıldı. 

- 29 Temmuz: Gençlik
Federasyonu'na bağlı öğrenciler
Paşabahçe Devlet Hastanesi'nin bah-
çesinde, işten atıldığı için oturma
eylemi yapan Türkan Albayrak' ı zi-
yaret ettiler.

- 31 Temmuz: İstanbul, Kartal’da
düzenlenen Kartal Festivali'nde dev-
rimci kurumlar ortak olarak
“Hapishanelerde tecrit ve hasta tut-
saklar” konulu bir panel düzenledi.

- Haziran, Temmuz, Ağustos ay-

Cephe’nin 
1 yılı

Temmuz- Aralık

TAYAD Onurumuzdur: TAYAD cunta yıllarından bugüne ödediği
bedellerle,  yarattığı değerlerle, fedakarlığıyla, mücadelesiyle onurumuzdur.
18 Haziran’da tutuklanan 17 TAYAD’lı için Halk Cephesi “Tutsak
TAYAD’lılara Özgürlük” kampanyası başlattı. Bu kampanya içinde başka
kampanyalar örgütlendi. Ülke sınırlarını aşan “TAYAD’lılara 1000 Mektup
1000 Kitap” kampanyası, İstanbul Galatasaray Lisesi önünde sürekli açık
olan imza masasından İstanbul’un birçok semtinde ve Anadolu’nun birçok
ilinde açılan imza masalarına,  her hafta AKP il binaları önünde yapılan
oturma eylemlerine kadar çok çeşitli ve sürekliliği olan eylemler yapıldı. 
Toplanan imzalar TAYAD’lı Aileler tarafından 18 Eylül’de İstanbul’dan
adım adım yürüyerek Ankara’ya götürüldü. Yürüyüş esnasında Düzce’den
Ankara’ya kadar polisin örgütlediği 5 ayrı noktada linç saldırılarına maruz
kaldılar. 
Yürütülen kampanyalar sonucunda faşizmin mahkemeleri 21 Temmuz’da 8
TAYAD’lıyı, 25 Ekim’de 5 TAYAD’lıyı, 26 Kasım’da İzmir’de tutuklu olan
iki TAYAD’lıyı, 28 Aralık’ta bir TAYAD’lıyı serbest bırakmak zorunda kal-
dı.
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ları boyunca, tutuklanan TAYAD’lılar
için Avrupa’da eylemler yapıldı. 

- 3 Ağustos: Aralarında Halk
Cephesi’nin de bulunduğu Suyun
Ticarileştirilmesine Hayır Platformu
tarafından Alibeyköy baraj göletinde
meydana gelen hayvan ölümleri ne-
deniyle, İstanbul İSKİ Aksaray mer-
kez binası önünde eylem yapıldı.

- 23 Temmuz – 6 Ağustos:
Avusturya Anadolu Federasyonu ta-
rafından 7. Yaz Tatil Kampı yapıldı.

- 6 Ağustos: Hasta tutsaklar için
yapılan eylemlere elli dördüncü haf-
tasında İstanbul, Ankara ve
Antalya’da devam edildi.

- 8 Ağustos : İstanbul’da gele-
neksel olarak yapılan Halk Sofrası
pikniklerinin yedincisï Sarıyer’deki
Mehmet Akif Ersoy Piknik Alanı’nda
yapıldı.

-9 Ağustos: Yoksul mahallele-
rinde polis terörü

İstanbul Okmeydanı ve
Kağıthane’de polis terör estirdi.
Yoksul halkın oturduğu mahalleleri
helikopter ve zırhlı araçlar eşliğinde
basan yüzlerce polis, sokakları ade-
ta işgal etti. Okmeydanı’nda 20 kişi-
yi de gözaltına aldı. 

- 10 Ağustos : TAYAD'lı Aileler,
İstanbul Taksim’de “Sürgün
Sevklere Son!” talebiyle bir eylem

yaptılar.

- 11 Ağustos - İstanbul, Adana,
Bursa AKP binaları ve Ankara Adalet
Bakanlığı önünde TAYAD’lıların ser-
best bırakılması için eylemler sürer-
ken, İstanbul Sarıgazi’de aynı amaç-
la meşaleli yürüyüş yapan Halk
Cephelilere polis saldırdı. 

- 9 Ağustos: Paşabahçe direniş ça-
dırına saldırı: 

Paşabahçe Devlet Hastanesi bah-
çesinde kurduğu çadırda 8
Temmuz’dan beri direnen Türkan
Albayrak’ın direniş çadırına sabaha kar-

şı saat 05.30’da polis ve zabıta saldır-
dı. Zabıtalar saldırıda Türkan
Albayrak’ın çadırı, pankartları, dö-
vizleri ve eşyalarının tümünü gasbet-
tiler. Ancak direniş çadırı tekrar kuruldu
ve kaldığı yerden direniş devam etti.

- 29 Temmuz-1 Ağustos: Dersim
ve ilçelerinde onuncusu düzenlenen
Munzur Kültür ve Doğa Festivali, ya-
pıldı. Festivalde devrimciler dışlan-
maya çalışıldı. Ancak “Munzur
Festivali Dersim Halkınındır. Dersim
Devrimcidir Kimse Munzur
Festivali’nden Devrimcileri
Dıştalayamaz!” diyen Halk Cepheliler
ve TAYAD'lı Aileler açtıkları stand-
larıyla ve yaptıkları eylemlerle yer-
lerini aldılar.

- 7-13 Ağustos: İstanbul
Okmeydanı ve 1 Mayıs Mahallesi’nde
Halk Cepheliler tarafından, Bursa
İnegöl ve Hatay Dörtyol’da yükselen
şovenist kışkırtmaları protesto et-
mek ve halkları birlikte mücadeleye
çağırmak için meşaleli yürüyüş ya-
pıldı.

18 Ağustos: Devrimci İşçi
Hareketi, Türkan Albayrak için
her çarşamba yapılacağını açıkla-
dıkları yürüyüş ve oturma eylem-
lerinin ilkini gerçekleştirdi. 

- 18 Ağus tos : İs tan bul Nur te pe-
Gü zel te pe Ma hal le si’nde uyuş tu ru cu
sa tı lan ve fu huş ya pı lan bir ev Cep -
he li ler ve ma hal le hal kı ta ra fın dan bo -
şal tıl dı.    

- Re fe ran dum: AKP’nin 12 Ey -
lül’de ya pa ca ğı 82 Ana ya sa sı’n da ki
kıs mi de ği şik lik “Re fe ran du m al dat -
ma ca sı nı pro tes to ede lim, san dı ğa
git me ye lim, hal kın ana ya sa sı için
mü ca de le ede lim” di ye ülke çapında
yü rü tü len kam pan ya çer çe ve sin de
Halk Ana ya sa sı’nın 5. bas kı sı ya pıl -
dı. Özel sa yı ve el ilan la rı ya pıl dı ve
kam pan ya bo yun ca ül ke ça pın da da -
ğı tıl dı.

- 1 Ey lül: 28 Ağus tos– 2 Ey lül  ta-
rihleri arasında yapılan 2010 FI BA
Dün ya Bas ket bol Ş am pi yo na sı’nda
TA YAD’lı Ai le ler, “Tut sak TA -
YAD’lıla ra Öz gür lük” pan kar tı nı
Türk çe ve İn gi liz ce ola rak aç tı lar. 

-2 Ey lül: İs tan bul, 1 Ma yıs Ma hal -
le si’nde  8. Ge le nek sel 2 Ey lül Ku ru -

Gençlik kendi kültürünü yaratıyor
İstanbul Sarıgazi'de geleneksel hale gelen Okan YILDIRIM Futbol Turnuvası

sona erdi.

- 18 Temmuz: İstanbul Esenler’de de bu yıl ilki düzenlenen Salih Çınar
Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası 12 takımın katılımıyla başladı. İlk maç-
ların yapıldığı İstanbul Gazi Mahallesi'nde bu yıl 3’üncüsü̈ düzenlenen
"Yozlaşmaya Karşı Dostluk Turnuvası"nın final maçı yapıldı. 25 Temmuz günü
yapılan maç sonucunda Doğu Spor kupayı aldı. Maçın ardından yapılan bir şen-
likle Nurtepe’de futbol turnuvası başladı

- İstanbul Nurtepe Haklar Derneği’nin düzenlediği Aşur Korkmaz Futbol
Turnuvası 25 Temmuz Pazar günü başladı. Maçların ardından yoğun talep üze-
rine, yeni takımlar da turnuva için kayıtlarını yaptırdılar.

- Birol Karasu Futbol Turnuvası Başladı

İstanbul'un İkitelli Atatürk Mahallesi'nde "Yozlaşmaya Karşı Birol Karasu
Futbol Turnuvası" başladı. 20 takımla turnuvaya başlayan İkitelli Özgürlükler
Derneği açılış maçını 1 Ağustos günü başlattı.

- İstanbul’da Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin düzenlediği
Doğan Tokmak Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası 1 Ağustos günü ya-
pılan bir programla sona erdi.

Bütün yıla yayılan onlarca
irade savaşından biri: 

3 Ağustos: Ankara’da İzmir
Caddesi’nde imza masası açmak isteyen
TAYAD’lılara 3 otobüs dolusu çevik
kuvvet polisi saldırdı. 5 TAYAD’lı göz-
altına alındı. Arkadaşlarının gözaltına
alındığını duyan TAYAD'lı Aileler, yine
aynı yere masa açtılar. Polis yine saldırdı
ve 3 TAYAD'lı daha gözaltına alındı.
TAYAD'lı Aileler 2. gözaltından sonra,
yine aynı yere masa açtılar. Polisin de
şaşkın bakışları arasında bildiri dağıt-
maya ve imza toplamaya devam ettiler.
Toparlanan polis yine saldırdı, masadaki
TAYAD'lılar gözaltına alındı. Ertesi
gün 4 Ağustos’ta TAYAD’lılar aynı
yerde yine imza masası açtılar. Polis
yine saldırdı. Yine gözaltı ve
TAYAD’lılardan yeni masalar...
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luş Fes ti va li yapıldı. 

- 2 Ey lül: Genç lik Fe de ras yo nu
okul ka yıt dö ne min de yeni ka yıt yap-
tıracak öğrencilere yar dım cı ol mak
için İs tan bul Üni ver si te si Av cı lar
Kam pü sü’nde, Mar ma ra Üni ver si te -
si’nde, İs tan bul Tek nik Üni ver si te -
si’nde, Yıl dız Tek nik Üni ver si te -
si’nde, İs tan bul Üni ver si te si Be ya zıt
Kam pü sü’nde ve Ada na’da Çu ku ro -
va Üni ver si te si’nde Reh ber lik ve Da -
ya nış ma Ma sa la rı açtılar.

- 3 Ey lül: İs tan bul Ok mey da nı
Hak lar ve Öz gür lük ler Der ne ği ta ra -
fından if tar ye me ği dü zen len di. 

- 5 Ey lül: İstanbul Avcılar’da
Yü rü yüş Der gi si da ğı tan la ra po lis
sal dır dı. Saldırıya direnen Halk Cep -
he li lere polis silah çekti. Aynı yerde
Halk Cep he li ler bir hafta sonra ve son-
raki haftalarda da dergi dağıtmaya de-
vam ettiler.

-9 Ey lül: İs tan bul  Bağ cılar Ye -
ni ma hal le’de ki gan yan ba yi i Cep he -
li ler tarafından mo lo to flanarak tah rip
edildi.

-11-12 Ey lül: AKP’nin po li si,
bay ra mın 3. gü nü, Ok mey da nı’nda te -
rör es tir di. Ok mey da nı Si bel Yal çın
Di re niş Par kı’nda Kürt mil li ye t çi le -
ri nin yap tı ğı ey le mi ba ha ne edererk
gaz bombalarıyla saldırdı. Halk
Cehpeliler sokaklara barikat kurarak
polisle çatıştılar. Çatışmalar 3 gün bo-
yunca sürdü. 

- 15 Ey lül: İs tan bul Gül su yu’nda,
Gül su yu-Gü len su Hak lar Der neği
ma hal le de ya şa nan ula şım so ru nu na
kar şı ''Ula şım Çi le si ne Son!'' slo ga -
nıy la başlattıkları kam pan ya çerçe-
vesinde bir halk top lan tı sı dü zen -
lediler. Ayrıca kampanya boyunca
binlerce bil di ri dağıtıp  afiş ve pan-
kartlar as tı lar. 

- 17 Ey lül: İs tan bul Nur te pe Ma -
hal le si’nde, hal kı ra hat sız eden po lis
oto la rı Halk Cep he li ler ta ra fın dan
ko vul du.  

- 17 Ey lül: De niz li Acı pa yam
Genç lik Der neği "Yoz laş ma ya Kar şı
Mü ca de le!" slo ga nıy la  kül tür şen li -
ği dü zen le di. Şen liğe yak la şık 3 bin
ki şi  ka tı ldı. 

-18 Ey lül: TA YAD’lı Ai le ler tec -

ri te son ve ril me si, soh bet hak kı nın uy -
gu lan ma sı, has ta tut sak la rın ser best bı -
ra kıl ma sı ve tu tuk lu TA YAD’lı la rın
ser best bı ra kıl ma sı ta le biy le İs tan -
bul’dan An ka ra’ya yü rü yüş baş lat tı -
lar.  

- 18-19 Ey lül: Kü çü kar mut lu Güz
Şen li ği Ya pıl dı. Şenliğe yak la şık
2000 ki şi ka tıl dı.  

- 24 Ey lül 2010: TA YAD’lı lar
Düz ce’nin Kay naş lı İl çe si’nde po lis -
le rin ör güt le diğ i si vil fa şist ler ta ra fın -
dan linç sal dı rı sı na uğ ra dı. Bu sal dı -
rı po lis ve jan dar ma de ne ti min de 70
ki lo met re bo yun ca sür dü. Polis kont-
rolündeki linç güruhu 25 Ey lül’de
Bo lu şe hir mer ke zi ne ka dar sü ren yü -
rü yüş bo yun ca, tam üç kez sal dır dı.
27 Ey lül’de An ka ra’nın Kı zıl ca ha -
mam da 28 Ey lül’de An ka ra’nın
Ka zan İl çe si’nde,  

-29 Ey lül’de  2010: TA YAD’lı lar
An ka ra’ya ulaş tı ğın da şehir merke-
zinde po li sin ör güt le di ği linç güruh-
larının saldırılarına uğradılar. En son
Ankara’da  polis saldırdı ve 30 TA -
YAD’lı gö zal tına alın dı. 

- 25 Ey lül: TAYAD’lı la ra ya pı lan
linç sal dı rı sı İs tan bul’da Nur te pe,
Ok mey da nı, Ga zi, Gül su yu, Ma lat ya,
Ko cae li, An tal ya, Mer sin, Sam sun ve
yurtdışında Ham burg, Ber lin, Pa ris,
Yu na nis tan, Stutt gart’ta çeşitli  ey-
lemlerle protesto edildi. 3 Ekim gü -
nü İs tan bul’a dö nen TA YAD’lı lar
için Ok mey da nı Ana do lu Par kı’nda
Halk Cep he si ta ra fından bir kar şı la -
ma prog ra mı dü zen len di.  

-25-26 Ey lül: Ta vır Der gi si’nin
30. yı lı; İs tan bul Ok mey da nı Si bel Yal -
çın Par kı’nda ya pı lan Ta vır Kül tür ve
Sa nat Fes ti va li ile kut lan dı. 

- 3 Ekim: Dev rim ci İş çi Ha re ke ti
(DİH) İs tan bul’da Ha va İş Sen di -
kası’n da “Em per ya lizm ve İş bir lik -
çi le ri nin Da yat ma sı 4-C’ye Kar şı
Mü ca de le Na sıl ve Ki me Kar şı Ve -
ril me li?” baş lık lı bir pa nel dü zen le di. 

- 6 Ekim: Ab dul lah Gül pro tes -
to edil di. Yıl dız Tek nik Üni ver si te -
si’nde Cumhurbaşkanı Ab dul lah Gül’
ün de ko nuş ma cı ola rak ka tıl dı ğı
top lan tı da, Genç lik Fe de ras yo nu üye -
si Ka der Me şe ve Ma hir Bek taş “Pa -
ra sız Eği tim İs te dik le ri İçin Tu tuk -

la nan Fer hat Tü zer ve Ber na Yıl -
maz’a Öz gür lük” ya zı lı pan kar tı aç -
tılar.  Ab dul lah Gül’ün ko ru ma la rı nın,
oku lun ÖGB’le ri nin ve po li sin sal dırı -
sı na uğ ra dılar.

- 20-30 Ey lül: Genç lik Fe re ras yo -
nu ta rih le ri ara sa nıdn Fer hat Tüzer ve
ve Ber na Yılmaz’nın 30 Eylül’deki
mah ke me si ne ka dar Ba kı rköy Ha pis -
han e si’ nin önü nde ça dır ku rup 10
Gün açlık gre vi yap tı lar.  

- 3 Ekim: İs tan bul-Ok mey da -
nı’nda bir sü re ön ce oluş tu ru lan Es -
naf Ko mis yo nu, semt es na fı na bir
kah val tı ver di.

- 10 Ekim:  Dev-Genç, İs tan bul
Ok mey da nı Si bel Yal çın Par kı’nda
41. yı lı nı kut la dı. Kut la ma ya 1000 ki -
şi ka tıl dı.  

-10 Ekim: İs tan bul’da, Nur te pe
Ça yan Ma hal le si’nde “Dün den Bu gü -
ne Ça yan Ma hal le si” isim li prog ram
dü zen len di. Nur te pe Hak lar Der -
neği’nin dü zen le diği prog ra ma 500
kişi ka tıl dı.  

-11 Ekim: Dev-Gençliler
Kızıldere’de: Kuruluşlarının 41. yı-
lında Türkiye devriminin yolunun
çizildiği Kızıldere’ye gittiler. Dev-
Gençliler’in yolu Kızıldere Köyü’nün
girişinde jandarmalar tarafından ke-
sildi. Köy jandarma tarafından ablu-
ka altına alındı. Dev-Gençliler
Mahir’in şehit düştüğü evin önünde
Kızıldere şehitlerini anan bir program
düzenledi.

-17 Ekim: Yür üyüşün 238. sa yı -
sı top la tıl dı. 

- 25 Ekim: 6 Tem muz 2001’de İs -

tan bul Av cılar Fi ruz köy’de  po lis ta -
ra fın dan kat le dilen  İs ma il Ka ra -
man’ın katliam davası sona erdi ve
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katiller beraat ettirildi.

- 25 Ekim: An ka ra 12. Ağır Ce -
za Mah ke me si’ne çı karılan tu tuk lu
TA YAD’lı lar dan, 5’i tah li ye edil di. 4
TA YAD’lı nın tu tuk lu luğunun deva-
mına karar verildi. 

- 29 Ekim: Tür kan Al bay rak di -
re ni şi ni aç lık gre vi ile sür dü re ceğini
açık la dı. 

-1 Kasım: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin toplu ulaşım ücretle-
rine yaptığı yüzde 30’a varan zamla-
rın geri alınması için Halk Cephesi
mücadele çağrısı ile eylemler yaptı.

- 1 Kasım: İstanbul Nurtepe
Çayan Mahallesi’nde, Halk Cephesi
tarafından bir yürüyüş yapıldı. Polisin
çekim yapmasına müdahale edilince,
polisler havaya ateş açtılar. Barikatlar
kurularak, polisle çatışılan eylem sa-
atlerce barikatların arkasında sürdü-
rüldü.

-3 Kasım: Türkan Albayrak di-
rendi  ve kazandı: Paşabahçe Devlet
Hastanesi’nde çadır kurup direnen
Türkan Albayrak, direnişinin
118’inci, açlık grevinin ise 6.
gününde işe dönme talebinin kabul
edilmesiyle direnişini zafer  kazana-
rak bitirdi.

-3 Kasım: Tecrite Karşı Mücadele
Plaformu (TKMP) 3 Kasım’da
İstanbul Sultanahmet Adliyesi önünde
eylem yaparak Adalet Bakanı ve F
Tipi hapishaneleri müdürleri hak-
kında suç duyurusunda bulundular. 8
Kasım’da ise İstanbul Bakırköy
Özgürlük Meydanı ve Kadıköy
Eminönü iskelesi önünde bildiri da-
ğıttılar. 11 Kasım’da da  İstanbul,
Şişli’de hasta tutsaklar ve ağırlaştı-
rılmış müebbet hükümlüsü tutsaklar
için açıklama yapıp, bildiri dağıttılar.

- 5 Kasım: Dev-Gençliler

YÖK’ün kuruluşunun 29. yılında
meclise yürüdüler. Mecliste görüş-
meler yapan Dev-Genç’liler yasaklı
meydan Kızılay’da da bir eylem ya-
parak hem yasağı boşa çıkardılar, hem
de YÖK eylemini Kızılay’a taşıdılar. 

- 9 Kasım: İstanbul’da polis
Sarıgazi, 1 Mayıs, Nurtepe Çayan,
Okmeydanı ve Gazi mahallelerinini
abluka altına alarak halkı sindirmeye
çalıştı. 

- 16-27 Kasım: Bu tarihler ara-
sında emperyalizmin tecrit saldırısı-
na karşı, Avrupa’daki siyasi tutsaklar
için 23 şehirden geçilen uzun yürüyüş
yapıldı. 

-21 Kasım: Tecrite Karşı Müca-
dele Platformu (TKMP) ağırlaştı-
rılmış müebbetlerin taleplerinin kabul
edilmesi için  Ankara’da meclise git-
ti. Mecliste Akın Birdal ile görüşen
platform üyeleri Birdal’a tutsaklara
yönelik tecriti anlattılar.

- 23 Kasım: 19 Aralık katliamın-
dan 10 yıl sonra ilk kez Bayrampaşa
hapishanesi katliamı için açılan da-
vanın duruşması Bakırköy Adliyesi’da
yapıldı. 

- 25-28 Kasım: Adana’da
Çukurova Halk Kültür Festivali dü-
zenlendi. 

-27 Kasım: Liseli Dev-Genç, li-
selerde anti-demokratik işleyişe, pa-
ralı, gerici eğitim sistemine ve lise-
lerdeki polis idare baskısına karşı bir
kampanya başlattı. Kampanyaları ha-
len sürüyor.

-27-28 Kasım: Tecrite Karşı
Mücadele Platformu tarafından,
İstanbul’da “10. Yılında
Hapishanelerde Tecrit ve Tecrite
Karşı Mücadele Sempozyumu”
düzenlendi.

- 4-5 Aralık: 9’uncu
Uluslararası Tecritle Mücadele
Sempozyumu Viyana'da yapıldı.
Sempozyuma Irak, Filistin-Gazze,
Türkiye, Küba, Venezüella,
Bulgaristan, Yunanistan, Filipinler,
Danimarka, İngiltere ve Almanya’dan
temsilciler katıldı. 

- 4-5 Aralık: 50 ülkeden gelen
temsilcilerin katıldığı “Uluslararası
Filistinli Tutsaklara Destek Forumu”

4-5 Aralık’ta Cezayir’de yapıldı.
Türkiye’den Halk Cephesi katılımcılar
arasındaydı.

- 16 Aralık; Alman emperyaliz-
minin Anadolu Federasyonu başkan
ve üyelerine açtığı dava 16 Aralık
2010’da sonuçlandı.  Emperyalizmin
yargısı, Anadolu Federasyonu kuru-
cu başkanı Nurhan Erdem’e 7 yıl 9 ay,
Anadolu Federasyonu eski başkanı
Cengiz Oban’a 6 yıl, Anadolu
Federasyonu üyesi Ahmet
İstanbullu’ya 3 yıl 9 ay hapis cezası
verdi.

-17 Aralık: Mahallelerimizi sa-
vunacağız! Nurtepe Çayan
Mahallesi’nde 17 Aralık’ta sabaha
doğru AKP’nin polisi tarafından on-
larca ev ile Nurtepe Haklar Derneği
basıldı. Halk Cepheliler mahallede te-
rör estiren AKP’nin polisini protesto
için yürüyüşler yaptılar. 

- 19 Aralık: 19 Aralık katliamının
10. yılında katledilenler için adalet is-
tedi. Düzenlediği kampanya ile 19
Aralık katliamının unutulmayacağı-
nı, unutturulmayacağını bir kez daha
gösterdi. Kampanya çerçevesinde
CHP Beyoğlu İlçe Binası ile Galata
Kulesi Halk Cepheliler tarafından
işgal edilerek pankartlar asıldı.

-19 Aralık: Kerbela’dan
Maraş’a, Maraş’tan 19 Aralık’a 32
yıl aradan sonra Maraş'ta 19-24 Aralık
1978'de kontrgerillanın gerçekleştir-
diği katliam Devrimci Alevi
Komitesi'nin de katıldığı devrimci de-
mokrat ilerici kurumlar ve Alevi ör-
gütleri tarafından anıldı.

-24 Aralık: Yürüyüş
Susturulamaz: Diri diri yakanları
yazdığımız, 19 Aralık katliamını
unutmadığımız, unutturmadığımız,
adalet istediğimiz için bir kez daha oli-
garşinin saldırısına uğradık. 24 Aralık
gecesi, kapılarımız kırılarak, çalı-
şanlarımıza işkence yapılarak basılan
büromuz adeta talan edildi. 27 Aralık
günü Ankara’da mahkemeye çıkarı-
lan çalışanlarımız ve Halk Cephesi
üyelerinden 7 kişi tutuklandı.
Oligarşinin saldırıları karşısında
YÜRÜYÜŞ okurları Anadolu’nun
dört bir yanında dergilerine sahip
çıktılar.
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Dünya Ticaret Örgütü ile 1994 yılında imzalanan Hiz-
met Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ile birlikte, kamu-
nun yeniden yapılandırılması adı altında kamu kurumlarının
ve kamu hizmetlerinin özelleştirilerek piyasaya açılma-
sı başlatılmıştı. 

GATS tüm hizmet alanlarının, ilk olarak en karlı ve zo-
runlu olan sağlık ve eğitim alanlarının tekellere açılması-
nı öngörüyordu.

Bugün AKP iktidarı, emperyalist sistemin tüm direk-
tiflerini ve kurgularını bir bir hayata geçirmekte ve belir-
tilen alanları, adım adım ticarileştirmektedir. 

Kamu hizmetlerinin tekellere devredilerek talan ve tas-
fiye edilmesi, hem halkın soyulması, hem de bu alanlarda
çalışan emekçilere karşı bir kıyım ve güvencesizlik demektir.

Özelleştirilen ve satılan kamu kurumlarında görev ya-
pan emekçiler ya sözleşme imzalamak zorunda bırakılıyorlar
ya da başka kurumlara gönderiliyorlar. Bütünlüklü bir di-
reniş gösterilemediğinden, bugün sıra kamu hastaneleri-
nin, okulların, vergi hizmetlerinin özelleştirilmesine  gel-
miştir. 

Personel Rejimi Yasa Taslağı ile kamu emekçilerine söz-
leşmeli ve piyasa koşullarına göre çalışma dayatılmak is-
tenmektedir. Siyasi iktidar bu yasayı çıkartmadan önce tüm
kamu kurumlarında sözleşmeli ve güvencesiz çalıştırma uy-
gulamalarını hayata geçirmiş, eğitim, sağlık, adalet ve sos-
yal güvenlik başta olmak üzere yüz binlerce sözleşmeli per-
sonel istihdam ederek aynı işi yapan güvenceli kamu emek-
çilerini de güvencesiz çalışmaya geçirmenin adımlarını at-
mıştır. 

Özelleştirmeler ve birçok kamu hizmetinin ticarileşti-
rilmesiyle, AKP döneminde pek çok kazanılmış hakkımız
gasp edilmiştir. 

30 Kasım 2010’da TBMM’ye sevk edilen ve resmi adı
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olan, kısaca ise “Tor-
ba Yasası” olarak bilinen yasa tasarısında, kamu emekçi-
lerine yönelik de çok ciddi saldırılar var. 

AKP’nin 2005 yılı Toplu Görüşmeleri’nden bu yana gün-
demde tuttuğu 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda de-
ğişiklik amacını, bu Torba Yasa’ya dahil etmiştir.  

Yasa tasarısı ile;

- Kurumların teşkilat yasalarında kadrosu kaldırılan me-
murlar havuza alınarak tasfiye edilmektedir.

- Esnek ve kuralsız çalışma getirilmekte, esasen iş gü-
vencesi ortadan kaldırılmaktadır.

- Performans uygulamalarının yasal dayanakları oluş-

turulmaktadır.

- “Ben hükümetin valisiyim” diyen valiler, üst disip-
lin amiri yapılmaktadır. 

- Geçici ve farklı kurumlarda görevlendirme ile, sür-
gün yasal hale getirilmektedir.

- Kamuda tek istihdam şekli uzmanlık olarak öngörül-
mekte ve uzman kadroları da sözleşmeli hale getirilerek iş
güvencesi ortadan kaldırılmaktadır.

- Kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakları yok sa-
yılmakta, memurlar ve sendikaları hükümetin tahakkümü
altına alınmaya çalışılmaktadır.

- Sözleşmeli personele grev yasağı getirilerek grev ya-
sağının çerçevesi genişletilmektedir.

- Belediye işçilerine tıpkı 4/C benzeri kölelik koşulla-
rı getirilmektedir. İl özel idareleri ile belediyelerin işçi kad-
rolarında çalışan işçilerin, milli eğitim ve polisin taşra teş-
kilatına atanmalarının önü açılmaktadır. 

- Patronlara, “sigorta destek primi” verilmesi öngörü-
lüyor. Üstelik bu destek de işsizlik fonundan yapılacak.
Keza, krizden etkilendiği öne sürülen patronlara da hazi-
ne yardımı yapılacak. 

İşçilerin işsizlik halinde kullanması için oluşturulan fo-
nun yarısı patronlara peşkeş çekiliyor. Aslında sadece bu
madde bile, söz konusu “torba”da bulunan yasaların nite-
liğini göstermeye yeter. 

- “İstihdam teşviki” adı altında 18-29 yaş arası işçile-
rin sigorta primlerinin işsizlik fonundan karşılanması ön-
görülüyor ki; bu 29 yaş üstündeki insanlarımızın kesin iş-
sizliğe mahkum edilmesidir. 

- Patronlara, vergi ve prim affı getiriliyor. Oysa biz
emekçilerin, prim ve vergileri, kaynağından daha maaşı-
mızı almadan kesiliyor. Bütçe yükü yine emekçilere yıkı-
lıyor.

AKP iktidarı, uluslararası emperyalist tekellerin talep-
leri doğrultusunda, kamu hizmetlerini ticarileştirmek, me-
murluk tanımını değiştirerek iş güvencesini ortadan kal-
dırmak, emekçileri açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek is-
tiyor.  

Hazırlanan taslak ile kamu emekçilerini tasfiye ederken;
işten çıkarmaları kolaylaştırıp, disiplin cezalarını ağırlaş-
tırıp, performans uygulamalarını hızlandırıp emekçiler üze-
rindeki baskıyı artırmaya çalışıyor.

Örgütlenerek, mücadele ederek hak gasplarına izin ver-
memeliyiz. Devrimci kamu emekçileri, bulundukları her
alanda, devrimci bir memur hareketini örgütlemeyi öne al-
malıdırlar. Çünkü emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sal-
dırılarına karşı militan bir direnişi örgütlemek, buradan geç-
mektedir. 

Devrimci Memur
Hareketi

Ne 657’yi, Ne Torba Yasayı
İstemiyoruz! 
HAKLARIMIZI SAVUNALIM! 
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EMEK

Türkan Albayrak'ın İşe İade
Davasının 4.’sü Görüldü

28 Aralık Salı günü Üsküdar Çiçekçi
Adliyesi'nde Türkan Albayrak’ın işe iade
davasında karşı tarafın  şahitleri dinlendi.
Şahitlerin tutarsız ifadelerinden Albay-
rak'ın haksız yere işten atıldığı bir kez daha
ortaya çıktı. Ayrıca hastaneden bir doktor

Türkan Albayrak için şahitlik yapmaya gelerek hakim karşısında ifade ver-
di. Türkan Albayrak'ı sürecin başından beri yalnız bırakmayan Devrim-
ci İşçi Hareketi de adliye önünde “İşten Atmak Suçtur, İşten Atmalara Kar-
şı Birleşelim Kazanalım” yazılı pankart açarak bir eylem yaptılar. Duruşma
sürerken sık sık “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız, Türkan Albayrak Yalnız
Değildir, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, Taşeron İşçisi Yalnız Değildir”
sloganları atıldı.

DİSK eylemine polis
saldırdı

27 Aralık günü  Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
önünde “Otağ-ı Hümayun, İnsan
Hakları Müzesi olmalıdır” talebiy-
le eylem yapan DİSK yönetici ve
üyelerine polis saldırdı. 

Otağ-ı Hümayun önünde basın açıklaması yapmak isteyen DİSK üye-
lerine izin verilmeyince yürüyüşe geçildi. Bunun üzerine DİSK üyelerine
üniversite girişinde polis saldırdı. Polis, saldırı karşısında gerilemeyen
DİSK’lileri içeri almak zorunda kaldı. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çe-
lebi, saldırı sonrası yaptığı açıklamada üniversite kapısında yaşadıkları sal-
dırıyı belirterek 12 Eylül’ün ve işkencenin devam ettiğini belirtti.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz
26 Aralık günü Şirinyer Tansaş önünden Buca Be-

lediyesi önüne kadar her hafta yapılan yürüyüşün ikin-
cisi yapıldı. Yol boyunca işçiler "Taşeronlaştırmaya
ve Sendikasız Çalıştırmaya Hayır, Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz” sloganla-
rı attılar.  Buca halkına seslenen işçiler, destek çağ-
rısında bulundular.  Yürüyüşün sonunda Buca Be-
lediyesi önünde bir açıklama yapılarak eylem biti-
rildi.

Torba Yasası Patrona Zenginlik Emekçiye
Açlıktır!..

25 Aralık günü Devrimci İşçi Hareketi ve Kamu Emekçileri Cephesi AKP
Mecidiyeköy ilçe binası önünde "Torba Yasası"nı protesto etmek için or-
tak bir eylem yaptılar. 

Daha sonra yapılan açıklamada AKP’nin halk düşmanı politikaları teş-
hir edildikten sonra "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız, Emekçiyiz Haklıyız Ka-
zanacağız, Torba Yasası Patrona Zenginlik Emekçiye Açlıktır” sloganları
atıldı. 

Eylem sonrası 500 adet bildiri dağıtıldı. Bildiri dağıtımı sonrası toplu
halde Yürüyüş Dergisi’ne yönelik baskın nedeniyle ziyaret yapıldı.

Tutuklu TAYAD’lılar İçin
Eylemler
Ankara Abdi İpekçi Parkı

195 gündür tutuklu bulunan
TAYAD'lıların serbest bırakılması için 25
Aralık günü Abdi İpekçi Parkı'nda bir
eylem yapıldı. 

Eylemde yapılan açıklamada, tutuk-
lanan  ve tahliye edilen TAYAD'lılarla aynı
nedenlerle tutuklu bulunmalarına rağmen
2 TAYAD'lının hala tecrit hücrelerinde
bulunduğu yani bu durumun keyfi bir
neden olduğu söylendi.

Açıklamanın ardından eylem sloganlar-
la sona erdi.

Bir  TAYAD'lının Tutukluluğu
Devam Ediyor

Tutuklu bulunan iki TAYAD'lı 28
Aralık, Salı günü Ankara 12.Ağır Ceza
Mahkemesi'ne ikinci kez mahkemeye
çıkartıldılar. 

Davanın sonunda tutuklu bulunan
TAYAD'lılardan Seçkin Taygun Aydoğan
tahliye edilirken, Umut Şener'in tutuklu-
luğunun devamına  karar verildi.

Mahkeme sonrası TAYAD'lı Aileler de
Ankara Adliyesi önünde bir açıklama
yaparak gözaltı ve tutuklamaların keyfi
olduğunu söylediler. 

Bir TAYAD’lıyı Daha Zulmün
Elinden Çekip Aldık

Adana’da da TAYAD’lı Aileler 28
Aralık günü AKP il binası önünde bir
eylem yaparak bir TAYAD’lının daha
zülmün elinde çekip alındığı ancak bir
TAYAD’lının hala tutuklu olduğu söylen-
di. 

Açıklamanın ardından yapılan oturma
eylemine çevreden geçen insanlar da otur-
ma eylemi yaparak destek verdiler.

Genel-İş’ten “ortak söylem,
tavır ve ortak eylem" çağrısı

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası 25-26 Aralık
tarihinde yaptığı başkanlar kurulu sonuç bildirisinde başta “Torba Yasası”
olmak üzere işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını “olumsuz etkileyecek
olan girişimler” ile işçi sınıfının “sendikal haklarını ortadan kaldıran eko-
nomi politikalarına” ve hükümet tasarruflarına karşı işçi sınıfının gelece-
ği konusunda samimi kaygılar taşıyan tüm konfederasyon ve sendikaları “or-
tak söylem, tavır ve ortak eylem” hattında buluşmaya davet etti. 
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Haramilerin nasıl beslendiğini,
nasıl yaşadığını güzel özetlemiştir Yu-
nus Emre: “Yedikleri yoksul eti, iç-
tikleri kandır.”

Gerçekten de öyledir ve tarih için-
de bunu en uç noktaya taşıyan da bur-
juvazidir. Kendinden önceki tüm sö-
mürücü sınıfları bu konuda geride bı-
rakmıştır. Gençlerin beynini çıkarıp
yiyen Dehak’ın vahşiliği, burjuvazi-
nin yanında “bireysel bir suç” gibi ka-
lır. 

Burjuvazinin ayakta kalması, her
gün, her an yoksul eti yemesine,
emekçi kanı içmesine bağlıdır. 

Hayır, burjuvazi vampir değildir.
Vampirlik yalan, burjuvazinin
kan içiciliği ise yaşadığımız ger-
çektir. Resmi rakamlarla da belgeli-
dir bu.   

Bakın: Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Genel Müdürlüğü’nce Antal-
ya’da Porto Bella Otel’de düzenlenen
“İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Ça-
lıştayı”nda Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Müsteşarı Birol Aydemir’in
verdiği resmi rakamlara göre, ülke-
mizde her gün yaklaşık 220 “iş ka-
zası” oluyor. Bu kazalarda her gün üç
işçi ölüyor. 

Resmi rakamlara göre dahi, bur-
juvazi her gün üç işçinin kanını içi-
yor demektir. Söz konusu olan yok-
sul eti olunca, burjuvazi bu konuda
doyumsuzdur. Tatmini, tokluğu yok-
tur.

“İş kazası” denilen bu aleni cina-
yetleri, engellemesi gerekirken böy-
le bir görevi hiç üstlenmeyen bakan-
lığın adı, bir riya örneği olarak “Ça-

lışma  ve Sosyal Güvenlik” adını ta-
şımaktadır. 

Bu zevat, aralarında bakanlık yet-
kilileri, sarı sendikacılar, kimi aka-
demisyenler de olmak üzere, belli ara-
lıklarla Antalya gibi yerlerde bir ara-
ya gelirler. Güya “iş güvenliğine” çare
arayıp, gerçekte tatil yaparlarken,
emekçiler, “iş kazası “denilen cina-
yetlere kurban olmaya devam ederler.  

Oysa “iş  kazası” denilen bu ci-
nayetler, burjuvazinin en aleni ve
doğrudan uyguladığı şiddetin ta
kendisidir. Şiddet sadece silahlarla uy-
gulanmaz. İnsanları aç, açıkta, işsiz bı-
rakmak ve hiçbir iş güvenliğinin ol-
madığı koşullarda çalıştırmak da şid-
dettir. 

Bunun sonucu her gün, ama her
gün, üç emekçinin ölümüdür. Dikkat
edin, bu resmi rakamdır. Ne demek-
tir resmi rakam? Gizlenemez, örtbas
edilemez olanların rakamıdır. Gerçek
rakamı bulmak için, gizlenenleri, ört-
bas edilenleri de eklemek gerekir ki
bu durumda da, gerçek, resmi olanın
her zaman üç beş katı olmuştur. 

“Aile içi şiddet”, “kadına şiddet”
gibi konuların dile getirilip kınan-
masını sahtekarca destekleyen bur-
juvazi, kendi kapitalist şiddetinin
adının konulmasına bile tahammül
edemez. Ki “iş kazası” adı altında kat-
ledilen her bir emekçi, burjuvazinin
o kanlı suratına tutulmuş bir aynadır.  

İşte onlardan bazıları.. 

Adı, Mehmet Nehir... Kayseri Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde bir fabri-
ka inşaatında çelik bir direğe tırma-
nırken, direk işçi Mehmet’in üzerine
devrildi. Hiçbir emniyet tedbiri söz
konusu değildi ve öldü. 

Adı, Ömer Çetin... 22 yaşında bir
üniversite öğrencisiydi. Bırakın Ame-
rika’da okumayı, ailesinin onu Tür-
kiye’de okutacak kadar da parası
yoktu. Okul giderlerini karşılayabil-
mek için Ataşehir’de bir inşaatta ça-
lışıyordu. Üçüncü kattan düştü ve
öldü. 

Adı, Cengizhan Akyaz... Daha
16 yaşındaydı.. İzmir Narlıdere’de bir
inşaatın yağmur suyu tahliye borula-
rıın monte ediyordu. 14. katta çalışı-
yordu. Ama emniyet kemeri bile ve-
rilmemişti. Çünkü işçinin hayatı, o ke-
merin maliyetinden bile ucuzdu. Tah-
min edeceğiniz gibi, Cengizhan da bir
“kaza”da öldü. 

Adları Dursun Kartal ve Engin
Düzcük. Onların adını duymuşsu-
nuzdur belki. Zonguldak’ta 17 Ma-
yıs’ta göçük altında ölen 30 maden-
ciden ikisiydi onlar. Cesetleri 735 met-
re derinliğindeki bir kuyuda hala.

Adı, Mehmet Tağrikulu. Adı, Em-
rah Ediz. Adı, Nurettin Bingöl. Adı,
Cihan Doğan. Adı, Ahmet İyi son.
Adı, .... Tahmin edeceğiniz gibi, on-
lara dair anlatımların son kelimesi de
hep aynı olacak: ... öldü. Tersanede
üzerine bilmem kaç tonluk demir
levhaların   düşmesi sonucu öldü. Ka-
zan patlaması sonucu öldü. Karbon-
monoksit zehirlenmesinden öldü. İs-
kele çöktü öldü. 

Adları Ebru Yavuzdeğer, Nevin İş-
çan, Kader Boztepe, Nermin Irmak,
Necmiye Deniz... Tekstil işçisiydiler;
mesaiye kalmışlardı o gece de, üç ku-
ruş ek alabilmek için. Onların yaşam
öykülerinin sonunda da aynı kelime-
ler var: “İş kazası”nda öldüler.

Öldüler.

‘Yedikleri yoksul eti, içtikleri kandır’
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Hayır!

Doğrusu, öldürüldüler olacaktı!

Öyle olmalı. 

Bütün bu ölümler açık, taammü-
den, birer cinayettir çünkü... 

Çalışma koşulları bu kadar kötü bı-
rakılmışsa, hiçbir güvenlik sağlan-
mamışsa, bu şartlar içinde ölümüne
bir çalışma dayatılmışsa, “kaza” ya da
“kader” denir mi şimdi bu ölümlere? 

Hayır... Asla!

Burjuvazinin emekçinin hayatını
maliyet giderlerinden daha ucuz say-
masıdır bu. Bilançolarındaki kâr ha-
nesine yazacakları rakamlar artsın
diye planlanarak işlenmiş cinayetlerdir
hepsi.

Burjuvazinin dini, imanı olan kâr
güdüsünün tatmini için yoksul etinin
kurban edilmesidir bütün bu vahşet. 

“İş kazası” denilen bu cinayet-
lerdeki süreklilik, bu sürekliliği sağ-
layan iradenin, politikanın varlığını da
kanıtlar. 

Emekçileri bu koşullarda çalış-
maya mecbur bırakan kapitalist düzen,
işçileri bu koşullarda çalıştırarak sö-
müren burjuvazi ve bütün bunlara göz
yuman her düzeydeki yetkili... İşte ka-
tiller bunlardır. 

Marks ve Engels, Manifesto’nun
bir yerinde şöyle derler: “Burjuvazi...
kölesine köle olarak bile var olma gü-
vencesi veremiyor.”

Veremiyor, çünkü yoksul etiyle
beslenmeden ayakta kalamaz bu asa-
laklar. Emeğimiz, etimiz, kanımızla
beslendikçe semiriyorlar. 

Burjuvazi, bize üç kuruşa sürün-
meyi ve sonra da “kaza” denilen ci-
nayetlerin kurbanı olmayı reva gö-

rüyor. Bu kanlı çarkı bozacak olan
emeği çalınıp eti yenen emekçilerin
burjuvaziye neyi reva göreceğidir. 

Ya üçer beşer katledilişimize
“kaza” diyenlere boyun eğip bize
reva görüleni sineye çekerek ölmeye
devam edeceğiz. Ya da bu kanlı çar-
kı parçalayarak hayatı kazanacağız..
Ki bunun ilkine kapitalizm, ikincisi-
ne de sosyalizm deniyor. 

İlkinde burjuvazi yoksul eti yer. 

İkincisinde ise, burjuvazi emek-
çilerin yumruğunu yer. 

Ve devrim, o yumruğu kaldırıp in-
dirmenin ta kendisidir.  

Yunus Emre derdi ki: “Yedikleri
yoksul eti / içtikleri kandır..”

Yunus’tan el alan Ruhi Su ta-
mamlamıştır: “Sabahın bir sahibi
var / sorarlar birgün sorarlar.”
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İstanbul: Hasta tutsakların ser-
best bırakılması talebiyle eylemler de-
vam ediyor.

Her Cuma İstiklal Caddesi’nde ya-
pılan “Hasta Tutsaklar Serbest Bıra-
kılsın Yürüyüşü” yılbaşı akşamı ol-
ması nedeniyle saat 17.00’de 75 ki-

şinin katılımıyla gerçekleşti. Mephisto
Kitabevi önünde oturma eylemine ge-
çerek “Çav Bella” marşı söylendi.

Galatasaray Lisesi önünde Ha-
san Kaşkır tarafından yapılan açık-
lamada tam 18 ay, 72 hafta boyunca
hapishanelerde uygulanan sessiz imha

politikasını teşhir ettiklerini, yürü-
yüşlerinin sürekli provokasyonlar-
la engellenmeye çalışıldığı belirtildi. 

“Yaşanan ölümler “ecel” yala-
nıyla gizleniyor” denilen açıkla-
manın ardından Perşembe günü
Adli Tıp Kurumu önünde hasta
tutsaklar için yapılacak eyleme
çağrı yapılarak eylem sona erdi 

Antalya: Kışlahan Meyda-
nı’nda 24 Ocak’ta yapılan eylemde
ise 11 ayda hapishanelerde 319

işkencenin yapıldığı açıklandı. 

Ankara: 31 Aralık’ta Sa-
karya Caddesi’nde yapılan basın
açıklamasında AKP’nin kendi
yasalarına uyması ve tedavisi
hapishane koşullarında müm-
kün olmayan tutsakların serbest
bırakılması istendi. 

Kanser hastası tutsak
tedavi edilmiyor

Erzurum H Tipi Hapishanesi’nde
tutsak olan 60 yaşındaki kanser has-
tası Mehmet Aras’ın 2 aydır tedavi-
sinin kesilerek,  ölüme terk edildiği-
ni açıkladı tutsak arkadaşları.

Hapishanelerde Zulüm 
Devam Ediyor
11 Ayda 319 İşkence

Ankara İstanbul



Ulucanlar Hapishanesi, müze ya-
pıldı. “Türkiye’nin ilk hapishane
müzesi” diye reklamı yapıldı müze-
nin. Burjuva basın yayın organları,
bunu “insan hakları doğrultusunda
atılmış bir adım” gibi sundular. 

Bunlardan biri de CNN Türk te-
levizyonuydu. Ulucanlar’ın hapis-
hane yapılmasının ne kadar olumlu
bir adım olduğunu anlatıyordu ha-
berlerinde. O arada Ulucanlar’da
yatmış eski bir devrimci tutsağa,
Esmahan Ekinci’ye bağlandılar. Ve o
anda “müze”li insan hakları şovu tuz-
la buz oldu. Telefondaki tutsak, “Ulu-
canlar’da idam edilenler” şovuna
kulak asmadan, Ulucanlar’da yaşanan
katliamı anlatıyordu. 

Spiker arada bir müdahale edip
“ama bakın şimdi müze oldu...” diye
sözü oraya çekmeye çalışıyordu. Es-
mehan Ekinci, en son İsmet Kavak-
lıoğlu’na nasıl işkence yapıldığını,
boynunun nasıl kesildiğini anlatı-
yordu ki, spiker “canlı yayında her
şeyi bu kadar açık konuşmayalım” di-
yerek Ekinci’nin konuşmasını kesti.

“Her şeyi bu kadar açık konuş-
mayalım”!

Aaa! Bakın bakın Ecevit de bu ha-
pishanede yatmış, bakın ne de güzel
balmumundan heykeli yapılmış... 

Aaa! Bakın hücreyi ne de güzel
canlandırmışlar... Balmumundan
mahkum da çok güzel yapılmış!

Bakın bakın, burası da Deniz-
ler’in idam edildiği avlu, hadi burada
bir fotoğraf çektirelim... 

Faşizmin müze şovu budur işte. 

SAHTEKARLIK! 
F Tiplerindeki tecrit zulmü-
nü sürdüren hükümetin ba-
kanı, “sembolik” tecrit hüc-
resine dayanamıyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğ-
rul Günay, 29 Aralık’ta, “Türki-

ye’nin ilk cezaevi müzesini” gez-
mek için Ulucanlar’a gitmiş. 

Sonrasını şöyle anlatıyor gaze-
teler. 

“Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin
girişindeki temsili dar ağacından
rahatsız olan Günay, hoparlörle-
rinden çığlık seslerinin duyulduğu,
koğuşlarında temsili balmumu
mahkumların bulunduğu tecrit
odalarına da, “Ben duygusal bir
insanım. Benim içim kaldırmaz
ama tahammül edebilenler gezer-
ler” diyerek, girmedi.”

Bu sözlerin sahibi, 10 yılda ha-
pishanelerde 1659 tutsağın katledil-
mesinden sorumlu olan bir hüküme-
tin bakanıdır. 

Bu sözlerin sahibi, F Tipi hapis-
hanelerin hücrelerinde tecrit zulmü-
nü ısrarla sürdüren bir iktidarın ba-
kanıdır. 

Müze şovundaki riyakarlık da

işte tam buradadır. Hapishanelerde
bugün yaşanan zulmü, tecriti, kat-
liamı yok say, geçmiş üzerinden is-
tediğini söyle!

SAHTEKARLIK! 
Ulucanlar katliamının
mimarı, Ulucanlar’ın
mağdurları arasında
gösteriliyor

Müzeler, en azından anlayış ola-
rak tarihi hatırlatmak, insanlığın
unutmaması gereken şeyleri unut-
turmamak gibi bir işleve sahiptirler.
Ama Ulucanlar Müzesi, tam tersi bir
misyonu üstlenmiştir. Ulucanlar’da-
ki zulmü, katliamları unutturmak
için kurulmuş bir müzedir. 

Tersi olsaydı eğer, tersi olsaydı İs-
met Kavaklıoğlu’nun işkence ya-
pılmış resmi karşılardı orada herke-
si. Tersi olsaydı eğer, hamamda tut-
sakların başlarını kestikleri testereyi
koyarlardı oraya.

“Ulucanlar’da hapis yatmış ün-
lüler” diye, orada yatmış bazı kişilerin
balmumundan heykelleri veya büyük
resimleri konulmuş. 

Onların arasında Ecevit de var. 

19-22 Aralık katliamının baş so-
rumlusu... Ama ondan da önce 26
EYLÜL 1999’da 10 tutsağın işken-
celerle katledildiği Ulucanlar katlia-
mının mimarı ve sorumlusu Ecevit,
“müze”de bir mağdura dönüştü-
rülmüştür. 

26 Eylül 1999 Ulucanlar katlia-
mında Ecevit Başbakandı ve katlia-
mın talimatını verip Amerika’ya git-
mişti. 

Ecevit, Amerika’ya gitmek üzere
uçağa binmeden az önce, havaalanı-
nın basın toplantısı salonunda gaze-
tecilerin “Ankara Merkez Kapalı
Hapishanesi’ndeki olayla” ilgili so-
ruları üzerine “gerekenin yapılaca-
ğını” söyledi. 

‘Türkiye’nin ilk hapishane müzesi’ açıldı

Ulucanlar’ın zulme direnişi-
nin simgesi olan bu resmi

de koymuşlar müzeye.
Sahtekarlıklarına tuz biber
ekmişler. Direnenleri katle-

denler, tutuklayanlar, o
pankartı hangi yüzle koyar

müzesine.. 
Hangi soytarılığı, hangi
sahtekarlığı yaparsanız

yapın,
İsmetler’i Müzenize
Gömemeyeceksiniz!

Müzenizi, Zulmün Üstüne
Perde Yapamayacaksınız!

Bu Müze, ‘Hatırlatmak’ İçin Değil
UNUTTURMAK İçindir!
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O gün 10 tutsağın katledilmesi,
gerekenin yapılmasıydı... Ve şimdi o
talimatı veren Başbakan, o hapis-
hanenin “müzesinde” bir mağdura
dönüştürülmüştü. 

Tarih nasıl bundan daha perva-
sızca çarpıtılır?

SAHTEKARLIK! 
Bugünkü zulmü işkenceyi
görmezden gelip geçmişin
zulmünü ‘kınamak’
riyakarcadır!

Halihazırdaki “müze projeleri”
oligarşi açısından bu anlamı taşırken,
bu talebi sahiplenen kesimler açı-
sından da esasında çok farklı bir an-
lam taşımıyor. 

İktidar yalakalarının, düzen içi
solcuların, reformizmin sahip çıktı-
ğı  müze talebi, bugünün üstünü ör-
ten, işkenceleri, zulümleri sadece
geçmişte kalan bir şeymiş gibi ele
alan bir muhtevaya sahiptir ve bu an-
lamda da demokratik bir içeriğe sa-
hip olup olmadıkları bile tartışmalı-
dır.  

Darağaçları için kurulan müze,
tecrit zulmünü gizlemeye hizmet
ediyor. Zulme, zalime perde olan bir
müzeciliği mahkum ediyoruz. Her
kim ki, bu oyuna alet olursa, onu da
mahkum ediyoruz. 

SAHTEKARLIK! 
Gerçeklere yer verilmeyen
bir müzedir Ulucanlar
Müzesi!

Başbakan’ın “gereken yapıla-
caktır” sözü ve kafaları, bedenleri pa-
ramparça edilmiş tutsakların resim-
leri konulmalıydı girişe. 

TBMM İnsan Hakları Komisyo-
nu’ndaki milletvekillerinin “bakma-
ya dayanamadık” dediği resimler
olmalıydı. 

* 

Daha önce de Buca’da, Ümrani-
ye’de, Diyarbakır Hapishanesi’nde
onlarca devrimci tutsak, kalaslar, çi-
vili sopalarla vücutları parçalana-

rak katledildiler.

Ulucanlar’da ilk defa tutsaklara
karşı ateşli silahlar kullanılmıştır. 

“...Mazgallardan, yakın mesafe-
den kafamıza, göğsümüze nişan alı-
narak öldürmek amacıyla yüzlerce
kurşun sıkıldı...” 

O silah yer almalıydı müzede. 

*

Katliam, devlet tarafından per-
vasızca örtbas edilmeye çalışıldı.  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede al-
çakça şunlar yazıldı: 

“Sanık Cemal Çakmak’ın ceza-
evinde aramada elde edilen av tüfeği
ile Aziz Dönmez, Zafer Kırbıyık, İs-
met Kavaklıoğlu’na ateş ettiği ve bu
üç tutuklunun ölümünün av tüfeği ile
yapılan atıştan olduğu...”

Oligarşinin yargısının nasıl bir
yargı olduğunun görülmesi için bu id-
dianame, yanında başsavcının bal-
mumu heykeliyle birlikte konulma-
lıydı müzeye. 

*

Dönemin Adalet Bakanı Hikmet
Sami Türk, tutuklulardaki darp izle-

rini, ölümleri; “ranzadan düşmüşler-
dir” diyerek açıkladı.

Sami Türk’ün demecini de iddia-
namenin yanına koymalıydınız. 

*

Operasyona katılan 145 kişilik
jandarma ekibi hakkında, oligarşinin
yargısı, “yasadan kaynaklanan yet-
kilerini kullandıkları” gerekçesiyle
dava açmaya gerek olmadığı kararı
verdi. 

Bu ülkede “katliam özgürlüğü” ol-
duğunun görülmesi için bu karar
konulmalıydı müzeye.

Sonuç olarak; Ulucanlar Hapis-
hanesi Müzesi’nde düzenin tüm al-
çaklığını, riyakarlığını görebilirsi-
niz ve o müzede, düzenin bugünkü
zulmünü asla göremezsiniz. Zulme
doğrudan veya dolaylı suç ortağı ol-
mak istemeyenler, zulmün gizlen-
mesinde kendini kullandırmak iste-
meyenler, bu müze soytarılığından
uzak durmalıdırlar.  

Ulucanlar katlia-
mında, bulguları tıbbi
raporlarla kanıtlanan
20 işkence çeşidi tes-
bit edilmiştir. 

Bu yöntemlerin ba-
zıları şunlardır: 

1- Kaba dayak

2- Kanca, sopa, de-
mir çubuk, odun ve
dipçikle dövme

3- Kafayı duvara

ve zemine vurma

4- Yerde cam kırı-
ğı üzerinde sürükle-
me

5- Bıçakla vücut
kesikleri ve delikler
açma

8- Haya ve vücuda
elektrik verme

9- Neşter ve şırın-
ga ile kimyasal mad-
deler sürme

11- Yaralı ve kırık
bölgelere vurma

12- Vücut üzerinde
sigara söndürme

15- Kimyasal mad-
de ve ateşle yakma

17- Penseyle vücu-
dun muhtelif yerlerini
sıkıştırarak çekme

18- Çıplak vücut
üzerine deriyi yırta-

cak şekilde yazı yazma

19- Ölen arkadaş-
larının cesetlerine bas-
maya zorlama

20- 6 saatten 30
saate kadar çıplak, ıs-
lak ve kelepçeli tut-
ma...

Koyun bunların
hepsini müzeye!

Koyamazsınız. 

Aynen CNN Türk
spikeri gibi bu kadar
açıklığı kaldıramazsı-
nız.

Çünkü sizin üç beş
balmumundan hey-
kelle, bir duvara yas-
lanmış ayaklarında
prangalı tutsak hey-
keliyle yaptığınız, as-
lında bu vahşetin üs-
tünü örtmekten başka
bir şey değildir. 
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Çizgiyle

değinmelerdeğinmeleryeni

Yaltaklanma
Hiç-

bir kö-
p e ğ i n ,
sahibi-
nin aya-
ğının di-
b i n d e
sürekli
yaltak-
l a n ı p
durma-
sı, 

sahibinin her “atıl çomar” de-
yişinde fırlatılan cismin ardından
koşması, 

sahibi “ısır çomar” dediğinde
fırlayıp sahibi kimi hedef gös-
terdiyse onu ısırması, 

onun bir gün sahibinden bir
tekme yemesine engel değildir. 

Bakınız: Burjuva medyadaki
kovulmalar. 

İki Dil’e Nijerya
Çözümü

“Nijeryalılar’a Türkçe’yi öğ-
rettik, Hakkari’dekine, Diyarba-
kır’dakine öğretemedik” diyordu
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek.
Başbakan’ın kendisi de geçen haf-
ta adeta höykürdü ‘tek dil, dek dev-
let, tek millet’ diye... 

Akla gelen ilk çözüm nedir? 

“Asacaksın üçünü beşini, bak
bakalım nasıl öğreniyorlar?”

Ama bu oligarşi için denenmiş
bir yol. Çok sallandırdılar üçünü
beşini.. Ama yine de öğretemedi-
ler...

Geriye tek yol kalmış oligarşi
için; Türkçe öğrenmeyenleri asın,
kesin, kütükten düşün! Veya tüm
Kürt halkını Nijerya’ya sürün! 

Geriye sadece “Tayyip’in mil-
letinin tek dili”ni, Türkçe’yi öğ-
renenler kalsın. Böylelikle Çiçek
de “yav... Nijeryalı’ya öğrettik,
hala buradakilere öğretemedik”
diye yakınmaktan kurtulur. 

Bir anlık 
öfkenin 
yaptığına
bakın!

Bir grup tarafından taşlarla saldırılan Ve-
libaba Cem ve Kültürevi’ni ziyaret eden
CHP’li parlamenter Mehmet Sevigen,
şöyle demiş: “Biz bu filmi daha önce gör-
dük. Gazi Mahallesi’nde bir anlık öfkenin
nelere mal olduğunu yaşayarak gördük. Bü-
tün arkadaşlarımı birlik ve beraberliğe ça-
ğırıyorum.”

Gazi katliamına ilişkin ancak bu kar-
dar hafif, bu kadar yüzeysel bir değerle-
nirme olabilir. 

Demek ki bütün mesele “bir anlık
öfke”nin sonucu olmuş... Asgari

ücrette
Azami

artış

Asgari
ücrette
yapılan
son dü-

zenlemede
topu topu
25.6 lira

zam veril-
miş oldu. 

Günlük
artış, sade-

ce ve sa-
dece 85
kuruş...

62 gram
beyaz
peynir

veya 34
gram et

alabilirsi-
niz!!!  
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Garip Dadal’dan
Ekmeğe yüzde on beş zam
Kasap et satıyor gram gram
Emekliye, memura üç kuruş sadaka zam
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX

Demokrasi getireceğiz diye kandırdılar
Eti, sütü emperyalistlerden aldırdılar
Her işinde hile hesap çıkar, yalan dolan
Referandum geçti, kuduz gibi saldırdılar

Senin dişin TAYAD'ı kesmez uğraşma.
İti-miti salıp da mecliste yılışma
Halkın adaleti iğne deliğinden girer
Sahte kabadayılık yapıp da 

karşına dikilince tutuşma

Garip Dadal, yoksullara aşk eyledi, 
Ezilene bağrı yandı söz söyledi
Ezene baktı;
Laftan sözden anlamaz bu asalaklar
Artık elime Zülfikar’ı alsam dedi...   

(Sincan F Tipi Hapishanesi Özgür Tutsakları’ndan)

Hangisi 
daha alçak?
Ulucanlar Müze-

si’nde belli bir ücret öde-
yerek, 15 dakikalığına
tecritte tutulmak nasıl
bir duyguymuş deneye-
biliyormuşsunuz!

İşte paralı tecrit odası!

O tecrit zulmünü uygulayanlar mı, yoksa onu şimdi
ticarete dönüştürenler mi daha alçak?

Zulmü “ücreti mukabilinde” tanıtmak gibi bir alçaklık,
ancak kapitalizm alçaklığının aklına gelebilirdi elbette. 

Burjuvazi fırsatı hiç
kaçırmıyor. 1 Milyon evi

yıkacak ya; kimi nasıl 

kandırır, ikna
eder, kuzu

kuzu teslim
alırsam diye
her şeyi kul-

lanıyor. 
Depremi bile

bunun için
kullanıyor işte. 

Deprem yık-
acak, iyisi mi

siz paşa paşa teslim edin
evlerinizi... 

Yoksulluk... Hiçbirimizin yabancısı olmadığı bir gerçek,
yabancısı olmadığı bir duygudur! Hele günümüzde bunu çok
daha yakıcı bir biçimde hissediyoruz.

Hep bizlerin, halkın payına düştü yoksulluk. Hatta
“kendimizi bildik bileli yakamızdan düşmediğini biliriz yok-
sulluğun!” Adeta bizlere yapıştırılmıştır yoksulluk.

Yoksulluk elbette övünülecek bir duygu değildir. “İyi ki
yoksuluz” diyebileceğimiz bir durum yoktur ortada. Yok-
sulluğun kutsanacak bir yanı yoktur.

Kaldı ki, yoksul olmak, yoksulluklar içinde yaşamak hiç-
birimizin tercihi olamaz. Biz istediğimiz için ya da çok tem-
bel olduğumuz için yoksul değiliz.

Düzen milyonlarca insanı yoksulluğa mahkum etmiştir.
Asalaklar, kan emiciler daha çok şişinsin, daha çok semir-
sin diye yoksulluğa mahkum edildik.

Peki yoksulluk utanılacak bir şey midir? Yoksul oldu-
ğumuz için çocuklarımız başı önlerinde mi olmalı?

Yoksulluğumuz ile övünmediğimiz gibi yoksulluğu-
muzdan da utanmayacağız. Yoksul olduğumuz için ne ken-
dimiz, ne de çocuklarımız boynu bükük olmalıdır. Hatta bunu
bir kusur olarak görüp, kendimizi ezmemeliyiz.

Yoksul olduğumuz için kendimizi beceriksizlikle suç-
lamamalı, bizi sömürenler karşısında ezilmemeliyiz. Yok-
sul olmak, ayıp ya da günah değildir. Hele bu bizim, mil-
yonlarca halkın ayıbı, günahı ya da kusuru değildir.

Asıl olarak biz değil, bizi yoksul bırakanlar utanmalı-
dır. Sadece bizi yoksul bırakmakla kalmadılar. Yoksullu-
ğumuzla alay edip, yoksulluğumuzu kullanıyorlar.

Bize bir parça ekmek, yarım ton kömür, birkaç kilodan
oluşan gıda paketleri ile “dilenci” muamelesi yapıyorlar.
Yoksulluğumuzu kullanarak, kişiliğimizi ezerek, bizi “el aç-
mak” zorunda bırakarak, aşağılıyorlar.

“Bir paket çaydan, 2 kilo şekerden, 1 kilo pirinçten...”
oluşan gıda paketleri için “yalvarmamızı” istiyorlar. Di-
lenciliği yaşam biçimi olarak benimsetmeye çalışıyor,
buna özendiriyorlar.

Yoksul ama onurlu yaşayacağız. Dilenci olmayı kabul
etmeyecek, bizi yoksullaştıranların, “2 paket makarnası-
nı” yüzlerine çarpacağız. Bizi yoksullaştıranlara kin ve öfke
duyacak, hakkımız olanı isteyeceğiz.

Bunun için bizi yoksulluğa mahkum edenlere karşı mü-
cadele edecek, yoksulluğu bir kader olarak kabul etmeye-
ceğiz. 

Yoksulluk utanılacak bir şey değildir
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Anadolu Federasyonu yönetici ve
üyelerinin yargılandığı dava sona
erdi. Davada tutsaklara ağır cezalar
verilirken, mahkeme heyeti temsil et-
tiği düzenin niteliğini, verdiği ceza-
larla ortaya koymuş oldu. 

Bu dava Anadolu halklarının hem
Avrupa'da yürüttükleri hak ve öz-
gürlük mücadelesi açısından, hem
de Türkiye'deki mücadeleye destek-
leri açısından önemli bir davaydı. 

Davanın seyrini belirleyen iki te-
mel unsur vardı: Birincisi, Alman
emperyalizminin Türkiye faşizmi ile
olan ekonomik siyasi çıkarları ve
pazarlıkları... İkincisi ve davanın her
aşamasını belirleyici olan ise, sosya-
lizm ve devrim düşüncesine karşı em-
peryalizmin sınıfsal tavrı... 

Anadolu Federasyonu yönetici ve
üyelerine karşı açılmış görünen bu
dava, esasen, 

- Almanya'da, Alman yasaları çer-
çevesinde yürütülen haklar ve öz-
gürlükler mücadelesine, 

- göçmenlerin ırkçılığa karşı mü-
cadelesine, 

- devrimci, sosyalist düşüncelere 

karşı açılmıştır. Bu davada Alman
emperyalizminin göçmenlerin hak
mücadelesini, ırkçılığa karşı müca-
delesini bastırmak, sosyalist düşün-
celeri yok etmek amacı açıkça gö-
rülmektedir.  

Bu dava ve sonucu göstermiştir ki,
Avrupa, Türkiyeli devrimciler açı-
sından sadece ülkeye destek veren bir
mücadele alanı olmanın ötesinde bir
yerdir. Avrupa, altı milyona yakın Tür-
kiyeli göçmenle, bu göçmenlerin mü-
cadelesiyle, göçmenlerin öncüsü dev-
rimcileriyle mücadelenin tam orta-
sındadır. 

Almanya bu nedenle dava bo-
yunca kendi hukukunu da ayaklar al-
tına aldı. Göstermelik de olsa, kendi
hukukları bile işletilmedi. Tutsakla-
rın hakları engellendi, keyfi cezalar

yağdırıldı. 

Emperyalizm bu davayı yüksek
cezalarla sona erdirme kararındaydı
ve bu kararını uyguladı. Çünkü bu
dava bundan sonrası açısından “em-
sal” kabul edilecek, bu yanıyla da bir
tehdit ve gözdağı rolü üstlenecektir.
Nitekim, Alman emperyalizmi kendi
açısından Anadolu Federasyonu da-
vası kararıyla, 129-b yasasını uygu-
lamanın önünü açmış, 129 yasaları-
nı Türkiyeli devrimciler üzerinde de-
moklesin kılıcı gibi sallandırmaya
başlamıştır. 

Bu karar Avrupa'daki demokratik
mücadele açısından çok ciddi bir
saldırıdır. Alman emperyalizmi, ken-
di yasalarını da çiğnemiş, düşünce ve
örgütlenme özgürlüğünü ayaklar al-
tına almıştır. 

Bundan sonra ne olacaktır? 

Almanya'da demokratik mücade-
le yürüten, Türkiye faşizmine karşı
olan herkesi Türkiye'deki herhangi bir
eylemden, faaliyetten dolayı sorum-
lu tutup ceza verebilecektir! 

Almanya devleti hukuksuzluğunu,
aldığı bu karara dayanarak hukuk ha-
line getirecek, baskı ve yasaklarını
daha da boyutlandıracaktır. 

Kısacası, Avrupa'da halkların dev-
rimci mücadeleleri sonucu oluk oluk
kanlarını akıtarak kazandıkları hak-
lar daha fazla budanacak, bu hakları
korumanın bedeli giderek yüksele-
cektir. 

Bu dava Türkiyeli devrimciler
açısından Avrupa'da demokratik mü-
cadelenin çok daha ilkeli, çok daha
militan, daha kitlesel, çok daha ıs-
rarlı yürütülmesi gerektiğini göster-
miştir. Alman devleti, Anadolu Fe-
derasyonu üyesi tutsaklar nezdinde
adaletsizliğe, baskılara, ırkçılığa kar-
şı yürütülen mücadeleyi cezalandır-
mıştır! 

Dünyanın neresinde olunursa
olunsun, adalet ve özgürlük müca-
delesi bedeller ister, bu bedellerin en
başta geleni de yıllara varan tutsak-
lıklardır. Sosyalizmi, devrimi savun-
mak bazen uzun yıllar tecrit işken-
celerine direnmeyi gerektirir. 

Ancak tablonun bir de diğer
yanı vardır. O da bu dava nezdinde
görülmüştür ki, Türkiye faşizminin is-
tediği ve Alman devletinin uyguladığı
bu baskı ve saldırı süreci o kadar da
kolay işlemeyecek. Baskılar ne kadar
koyu, tecrit ne kadar ağır olursa olsun,
Türkiyeli devrimcilerin teslim alına-
mayacağı görüldü. 

Ağır cezalara hükmeden yargıç,
tutsakların “mahkemeye hiç yardım-
cı olmadıklarını”, “bu nedenle de ce-
zaları yüksek tuttuklarını” söyleye-
bilmiştir. Evet, açıkçası mahkeme,
devrimcileri, düşüncelerinden vaz-
geçmedikleri için cezalandırmıştır.
Yani kendi yasalarında suç sayılan
herhangi bir fiili değil, tarihsel olarak
ve uluslararası kurumlar açısından gü-
venceye alınmış özgürlükleri, dü-
şünme ve direnme hakkını cezalan-
dırmıştır. 

İşte bu açıdan elbette bu dava bi-
zim için de “emsal” bir davadır.
Mahkemelerdeki tavır açısından, be-
deli ne olursa olsun, devrimci, halk-
tan yana düşüncelerimizden taviz
vermemek gerektiğini göstermesi
açısından emsaldir. Bundan sonraki
tutsaklıklara örnek olacaktır. 

Ne saldırılar, ne de direniş Türki-
yeli devrimcilere yabancı değildir.

Alman Emperyalizminin Cezaları 
Türkiyeli Devrimcilerin Meşru Mücadelesini Engelleyemez

Alman
emperyalizmi
ağır cezalarla,

tecrit zulmüyle Türkiyeli
devrimcileri yıldırabileceğini
sanıyor. 
Öyle olmadığını onlar da
öğrenecek. Türkiye
faşizminin öğrendiği gibi
onlar da öğrenecek.
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Türkiyeli devrimciler katliamlar
içinde destanlar yaratma, cuntaların
mahkemelerinde yargılayan olma
geleneğine sahiptirler. 

Bu tarihten öğrenenler olarak bi-
liyoruz ki, eğer saldırılara her boyu-
tuyla direnilirse yeni saldırıların önü-
ne barikat olunabilir. Haklı olunan
yerde ısrar edilirse, kazanılmış hak-
ları korumak için mücadele edilirse
yeni hakları söküp almanın da önü
açılmış olur. 

Öğrendiğimiz en önemli şey şu ki,
irademizin teslim alınamadığı yerde,
düşüncelerimizi de örgütlülüğü-
müzü de koruyabiliriz. 

Bu mahkemede bir kez daha gör-
dük; burjuva demokrasisi çürümüştür,
faşizmle işbirliği içinde kendini inkar
eden bir hukuksuzluk ve pespayelik
içindedir. Bu davadaki tutsaklar ise,

haklı ve meşru olmanın gücüyle,
sosyalizmin, devrimci düşüncelerin,
göçmenlerin, Türkiye halklarının ira-
desini emperyalizme ve faşizme
teslim etmemişlerdir. 

Artık bayrağı devralma sırası biz-
dedir. Tüm Türkiyeli devrimcilerde-
dir. Alman emperyalizminin duruşma
salonlarında kıran kırana yürüyen
irade savaşını yükseltmek görevi biz-
dedir. 

Çok basittir, Almanya düşünce-
lerimizi yasaklıyorsa;  biz bu dü-
şüncelerimizi çok daha ısrarla her yere
götüreceğiz. Almanya örgütlenmemizi
engellemek istiyorsa, her yerde ör-
gütleneceğiz. Her yerde ve her ko-
şulda Anadolu Federasyonu'nun ve
yürüttüğü mücadelenin meşruluğunu
savunmaya devam edeceğiz. 

Düşüneceğiz, düşüncelerimizle
yaşayacağız, düşündüğümüz gibi
yaşayacağız. 

Bunu ne emperyalizmin cezaları
engelleyebilir, ne de yeni baskı ya-
saları. 

Avrupa’daki
Halk Cepheliler, 
emperyalizm

Nurhanlar’a, Ahmetler’e,
Cengizler’e bu cezaları
düşüncelerimizin yayılmasını
önlemek için verdi. 
Bu cezaları, 
düşüncelerimizi daha fazla
yayarak, daha fazla
örgütlenerek boşa çıkarabiliriz. 
Nurhanlar’ın bayrağını ancak
böyle devralabiliriz. 

“Toprak Ağası, Sermayedar,
Kaçakçı, Faşist Şef Gün Sazak
Cezalandırıldı”

Devrimci Sol, 27 Mayıs 1980’de
cezalandırdığı MHP Genel  Başkan
Yardımcısı, faşist şef Gün Sazak’la
ilgili halka dağıttığı bildiriye böyle
başlamış, cezalandırmayı üstlenmiş-
ti.

Devrimci hareket,  sivil faşist ha-
reketin emperyalistler tarafından kul-
lanıldığını, emperyalistlerin ve iş-
birlikçilerinin çıkarları için halka yö-
nelik yüzlerce katliamı nasıl gerçek-
leştirdiklerini 1970’li yıllar boyunca
hem anlattı, hem savaştı.

Maraşlar’ın, Çorumlar’ın, 16
Martlar’ın, Pi0yangotepeler’in, Yük-
selişler’in... daha böyle nice katliamın
sorumluları, faşist şeflerin  işbirlik-
çilikleri  belgelidir.

Faşist şefler; Türkeşler’in, Gün

Sazaklar’ın, CIA ile ilişkileri, işbir-
likçi tekeller tarafından nasıl beslen-
diklerinin onlarca belgesi vardır.

Faşist Şef Gün Sazak ile ilgili ola-
rak yayınlanan yeni bir belge bu iş-
birlikçiliğin bir başka boyutuna ışık
tutmaktadır.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın
yazışmalarının 1980 yılına ait belge-
lerinin üzerindeki gizlilik kaldırıldı ve
emperyalizmin uşağı faşist Gün Sa-
zak’ın işbirlikçiliği bir kez daha or-
taya çıktı. 

Ankara’daki İngiliz Elçiliği ile
İngiliz Dışişleri arasındaki gizli ya-
zışmada, faşist şef Gün Sazak’ın İn-
giliz Elçisi’yle yaptığı görüşmenin tu-
tanakları yer alıyor.

“Bay Gün Sazak bu öğleden son-
ra kendi isteğiyle bir saatlik bir gö-
rüşmede bulundu. İngiltere ile de-
vamlı ve gizli bir ilişki kurmak iste-

diğini söy-
ledi. Uzun
u z a d ı y a
T ü r k i -
ye’nin en büyük belası olarak atfet-
tiği Sovyet tehlikesinden bahsetti. So-
nuç olarak, Türkiye’nin İngilte-
re’nin yardımına ihtiyacı olduğunu
ve dünya siyasetinin lideri olan İn-
giltere’nin MHP’yi desteklemesi ge-
rektiğini söyledi.” (Radikal, 24 Ara-
lık 2010)

Açıkçası, “bizi kullanın” diyor fa-
şist şef Sazak İngiliz emperyalistle-
rine. Yıllarca yoksul halkı, “milli-
yetçi” olduklarına dair yalanlarla al-
datanlar, işbirlikçiliklerini  gizleme-
ye çalıştılar.

Faşist şef İngiliz ajanı Gün Sa-
zaklar’ı kimse aklayamaz. Onlar iş-
birlikçilikleri ve halk düşmanlıkları ile
tarihte anılacaklar.  

Faşist Şef Gün Sazak’ın
işbirlikçiliği belgelendi!

Tüm faşist liderler, aynıdır. İçlerinde emperyalizm işbirlikçisi
olmayan yoktur. Milliyetçilikleri işbirlikçiliklerinin perdesidir.



Berlin: Gerçeğin Sesi Yürüyüş
Susturulamaz

25 Aralık Cumartesi
günü, Berlin'de Türkiyeli-
ler’in yoğun yaşadığı Schö-
neberg,  Moabit ve Wedding
semtlerinde kahvehaneleri
ve işyerlerini dolaşarak, bil-
diri dağıtımı ve Yürüyüş
dergisi satışı yapıldı.

26 Aralık Pazar günü ise
saat 15.30'da Kruzberg Kott-
busser Tor Meydanı’na,

"YÜRÜYÜŞ SUSTURULAMAZ" yazılı pankart asıldı.
Bir saate yakın, pankartın asılı olduğu meydanda, bildi-
ri dağıtımı ve dergi satışı yapıldı. 

Londra'da Yürüyüş Dergisi Tanıtımı
Londra’da 24 Aralık’ta Yürüyüş dergisini sahiplenmek

ve derginin gerçekleri yazmasına katlanamayan AKP hü-
kümetinin ve onun eli kanlı polisinin gerçek yüzünü anlat-
mak için Türkiyeliler’in çoğunlukta olduğu Haringey böl-
gesinde toplu olarak Yürüyüş dergisi tanıtımı yapıldı. 3,5 saat
süren tanıtımda toplam 75 Yürüyüş dergisi dağıtıldı.

Yürüyüş okurları 28 Aralık‘ta  Türkiyeliler’in yoğun ola-
rak bulunduğu Stoke Newington bölgesinde dergilerini ta-
nıttı. Dört saat süren tanıtımda 91 dergi halka ulaştırıldı.

Hamburg: Yürüyüş
Susturulamaz

Almanya Hamburg’da
Yürüyüş okurları,  yapılan
baskın, gözaltı ve tutukla-
maları protesto etmek için 28
Aralık’ta Hamburg Konso-
losluğu önünde bir gösteri
yaptı. Yürüyüş okurları “Yü-
rüyüş Susturulamaz” yazılı
pankart açarak burada bir açıklama yaptı. Yapılan açık-
lamada, Yürüyüş’ün susmayacağı, gerçekleri yazmaya, an-
latmaya devam edeceği vurgulandı.

Av ru pa’da

Londra Anadolu Halk
Kültür Merkezi Yeni Yıl
Daveti

Yeni bir yılda,  umutlarımızı
gerçekleştirme mücadelesinde
daha güvenli adımlarla halkımızla
birlikte tamamlamaya vesile ola-
cağına inancıyla tüm İngiltere'de
yaşayan emekçi halkımızı sevgi
ve saygıyla selamlıyoruz.

Yer : Anadolu Halk Kültür Merkezi
Saat: 17.00
Adres: LONDRA, 89/91
Stokenewington Road N16 8AA

Alman Devletinin talebi üze-
rine Fransa’da tutuklanarak Alman-
ya’ya iade edilen devrimci tutsak
Şadi Özbolat 20-24 Kasım tarihleri
arasında açlık grevi yaptı.

“Haziran ayından beri tecrit ko-
şullarında tutuluyorum, bu yetmezmiş
gibi mahkeme tarafından izinli olma-
sına ve paraları ödenmesine rağmen
kitaplarım bana verilmiyor ve kitap
okuma hakkım gasp ediliyor. 

Hürriyet Gazetesine abone olmama
rağmen bana verilmiyor. Gelen mek-
tuplar hem aylar sürüyor hem de sudan
gerekçelerle el konulup bana verilmi-
yor. Küçük yaştaki yeğenimin adının
BERDAN olmasından kaynaklı, ondan
gelen mektuplar bana verilmiyor, iste-
niyor ki çocuklarımıza istediğimiz
isimleri dahi koyamayalım. Tüm bu uy-
gulamalar anti demokratik ve keyfi-
liktir." sözleriyle açlık grevi direnişinin
nedenlerini anlatan Özpolat’ın açlık
grevi yapacağını avuktına bildirdiği 16
Kasım tarihli mektubunun avukatına
ulaşması ise BİR AY sürüyor. 
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Yürüyüş
2 Ocak
2011

Sayı : 249

Şadi Özbolat
Açlık Grevi Yaptı

Dergimize yönelik baskın yurt dışındaki
kurumlar tarafından yazılı açıklamalarla da
protesto edildi.

Anadolu Federasyonu...
Ülkemizden, Avrupa’dan ve dünyadan haberleri

olayları bize, Avrupa’daki halkımıza doğru bir şekilde
sunan Yürüyüş’ü susturmak istiyorlar.

BAŞARAMAYACAKLAR! Yürüyüş’ü sustura-
mayacaklar!

Nancy Anadolu Kültür ve Sanat Evi...
Sokak sokak gezdirilen, halkın her kesimine götü-

rülerek sahiplenilen bir yayın, bir sosyalist dergi
olmuştur. Nice baskı, baskın, işkence ve Engin Çeber
olayında olduğu gibi, katletmelere rağmen susmamış-
tır. SUSMAYACAK DA!

Avusturya Yürüyüş okurları...
Saldırmak Zorundasınız! Evet siz saldırdıkça biz

doğru yolda olduğumuzu biliyoruz ve daha sıkı sarılı-
yoruz Bağımsız, Demokratik, Sosyalist Türkiye
mücadelemize; Siz saldırdıkça Yürüyüş‘ün ışığını
bulunduğumuz her yerde yaymaya devam ediyoruz.

Yürüyüş Bürosu’na Yapılan Baskın
Avrupa’da da Protesto Ediliyor

SUSMAYACAĞIZ


