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BİZ VARIZ BU KONDULARDA! 
HALKIZ BİZ! 

MAHALLELERİMİZİ BİZE RAĞMEN 

YIKAMAZSINIZ! 

F Tipi hapishanelerin önünde tecrite karşı protesto
114 Toplu Mezarda 1469 Ölü!

Mutki’de Toplu 
Mezarlara 

gizlilik kararı koyan
AKP, katledenler kadar

suçludur!

Toplu Mezarlar ahlaksızlığı ve vahşeti 
kural haline getiren oligarşinin yöntemidir!

TOPLU MEZARLAR AÇILSIN! 
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1973 Mer sin do ğum lu. Ba ba sı po lis ti ve 1980'
de Mer sin'de ce za lan dı rıl dı. Bu olay, ai le le ri ni
çok et ki le di; ama Gü nay Öğ re ner’in ken di söz -
le riy le “doğ ru lu ğun, dü rüst lü ğün, ada le tin
po lis te de ğil dev rim ci ler de ol du ğu nu” da gös -
ter di. Gü nay o gün den son ra zul me uğ ra yan
mil yon lar için mü ca de le et ti. 19 Ara lık 2000'
de ki kat li am da Uşak Ha pis ha ne si'ndey di. Büyük

direnişin 109. şehidi olarak 4 Mart 2004’te be de ni ni tu tuş tu -
ra rak ölüm süz leş ti.

Grup Yorum’un geçen yıl yaptığı 55 bin kişinin ka-
tıldığı büyük İnönü konserinin DVD’si çıktı. Grup Yo-
rum ile DVD üzerine görüştük.

- DVD'yi çıkarmanız nasıl karşılandı?

Grup Yorum: Merakla bekleniyordu bu DVD ve um-
duğumuz gibi heyecanla karşılandı. Aslında daha erken
çıkarmayı planlıyorduk ancak, bir takım teknik eksiklik-
ler ve biraz da daha iyisi olsun diyerek yaptığımız ayrın-
tılı çalışmalardan ötürü çıkış süresi uzamış oldu DVD’nin.
Ama bu süre zarfında, sürekli  DVD ne zaman çıkacak so-
ruları ile karşılaştık; dinleyenlerimiz bir hayli sıkıştırdı bizi.
Şimdi de her yerde büyük bir heyecanla, o günkü coşkuy-
la izleniyor 25. Yıl DVD’si. 

- DVD'nin tanıtımı ile ilgili toplantılar yapıyor-
sunuz? Ne anlatıyorsunuz ve hangi sorularla kar-
şılaşıyorsunuz?

Grup Yorum: Bu toplantılarda İnönü konserini
konuşuyoruz öncelikle. Bu konserin nasıl kollektif bir
çalışmanın ürünü olduğuna dair sohbetlerimiz oluyor.
Bu anlamda bir şeyleri başarmış olmanın coşkusunu
da görüyoruz söyleşilere katılan dinleyenlerimizde.
Çünkü biliyoruz ki bu söyleşilere katılanların bir kıs-
mı İnönü konserini duyduğunda nasıl olacak, dolar mı
diye tereddütte kalmışlardır. Ama işte birlikte çalışıl-
dığında nasıl başarılacağı ortaya çıktı ve bu insanla-
ra büyük bir güç vermiş oldu. Verilen emeklerin kar-
şılığını almanın sevinci ve coşkusu bu. 

Bunun dışında DVD’nin en geniş kesimlere dağı-
tılması gerektiğini konuşuyoruz. Girmedik ev kalma-
malı, bu coşkuyu, bu birlikteliği görmeyen kalmama-
lı diye konuşuyoruz. Karşılık da buluyor bu konuş-
malar. 

Tabii bunlarla birlikte daha büyük konserleri ya-
pabileceğimizi ve bunun için neler yapmak gerekti-
ğini konuşuyoruz. Bu sefer, acaba yapabilir miyiz de-
ğil, düşünülen konserlerin de daha büyüğünü yapa-
rız düşüncesi hakim oluyor.

- DVD'nin tanıtımı ile ilgili ayrıca neler
yapmayı düşünüyorsunuz?

Grup Yorum: DVD’nin tanıtımda yine en
önemli gücümüz, halkımız ve kollektif çalış-
mamız. Gecekondu mahallelerinde dağıtılıyor
DVD, ev ev gezilerek. Bu da dinleyenlerimi-

zin emeğiyle hayata geçiyor. Bunun dışında bazı metro is-
tasyonları ve trenlerde afişlerimiz asılı. Yine gazete ilan-
ları verdik. Radyo ve televizyon reklamları da olacak. Bu
şekilde bir tanıtım ağıyla, onbinlerce insana ulaştırmayı
planlıyoruz 25. yılın coşkusunu.

- Size başarılar diliyoruz.
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DVD’si Çıktı
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Yitirdiklerimiz

1957 Ela zığ do ğum lu. Yok sul bir Kürt ai le si nin
ço cu ğuy du. Dev rim ci mü ca de ley le çok genç yaş -
lar da ta nış tı. Or tao kul öğ ren ci si iken si lah lı bir
ekip için de yer al dı. Ela zığ’da halk düş ma nı bir or -
tao kul mü dü rü ne yö ne lik bir ey lem ne de niy le ara -
nır du ru ma düş tü. Son ra tut sak lık yıl la rı baş la dı.
Ela zığ Ha pis ha ne si’nden tah li ye edil me si ge re kir -
ken tah li ye edil me yip 3 Mart 1983’te iş ken ce de
kat le dil di.

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

1981 İs tan bul do ğum lu. 16 ya şın day ken mü ca de -
le ye ka tıl dı. 1998 son la rın da ör güt lü iliş ki ler
için de yer ala rak, dev rim ci ha re ke tin ge ce kon du
semt le rin deki fa ali yet le rin de gö rev ler üst len di. 6
Ka sım 2001’de tut sak düş tü.

Te kir dağ F Ti pi Ha pis ha ne si’nde tek ki şi lik hüc -
re sin de, tec rit iş ken ce si al tın da, bi rey sel bir ka rar -

la, be de ni ni tu tuş tu ra rak tec rit al tın da ki ya şa mı red det ti. 27 Şu -
bat 2003’te şe hit düş tü. Ör gü tü nün ira di bir ka ra rı so nu cu ol -
ma sa da, ölü mü nü zul me kar şı bir pro tes to ya dö nüş tür dü.

26 Şubat - 4 Mart

1956 Sivas Div ri ği
do ğum lu. Ha pis ha ne
ko şul la rın da sağ lı ğı
bo zul du, gör dü ğü iş -
ken ce ler ne de niy le de
has ta lı ğı iler le di. Bu -
na rağ men te da vi et ti -
ril me me si so nu cun da

26 Şu bat 1983’te ya şa mı nı yi tir di.

Cemal
ÖZDEMİR

Li se li DEV-
GENÇ ör güt -
len me sin de
ye ral dı. 29
Şu bat 1980’de
İs tan bul Eti -
ler’de oli gar şi -

nin mi li ta rist güç le ri ta ra -
fın dan vu ru la rak kat le dil di.

Cemal ÖREK

Ri ze, Ar de şen İl çe si Duy gu lu Kö yü’nde doğ du.
Emek çi bir ai le nin ço cu ğuy du. Mü ca de le ile li se
yıl la rın da ta nış tı. Dev rim ci ha re ke tin bir ta raf ta rı
ola rak mü ca de le için de yer al dı. Ya ka lan dı ğı kan ser
has ta lı ğı ne de niy le 1992’de Ha cet te pe Tıp Fa kül te -
si Has ta ne si’nde te da vi gö rür ken Ka ra de niz’de dev -
rim ci ha re ke te kar şı ger çek leş ti ri len bir ope ras yon -
da gözaltına alınıp iş ken ce ci ler ta ra fın dan has ta ya -

ta ğı na zin cir len di. Te da vi si ta mam lan ma dan tu tuk lan dı. Tah li ye
ol duk tan son ra iler le yen has ta lı ğı ne de niy le Ri ze’de 28 Şu bat
1993’te aramızdan ayrıldı. 

Ali

TOPA LOĞ LU

Gü nay
ÖĞ RE NER

1973 Si vas Ha fik do ğum lu. Yok sul bir ai le nin
ço cu ğu ola rak İs tan bul'da mü ca de le ye ka tıl dı.
Dev rim ci ha re ke tin ge ce kon du semt le rin de ki ör -
güt lü lü ğü için de ye ral dı. Da ha son ra SDB üye si
ola rak mü ca de le si ni sür dü rür ken 1992 Ha zi ra n’ın
da tut sak düş tü.

20 Ekim 2003'te Kan dı ra F Ti pi Ha pis ha ne si’nde
ölüm oru cu na baş la dı. Ölüm oru cu na baş la yın ca,

tek ki şi lik hüc re ye konularak fi zi ki-psi ko lo jik bas kı  altına alınma-
ya çalışıldı. Fa kat o, yol daş la rı adı na, hal kı, va ta nı, ör gü tü adı na
ku şan dı ğı kı zıl ban dı na iha net et me di. 27 Şu bat 2004’te şe hit dü -
şe rek zul mün na sıl ye ni le ce ği ni gös ter di.

Muharrem
KARADEMİR

(...) Gözlüğünü, saatini, bilekliğini çıkardı. Sonra su istedi, bir iki
yudum su içti. Feda vaktiydi artık. Bardağı almak için beklememizi is-
temedi; “Hadi gidin artık” dedi. İçeri girdik, kapıyı kapattık. Su sık-
ma ihtimaline karşı battaniyeyi camın önüne gelen iplere mandalladı.
Ayakkabılarını vermek için kapıyı tekrar hafifçe araladı. Üzerindeki kır-
mızı kazağı da çıkardı. İki kaban uzattık Günay'a... Birini aldı. Giydi
üzerine.... “Saçlarım Ege'ye tamam mı unutmasınlar...”. Tamam Gü-
nay. Ege'nin coşkusu olacak saçların. Gözlerinin içi gülüyordu. Öyle
sakindi ki hareketleri.... Önce yanındaki sıvıları döktü üzerine. Mal-
zemelerden bir öbek hazırladı tutuşturmak için. Herşeyi tek tek düşün-
düğü belliydi. 

Öbeği tutuşturdu. Alev eline değince gayrı ihtiyari elini çekti. Tu-
haf gelebilir ama belki de böylesi bir eylemin en doğal halleri bunlar.
Beden kendini tetikte tutarken, sen kendi iradenle bedenine ne yapma-
sı gerektiğini söylüyorsun. “... önce kendi beninden çıkmak, onun
yerine ideolojik kaynağını koyabilmek gerekir” diyordu Günay. İşte

şimdi de gösteri-
yordu nasıl olacağı-
nı. O kaynağın gü-
cüydü, o iradeydi
şimdi bedenini feda
ateşiyle saran. 

Öbek tutuşunca
ortasını açtı ve ço-
raplarını çıkardı.
Açtığı boşluğa çö-
melir durumda
oturdu. Kafasını da ateşin içine soktu. Der top olmuştu... Tutuşunca
sloganlarına başladı. Kararlı, güçlü haykırıyor, alevlerin arasından za-
feri işaret eden parmakları sloganlarına eşlik ediyordu. Alevler bedeni-
ni sarıp sarmalıyor ama ateşe o hükmediyordu. Sloganlarımız birleş-
ti. Direnişimizin sesi Günay'la daha güçlüydü şimdi ve kaldığmız üç
hücrede tek yürek olarak yankılanıyordu. Bir ara birbirimizi duymak
için sloganlara ara verdik. Saniyeler sürdü yalnızca. “Sloganları kes-
meyin! slogan atın!” diyordu Günay. “Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-
mez” Hep birlikte devam ettik. 

Günay, ateşten bir manifestoydu; Ateşiyle koruduğu, insanlığımız,
düşüncelerimiz, ideallerimiz, yarınlarımızdır.

Başeğmeyenlerden Günay Öğrener:
Fedaya yolculuk

Anıları Mirasımız

Mazlum

GÜDER

“Sonuna kadar, Zafer'e kadar. Bu yürek daima size, BİZ'e ait olacak...” 
Muharrem KARADEMİR

Orhan OĞUR
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Cezalandırılsın

(Ümraniye Davası)
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Yer

Tarih

Üsküdar 2. Ağır
Ceza Mahkemesi

Saat: 10:00

MEHMET AĞAR
CEZALANDIRILSIN

24 Şubat, Perşembe

Yer

Tarih

11. Ağır Ceza Mahkemesi
ANKARA 
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Protesto Ettikleri
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Halk Cepheliler

Serbest Bırakılsın
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Yer: 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Beşiktaş İSTANBUL

Evlerimizi
Yıktırmayacağız



AKP iktidarı, halkın hemen her
kesimine karşı saldırı halinde-

dir. Egemen sınıfların iktidarları,
sınıflar mücadelesinin belli ölçü-
lerde gelişmiş olduğu koşullarda,
tüm kesimleri karşılarına almamaya,
en azından bazılarını yedeklemeye
özel bir önem verirler. AKP, zaman
zaman “açılım” manevralarıyla kü-
çük-burjuvazinin belli kesimlerini,
fonlarla, yardımlarla en yoksulları
kendine yedeklemeye çalışırken, bu-
nun dışında diyebiliriz ki, halkın
her kesimine karşı bir saldırı için-
dedir. 

İktidarın bu pervasızlığının ve “cü-
retinin” temelinde, geniş kitlelerin

örgütsüzlüğü ve varolan örgütlü-
lüklerin de böyle bir saldırıya cevap
verecek bir güce ve politikaya sahip
olmaması vardır. Bu iki neden,
AKP’nin halkın her kesimini aşağı-
layan, fırçalayan, her türlü hak ara-
ma istemini küçümseyen üslubu-
nun da kaynağıdır. 

AKP iktidarının saldırılarının bir
diğer özelliği, ekonomik, si-

yasi, kültürel, ideolojik, her alanda
birden gerçekleşmesidir. Burjuva
iktidarların zaman zaman başvur-
duğu, baskıyı artırırken, ekonomik
olarak kısmi iyileştirmeler sağlama
veya tersine olarak, ekonomik olarak
yoksullaştırırken haklar ve özgür-
lüklerde göstermelik iyileştirmeler
yapma gibi manevralar da pek geçerli
değildir. Emperyalizmin ekonomik
anlamda, tüm yeni-sömürgelerde
tam bir yağma ve talan sürdürmek is-
tediği, siyasi anlamda ise “teröre kar-
şı savaş” adına tüm muhalif kesim-
leri susturmak istediği koşullarda, iş-
birlikçi iktidarlar da bu çizgiye uya-
caklardır. AKP de uymaktadır. 

İstanbul’da 1 milyon gecekondu-
yu yıkmak için hazırlıklarını ta-

mamlayıp, saldıranlara  karşı diren-
mek zorundadır yoksul  halk. Yı-
kımlar, ancak böyle durdurulabilir,
böyle püskürtülebilir. Halk; evlerini,

mahallelerini ancak bu yolla koru-
yabilir. Aksi durumda evleri, ma-
halleleri yerle bir edilecek ve ken-
dileri de şehirden sürüleceklerdir. 

İşgale, yıkım saldırısına karşın
Derbent halkı direndi. Derbent

örneği tüm yoksul halka yıkımlara
karşı nasıl ve neden direnilmesi ge-
rektiğini de göstermektedir. Şunu da
göstermiştir: Direnildiğinde düşma-
na geri adım attırmak pekala müm-
kündür. 

Öğrenci gençlik okullarındaki
baskıya, teröre karşı direnir-

ken, parasız eğitim için mücadeleyi
yaygınlaştırmak göreviyle karşı kar-
şıyadır. AKP  eğitimi alınıp, satılan
ticari bir ürün haline getirmiştir. Pa-
rası olanın en iyi yerlerde okuduğu,
parası olmayan halk çocuklarının
ise okula dahi gidemediği bir ülke-
dir burası.

İşçiler, memurlar, artık yasalaşmış
bulunan Torba Yasa’nın getireceği

saldırılara karşı direnmek zorundadır.
O yasayı Meclis’ten alelacele geçirip,
emekçilerin tüm haklarını gasbe-
denlere karşı mücadele etmeliyiz.
Emekçileri güvencesiz bir yaşama
mahkum edenler, bir gecede onbin-
lerce emekçiyi sürgüne gönderebi-
leceklerdir. Sürgün, işten atma öyle-
sine basit ve sıradan bir hale getiril-
miştirki, her şey asalakların çıkarla-
rına göre düzenlenmiştir.

Halk, her yerde saldırı ve tehdit
altında olan doğayı, çevreyi, tar-

lasını, bahçesini korumak için di-
renmek zorundadır. Aksi durumda or-

manlar, akarsular, doğa AKP tara-
fından haraç mezat satılmaktadır.
Daha şimdiden onlarca bölge işbir-
likçi tekellerin iştahını kabartmış,
yağmalasın diye tüm doğa,  orman-
lar, akarsular, madenler onlara su-
nulmuştur. 

Açık ve sürekli bir katliama dö-
nüşen iş kazalarına karşı, sen-

dikalar, sonuç alıcı bir direniş ör-
gütlemek zorundadır. Zira onca ölü-
me karşın tek bir tedbir alınmış de-
ğildir. Toprak altında kalan emekçi-
lerin cenazeleri bile artık günlerce
sonra çıkarılır olmuştur. Böylesine
kanıksatılmıştır katliamlar. Bu açıdan
maden ocaklarında, Maraş’ta, Tuz-
la tersanelerinde yaşananlar, vahşi sö-
mürü politikalarının sonuçlarından
başka bir şey değildir. 

Maraş düzenin resmidir. Ve o  re-
simde kapitalizmin açgözlü-

lüğü, vahşiliği yanında, düzene kar-
şı örgütlü olunmadığında “iş kaza-
sı” adı altında yaşanan katliamlar
karşısında  kaçınılmaz  olarak seyirci
olunacaktır.

Toplu mezarlar, kayıplar, cezasız
kalan infazlar, 19-22 Aralık Kat-

liamı gibi  yaşanmış onlarca katliam
bu kanlı tarihin bir parçasıdır. Öyle
ki, bu tarihte halka karşı işlenmiş suç-
lar hep cezasız kalmıştır. Halka kar-
şı işlenmiş tüm suçların hesabını sor-
mak için mücadele etmeliyiz. Katil-
ler, halka hesap vermelidir.

Hapishanelerde devam eden tec-
rit ve sessiz imha sürmektedir.

AKP tecrit işkencesi ve hak gasp-
ları ile tutsakları sindirmeye ça-
lışmaktadır. Öte yandan sessiz
imha ile hasta tutsakları katlet-
mekte, hapishaneden tabutlar çık-
maya devam etmektedir.  

Bazı alanlardaki sorunlar, san-
ki sadece devrimcileri, sade-

ce belli kesimleri ilgilendiriyormuş
gibi bir hava yaratmak istemekte,
bu doğrultuda da hemen her mü-

Sömürünün ve
yoksulluğun “diz boyu”

olduğu günümüzde  boş
vaatlerle halkın geçireceği tek
bir günü olmamalıdır. Umut
biziz, gelecek te biziz. Yarını
ancak böyle inşa edebiliriz.

Her alanda mücadele edeceğiz!
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cadeleyi, her talebi “bunlar üç beş ki-
şinin dertleridir!” diyerek “marji-
nallikle” suçlamaktadırlar. Böyle
olmadığını anlatabilmek ve göste-
rebilmek de bizim sorumluluğu-
muzdadır. 

Kan emici Sabancı Holding adı-
na geçen hafta yapılan açıkla-

mada, Sabancı Holding şirketlerinin
net aktif değerinin 14 milyar dola-
rı geçtiği belirtilerek “Bu bizi Türki-
ye’nin en büyük holdingi ve en
büyük şirketi yapıyor.” deniliyordu.
Holding açıklamasında AKP’nin
sömürü ve talanda tekeller için sun-
duğu imkanlara  değinilerek, “ülke-
nin geleceğiyle ilgili çok büyük he-
yecan duydukları... “Sabancı Hol-
ding olarak bu ortamı en iyi de-
ğerlendirebilecek grup oldukları”
belirtiliyordu. 

Elde ettikleri büyük kârlar kar-
şısında ellerini ovuşturan bir

tekelci tablosudur karşımızdaki.
Sabancılar o “heyecanı” duyan
tek holding de değillerdir. Tüm iş-
birlikçiler, Koçlar, Enkalar, Ül-
kerler, Albayraklar, Doğanlar,
Boynerler, Çalıklar, Zorlular,
Cinerler, Ağaoğlular hepsi o he-
yecanı duyuyorlar. 

Onların kârlarını ve servetleri-
ni bu kadar büyütebilmeleri,

halkın daha fazla yoksullaştırılması
demektir. Ama sadece yoksullaştır-
ma değil, aynı zamanda halkın her
kesimine karşı yeni saldırılar de-
mektir. Halk bastırılmadan, sindi-
rilmeden, susturulmadan, örgütsüz-
leştirilmeden bu yağma ve talan
sürdürülemez. İşte bu yüzden, ha-
yatın her alanında, her konuda, as-
gari bir direniş çizgisini örgütleye-
bilmeliyiz. 

Bu anlamda, Halk Cephesi’nin
sergilediği pratik, tüm halk güç-

leri ve halkın mücadelesi açısından
öğreticidir. Tutsaklarımızın F Tiple-
rinde tecrit altında olduğu, hasta
tutsakların katledilmeye devam edil-
diği koşullarda, tutsak yakınları,
tecritçe karşı mücadeleyi örgütlerken,
liseli gençlik ve yüksek öğrenim
gençliği parasız eğitim kampanyasını
sürdürüyor; mahallelerdeki Halk

Cephesi birimleri, yıkıma karşı hal-
kın direnişini adım adım örgütlemeye
çalışırken, devrimci işçiler, memur-
lar, emekliler, Torba Yasa başta ol-
mak üzere ekonomik talepler için
mücadele ederken, tüm alanlar “ör-
gütlenme ve düşünce özgürlüğü”
için de ortak bir kampanya yürütü-
yorlar. Bu şekillenme, bir tercih ol-
maktan çok, hayatın getirdiği zo-
runluluklardır. Bütün bunlar, bir yer-
de de birleşmektedirler zaten. 

Halkın tüm kesimlerinin müca-
delesini birleştirmek, bunun

yol ve araçlarını bulmak, tüm halk
güçlerinin görevidir. Her kesimin sa-
dece kendi talepleriyle mücadele
ettiği bir mücadele, halkı güçlen-

dirmiyor, iktidarları geriletemiyor.
Halkın hak ve özgürlük talepleri-
ni elde etmek için bir şeyler bek-
leyebileceği hiçbir düzen gücü
yoktur. Bu noktada, oligarşi içi ar-
tan çelişkiler de, halk için bir şey ifa-
de etmemektedir. 

Bizi açlığa ve yoksulluğa mah-
kum edenler, F Tipi hapishane-

lerde tecrit işkencesini sürdürenler,
halkı ve en değerli evlatlarını toplu
mezarlara  gömenler, halkın dostu
olamazlar. Onlar dostumuz değil,
yoksulluğumuzun, açlığımızın so-
rumlusu, evlerimizi başlarımıza yı-
kan sınıf düşmanlarımızdır. 

Sınıf düşmanları ile uzlaşılmaz. Sı-
nıf düşmanları ile “diyalog” ku-

rulmaz. Tek kelime ile onlarla kı-
yasıya savaşılır. İşçilerin, köylülerin,
kamu emekçilerinin onlara ve köh-
nemiş düzenlerine karşı mücadele et-

mekten başka  tek bir seçeneği yok-
tur. Sömürünün ve yoksulluğun “diz
boyu” olduğu günümüzde boş vaat-
lerle halkın geçireceği tek bir günü
yoktur. 

Yönetenler, iktidar mücadelesi
için bugün birbirleriyle kıyası-

ya çatışmakta, birbirlerini tasfiye
etmeye çalışmaktadırlar. Bu çatışma
öylesine derinleşmiştir ki, AKP bir
çırpıda aralarında generallerin de
olduğu 163 subay hakkında tutuk-
lama kararı verebilmektedir. Ancak,
hiçbir koşulda gözden kaçırılma-
malı ki, iktidar için birbirleriyle
böylesine kıyasıya çatışanlar, halka
karşı birleşmekte yine bir an olsun te-
reddüt etmiyorlar. Bu nedenle oli-
garşi içi iktidar kavgasında halkın
hiçbir kesimi taraf olmamalıdır.
AKP’nin de faşist cuntaları örgütle-
yen ordunun da halka bakış açısın-
da bir farklılık yoktur. Her ikisine
göre de, halk susturulmalı, örgütlü-
lükleri dağıtılarak, her şeyi kabul
eder hale getirilmelidir.

İktidarın sürdürdüğü saldırılar gi-
derek artarken, halkın hemen her

kesimi, kendi taleplerini sahiplene-
rek, mücadeleyi sürdürmelidir. Aksi
durumda, halkın her kesimini sü-
reklileşen saldırılar ile saldırı yasa-
ları ve hak gaspları ile kuşatarak, sö-
mürü ve yağmayı kolayca devam et-
tireceklerdir. 

Halkın hemen her kesimi bugün
iktidarın çok ciddi saldırıları ile

karşı karşıyadır. Mücadelenin ke-
sintisiz kılınması gereken diğer alan-
larda da mücadele edilmek zorun-
dadır. Oligarşinin süren saldırıları
karşısında hiç  kimse izleyici olamaz. 

Halk ve devrimciler, karşı karşı-
ya oldukları saldırılardan her-

hangi birine karşı direnmeyi ve mü-
cadeleyi erteleme, gündemine al-
mama durumunda değildir... Bu yüz-
den devrimcilerin böyle dönemler-
deki görevi, misyonu, sorumluluğu
çok daha ağırdır...  Halkın mücade-
lesi her alanda bu saldırılara cevap
vererek, her alandaki saldırılara ve-
rilen cevapları ve halk güçlerini bir-
leştirerek gelişecektir.

Maraş düzenin resmidir.
O resimde kapitalizmin

aç gözlülüğü, vahşiliği vardır.
Düzene karşı örgütlü

olunmadığında “iş kazası”
adı altında yaşanan

katliamlar karşısında seyirci
olunacaktır. Seyirci olmamak
için örgütlenmeli, mücadele

etmeliyiz.
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Yıkanlar, yağmalayanlar bize Dİ-
RENMEYİN, ÖRGÜTLENME-
YİN diyor. Evlerimizin yıkılmasını ve
evsiz kalmayı kabullenmemizi isti-
yorlar. 

Doğup büyüdüğümüz, on yılları-
mızı verdiğimiz, çocuklarımızı bü-
yüttüğümüz, acıları sevinçleri yaşa-
dığımız, alınterimizi  akıtarak, yiye-
ceğimizden keserek yaptığımız evle-
rimizi gönüllü yıktırmamızı istiyor-
lar.

Yıllarımızı verdiğimiz bu toprak-
ları, sokaklarımızı, bir parça ekmeği
paylaştığımız komşularımızı terket-
memizi, tanımadığımız, bilmediğimiz
yere sürgüne gitmemizi istiyorlar.

Bu zulme, bu haksızlığa, bu ada-
letsizliğe karşı DİRENMEMİZ’den
korkuyorlar. O nedenle bize, “gelin
anlaşalım” diyorlar. Söylemek iste-
dikleri şudur aslında:

“Evlerinizi yıkacağız. Toprakla-
rınızı zenginlere vereceğiz. Gelin
bunu kabul edin.”

“Anlaşma nedir?”
Önce şu soruyu soralım; neyin

karşılığında anlaşacağız? 

Yıkanlarla anlaşmak demek on-
ların aldatmacasını kabul etmek, yı-
kıma razı olmaktır. Oligarşi evlerimizi
yıkmak, bizi sürgüne göndermek is-
tiyor. Şehir merkezlerini halksızlaş-
tırmak istiyor. 

Onlarla anlaşmak demek, “ta-
mam evlerimizi yıkabilirsiniz” deyip,
yıkımları kabul etmektir. Evlerimizi
savunmamak, sürgüne gitmeyi kabul
etmektir.

Peki neden evlerimizi savunmak
yerine yıkılmasını kabul edelim? 

Unutmayalım ki, bugüne kadar an-
laşma adına halkı hep aldattılar. Ne-
ler vaat edip, neler söylemediler ki?
Halkın evlerini gasbetmek için her
yolu denediler.

Yoksul halkı yıkımlara razı etmek,
“anlaşma” yapmak için “ucuz konut

verileceği”, “yıkılacak gecekondu
enkazlarına yüksek değer biçileceği”
gibi vaatlerde bile  bulundular. Tabii
tüm bunlarda koşul, önce yıkımın ka-
bul edilmesiydi.

Belediye, yoksul halka kendi be-
lirlediği sözleşmeyi kabul ettirmek
için gerektiğinde mahalledeki her
evden bir kişiyi belediyeye çağırarak,
sözleşmeyi imzalarsa komşusundan
daha fazla para alacağını söylemek-
tedir.

Halkı bölüp birbirine düşürmeye
çalışıyor, halkın birliğini para ve çı-
kar ile bozmaya çalışıyorlar. Bir yan-
dan da, halkı “satın alınacak basit in-
sanlar” olarak görerek, “üç kuruş
fazla vererek” herkesi “satın ala-
caklarını” düşünüyorlar.

Anlaşma ile aynı zamanda halkın
örgütlü davranmasını engellemeye
çalışıyorlar. Zira yıkım saldırısında
yoksul halkın en büyük dayanağı, ör-
gütlülükleri ve halkın birlikte hareket
etmesidir. Halkın örgütlülüğü belir-
leyici olmaktadır.

Anlaşma, tek tek her ev ile yapı-
larak, bireyler muhatap alınmaktadır.

Anlaşmak, aldanmayı kabul
etmektir

“2005’te çıkan yasanın ardından
belediye bizi görüşmeye çağırdı.
‘Dünya Bankası’ından kredi bulduk
binalarınızı restore edeceğiz. Para-
nız yoksa bu krediden size destek ve-
receğiz. 10- 15 yılda geri ödeyecek-
siniz’ dediler.”

Tarlabaşı’nda oturan yoksul bir ge-
cekondulu, anlaşma adına belediye ta-
rafından nasıl aldatıldıklarını bu çar-
pıcı cümleler ile anlatıyordu.

Tarlabaşı’ndaki yıkımlar için be-
lediye o bölgede yağmayı sürdüren
Çalık Holding adına devreye girmiş,
anlaşma adına halkı aldatmıştır. 

Anlaşma adına nasıl aldatıldıkla-
rını anlatmaya devam ediyor yoksul
Tarlabaşı halkı: 

“Bilgilendirme toplantıları san-
ki uzlaşma denenmiş ama başarıla-
mamış gibi gösterildi. İhale yapıl-
madan ‘acele kamulaştırma’ zemini
oluşturulmuş oldu... Biz bölgenin ye-
nileme alanı ilan edildiğini , kamu-
laştırma kararı alındığını vs. yasal iti-
raz haklarımız bittiği tarihten çok
sonra öğrendik.” 

Belediye, halkı önce formaliteden
bilgilendirmiş, kağıt üstünde uzlaşma
olmadığını göstererek, halkın evleri
için istekleri dışında kamulaştırma ka-
rarı çıkarmıştır. 

Bu gelişmelerden haberi olmayan
halk, itiraz haklarını da kaybetmiştir.
Belediye tek kelime ile halkı aldata-
rak, anlaşma adına Çalıklar’a mah-
kum etmiştir halkı. 

Ankara’da  Dikmen Mahalle-
si’nde, Yakupabdal ve Mamak' ta,
Aktepe' de yoksul gecekondu halkı
anlaşma adına aldatılarak birçoğunun
evleri yıkıldı.

“Size 2 yıllık kömür vereceğiz,
200 lira kira yardımı yapacağız de-
diler ama kömür filan vermediler. 2
yılın sonunda ev yapıp teslim ede-
ceğiz dediler. 400 liraya ev kiraladık
ve üstüne 200 TL kira verip ev tut-
tuk.Yok yere müstakil bahçeli bir yer-
den kira verir duruma düştüm” di-
yordu yoksul bir gecekondulu.

Evlerini yıktıranlar, anlaşanlar
şimdi pişmandır. Yıkım saldırısı kar-
şısında çözüm teslim olmakta değil,
direnmektedir. Halkın evlerini yı-
kanlarla anlaşma yapmak için tek bir
neden yoktur. Yıkımlara karşı diren-
meye devam edeceğiz.

Yıkanlar, yağmalayanlar diyor ki:

‘DİRENMEYİN ANLAŞIN!’
Evlerini yıktıranlar, anla-

şanlar şimdi pişmandır. Yıkım
saldırısı karşısında çözüm

anlaşmakta, teslim olmakta
değil, direnmektedir. 
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Sulukule’de Çingene hal-
kı, önce vaatlerle kandırdılar.
ANLAŞMA adı altında, ev-
lerini boşalttırıp, dozerler ve

kepçelerle yıktılar.

Sulukule’de yıkımlara tanık olan Sezer Tanımış  ile
röportaj yaptık. Tanımış, şunları anlattı. 

Sezer Tanımış (Sulukule-Ev Hanımı, yaş: 42)

Yürüyüş: Evlerinize karşılık ne vaatlerde bulundu-
lar?

Sezer Tanımış: Buraya geldiklerinde, “çarpık ya-
pılaşmanın var olduğu,” “daha sağlıklı konutlarda ya-
şamamız gerektiği” gibi vaatlerde bulundular. Bundanda
kaynaklı birçok insan bu tekliflere kandılar arka-
sındanda burda bulunan evlerin hepsi dozerler ve
kepçelerle yıkıldı.

Benim kendi evim tarihi eser olduğundan yıkamadılar.
Ancak evimin etrafına vurulan kepçe darbelerinden kay-
naklı çatlaklar oluştu. Çatlaklardan kaynaklı evim yıkılma

tehlikesi altında.

Yürüyüş: Çevrenizdeki evler yıkılmadan önce nasıl
yaşıyordunuz? Komşularınızla olan ilişkileriniz nasıldı?

Sezer Tanımış: Bizler yıkım öncesi dayanışma içe-
risindeydik. Evimizin yan tarafında eğlencelerimizi, dü-
ğünlerimizi yapardık mahalleliyle. Bizde söz geçerlidir.
Söz denildiğinde de bizim için iş bitmiştir. 

Şimdiyse komşularımızı akrabalarımızı dağıttılar.
Aramızda soğukluk yaşattılar.  Evlerimizin etrafı şim-
di çamurdan geçilmiyor. 

Kapılarımız açıktı. Evlerimiz damlatıyordu ama ra-
hattık, huzurluyduk. Madem daha sağlıklı yerlerde kal-
mamızı istiyorlardı o zaman bize yine burada yeni ev-
ler yapsaydı, parası neydiyse verirdik. 

Yürüyüş: Evleri yıkılacak olanlara ne önerirdiniz?

Sezer Tanımış: Birbirlerine kenetlensinler, birlikte
hareket etsinler. Herkes birbirini dinlesin, kimse tek ba-
şına hareket etmesin.

Birçok insan bu tekliflere kandılar...Birçok insan bu tekliflere kandılar...
Evler dozerler ve kepçelerle yıkıldıEvler dozerler ve kepçelerle yıkıldı

Zulmün, zorbalığın en şiddetlisi ile karşı karşıyasınız!
Hiçbirinizin düşüncesini almadan, aldıkları kararlarla ev-
lerinizi yıkacaklar.

Evlerinizi yıkanlar, yıkımları kabullenmenizi istiyor.
Hatta  yıkımların “halk için ne kadar yararlı sonuçlar”
doğuracağına  inandırmaya çalışıyorlar.

Emeğinizle, canınızı dişinize takarak var ettiğiniz ev-
lerinizi korumak haklı ve onurlu bir davranıştır. Her ge-
cekondulu, evini, mahallesini korumalı, direnmelidir. 

Ancak yıkanlar, birliğinizi bozmaya, sizi içerden
bölmeye çalışıyor. Üç kuruşla sizlerin “satın alınacağı-
nı” düşünüyorlar. Pembe yalanlarından biri ise, evlerinizin
üstünde  para verecekleri  sözleridir.

Güngören’den Fikirtepe’ye, Kartal’dan Tarlabaşı’na
kadar halk şimdi de bu yalan bombardımanı ile karşı kar-
şıyadır. Zalimler, aldatmak, yoksul halkı  bölmek için her
tür yolu seçip,  kuşatmaya çalışıyorlar.

Bunlardan birisi de “anlaşma” adına direnişi tasfiye
saldırısıdır. Anlaşmak demek mahalleye, komşuya iha-
net etmektir. Anlaşmak demek, “ben kendi işimi halle-
derim, gerisi tufandır” demektir. Bencilce, sadece ken-
di çıkarlarını düşünmektir bu.

Emperyalist tekeller bir ev, birkaç ev için çok daha faz-

la para da ödeye-
bilirler. Bunu yap-
maları çok zor de-
ğildir. Asıl vur-
gunları yanında
bu hiçbir şeydir.

“Üç kuruş
daha fazla para almak” , “daha geniş bir ev sahibi ol-
mak” için mahalleni bırakmamalı, arkanı komşularına
dönmemelisin!

Paradan, bir evden daha önemlisi bir insanın onuru-
dur, ahlakıdır, değerleridir. Onurumuzu, ahlakımızı, de-
ğerlerimizi çiğnetmemeliyiz.

Yerimiz komşularımızın, mahallelilerimizin yanıdır.
Yerimiz zalimlerin kan kokan büroları değil, sokaklarda
kurulan barikatların önüdür.

Onurlu gecekondu halkı!
Komşularını, mahalledeki binlerce insanı yüzüstü bı-

rakıp gitmemelisin. Her yoksulun yeri halkın yanıdır. An-
laşmayalım, zalimlerin oyununa gelmeyelim!..

Güç, birlikten doğar. Birliğinizi bozmalarına izin ver-
memelisiniz! Anlaşmak adına bizleri aldatmalarına ses-
siz kalmamalıyız. Evini, mahalleni savunmalı, mahalle
halkı ile birlikte direnişin içinde yer almalısın. 

Bugün tek kurtuluş birlikte direnmektir!

Yoksul Gecekondu Halkı
Anlaşmak; mahallene, komşuna ihanettir! 
Anlaşma! Komşuna ihanet etme!
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Tayyip Erdoğan başta olmak
üzere AKP’nin kurucuları, yönetici-
leri hemen her fırsatta, yoksul halka
eşitlikten, adaletten, doğruluktan söz
ettiler.

Halkı yoksullaştırırken, kendileri,
yakınları, yakınındakiler, hızla cep-
lerini doldurarak zenginleşiyorlar.
Daha düne kadar ismi bilinmeyen nice
şirketlerin önü açıldı, yağmadan pay
verildi.

Hiç uzağa gitmeye gerek yoktur.
YAĞMACILAR, AKP’nin, Tay-
yip’in yakınları ve yakınındaki-
lerdir. Yoksul halktan alıp, kendi
çevresine dağıtıyorlar!...

Bunlar, ne Müslüman ne de İslam
inancının savunucusu olamazlar. Bun-
lar çalıp çırpıyor, gasp ediyor ve
kendi çevresini zengin ediyorlar. Ça-
lıklar, Atasaylar, Albayraklar sadece
üçüdür bu yağmacıların.

Halka gecekonduyu çok 
görenler, villalarda!

Arsız bir para ve mal düşkünü olan
Tayyip Erdoğan, bundan 7 yıl önce,
“Maaşım yetmediği için ticaret ya-
pıyorum.” diyordu. Bugün de o an-
layışını sürdürüyor.

Erdoğan ailesi bir süre önce Çam-
lıca Kısıklı’da bulunan tripleks vil-
lalarına taşınarak, “sınıf” atladılar.

Toplam 10 villadan oluşan Saklı-
bahçe Konakları’nda Erdoğan aile-
sinin 5 tripleks villası var. Site için-
de 5 villa duvarlarla çevrilerek, Er-
doğan ailesine tahsis edilmiştir.

Deniz manzaralı 5 villanın her
biri, 1, 1.5 milyon dolar değerinde-
dir. Başbakanlık maaşı ile alınacak
gibi değildir bu villalar. PEKİ NEY-
LE ALINDI? Kapalı yüzme havuzu
olan 5 villanın bahçesinde, çocuklar
için bir oyun bahçesi bile yapılmış.

Saklıbahçe Konakları’nda di-
ğer 4 villada, Erdoğan’ın oğlu Burak
Erdoğan, kızı Esra ve damadı Be-
rat Albayrak, Kardeşi Mustafa Er-
doğan ve kız kardeşi Vesile İlgen eşi
Ziya İlgen kalıyor. Kısacası “ailece”
oradalar.

Villaları yapan inşaat şirketinin sa-
hipleri ise Başbakan Erdoğan gibi Ri-
zeli. Yani hem hemşehrisi, hem de
AKP’li. Üstelik bu  müteahhit aynı
zamanda, AKP İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi İmar Komisyonu
Üyeliği görevinde de bulundu.

Yani kurta kuzu teslim edildi.
İmar Komisyonu’nda görev yapan bu
müteahhit İstanbul’u yağmalayanla-
rın içindedir. Yoksul halkın evlerini yı-
kanlardan biridir. 

Kendisine sunulan yağma karşılı-
ğında o da Erdoğanlar için her tür hiz-
meti sunmaktan çekinmedi. Villaların
kaba inşaatını bitiren AKP’li yağ-
macı, evlerin içini ise Pierre Cardin
ve Beymen’den alınan eşyalarla do-
nattı.

Villalar, AKP'li Üsküdar Bele-
diyesi'nin imar izniyle yapıldı. Ve ha-
liyle kaçak olup olmadığı da tartışıl-
madı. Kendileri için hiçbir kural ta-
nımayanlar, villalarında lüks içinde
yaşar, çocuklarını ve torunlarını eğ-
lendirirken, yoksul halkın çocukları-
nı ise gece yarıları polis baskınlarıy-
la kaldırıyorlar.

Yoksul halkın evlerini yıkmak
için binlerce polisi seferber ederken,
aynı polisi bir de kendi villalarını ko-

rumak için seferber ediyorlar. “Ha-
ram” yoldan elde edilmiş villalarını
korurken, halkın emeğiyle yapılmış
gecekonduları yıktırıyorlar. 

Kuyumculuktan 
marketçilikten sonra 
inşaat ve enerjide vurgun

Cihan Kamer ve Atasay  Ku-
yumculuk, son zamanlarda ismi sık
duyulan bir şirketler grubu. Cihan
Kamer, kuyumculuktan sonra inşa-
at ve enerji sektörüne de el atarak
daha büyük vurgunlar vuruyor.

O da, Erdoğan ailesi ile olan ya-
kınlığı sonucu önü açılan yağmacı-
lardan biri. Atasay Kuyumculuk’un
sahibi Cihan Kamer, 170 milyar do-
larlık serveti ile “süper zenginler
arasında” 96. sıradadır. Servetinin
505 milyon dolar olduğu belirtiliyor. 

Kuyumculuğun yanı sıra gayri-
menkul ve sivil havacılık gibi vurgun
alanlarına, son olarak inşaat sektörü-
nü de ekledi. Dikkat edilecek olursa,
Tayyip Erdoğan’a ve AKP’ye yakın
tüm holdingler, son dönemde mut-
laka inşaat alanına da yönelmek-
tedirler. Sebebi, “Kentsel dönüşüm”
adlı yağma ve yıkım planıdır. Ata-
saylar da inşaat sektöründe ilk yağ-
masını, Büyükçekmece Gölü'nün
kıyısında 700 bin dönümlük bir arsa
alarak gerçekleştirdi. Dubai Şeyhi El
Maktum ile birlikte inşaat projeleri
hazırlıyor.

Halka gecekonduları çok
görenler, kendileri deniz

manzaralı, yüzme havuzlu
her biri 1, 1.5 milyon dolar

olan tripleks villalarda 
yaşıyor. Erdoğan ailesinin

böyle 5 tripleks villası var...

Tayyip Erdoğan ve 
şürekasına ithaf olunur: 

“Yetimlerin mallarını
haksız yere yiyenler,

kesinlikle karınlarına
sadece bir ateş yerler

ve yarın çılgın bir
ateşe yaslanırlar.”

(Nisa Suresi)
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Yağmacılar, Tayyip’in
yakınları ve yakınındakilerdir!



Yoksul halkın oturduğu mahalle-
lere göz diken bu yağmacının en
önemli özelliği Erdoğan ailesi ile
ortak olmasıdır. Şirketin cirosu, 2000-
2007 arasında tam 10 kat artmıştır. Bu
artışta, işte Erdoğanlar’la kurulan bu
yakınlık belirleyicidir. 

Tayyip Erdoğan’ın oğlu ile geli-
ninin ortak olduğu Kamer’in Atagold
isimli  Atatürk Havalimanı mağaza-
sının 2008 cirosu sadece 2 milyon
euro olmuştur. Kamer ile Erdoğan ai-
lesi arasındaki ticari ortaklıkların
başka hangi alanlarda olduğu bilin-
mese de bu pis para ve çıkar ilişkile-
ri içinde karşılıklı olarak birbirlerini
idare ettikleri sır değildir.

Tayyip Erdoğan’a ve iktidara ya-
kın olmanın avantasını yiyenlerden ve
şimdi de “kentsel dönüşüm”den pay
almaya soyunanlardan biri de AKP
Milletvekili Vahit Kiler’in sahibi ol-
duğu Kiler Holding’tir. 

Marketçilikle büyüyen Kiler Hol-
ding, “kentsel dönüşüm” adındaki

yıkım ve yağma planının ortaya çı-
kardığı büyük yağmadan pay alabil-
mek için Kiler Gayrimenkul Yatı-
rım Ortaklığı A.Ş. adlı bir şirket kur-
muş ve bu şirket geçen hafta, Borsa'da
işlem görmek üzere başvurmuştur. Ar-
tık Kilerler de “kentsel dönüşüm”den
paylarını alacak ve elbette onlar da ge-
reken yerlere paylarını vereceklerdir. 

İstanbul yağmasında 
büyük vurguncu; Çalıklar

AKP iktidarı ve Erdoğan ailesi ile
ilişkileri sonucu İstanbul’daki yıkım
yağmasında en büyük payı alanlardan
biri Çalıklar’dır. 

Çalık Grubu, 16 Mart 2007’de Tar-
labaşı ihalesini aldı. 

2009 yılında, Türkiye’nin en zen-
gin 100 asalağı arasında 22. sıraday-
dı. Halkı soyarak elde ettiği muazzam
servetini AKP iktidarına ve Erdoğan
ailesine borçludur. O da borcunu Er-
doğan’ın eniştesini holdingte yöne-

tici yaparak ödüyor.

Çalıklar’a verilen Tarlabaşı ihalesi
ilginçtir. Türkiye’de kaç inşaat şirketi
var? Neden Çalıklar?

Bu sorunun cevabı, ihalede en
yüksek bedeli ödemiş olmak veya
benzeri bir gerekçe değil, Çalıklar’la
AKP’liler arasındaki ilişkidedir. 

Beyoğlu Belediye Başkanı, iha-
lenin Çalık’a verilmesiyle ilgili ola-
rak diyordu ki: “Parasal değer ko-
nuşulmadı.” 

Peki ne konuşuldu o zaman? Ça-
lık hayrına mı yapıyor bu işleri?

Çalık Holding “Beyoğlu güzel-
leştirme derneği” olmadığına ve bir te-
kel kârsız hiçbir adım atmayacağına
göre, Tarlabaşı’nın “kentsel dönü-
şüm”ü, mutlak anlamda karlı bir iş-
tir. 

Çalıklar, o kârları Erdoğanlar’la,
Topbaşlar’la paylaştıkları içindir ki,
o ihaleler kendilerine kalmaktadır. 

AKP iktidarı bir yandan yargıyı kendisine tabi kıla-
cak adımlar atar, yargı üzerinden iktidar savaşı
sürdürürken, diğer yandan da sık sık “Yargı’nın bağım-
sız” olduğuna dair açıklamalar yapmaktadır.

AKP birçok konuda olduğu gibi bu konuda da
riyakarlık içindedir. Perde arkasında her türden oyunu çe-
virir, atamalar yapar, savcı ve hakimlere talimatlar
verirken, halkın önünde ise başka bir tablo çizmektedir.

Yargının bağımsız olduğu iddiası koca bir yalandır.
Ve bugüne kadar da, yargının faşizmin yargısı olduğu
gerçeğini gizlemek için sıkça kullanılmıştır. 

Yargının, ne bizim gibi, faşizmin sürekli olduğu
ülkelerde, ne de burjuva demokrasisinin olduğu ülkelerde
bağımsız olması mümkün değlidir. Hiçbir zaman da ol-
mamıştır. Tersine yargı, her zaman her yerde, sömürücü
egemen sınıfların düzeninin emrinde ve hizmetinde
halka karşı kullanılmaktadır. 

Oligarşinin halka karşı sürdürdüğü karşı-devrimci
savaşta, yargı karşı-devrimci savaşı tamamlayan, halka

karşı sürdürülen savaşı kararları ile meşrulaştıran bir rol
oynamaktadır.

AKP’nin polisi bugün, yargının kararları ile yoksul
halkın oturduğu mahalleleri basmaktadır. Gözaltı ve tu-
tuklama kararlarını siyasi iktidarın tercihleri doğrultusunda
veren faşizmin yargısıdır.

Onlarca işkenceci katili, ölüm mangalarını, kaybe-
denleri, katledenleri aklayan faşizmin yargısıdır. Devrimci
önderlere sahip çıktı diye, ABD Defol sloganını atıp
bağımsızlık istedi diye, parasız eğitim talebini savundu
diye vatansever gençliği tutuklayan, aylarca tecrit altın-
da tutan faşizmin yargısıdır.

Yürüyüş Dergisi’nin hazırlığının yapıldığı büroyu
kapılarını kırarak bir gece yarısı aratan da bu yargıdır.

Savcılar ve hakimler doğrudan siyasi iktidarların dene-
timinde ve onların “memurları”dırlar. Siyasi iktidar ne
diyorsa, nasıl davranmalarını istiyorsa ona göre davran-
maktadırlar. Onlarca toplu mezarın olduğu bir ülkede
bugüne kadar tek bir Savcı bunu soruşturamamışsa,
bağımlılık ortadadır. 

Bağımsız yargı kavramı, faşizmin yargısını aklamak
için kullanılmıştır bugüne kadar. Bu haliyle halkı aldat-
mak için kullanılan bu kavramı kullanmamak gerekir.
Çünkü ortada bağımsız olacak bir yargı yoktur. Yargı ken-
di sınıfının, burjuvazinin iktidarını korumak için kul-
lanılmaktadır. Bağımsız yargı değil, faşizmin yargısı
vardır. Ve yargı iktidarın emrindedir.

Savaşan
Kelimeler 

Bağımsız Yargı

20 Şubat
2011
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Evlerimizi yıkmak ve bizi ya al-
datarak ya zorbalıkla şehir dışına
sürmek isteyen güçler, seferberlik
halindeler. Kepçelerle kapımıza da-
yanmadan önce “halletmek” istiyor-
lar işi. Mahallelerimizin direncini
bir direnişe yol açmadan kırmak is-
tiyorlar. Bunun için de ev ev, kapı kapı
dolaşıyorlar. 

Kim bunlar derseniz? Bu halk
düşmanı “heyet”ler; mahallelerimize
göz koyan tekellerin temsilcileri, be-
lediyeler, AKP teşkilatları ve işbirlikçi
muhtarlardan oluşuyor. 

Kapı kapı dolaşarak, toplantılar ya-
parak, yalanlarla halkı aldatmaya ça-
lışıyorlar. Para, ev vaatleri, “evleriniz
değerlenecek” yalanları ile halkı ev-
lerini “gönüllü” terketmeye ikna et-
meye çalışıyorlar. 

*

Düşman boş durmuyor. İşini sis-
temli, planlı, ciddi yapıyor. Biz de yı-
kıma karşı örgütlenmeyi ve direnişi
aynı şekilde sistemli, planlı, ciddi yap-
malıyız. 

Bizi mahallemizden sürmek ve ev-
lerimize el koymak isteyen, tekelci
burjuvazi, AKP il ve ilçe teşkilatları,
mahalle karakolları, işbirlikçi muh-
tarlar birlikte çalışıyorlar. 

Geliyor, mahallemizde, bizim içi-
mizde propaganda yapıyorlar. İçi-
mizden birilerini bizden koparıp bize
karşı kullanmaya istiyorlar. 

Onlara karşı her an uyanık olma-
lı, görmeli, yalan kampanyalarına
karşı biz de gerçekleri anlatmak için
kapı kapı dolaşmalıyız.

Onların girdiği her eve, aynı gün

biz de gitmeliyiz. Tekel-
lerin temsilcileri, AKP
teşkilatının yöneticileri,
bir eve mi geldiler, he-
men biz de gitmeliyiz.

Onların insanlarımızı aldatmasına
izin vermemeliyiz. Onlar yalanları
söyleyecekler, biz gerçekleri. 

Açık ve gizli tüm saldırılara kar-
şı halkın barikatını kurmalıyız. 

Bizi bölmelerine, içimizden biri-
lerini kendi saflarına kazanmalarına
izin vermeyelim. Mahallelerimizi sa-
vunmak için, yıkımı püskürtmek için
bu son derece önemlidir. İçimizden
ikna ettikleri her ev, kale duvarında bir
gedik, barikatımızda bir boşluk açıl-
ması demektir. Her boşluğu direnme
kararlılığımızla ve yeni insanları di-
renişimize çekerek doldurmalıyız.  

Bu barikat, yalnız pazar tahtala-
rından, çöp arabalarından, sandıklar-
dan oluşmaz. Bu barikat halkın uya-
nıklığıyla kurulur. Bu barikat halkın
örgütlülüğüyle kurulur... 

İçimizden Kimseyi Koparmalarına,
Bizi Bölmelerine İzin Vermeyelim!

Geçen hafta, İstanbul Derbent’te
yıkım saldırısı vardı. Çevik kuvvet,
zabıtalar, gaz bombalarıyla, tazyik-
li su sıkan araçlarıyla gelmişlerdi.
Ancak bunların beraberinde bugüne
kadarki yıkım saldırılarında pek rast-
lanmayan bir şey daha vardı: 40
adet kamyon.

40 kamyon, kırk işbirlikçi için
getirilmişti.  

Çünkü semtte çoğu AKP’ye yakın
40 kişi, inşaat tekelleriyle anlaşmış,
evlerini boşaltmayı kabul etmişlerdi.
Ne var ki Derbent halkı, bu işbirlik-
çilerin eşyalarını taşımalarına izin
vermemişlerdi haklı olarak. 

Çevik kuvvet, işte bunun için
dayanmıştı sabahın köründe Der-
bent’in sokaklarına.. Düzenin zorba-
lığına ve aldatmalarına boyun eğen 40
zavallı işbirlikçiyi koruyacaklardı. 

10 Şubat
t a r i h l i
Sabah, Derbent’te yaşanan bu olayı
şöyle aktarıyordu: 

“Derbent'te taşınmak isteyenle-
re mahalle baskısı

SARIYER, Derbent Çamlıtepe
Mahallesi'ndeki evlerini terk etmek
istemeyen gecekondu sakinleri, bir
yandan polise direnirken diğer
yandan da mahalleden ayrılmak
isteyen komşularına karşı koyuyor.
İnşaat firmasıyla anlaşarak yeni
dairelerine gitmek için eşyalarını
toplayan 40 kişinin evi, önceki gece
geç saatlerde mahalleli tarafından
basıldı.”

Anlatılan, halkın haklı ve meşru
müdahalesidir. 

Nitekim, anlaşan ve aldatılacakla-
rı kesin olan 40 aile, polis koruması

altında, çoğu eşyalarını da alamadan
mahalleyi terkedip gittiler. 

Ondan sonra da bugüne kadar
örneği fazla örülmeyen bir şey daha
cereyan etti. Yoksul halk, boşaltılan
evlere ihtiyacı olan yakınlarını,
akrabalarını, tanıdıklarını yerleşti-
rerek, buraların yıkılmasına izin
vermeyeceğini ilan etti. 

Kim anlaşıp giderse, o evi
doldurmak almak yoksulların
hakkıdır. 

Derbent halkı, bir örnek yarat-
mıştır. Tüm gecekondu mahallele-
rinin halkı, bu örneği izlemelidir.
Gecekondu yapmak ne kadar meşru
ve haklı ise, işbirlikçilerin boşalta-
cağı evlere el koymak da o kadar
meşru ve haklıdır ve mahallelerimi-
zi korumak için gereklidir. 

Boşaltılan evlerin 
doldurulması 

haklıdır meşrudur
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Derbent’i yıkmak için 8 Şubat ge-
cesi gelenler bir kez daha halkın di-
renişiyle, halkın barikatlarıyla karşı-
laştılar.

Her fırsatta yıkmak için yoksul
mahallelere saldıran, AKP’nin poli-
si, genci, yaşlısı ile Derbent halkını bir
kez daha karşısında buldu.

Derbent halkı yıkımlara izin ver-
meyeceğini, AKP’nin polisini Der-
bent’te istemediğini direnişiyle gös-
terdi. Villalarından halkın evlerinin yı-
kılması talimatı verenler, her seferinde
halkın barikatlarına  çarptılar.

Halkın direnişini 
hazmedemeyen 
Özkökler, halka 
kin kusuyordu

23 Mart 2006’da yine yıkım
için gelmişlerdi. Sabahın erken saat-
lerinde, halk daha yatağından kalk-
madan, yıkım ekipleri ile birlikte
gazları, copları hazır yüzlerce çevik
kuvvet polisi Derbent’i yıkmak için
geldiler.

Derbent’e yine bir işgalci gibi
girdiler. Halka karşı yüzlerce gaz
bombası kullandılar. O kadar çok
gaz bombası kullandılar ki, halk sa-
atlerce gaz solumak zorunda kaldı.

O sırada okula gitmek için dışarı-
da olan öğrenciler ve işe gitmekte olan
Derbentliler’den 16 kişi gazın etki-
siyle rahatsızlanarak hastahaneye
kaldırıldı. AKP’nin polisinin halka

saldırıları sürerken, halkta polise
karşı tüm gün sokak sokak direndi.

Mahalle halkının yıkıma karşı
direnişi meşru ve haklı olarak gö-
rüp direnmesi karşısında AKP’nin
polisi sonuç alamayacağını gördü.
Bütün gün boyunca süren çatışmada
yüzlerce gaz bombası attılar halkın
üzerine.

Halk, evlerini yıkmaya gelen halk
düşmanlarına bir kez daha ders ve-
rerek yıkımlara izin vermeyeceğini
gösterdi.

AKP’nin polisinin saldırıları sü-
rerken, gençlik asalakların evlerinin
olduğu MESA konutlarını taşladı.
MESA konutlarından da halkın üze-
rine ateş açıldı.

Ancak halkın direnişi oligarşiyi ra-
hatsız edecekti. Özellikle Derbent
halkının direnişinin yıkımlara karşı ör-
nek olmasını istemiyordu oligarşi. O
nedenle kiralık kalemleri eli ile dire-
nişi karalamaya çalıştılar.

“Gecekondulardan gelip gırt-
lağımızı kesecekler” diyenlerin kor-
kuları bir kez daha ayağa kalkmıştı.

Hürriyet Gazetesi yazarlarından
Ertuğrul Özkök  “O sahneyi gördü-
nüz mü” başlığıyla bir yazı yazarak,
yoksul halka kinini kusuyordu. 

Özkök, “İzinsiz, kanunsuz inşa
edilmiş binaların yıkılmasına karşı
direnen gençler, kanuni yoldan ya-
pılmış binaları taşlıyor. Ama bugü-
ne kadar gecekondu gençlerinin,
apartmanlar taşladığına hiç tanık ol-
mamıştık.”  diyerek halkın yıkıma

karşı tepkisinden, asalaklara
karşı duyduğu büyük kin-
den rahatsız olmuştu.

Özkök ve onun gibi bur-
juvazinin akıl hocalarının
korkuları yoksul halkın ger-
çek düşmanlarını tanıyor  ol-
maları karşısında duydukla-
rı korkuydu.

“Önceki gün,  atılan o

taşlar, hepimizin evlerinin camları-
na iniyor” diye sözlerini tamamlar-
ken,  o taşların birgün halk düşman-
larının başına ineceğinin de farkın-
dadır.

MESA konutları 
ve Derbent

2006 yılında, İstanbul'un su ihti-
yacını karşılamak için yapılmakta
olan Melen Suyu Projesi kapsamın-
da, Derbent'ten de su tünelleri geç-
mektedir. Tünellerin inşaası için üze-
rinde yoksul halkın yaşadığı  Derbent
Mahallesi'nde patlatma yöntemi ile
kanalların açımına başlanır.

Bunlar yapılırken, mahallede dep-
rem etkisine yakın bir etki yaratan pat-
lamalar konusunda halka önceden
bilgi verilmemiş, halk bilgilendiril-
memiştir.

Halka işgalci gözüyle bakanlar,
halkın böyle bir hakkı olacağını dü-
şünmemişlerdir bile.

Oysa aynı su projesi çerçevesin-
de asalakların konutlarının bulundu-
ğu alanlardan da kanallar geçirilir.
Buna MESA konutları da dahildir.

Patlama olmadan üstünde bulunan
yapıya zarar vermeyen teknolojik
burgu yöntemi ile yapılmış ve asa-
laklar zarar verilmemiştir.

İşte böylesine saldırılarla karşılaştı
Derbent halkı. Bugün de o saldırılar
devam etmekte, MESA gibi yeni
zengin mahalleleri yaratmak için
Derbent yıkılmak istenmektedir.

Derbent halkı dün olduğu gibi
bugün de yıkıma geçit vermeyecek,
direnecektir.

Derbent’te zalimleri
barikatlarımız karşıladı!

20 Şubat
2011
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İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi, 15 bin nüfuslu Maltepe Ba-
şıbüyük Mahallesi’ni 2005 yılında
yıkım alanı ilan etti. Aradan geçen 6
yılda halkın üzerine birçok kez yıkım
ekipleri gönderildi.

Halk türlü hileler, tapu vaatleri ve
TOKİ’nin yaptığı konutlardan ev
verme teklifleri ile de karşılaştı. Hal-
kı yıkıma ikna etmek için aralarında
meclis üyelerinin, muhtarların da yer
aldığı kişiler, “ikna turları”na çıktı.

Ancak yıkım saldırısına, Temel
Haklar Federasyonu, halkın avu-
katları, yoksul mahallelerdeki halk
örgütlülükleri de seyirci kalmadı. Ba-
şıbüyük halkının yanında yer alarak
yıkım saldırısına karşı halkla toplan-
tılar yapıldı. 

“Toplantıya; Temel Haklar Fe-
derasyonu’ndan Süleyman Matur,
HHB’den Av. Oya Aslan, Alibeyköy
Halk Meclisi'nden Şevket Avcı,
Gülsuyu Temel Haklar Derne-
ği'nden Hüseyin Sarak, Başıbüyük

Mahallesi Muhtarı, Maltepe Belediye
Meclis Üyesi Turan Akgün, komis-
yon üyeleri ve çok sayıda mahalle
halkı katıldı.” ( Yürüyüş, 23 Nisan
2006, sayı. 49)

Meclis üyesi ile muhtarın yıkım-
ları savunduğu toplantıda, yıkımlara
karşı neden direnilmesi gerektiği tar-
tışıldı. Halkla birlikte yıkım saldırı-
sına karşı direnme kararı alındı.

Tapu tahsis belgesine sahip olan
1740 emekçinin evinin olduğu 35
hektarlık alanın tamamının tapusunun
Maltepe Belediyesi’ne ait olduğu id-
dia edilerek, halka “siz burada iş-
galcisiniz, evlerinizi yıkacağız” de-
diler.

Maltepe Belediye Başkanı Mus-
tafa Zengin, bunların dışında “1500
evin ise 1985 yılından sonra yapıldı-
ğını” ve bunların gecekondulardan
oluştuğunu söylüyordu. Evleri bu
şekilde değerlendirmeleri, yıkacakları
1500 gecekondu için sadece “enkaz
bedeli” adı altında yoksul halka “üç
kuruş vererek” kapı önüne koymaları
içindi.

Mahallede yıkacakları 3240 evin
halkı bir araya gelmesin diye, 1740
eve, “size TOKİ’den ev vereceğiz”
derken aynı durumda olan 1500 eve
ise “üç kuruş verme”yi teklif ettiler.

Başıbüyük’te görüleceği gibi halk
düşmanları halkı bölmek, halkı kar-
şı karşıya getirmek için bencilliği kö-
rükleyerek, “her koyun kendi baca-
ğından asılır” sefil düşüncesi gere-
ği oyunlar oynadılar halka.

Direniş korkusu ve 
1 lira karşılığında arsa

Yıkıma karşı direnişin önüne geç-
mek için Başıbüyük halkını “an-
laşma” adı altında aldatmaya çalış-

tılar. Bölgeye TOKİ’yi sokarak, Mal-
tepe Belediyesi’nin 18 dönümlük ar-
sasını, 20 Kasım 2008 tarihinde TO-
Kİ’ye 1 lira karşılığında sundular.

Yoksul halka karşı kullanmak,
direnişi devreden çıkarmak için hal-
kın düşmanları bir çırpıda birleş-
mekte, gerekirse bu örnekte olduğu
gibi 1 lira karşılığında TOKİ’ye
arsa bile vermektedirler.

Maltepe Başıbüyük’te direnişe
karşı yürütülen saldırılar sonra da de-
vam etti. Mahalle günlerce AKP’nin
polisi tarafından işgal edildi. Halkın
istemediği TOKİ konutlarının teme-
lini atmak, evleri yapmak için bile
günlerce AKP’nin polisi mahallede
TOKİ’ye bekçilik yaptı.

Kartal’a dikilecek
gökdelenler ve “pastayı kim
yiyecek” tartışmaları

Mimar Zaha Hadid’in 2006’da
hazırladığı Kartal yıkım projesinin ta-
nıtımı 2008 yılında yapılarak 10 yıl
içinde tamamlanması planlanmıştı.

Kartal’ı dünyanın sayılı yağma ve
talan kentlerinden biri haline getire-
cek projede CHP’liler de pay almak
istiyordu. İlk dönem CHP, pay almak
için muhalefet yürüttü. Seçimden
sonra belediyeyi CHP’nin almasıyla

Derbent’te Başıbüyük’te
halka işgalci diyenler,
Kartal’ı da yasaklayacaklar

4

Birleşelim
Direnelim 

Yıktırmayalım

Her şeye karşı çıkmayın
Evleri hakkında yıkım kararı

çıkmış olan yoksul kondululardan
biri, “bize her şeye karşı çıkmayın
diyorlar. O nedenle büyük baskı al-
tındayım. Yıkıma karşıyım, bu pro-
jelerin hepsine karşıyım” diyor-
du.

Hem evlerimizi yıkıyor hem de
bizleri baskı altına alıyorlar. Eğer yı-
kıma karşı çıkmak “her şeye karşı
çıkmak” ise “her şeye karşı çıka-
cağız.” Bizi bu konuda baskı altına
almaya çalışanları dinlemeyecek,
doğru olanı yapacağız.

Doğru olan DİRENMEKTİR.

İLÇE İLÇE 
YIKIM PLANI
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CHP de yıkım saldırısını destekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi tarafından oy birliği ile kabul
edilen yıkım projesine CHP'li üyeler
evet oyu vererek, yağmayı onayla-
dılar. Bir kez daha CHP'nin yıkım-
ların ve yağmanın yanında olduğu bel-
gelenmiş oldu. Kartal Belediye Baş-
kanı Altınok Öz halkı yıkımlara
karşı çıkmamaları için yalanlarla ikna
etmeye soyundu.

Kartal’daki yağma ve talan, Pen-
dik ve Kartal sahil, Kartal Merkez
ve E-5′ten sahile inen, taş ocağını da
içine alan 555 hektarlık bir alanı kap-
sıyor. Yıkım tamamlandığında halk bu
alanlardan sürgüne gönderilmiş ola-
cak, tekellerin kuleleri ise “buraların
sahibi biziz” dercesine her yanı işgal
edecektir. Az sayıda konut, göster-
melik birkaç kültürel alan, opera evi,
park sonra oteller, restoranlar, yat li-
manı ve marina olacak.

Kısacası halkın olmadığı, halkın
sokulmadığı, halka yasaklı Kartal
bölgesi oluşacak. Kumarhanelerin,
fuhuş merkezlerinin sahili doldur-
duğu her yerde uyuşturucu ve batak-
hanelerden geçilmeycek, burdaki ya-

şamın tamamlayıcısı olacaktır.

Kartal-Pendik’teki 10 milyar
dolarlık projeden tekeller pay kapmak
için kavga vermektedirler.

Kartal’da mahkeme
kararları uygulanmadı

2005 yılında Kartal yağması için
hazırlanmış planların durdurulması
için açılan davada mahkeme “yıkıma
dur” diyerek, yıkım projelerini iptal
etti. Mahkeme kararı yokmuş gibi
aynı planlar birkaç kez yine gündeme
getirildi. Ancak her seferinde mah-
keme engeline takıldı. Son olarak
mahkeme kararları hiçe sayılarak yı-
kım projesi kabul edildi.

Yasalar, “itiraz edebilir, hakkınızı
arayabilirsiniz” diyor. Diyor ama ve-
rilmiş mahkeme kararı olmasına kar-
şın, mahkeme kararı uygulanmıyor.
Mahkeme kararlarının bile uygulan-
madığı, yıkma konusunda her şeyin
göze alındığı bugün yapılacak tek şey
yıkım saldırısına karşı DİREN-
MEKTİR.

Kartal’ın yoksul halkı bugün yı-
kımla yüzyüzedir. Saldırı sözkonusu
alanla sınırlı değil, yoksul halkın
oturduğu mahalleler de saldırının
içindedir. Yakacık Yeni Mahalle, Çar-
şı, Hürriyet, Yunus, Topselvi’de bu-
lunan halk, bir süre sonra yıkımla kar-
şılaşabileceklerini bilmektedirler.

“Komşularımızla birlikte aynı-
bölgede yaşamak istiyoruz. Çünkü
evlerimizin ortasından otoyol geçe-
cek. Yeşil alanlar yok olacak. Sürgün
hayatı yaşamak istemiyoruz.” diye-
rek, yıkıma ve kendilerine reva gö-
rülen sürgüne karşı çıkıyor halk.

30 yıldır “tapu vereceğiz” diyerek
halkı oyaladılar. CHP’sinden AKP’si-
ne kadar tüm düzen partileri halkı oya-
layıp aldattılar. Tapu sözünü hemen
herkes vermesine karşın, tapuyu kim-
se vermedi. Bırakalım tapu vermeyi,
çocukların futbol oynadıkları sahayı
benzin istasyonu, fidanlığı ise imara
açarak yerine dev bir süper market
koymanın daha çok para getireceği-
ne karar verdiler.

Tekeller Sarıyer Derbent’i
yoksullara fazla gördü 

Büyükdere-Maslak hattı üzerinde
yerleşen Sarıyer Derbent, 1970'li
yıllarda kuruldu.

1950'leri izleyen yıllarda Bü-
yükdere-Maslak hattı işbirlikçi te-
kellerin büyük ilaç ve sanayi kuru-
luşlarının buraya yerleşmesi ile bir-
likte, etrafında gecekondu bölgeleri
oluştu. Derbent de böyle kurulan ge-
cekondu bölgelerinden birisidir.

Yaklaşık olarak nüfusu 13-14 bin
olan mahalle, 1200 hanelidir. Mahalle,
5 ana caddesi, 53 sokağı ve 2000 öğ-
rencisi olan okuluyla Sarıyer Beledi-
yesi'ne bağlıdır. 

Bugüne kadar Derbent’te yapılan
evlerin büyük bir çoğunluğu tapu
tahsis belgesine sahiptir.

1986'da mahalle dışındaki kişiler
tarafından kurulan bir kooperatif,
mahalleden arsa satın aldı. Yıllar
sonra bu arsalar mahkeme yolu ile bü-
yük bir inşaat tekeli tarafından hile ve
para ile alınarak, Derbent halkı bu-
radan çıkarılmak isteniyor.

2001-2002 yıllarında asalaklar
için, daha sonra MESA Maslak Ko-
nutları'nın yapılacağı arsanın mah-
keme eli ile işbirlikçi bir inşaat şir-
ketine satışı ile Derbent halkı işgal-
ci olarak ilan edildi. Derbent’in çok
azının dışında önemli bir kısmı asa-
laklar için yapılan lüks bir kapalı site
olan MESA evlerine mahkeme kara-
rı ile verildi. Derbent’in bir yanında
lüks MESA evleri yükselirken, iş-
birlikçi tekel Derbent’te halkı kovup
oraya da yerleşmek istemektedir.

Derbent, Sarıyer Belediyesi tara-
fından 2004 yılında yıkım alanı ola-
rak ilan edildi.

Bitti...

“Derbentliler de
oradaydı!”

Halk Cepheliler, 11 Şubat’ta ,
“1 Milyon Ev Yıkacaklar, Yıktır-
mayacağız” diyerek pankartları,
dövizleri, kızıl bayrakları ile Sa-
raçhane'deki İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi önünde açıklama
yaptılar.

Halk Cepheliler ile birlikte
açıklamada yıkıma karşı direnen
Derbentliler’den de 6 kişi vardı.
Derbentliler açıklamada yalnız
değildi. Yine yıkım bölgelerinden
yoksul halkın başka temsilcileri de
vardı yanıbaşlarında.

Açıklama yıkım saldırısına uğ-
rayan yoksul halkı birleştirmişti

Esenler Çiftehavuzlar’dan,
Okmeydanı’ndan, Nurtepe’den  1
Mayıs’tan eyleme katılan   yoksul
gecekondu halkı yıkım saldırıları-
na karşı pekala birleşebileceklerini
gördüler.

20 Şubat
2011
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Kondularını namusu bilen halk, en meşru hakkı olan
barınma hakkını korumak için yıkımlara karşı Okmey-
danı'nda meşaleli yürüyüş yaptı.

13 Şubat Pazar günü, Halk Cephesi'nin çağrısıyla top-
lanan 400 kişi, Okmeydanı sokaklarında gecekondu yı-
kımlarına karşı yürüdü. Sibel Yalçın Parkı'nın girişinde top-
lanan kitle, burada halaylar çekerek gelecek insanları bek-
lemeye başladı. 

Bekleme esnasında polise ait "akrep" denilen araç, kit-
lenin önünden geçerek halkı taciz etmeye çalıştı. Polisin
tacizine halk "Katil Polis Mahalleden Defol" sloganlarıyla
yanıt verdi.

Eylem saati başladığında ise “1 Miliyon Ev Yıkacak-
lar! Yıktırtmayacağız!” yazılı pankartı açarak kadın, er-
kek, çocuk, yaşlı yani halkın her kesiminden oluşan 400
kişi en önde meşaleler, arkada dövizler ve kızıl flamalarla
yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca, sokaktan geçerken kor-
teje katılanlar, evlerinin ve dükkanlarının camlarından al-
kışlayanlar hiç eksik olmadı. 

"Barınma Hakkımız Engellenemez, Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız, Halk Düşmanı AKP Halka Hesap Ve-
recek, Direne Direne Kazanacağız, Halkız Haklıyız Ka-
zanacağız, Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş"
sloganlarının atıldığı meşaleli yürüyüşün sonunda Sağlık
Ocağı önüne gelinerek burada bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada; Beyoğlu Belediyesi’nin Okmeydanı’ndaki
tüm evlere ve iş yerlerine “Yıkmayacağız” diye hazırla-
dığı özel gazeteyi dağıttığını ve büyük puntolarla “Yık-
mayacağız” diye yazarak halkı kandırdıkları söylendi.

Açıklamının devamında o malum gazetede; “‘Ok-
meydanı sit alanından çıkarıldı’ diye yazdığını ve bunu söy-
lerken iki satırla 14 bölgede yıkım olacağını, yıkılan yer-
lerde yaşayanların mağdur edilmeyeceğini söylüyorlar.”
denildi. Ve ardından da buna cevap olarak 14 bölge zaten

“sit alanı” ilan edilen yerlerdir.

Diğer yerler için de; “okul yapılacak, yol genişletile-
cek” gibi gerekçelerle, evlere yıkım kağıtları gönderiliyor.
Hezeyan halindedirler.” diye cevap verildi.

Kapı kapı dolaşıp gazete vermelerinin tek nedenin de,
yıkımlara olan tepkiyi yoketmek, yalanlarla kandırıp
oyalamak, “yıkım yok” demagojisiyle yıkımlara karşı ge-
liştirilecek örgütlü mücadeleyi engellemek diye ifade edil-
di.

Açıklamanın sonunda “Yıkıma karşı tek silahımız ör-
gütlü direnişimizdir. Bu yalanlara kanmayalım! Okmey-
danı ile ilgili projeler yaparken, mahalle halkına “ne dü-
şünüyorsun?” diye sormadılar. Demokratik toplum ku-
ruluşları, çevre dernekleri, köy dernekleri, muhtarlar
vb… halkın fikrini sorma gereği dahi duymadıklarını açık-
layarak “Birleşelim, Direnelim, Kazanalım!” denildi. 

Yapılan eylemde tüm halka yıkımlara karşı mücade-
le etme çağrısı yapıldı.  Eylem atılan sloganların ardından
sona erdi.

Okmeydanı'nda yıkımlara karşı
meşaleli yürüyüş
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24 Aralık günü
sabaha karşı yüzler-
ce işkenceci polis ta-
rafından Yürüyüş
Dergisi’ne operas-
yon yapılmış, yapı-
lan operasyon sonu-
cu 7 Yürüyüş çalışa-
nı tutuklanmıştı.
Halk Cepheliler, iş-
birlikçi AKP iktida-
rının yaptığı bu hu-
kuksuzluğu, teşhir et-
mek, devrimci dü-
şünceyi sahiplenmek
ve adalet mücadele-
sini anlatmak için
başlattığı kampanya
çalışmalarına devam ediyor. 

Her gün Şişli Meydan’da imza
masası açan, bildiriler dağıtan, imza
toplayan, Yürüyüş Dergisi satan Halk
Cepheliler geçen hafta da alanlar-
daydılar. Sokak sokak, ev ev, işyeri iş-
yeri dolaşarak gerçekleri anlatan
Halk Cepheliler tutuklanan Yürüyüş
çalışanlarının serbest bırakılmasını is-
tediler. 

İstanbul’da İmza Masaları,
Toplu Dergi Dağıtımları,
Pankartlar, Yazılamalar

Baskının olmasından bu yana 6
haftadır her Cumartesi günü yapılan
toplu dergi dağıtımı bu hafta da Şiş-
li Meydan da yapıldı. 12 Şubat’ta ya-
pılan eylemde demokrasinin gerçek
savunucularının devrimciler olduğu,
çarpıtma ve yalanın AKP’nin politi-
kası olduğu vurgusu yapıldı. 

“Gerçekleri anlatmanın, bağım-
sızlık ve demokrasi mücadelesinin bu
ülkede ki gerçek temsilcileri olmanın

ne tür bedeller gerektirdiğini çok iyi
biliyoruz.

Geçmişte ve bugün yaşadığımız
deneyimler şunu çok iyi öğretmiştir
bizlere; doğru yolda yürümek ve
inandığın gerçekleri savunmak bedel
ödemeyi gerektirir.

Biz bu bedeli ödüyoruz ve ödemeye
de devam edeceğiz!

Ödediğimiz her bedel bizi hayali-
ni kurduğumuz ve bunun içini savaş-
tığımız o güzel günlere bir adım
daha yaklaştıracaktır.

Bunun bilinciyle bedeli ne olursa
olsun, devrimci basın mevzisinde Yü-
rüyüş Dergisiyle doğru bildiğimiz
yolda yürümeye devam edeceğiz!” de-
nilen açıklamanın ardından toplu
dergi dağıtımı yapıldı. 

Mecidiyeköy Metro çıkışına kadar
yapılan dağıtımda 63 dergi satılarak
yapılan hukuksuzluklar halka anla-
tıldı. 

İstanbul Şişli Meydanı’nda her
gün Yürüyüş Dergisi tutsaklarına öz-
gürlük talebi için açılan imza masa-

sını 14 Şubat Pazarte-
si günü TAYAD’lı Ai-
leler açtı. 16.00-19.00
saatlerinde masayı
açan TAYAD’lılar tu-
tuklu bulunan Yürü-
yüş çalışanlarının ser-
best bırakılması için
imza topladılar, ifade
ve örgütlenme özgür-
lüğüne yönelik bas-
kınların anlatıldığı bil-
dirileri dağıttılar.  

Masayı 15 Şubat
günü Dev-Genç’liler
açtı. Masada dergimi-
ze yapılan baskının hu-
kuksuz olduğu ve göz-

altına alınan 11 kişiden 7’sinin kom-
plo kurularak tutuklandığı anlatıldı.
Yapılan konuşmalarda Hayata Dönüş
operasyonunda katledilen 28 tutsağı,
hücresinde diri diri yakılan 6 kadını
ve onların katillerini yazdığı, adalet
istediği için basıldığı ifade edildi. 

Halk Cepheliler  tarafından İs-
tanbul İkitelli ve Altnşehir'de yapı-
lan “Derneklerimizi Ve Dergimiz
Yürüyüş'ü Savunmaya Devam Ede-
ceğiz” yazılı afişlemelerle Ozan Ya-
yıncılık’a yapılan baskın teşhir edil-
di.

Afişlemelerin yanı sıra 13 - 14 Şu-
bat tarihlerinde İkitelli’de "Düşünce
Ve Örgütlenme Özgürlüğümüz İçin
Savaşacağız" başlıklı Halk Cephe-
si'nin bildirileri  dağıtılarak hukuksuz
bir şekilde Yürüyüş Dergisi’nin ba-
sılıp çalışanlarının gözaltına alınıp tu-
tuklanması halka anlatıldı.

Bağcılar Yenimahalle’de “Der-
neklerimizi ve Dergimiz Yürüyüş’ü
Savunmaya Devam Edeceğiz” afişleri
asılarak yapılan baskın teşhir edildi.

Yürüyüş Çalışanları
Serbest Bırakılsın

20 Şubat
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16 Şubat günü, İstanbul Dağev-
leri Mahallesi’nde, Yürüyüş Dergi-
si’ne yapılan saldırıyı protesto eden
pankartlar asıldı. 

Halk Cepheliler, meydanlarda,
gecekondu mahallelerinde Yürüyüş’ü
halka ulaştırmaya, örgütlenme öz-
gürlüğünü savunmaya devam edi-
yorlar. 

Kampanya Çalışmaları
Her Yerde Devam Ediyor

Adana’da Çakmak Caddesi Kül-
tür Sokak’ta 10 Şubat günü Halk
Cepheliler yaptıkları eylem ve dergi
satışı ile Yürüyüş Dergisi’ni sahip-
lendiler. “Düşünce ve Örgütlenme Öz-
gürlüğümüz İçin Savaşacağız- Der-
gimiz Yürüyüş’ü ve Derneklerimizi
Savunacağız” pankartının açıldığı
eylemde tutuklamaların tamamen hu-
kuksuz olduğu, tutuklananların der-
hal serbest bırakılması gerektiğine
vurgu yapıldı. Eylemde 500 adet bil-
diri ve 49 Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.

Adana’da Belediyeevleri Mahal-
lesi ve 100. yıl Mahellesi’nde dört ayrı
yere “Halkın Sesi Yürüyüş Dergisi
Susturulamaz” yazılaması yapıldı.

10 Şubat günü Denizli, Narlıca ve
İsmetpaşa Mahalleleri’nde Yürüyüş
Dergisi’nin susturulamayacağını an-
latan kuşlamalar, afişler yapıldı. 13
Şubat günü Şakirpaşa Mahallesi’nde,
Emekçiler Caddesi’nde ve 80 so-
kakta kuşlamalar yapıldı.

12- 14 Şubat tarihlerinde Mer-
sin’de Yürüyüş Dergisi’nin tanıtım ve
satışlarına devam edildi. Adanalıoğ-
lu’nda ve Alsancak Mahalleleri’nde
yapılan tanıtım ve satışlarda Yürüyüş
Dergisi’nin susturulamayacağı anla-
tıldı. 11 Şubat günü Demirtaş, Mus-
tafa Kemal, Pozcu ve Menteş Ma-
halleleri’nde kuşlama yapıldı. De-
mirtaş Mahallesi’nde de afişleme ya-
pılarak Yürüyüş Dergisi çalışanları sa-
hiplenildi.  

Yürüyüş okurları bu hafta İz-
mir’de Bademler Köyü’nde 12 Şubat
günü yapılan dergi satışında köy hal-
kı geçen haftaki baskınlarda tutukla-
nan dernek çalışanlarını sordu. Satı-

şın başında köy muhtarı “sizin bura-
da satış yapmanızı istemiyorum, git-
mezseniz jandarmayı ararım”  dedi.
Muhtara ihbarcılığın kötü bir şey ol-
duğu anlatıldı. Muhtarın tutmunu ve
tehdit etmesini teşhir eden okurlar ta-
nıtıma devam ettiler. Muhtarın ihba-
rı üzerine köye gelen jandarma, der-
gi okurlarına GBT kontrolü yaptıktan
sonra köyden ayrıldı. Dergi okurları
da her koşulda gerçekleri halka an-
latacaklarını köye duyurdular. Jan-
darmanın köye çağrıldığını duyan
köylüler de Yürüyüş okurlarını sa-
hiplendiler. 

Antakya’nın Ulus Alanı’nda 12
Şubat tarihinde Halk Cepheliler ta-
rafından Yürüyüş Dergisi’ne yapılan
baskın ve Yürüyüş Dergisi çalışan-
larının hukuksuz bir şekilde tutuk-
lanmaları protesto edildi.  Orhan  Ça-
par tarafından yapılan açıklamada
“ülkemizin Sabancılar, Koçlar için na-
sıl “yıldız ülke” yoksullar için ise “aç-
lık ülkesi” haline getirildiğini anla-
tarak,  “AKP’nin patronlara vergi affı
getirirken, halka yeni vergiler yükle-
diğini teşhir ettiği için Yürüyüş Der-
gisi basıldı…” denildi. 

Eylemde saldırıların halkın yıl-
dırmak amacıyla yapıldığı anlatıldı.
Eylemden sonra Yürüyüş okurları
Ulus Alanı’nda ve Saray Cadde-
si’nde hem dergi tanıtımı hem de bas-
kınla ilgili 500 bildiriyi halka ulaştırdı.

Halk Cepheliler, 11 Şubat günü
Gemlik Dereboyu Caddesi Taşköp-
rü yanında stand açtılar. Grup Yorum
DVD’leri ve kitapların da konulduğu
standda 250 bildiri, 36 dergi halka
ulaştırıldı. 

Ankara Hüseyingazi Mahalle-
si’nde derneklerimizi ve dergimizi sa-
hipleniyoruz afişleri ve kuşlamaları
yapıldı. 8. cadde ve Orhan Kemal
Caddesi  üzerine ve ara sokaklara ya-
pılan afişlerle halka bu ülkedeki
AKP'nin zülmünü teşhir edildi. Ayrıca
Hüseyingazi Kültür ve Araştırma
Dernegi'nin (HÜKAD) önüne “DER-
NEKLERİMİZİ VE DERGİMİZ YÜ-
RÜYÜŞÜ SAVUNMAYA DEVAM
EDECEĞİZ” HALK CEPHESİ im-
zalı pankart asıldı.

İSTANBUL DAĞEVLERİ

GEMLİK

ŞİŞLİ

İSTANBUL ŞİŞLİ
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Çayan’da

Yazılamalar

Yürüyüş okurları, İstanbul Nurtepe
Çayan Mahallesi’nde de Yürüyüş
Dergisi’ni sahiplenen yazılamalar
yapıp pankartlar astılar mahallele-
rinde. “Burası Çayan, Yürüyüş
Dergisi  Susturulamaz, Gerçekleri
Yürüyüş Yazıyor” yazılamaları ya-
pan mahalleliler, dergilerine sahip
çıkıyorlar. 

Yürüyüş Dergisi her sayı kapı kapı
satılıyor Çayan Mahallesi’nde.
Kapı kapı gerçekleri halka ulaştırı-
yor Yürüyüş okurları. Baskını duy-
duklarında duvarlarına ilk yazıla-
maları yapan yerlerden oldular. 

Nurtepe Çayan Mahallesi’nde 9
Şubat Çarşamba günü saat 19.30 sı-
ralarında zırhlı ve sivil araçlarla ma-
halleye giren polis, fotoğraf ve video
çekerek görüntü almaya çalıştı. 

Mahallede dolaşan polise Cephe-
liler müdahale etti. Müdahaleden
sonra Sokullu Caddesi’ne çıkan 50 ki-
şilik kırmızı maskeli bir grup Cepheli
barikat kurarak yolu ateşe verdi. 

Eylemde sık sık “Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş, Kurtu-
luş Kavgada Zafer Cephede, Katil Po-
lis Mahalleden Defol, Umudun Adı
DHKP-C, Önder Yoldaş Dursun Ka-
rataş” sloganları atıldı.

1 saat süren eylemde polisin gel-
memesi üzerine Cepheliler eylemle-
rini iradi olarak bitirdiler.

Mahalleyi Abluka Altına Alan
Polisin Karşısında Cepheliler
Vardı

10 Şubat akşamı polis, Çayan

Mahallesi’ni iki taraftan abluka altı-
na alarak saldırdı. Halkı korkutmaya
ve sindirmeye çalışan işkenceci polise
Cepheliler izin vermedi.

Sokullu Caddesi’ne çıkan yakla-
şık 70 Cepheli önce barikat kurup son-
rada barikatları ateşe verdiler.
AKP’nin polisinin yığınak yaptığı ala-
na yürüyen Cepheliler tekrar barikat
kurdular. 

Panzerlerle gelen po-
lisler tazyikli suyla, biber
gazlarıyla ve plastik
mermilerle Cepheliler’e
saldırdılar. Buna karşılık
Cepheliler de molotof
ve taşlarla polis saldırı-
sını  püskürttüler.  Eylem
iradi olarak bitirildikten
sonra mahalleye zırhlı
araçlarla  pervasızca sal-
dıran AKP’nin polisi,
halktan 5 kişiyi işken-
ceyle gözaltına aldılar.

Eylemde sık sık
“Mahir Hüseyin Ulaş

Kurtuluşa Kadar Savaş, Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede, Katil Polis
Mahalleden Defol, Çayan Faşizme
Mezar Olacak” ve umudun sloganları
atıldı.  

Cepheliler’in yaptığı eylemi haz-
medemeyen polis, Nurtepe Haklar
Derneği’ne saldırdı. Derneğin dı-
şındaki pankartları söküp,  derneğin
kapısına koçbaşıyla vurarak kırmaya
çalıştılar. 

Dernek üyelerinin  direnişiyle
karşılaşan polis, kapıyı kıramadan ma-
halleyi terk etmek zorunda kaldı.

Cepheliler, Polisi ÇAYAN’dan Kovdu
20 Şubat

2011
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29 Ocak sabaha karşı İzmir’in iş-
kencecileri, katliamcıları seferberdi.
Hedeflerinde İzmir Özgürlükler Der-
neği, Yamanlar Özgürlükler Derneği,
Doğançay Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği vardı.

13 Şubat sabahı, İstanbul’dan İz-
mir’e gelen Halk Cephesi Dayanışma
Komisyonu’nun da uğrayacağı yerler,
aynı yerlerdi.  

İşkenceciler, 29 Ocak sabahı,  der-
neklere baskın düzenlediler; arama adı
altında talan ettiler, kilitleri, kapıları
kırdılar, bilgisayarlara, kitaplara el
koydular. O gün 7 kişi gözaltına alın-
dı, 5’i tutuklandı.

*

Halk Cephesi Dayanışma Komis-
yonu, 13 Şubat’ta İzmir'de polis te-
rörüne maruz kalan dernekleri ziya-
ret etti. Dayanışma Komisyonu, ilk zi-
yaretini İzmir Özgürlükler Derne-
ği'ne yaptı.  

Komisyon üyeleri, dernektekilere
dayanışmanın sembolü olarak ka-
ranfil ve tutsak ürünlerinden vererek,
geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 

Sonra baskın ve devamındaki ge-
lişmeler üzerine sohbet edildi. Bas-
kından sonra gerek halk ilişkileri, ge-
rekse derneğin üyeleri, derneği eski-
sinden daha çok sahiplenmişlerdi; der-
nektekiler, mesela öncesinde üç gün
derneğe uğrayanların şimdi her gün gel-
diklerini, baskından sonra ikinci kez
yaptıkları eyleme daha geniş bir katı-
lımın olduğunu anlatıyorlardı. 

Öğlen saatlerinde, baskının hede-
findeki bir diğer yer olan Doğançay'a
gidildi. Doğançay Köyü’ndeki Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği
açıktı. Dayanışma Komisyonu üyeleri,
burada da karanfiller ve tutsak ürün-
lerinden hediyelerini ve geçmiş olsun
dileklerini ilettiler.
A r d ı n d a n

derneğin bahçesinde köy halkının
katılımıyla geniş bir sohbet başladı. 

Baskın sonrasında dimdikti bura-
daki insanlar da. Doğançay Derneği
daha önce de dört kez polis baskını-
na uğramıştı. 

Dayanışma Komisyonu’nun Do-
ğançay’dan sonraki uğrağı ise, Ya-
manlar oldu.  

Burada da yine ilk merhabanın ar-
dından karanfiller ve tutsak ürünleri su-
nuldu. Yamanlar, yaklaşık 10 bin nü-
fuslu ve ağırlıklı olarak Maraşlılar’ın
bulunduğu bir yerdi. Baskından sonra,
işte dernekleri yine açıktı ve işte yine
halkın mücadelesini örgütlüyorlardı.  

Komisyon üyeleri, son olarak tek-
rar İzmir Özgürlükler Derneği’ni zi-
yaret edip, dernekle dayanışmaya

gelen ailelerle de görüşerek, geride
dayanışmanın tohumlarını bıra-

karak akşam İstanbul’a döndü-
ler. O tohumları her yere ekmek
ve büyütmek, baskınlar sonra-
sı dayanışmayı gelenekselleş-
tirmek, artık Cepheliler için
yeni bir görevdir.

Halk Cephesi Dayanışma Komisyonu İzmir’deydi

Dayanışma
Sorumluluğumuzdur!

Nerede bir baskın, operasyon olursa, nerede gözaltı-
lar, tutuklamalar varsa; Halk Cephesi mutlaka bu hak-
sızlığa, zorbalığa, keyfiyete  ve baskıya karşı dayanış-
mayı örgütlemelidir. 

Dayanışma, bazen bir sözdür; “Nasılsınız... Bir şeye
ihtiyacınız var mı?” demektir. 

Bu basit, sıradan sorular, baskı ve terör altında, ezi-
lenlerin, devrimcilerin dayanışmasını ifade eden büyük
bir anlam kazanırlar. Zulme uğrayanlara, yalnız olma-
dıklarını gösterir, zulmü yeneceğimiz inancını, güveni-
ni taşırlar. 

“Bir şeye ihtiyacınız var mı?” sorusu, aslında en baş-
ta ihtiyaç olandır. O anda faşist terörün hedefinde olan-
lar, derneklerindeki masa sandalye kırılıp dökülmüş de
olsa, hatta kendi kolları, kafaları kırılmış da olsa, ilk ih-
tiyaçları ne bir masa, ne de tedavidir. İlk ihtiyaç, dev-

rimcilerin, Cepheliler’in, halkın
hiçbir şeyle değiştirilemeyecek daya-

nışmasıdır. 

Dayanışma bir halk geleneğidir. 

Bu geleneği öldüren düzenin bencilliğinin, bireyci-
liğinin, duyarsızlığının karşısında bizim dayanışmamız
olmalıdır. Halkın geleneklerini bu alanda da yaşatacak
ve geliştirecek, onu devrimci bir muhtevayla güçlendi-
recek olan biziz. Acıları paylaşmak, baskıları paylaşmak,
zulme karşı birleşmenin; birlikte direnmenin ön koşuludur.  

Her Cepheli, Halk Cephesi’nin her alandaki örgüt-
lenmesi, bunu bir görev olarak kabul etmelidir. 

Bu dayanışmayı hayata geçirmek, operasyonlar, göz-
altı ve tutuklamalar karşısında, hiçbir yerden bir talimat
beklemeden hayata geçirilmesi gereken bir görev olarak
kavranmalıdır. 

Bu hiç yapmadığımız bir şey değildir, ama bunu ken-
diliğindenliğe bırakmamalıyız artık. İradileştirmeliyiz. 

Tüm Cepheliler’i, tüm birim ve alanları bu çerçeve-
de dayanışmayı süreklileştirmeye ve yaygınlaştırmaya
davet ediyoruz. 

Bu sorumluluk bizimdir. 



Toplantı; tartışmak, kararlar almak,
denetlemek gibi birçok faaliyetin bir-
leştiği zengin bir ortamdır. 

Toplantı; kolektivizmin en önem-
li aracıdır. 

Toplantı; aynı zamanda bizim iç
eğitim aracımızdır.

Toplantılarımızın devrimci içeri-
ğini, devrimci dinamizmini sağla-
mak bizim elimizde-
dir. 

Toplantılarımızda
aldığımız kararlar ha-
yattan kopuk olma-
malıdır, hayattan ko-
puk olursa kitlelere
ulaşamaz, hayattan
kopuk olursa sonuç
almaz. 

Hayattan kopuk
olmamak demek, asla
nesnel duruma teslim olmak demek
değildir. Nesnelliğe teslim olmak as-
lında inançsızlıktır. “Ne yapalım bu
kadar işte... adım Hıdır elimden ge-
len budur” gibi koşullara teslim ol-
mayı meşrulaştıran, inançsızlığı ma-
sumlaştırmaya çalışan  bir çabadan
başka bir şey değildir.

Biz konuyu bu toplantıları hazır-
layan- yönetenler boyutu ile incele-
yeceğiz. “Toplantılara tabii ki hazır-
lanıyoruz”  dediğinizi duyar gibiyiz,
elbette hazırlanıyorsunuzdur ama SI-
NIRLI BİR USTALIK ile DAR GÖ-
RÜŞLÜLÜK İLE toplantılar verim-
li kılınamaz. Bir ilerleme, gelişme sağ-
lanamaz. Bu tür yöneticilerimiz bel-
li bir yerde ve zamanda belirli roller
oynayabilirler elbette ama emin olun
bu önemli bir rol olmaz. Bizim ise
yeni örnekler yaratacak yaratıcı yö-
neticilere ve savaşçılara ihtiyacımız
vardır.  

Bunun için eğer toplantılarımızın
devrimci dinamiğe sahip olmasını
istiyorsak; 

eğer toplantıları-
mızı, bizim eğitim ara-
cımız haline getirmek
istiyorsak; 

eğer toplantıları-
mızı, kitleleri ikna et-
menin aracı haline ge-

tirmek istiyorsak; 

önce bizim kafamız açık olacak.
Önce biz ikna olacağız, sonra toplantı
katılımcılarını ikna edeceğiz, sonra da
kitleleri ikna edeceğiz. 

Toplantılarımızı üç temel başlık-
ta ele alabiliriz, mesela; 

a- sorunlarımız

b- ihtiyaçlarımız

c- olanaklarımız

Bu üç noktayı enine boyuna ko-
nuşup her birinin çözümünü bulma-
lıyız. 

Bu çözümleri hayata nasıl taşıya-
cağız, işte burada yöneticiliğimiz
devreye girecek, en küçük ayrıntıyı
bile konuşacağız. Yani aldığımız ka-
rarları biz yapacakmışız gibi tüm
toplantıya katılanlara anlatabiliyor
muyuz, başarımız buradadır. Bizim
yönetici olarak başarımız da, toplan-
tının siyasi başarısı da buradadır.
Yoksa gidin şu kadar bileti satın ge-
lin, şu toplantıya şu kadar insan ge-
tirin demekle olmaz. Kendimiz ya-
pacakmışız gibi düşünecek ve yollar
bulacağız. 

Peki, zaman sorunu ne olacak,  ne
kadar sürer böyle bir toplantı dene-
bilir, evet biraz uzun sürebilir. Ama
başlangıçta biraz uzun sürer. Bu ko-
nuda bir kültür yerleştirmeyi başa-
rırsak zamanı da çok verimli kulla-
nabiliriz. Nasıl oluştururuz bu kültü-
rü; herkese konuşma süreci tanırız, ör-

neğin şu kadar dakikada bitireceksin,
tekrarlara izin vermeyiz vs. vs... İs-
tenirse birçok yöntem bulanabilir.

Toplantılara mutlaka hazırlıklı
gitmeliyiz; her yöneticimiz mutlaka
hazırlıklı olmalı, yani elinde, kafa-
sında bir planı olmalı toplantı ile il-
gili. 

Toplantılarda sorunlarımızı tar-
tışmaktan korkmamalıyız; sorunları-
mızı tüm çıplaklığı ile tartışmalıyız ki
çözüm bulabilelim. 

Toplantılarımızda kolektivizmi iş-
letmeliyiz; herkesin yaratıcılığını bir
noktada toplamalı ve zenginliğimizin
bu kolektivizmden çıkacağına ikna et-

meliyiz katılanları. 

Toplantılarda doğ-
ru bilgiye ulaşmaya
çalışmalıyız. Doğru
bilgi doğru eylem de-
mektir. Doğru bilen
doğru davranır. 

Bu konuda yoğun-
laşırsak toplantıları-
mız çok verimli hale
gelebilir, gelecektir.
Ve bu toplantılarda

düşünülerek, yoğunlaşarak yapılabi-
lir hale getirdiğimiz kararları kitlele-
re çok daha rahat taşıyacağızdır ve bu
toplantılar bizim kitlelerle yapacağı-
mız, yaptığımız yüzlerce- binlerce ki-
şinin katıldığı toplantılara daha güç-
lü katılmamızı, kitleleri daha kolay
ikna etmemizi sağlayacaktır. 

Ve ustalarımızın söylediğini aklı-
mızdan çıkartmamalıyız. “DEV-
RİMCİ İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY SI-
RADAN GÜNLÜK ÇALIŞMAYI
BAŞARABİLMEK, PRATİK HA-
YATIN HERGÜN HER SAAT ÖNE
ÇIKARDIĞI KOŞULLARDA DEV-
RİMİN- ÖRGÜTÜN YÜKSELİŞİNİ
ENGELLEYEN ŞEYLERİ AŞA-
BİLMEKTİR.” (Lenin)

İşte bu günlük sorunların çözü-
münün ana anahtarı bu toplantıları-
mızdır. 

Toplantılarımızın dinamikliği tek
tek yöneticilerimizin dinamikliğidir.  

Toplantılarımızın sonuçları kitle-
leri seferber etmenin tek anahtarıdır. 

TOPLANTI; 
KİTLELERİ SEFERBER

ETMENİN TEK   
ARACIDIR  

ÖğretmenimizÖğretmenimiz

20 Şubat
2011
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� 114 Toplu
Mezarda 1469 Ölü!
Bu mezarlar
oligarşinin utancıdır!

� 114 Toplu Mezarın,
1469 ölünün katili
oligarşidir. Böyle bir
devlet meşru değildir!

� 17 bin faili meçhul,
yüzlerce kayıp, işkenceler,
infazlar... Oligarşi
ülkemizi kan gölüne
çevirdi. Bu kan gölünde
boğulacaklar!

�Toplu mezarları
yaratan katilleri istiyoruz!

16 Şubat Günü
İstanbul Nurtepe,
Çayan Mahalle-
si’nde toplu me-
zarlar için meşaleli
yürüyüş yapıldı. 

“Toplu Me-
zarları Yaratan
Katilleri İstiyoruz” Halk Cephesi im-
zalı pankartın taşındığı meşaleli yü-
rüyüş Hüseyin Aksoy Parkı’ndan
başladı. 

“Adalet İstiyoruz, Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz,
Toplu Mezarları Yaratan Katilleri
İstiyoruz” sloganlarının atıldığı ey-
lem boyunca toplu mezarları yaratan
faşist zihniyet teşhir edildi ve bu fa-
şist zihniyetin AKP iktidarıyla sür-
dürüldüğü Nurtepe halkına anlatıldı.

Yürüyüşün sonunda Sokullu Cad-
desi’nde Dilan Kafe önünde açıklama
yapıldı. 

Açıklamayı okuyan Gülşen Kaya;
iktidarın halka karşı bir savaş yürüt-
tüğünü anlattı. Katil Mehmet Ağar’ın
Susurluk  kazasından sonra “Ne yap-
tımsa devlet adına yaptım” dediğinin
vurgulandığı açıklamada “1000 ope-
rasyon’un sorumlusu katil Ağarlar’ın
yargılanmayarak devlet tarafından
korunduğu anlatıldı. 

ÇHD, son günlerde ortaya çıkan
toplu mezarlarla ilgili olarak 16 Şu-
bat günü basın toplantısı yaptı.  

İstanbul Taksim İstanbul Barosu
Orhan Adli Apaydın Konferans Sa-
lonu’nda yapılan açıklamada ÇHD
Başkanı Avukat Taylan Tanay, Tür-
kiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı
Şebnem Korur Fincancı ve Adli Tıp

Uzmanları Başkanı
Lale Tırtıl konuşma
yaptılar. 

Tanay, konuşma-
sında toplu mezar-
ların yoğunlaştığı
1990’lı yıllarda gö-
rev yapan tüm adli
ve idari mekaniz-
maların başında
bulunanlar hak-

kında soruşturma başlatılması ge-
rektiğini belirterek “Tansu Çiller,
Mehmet Ağar, Hayri Kozakçı-
oğlu, Ünal Erkan ve Doğan Gü-
reş yargılansın” dedi.

Fincancı, konuşmasında toplu me-
zarlar için yapılan kazının “hukuk-
suz ve bilimsellikten uzak”

olduğunu söyledi. 

Tırtıl konuşmasında “Mutki’de
ikinci bir suç işledi, bizim bundan
sonra bu suçun tekrar etmemesi
için takipçisi olacağız” dedi.

Taylan Tanay okuduğu basın met-
ninde günlerdir süren kazılarda ara-
dıkları şeyin kaybettikleri, katlettikleri
faili meçhul(!) cinayetlerden kalan
parçalar olduğunu açıkladı. Kayıpla-
rın bu kadar olmadığını,  insan hak-
ları örgütleri tarafından raporlanan 114
toplu mezarın 1469 kayıpın olduğunu
açıklayan Tanay’ın ardından Şeb-
nem Korur Fincancı söz aldı. Fin-
cancı, devlet tarafından yapılan
açıklamalarda kazılan kazılarda bu-
lunan kemiklerin teröristlere  ait ol-
duğunun açıklandığını ve devletin
işlemiş olduğu bir suçu devletin araş-
tıramayacağını açıkladı. Son olarak
sözü alan Lale Tırtıl; mezarların açıl-
ması için bağımsız komisyonların
kurulabileceğini, mezarları kepçele-
rin değil arkeologların kazması ge-
rektiğini vurguladı. 

Tüm katiller yargılansın! 
Adalet istiyoruz!
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“Toplu Mezarları Yaratan 
Katilleri İstiyoruz”
“Toplu Mezarları Yaratan 
Katilleri İstiyoruz”



AKP’nin na-
sıl bir parti ol-

duğunu doğru
olarak tespit ede-

bilmek için, AKP ger-
çeğinde iki şeyi ayırdetmek ge-
rekir: Herbiri bir “şov” olarak
sergilenen manevralarla, her-
biri halkın acılarının sürmesi de-
mek olan gerçeği!

Şovla gerçeği, manevralar-
la asıl politikaları karıştırdığımız
noktada, AKP’yi doğru tahlil
edemeyiz. 

AKP’nin kendini gizle-
me yöntemleri-1: AKP politi-
kalarında demokratikleşme ma-
nevraları, faşist uygulamaların üs-
tünü örter. 

AKP’nin kendini gizleme
yöntemleri-2: AKP, baskıyı gizle-
yemediği noktada, yaptığı manevra-
lar ve demagojileriyle, insanlara,
“evet baskılar var ama aslında bunu
AKP’ye karşı olan kesimler yapı-
yor, bakın bir yandan da demokra-
tikleşiyoruz” dedirtmeyi amaçlar. 

AKP’nin kendini gizleme
yöntemleri-3: AKP, baskıyı, iş-
kenceyi, zulmü hep “geçmişe ait” bir
şey gibi göstermeye çalışır. Dünkü
baskıyı, zulmü alabildiğine öne çı-
karırken, bugünkü zulmü, baskıyı
olabildiğince gözlerden kaçırır. 

AKP’nin kendini gizleme
yöntemleri-4: AKP, özellikle ilerici,
demokrat, solcu bilinen kimi aydın-
ları, sanatçıları, gazetecileri yanına çe-
kerek, AKP’liler söylese halkın bel-
li kesimlerinin inanmayacağı yalan-
ları, bu “solcu” kesim aracılığıyla
söylemektedir. 

AKP’nin kendini gizleme
yöntemleri-5: AKP, çeşitli anti-de-
mokratik uygulamalarda, muhale-
fetten daha muhalif bir tutum ve
söylemle, bunlara karşı çıkmakta,
kendisinin iktidar olduğunu, dolayı-
sıyla eleştirdiği şeylerden kendisinin
sorumlu olduğunu unutturmaktadır.   

AKP’nin kendini gizleme
yöntemleri-6: Düzenin daha önce el

atmadığı alanlara el atıp, tekellerin çı-
karlarına zarar vermeyecek göster-
melik düzenlemeler yapmakta “cü-
retli” davranır. AB’ye uyum yasala-
rını çıkarmaktan TRT Şeş’i açmaya
uzanan bu manevralar, uzun süre
AKP gerçeğinin anlaşılmasına engel
olmuştur. 

AKP’nin kendini gizleme
yöntemleri-7: Sansür, şantaj, gen-
çekleri söyleyen tüm kesimlere kar-
şı AKP’nin en sık başvurduğu silah-
tır. Devrimcileri F Tipleriyle, düzen
içi muhalefeti, sansürle, vergi ceza-
larıyla, Ergenekon tutuklamalarıyla
sindirip, gerçeklerin halka ulaşması-
nı engellemeye çalışır.. 

AKP’nin kendini gizleme
yöntemleri-8: AKP’nin kendini
gizlemesinin en temel araçlarından
biri de, İslamcı geleneklerinden al-
dıkları gözyaşları ve takiyyeciliktir.
Halkın, dünya halklarının acılarına,
mesela TBMM grup toplantılarında
bir ortak ayindeymiş gibi, gözyaşı dö-
kebilirler... 

***

Bütün bunlar, 2003’te iktidar kol-

tuğuna oturmasından iti-
baren, AKP’nin gerçek
yüzünü kalın bir maskenin
arkasına gizleyebilmesini
mümkün kılmıştır. 

Ne var ki, hiçbir mas-
ke, faşist, gerici bir gücü
sonuna kadar gizleyemez.
Hiçbir maske, sonuna ka-
dar bir faşist partiyi, de-
mokrat göstermeyi sağla-
yamaz. 

***

Maske gün gün delik
deşik olmuştur. 

İşte bakın sadece son
haftalarda yaptıkları bile,
AKP’nin baskıcı, faşist
yüzünü açığa çıkarmaya
yeten birçok kanıtla do-
ludur. 

Kayıpları örtbas eden,
toplu mezerlar hakkında
gizlilik kararı koyan,
TSK’nın darbe yapması-

nı mümkün kılan iç hizmet yönet-
menliğinin kaldırılması önerisine bile
hayır diyen, Evrenler’in yargılan-
masının demagojisini yapan ama
onun önünü açmayan, Diyarbakır
Hapishanesi işkencelerini diline do-
layıp, F Tiplerinde işkenceyi sürdü-
ren AKP, her zeminde faşist devle-
ti koruyor ve güçlendiriyor... 

Onun asıl derdi, ordudan cuntala-
rın hesabının sorulması değildir.
Onun asıl derdi ordunun kendi dene-
timinde olmasıdır. Onun asıl derdi iş-
kenceler, kayıplar, infazlar değildir.
AKP bu konuları bile, sadece orduya
bir vuruş yapma amacıyla kullan-
makta, ama halka karşı baskı ve sin-
dirme politikalarını sürdürmekte, or-
duyla uzlaşma içinde olmaktadır. 

Bugün, başından bu yana AKP’nin
yanında olan kimi aydınlar, gazeteciler
bile AKP’yi savunmakta zorlanmak-
tadır. Veya savunmaktan vazgeçmiş-
lerdir. Siyasal olarak AKP’nin mas-
kesi düşmüştür. Bu açıktır. Ama o
maskeyi en geniş kitleler  nezdinde de
düşürmek, yine de yoğun bir çaba ve
mücadeleyi gerekli kılar.

�� AKP faili meçhullerin
soruşturulmasını 5. kez reddetti! 

�� AKP, TSK iç hizmet maddesinin
kaldırılmasına hayır dedi!

�� AKP, kayıplar sözleşmesini
imzalamadı! 

�� AKP yönetimindeki hapishane-
lerde ölenlerin sayısı 1318’e ulaştı!

�� Toplu mezarlara gizlilik kararı
konuldu!

�� Komplolarla tutuklamalar,
AKP’nin genel bir politikası oldu!

�� Dernekler, dergi büroları,
gecekondu semtlerine baskınlar

süreklileşti!

� � Düşünce ve örgütlenme özgürlüğün-
de, basın özgürlüğünde, sınırlar her

geçen gün daralıyor. 

�� Polis infazları, işkencede ölümler
kesintisiz devam ediyor.. 

�� Tüm infaz ve katliam davaları, katillerin
aklanmasıyla sonuçlanıyor!

20 Şubat
2011
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‘demokratikleşme’ maskesi düşmüştür!



“Halk düşmanlığı” soyut bir kav-
ram değildir. Halk düşmanları, halkın
mücadelesini boğmak, örgütlenme-
lerini yoketmek için her şeyi yapar-
lar. Bu noktada hiçbir ilke, kural, ah-
lak, değer tanımazlar.

Toplu mezarlar, işte bu ahlaksız-
lığın, kuralsızlığın, hukuku ve de-
ğerleri çiğnemenin en pervasız ifa-
desidir. Ve gerçekler gösteriyor ki,
toplu mezarlar, bu ülkede istisnai bir
olay değil, sistemli bir politikadır.  

İHD Diyarbakır Şubesi tarafından
11 Şubat’ta açıklanan bir rapor, top-
lu mezarların boyutlarını, rakamsal
olarak da ortaya serdi. 

Raporda 88 toplu mezarda bin 298
kişinin gömüldüğünün tespit edildi-
ği belirtilirken, bugüne kadar açılan
26 toplu mezarda da 171 kişinin ke-
miklerine ulaşıldığı vurgulanıyor. 

Toplu mezarlar devletin 
gayri-meşruluğudur

Toplu mezarlar, bir devletin ken-
di yasalarını, dolayısıyla kendi meş-
ruluğunu ayaklar altına almasıdır. 

Toplu mezarlar kazan bir devlet,
meşru bir devlet değildir. Toplu me-
zarlar kazan veya toplu mezarları
gizleyen iktidarlar, meşru değildir. 

Toplu mezarlarda, uluslararası hu-
kuk, uluslararası anlaşmalar çiğnen-
miştir; devletin kendi hukuku çiğ-

nenmiştir, halkın gelenekleri çiğnen-
miştir. 

Toplu mezarlar, bazen bir katlia-
mı örtbas etmenin, bazen yasaklanmış
bir kimyasal silahın kullanıldığını
gizlemenin, bazen sağ yakalayıp in-
faz etmenin, bazen işkence izlerinin
gizlenmesi için kazılmıştır. 

Ancak toplu mezarlardaki asıl
amaç; tüm halka ve halkın kurtuluşu
için mücadele eden yurtsever dev-
rimci güçlere karşı korku yaymak ve
sindirmektir. Toplu mezarlar, halka
karşı, devletin gücünün kadr-i mut-
laklığının simgesidir adeta. Devlet
toplu mezarlarla, kendisine karşı mü-
cadele edenlere, “ben güçlüyüm,
istediğimi  yaparım” demiş  ol-
maktadır. Devlet, kendini hiçbir ya-
sayla ve gelenekle sınırlı görme-
mektedir. 

Toplu mezarların böyle amaçları
ve sonuçları olduğu içindir ki, hiçbir
toplu mezar olayı, devletten ve ikti-
darlardan bağımsız değildir. Hiçbir
iktidar, toplu mezarların sorumlu-
luğunu reddedemez. Buna AKP de
dahildir.  

8 yıllık iktidarı boyunca onlarca
toplu mezarla birlikte yaşayan, bir te-
kini bile kazmayan, bir tekinin bile so-
rumlularını yargı önüne çıkarmayan
bir iktidarın bu konuda sorumsuz ol-
duğunu iddia etmesi mümkün değil-
dir. 

Toplu mezarların yerleri 
açıklanmalı, sorumluları 
yargılanmalıdır!

Dün ‘Zilan deresi’ydi toplu me-
zarın adı; sonra ‘Newala Qesaban’
(Kasaplar Deresi) oldu. Sonra, dere-
ler yetmez olunca, askeri birliklerin
çöplük alanları, dağların, ormanların
ücra köşeleri, bazen de ilçe mezar-
lıkları, oligarşinin yeni toplu mezar-
ları oldu. 

Gerçekte, bundan önce de çeşitli
kazılar yapıldı, bazı yerlerde kemik-
ler bulundu. 2003’te Diyarbakır Kulp
İlçesi Düzpelit Mezrası’nda 8 kişinin,
2004’te Diyarbakır Kulp İlçesi Ala-
caköy Kepre Mezrası’nda 11 köylü-
nün kemikleri toplu mezarlardan çı-
karıldı.

İtirafçı Abdulkadir Aygan’ın iti-
rafları da bazı toplu mezarların çık-
masını sağladı. 

Ama bunların hiçbiri üzerinde
gereğince durulmadı. 

Toplu mezarlar, “resmi güçlerin”
bir uygulamasıdır. Katlettiği köylüleri,
katlettiği gerilları çukurlar açıp, ora-
ya dolduran oligarşinin ordusudur.
Dolayısıyla toplu mezarların nerede
olduğu devletin arşivlerinde bulun-
maktadır. Bunların açıklanmadığı her
gün, iktidarın ve ordunun kaybetme
ve toplu mezarlar suçu, daha da bü-
yümüş olacaktır. 

Açığa Çıkan Toplu 
Mezarlardan Bazıları:

� 1989 - Siirt Merkez – Newala
Qasaba (Kasaplar Deresi) – Çoğu
PKK Militanı 73 kişi (Daha fazla ola-
bileceği yönünde bilgiler var)

�1992 - Siirt Şirvan İlçesi Komik
(Banerxan) Köyü kırsalı - Çatışmada
şehit düşen 17 PKK savaşçısının as-
kerler tarafından gömüldüğü toplu
mezar.

�Nisan 1997 - Bitlis'in Güroymak
İlçesi ‘Su Deposu’ denilen bölge – Ça-
tışmada şehit düşen 27 PKK gerilla-
sının bulunduğu toplu mezar.

�Bitlis ile Siirt'in Baykan İlçesi
arasında bulunan Dikilitaş mevkii -
Askerin attığı pusu sonucu şehit dü-
şen 40 kadar PKK gerillasının toplu
olarak gömüldüğü toplu mezar.

� 12 Ekim 1998 –Van Gevaş,
Bahçesaray ve Çatak ilçe sınırlarının
buluştuğu kırsal alan – Aynı bölgede

Toplu Mezarlar ahlaksızlığı ve vahşeti 
kural haline getiren oligarşinin yöntemidir! 

114 Toplu Mezarda 1469 Ölü

�� Toplu mezarlar utançtır;
ama bizim değil, oligarşinin
devletinin utancıdır. 

�� ANAP’tan CHP’ye, DSP’den,
RP’den, MHP’den AKP’ye
kadar 30 yıldır iktidar olan
tüm partilere aittir. 

�� Ordu, polis, MİT, Valilikler,
bu alçaklığın baş
sorumlularıdırlar!
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çıkan çatışmada şehit düşen 26 PKK
gerillasının gömülü olduğu toplu me-
zar.

� Nisan 1997 - Dersim’in Çe-
mişgezek İlçesi kırsalı - Aliboğa-
zı’nda şehit düşen 19 PKK gerillası-
nın toplu halde gömülü olduğu top-
lu mezar.

Toplu mezarlar, kayıplar, 
Berfo Analar, ülkemizin 
30 yıllık gerçeğidir

Berfo Ana bir kayıp yakını. 103
yaşında. Oğlu Cemil Kırbayır, 13
Eylül 1980’de, tam 31 yıl önce göz-
altına alındı. Ve o günden beri kayıp.
İktidarı muhalefetiyle 31 yıl sonra
Berfo Ana’yı “keşfetti” düzen. Baş-

bakan ayağına çağırdı, CHP ziyaret
etti, Genelkurmay ilk kez resmi bir ce-
vap verdi. Oysa Berfo Ana 31 yıldır
kayıp yakını. 31 yıldır haykırıyor. 

TAYAD’lı kayıp yakınları, An-
kara’da, Baş ba kan lık önün de, ka -
na doy ma yan iktidar sahiplerine “kan
is ti yor sa nız iş te kan” di ye rek el le rin -
de ki kan şi şe le ri ni yere çaldıklarında
tarihler 12 Kasım 1992’yi gösteri-
yordu. 1992!

Kayıp yakınları, Galatasaray Lisesi
önünde kayıpları anlatıp “Analar ka-
tilleri istiyor” diye haykırmaya baş-
ladıklarında, tarih, 27 Mayıs 1995’ti. 

Kim ki bilmiyorduk, duymadık,
haberimiz yoktu diyorsa, yalandır. 

İktidar, infazlar, katliamlar, ka-
yıplar, işkenceler, hapishanelerdeki

zulümler sözkonusu olduğunda sadece

“şov” yapmayı seviyor. “Mağdur-

larla” görüşüyor, meclis toplantıla-

rında gözyaşları döküyor, hapisha-

neleri müze yapıyor, güya generalle-

ri tutukluyor, ama hiçbirinde ger-

çekten halka karşı işlenmiş bu suçla-

rı açığa çıkarma yönünde bir irade, bu

yönde bir somut adım yok.   

“Demokratikleşme şovları” de-

ğil, toplu mezarları yaratan katil-

leri istiyoruz! Meclis kürsülerinde

sahte gözyaşları değil, halk düşman-

larının cezasını bulduğu bir adalet is-

tiyoruz. Bugünün “dokunulmazları”

bilsin ki, bu hesaplar, er geç kendi-

lerinden sorulacak. 

Bu ülkede yüzlerce kayıp var. Ancak ülkemizin ha-
pishanelerinde kaybedenlerden tek bir kişi yok. 

Onlarca toplu mezar açığa çıkıyor; toplu mezarların ya-
ratıcıları için ne bir araştırma var, ne bir soruşturma... 

İnfazlar, katliamlar, işkenceler, köy yakmalar, hepsi için
aynı şey sözkonusu... 

Hepsi “dokunulmaz”!

Katliamcılara tanınan dokunulmazlık, devletin infaz-
ları, katliamları, kaybetmeleri, toplu mezarları, köy yak-
maları ÜSTLENMESİ demektir. 

“Dokunulmazlık suçun ödülüdür, tekrarını teşvik
eder... ... Tecavüz eden, çalan, işkence eden ve öldüren suç-
lu devlet olduğunda, yukarıdan bütün topluma tecavüz
etme, çalma, işkence yapma ve öldürme yetkisi veren ye-
şil bir ışık yayılır.”

Eduardo Galeano, Tepetaklak adlı kitabında böyle ya-
zıyor. 

Katillere dokunulmazlık, katillere katletmeye devam
edin demektir. Katiller hala dokunulmaz olduklarına
göre, “yeşil ışık” hala yanmaya devam ediyor, 

* 

Kontrgerilla şeflerinden Mehmet Ağar güya yargıla-
nıyor. “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım et-
mek”ten 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması is-
teniyor. Çünkü, onun asıl suçları, yaptığını itiraf ettiği “Bin
Operasyon”dan kaynaklanan suçları, “dokunulmaz!” suç-
lar kategorisine giriyor. 

*

Bazı suçlar, –infaz gibi, işkence gibi, katliam  gibi, top-
lu mezar gibi, kaybetme gibi, coplamak, biber gazına boğ-
mak gibi– “dokunulmaz” ilan edilince, oligarşik devletin
halk düşmanı kurumları içinde o suçu işleyen çok miktarda
katil çıkar. 

Bir katil, bir işkenceci şöyle düşünür: 

“Hangi ceza yaraşır bana, bir kişiyi öldürdüm. Bu ge-
neraller  [ve eklemeli, burjuva politikacılar] dünyanın ya-
rısını öldürmelerine rağmen sokaklarda bu kadar şen ge-
ziyorlarsa, kışlalarda kahramanlarsa...” (Tepetaklak,
syf. 193)

Öyle değil mi? İnfazların, katliamların kararlarını alan
başbakanlar, bakanlar ortada dolaşıyor, bu kararları uy-
gulayan generaller, polis şefleri ortada dolaşmanın ötesinde
terfi ediyorlar. 

Ağar açık söylüyor: “Bütün kararlar zirvede alındı”...
MGK üyeleri, hükümet üyeleri, generaller, polis şefleri dı-
şarıdayken, hangi katliam, toplu mezar, infaz, kaybetme,
gerçekten yargılanmış olur.. 

AKP de hiçbirine dokunmuyor. Çünkü Abdülkadir
Aksu’dan Abdullah Gül’e, Cemil Çiçek’ten Vecdi
Gönül’e, Bülent Arınç’tan bizzat Tayyip Erdoğan’a ka-
dar, hepsi, onyıllardır süren bu politikalarda sorumluluk
sahibidirler. 

“Dokunulmazlıkların” kalktığı noktada, onlar da sanık
sandalyesinde olması gerekenlerdir. 

Onun için halka karşı savaşta işlenen suçlara ilişkin do-
kunulmazlığı kaldırmıyor ve halka karşı yeni suçların iş-
lenmesi için “yeşil ışığı” yakmaya devam ediyorlar... 

Bin Operasyona ‘Yeşil Işık’
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Yazı dizimizin buraya kadar olan
bölümlerinde iki şey gördük. 

Birincisi, oligarşinin, kendi yasal
sınırları içinde dahi halkın, devrim-
cilerin önderliğinde örgütlenmesine
tahammülü yoktur. Halkın örgütlen-
mesini engellemek için kendi yasa-
larını da hiçe sayarak her türlü baskı
ve teröre başvurmaktadır. 

İkincisi ise faşizmin baskı ve te-
rörüne rağmen, devrimci hareketin ör-
gütlenme hakkının kullanılmasındaki
ve halkı örgütlemekteki ısrarıdır. Hal-
kın çok çeşitli kesimlerine, kendi
sorunları temelinde ulaşılmış ve ör-
gütlenmeler yaratılmıştır. Oligarşinin
kapattığı derneklerin yerine yenileri
açılmıştır. Esas olarak derneklerimiz
hiçbir zaman sadece dernek binasın-
dan ibaret olmamıştır. Derneklerin ka-
pısı oligarşi tarafından mühürlenmiş
olsa bile o dernek fiili olarak müca-
delesini sürdürmüştür. Örneğin TA-
YAD; İstanbul ve Ankara dışında
yasal olarak bir dernek büroları dahi
olmamasına rağmen insanlar kendi-
lerini TAYAD’lıyım diye ifade etmiş
ve Anadolu’nun birçok ilinde TA-
YAD’ın mücadelesini sürdürmüşler-
dir. Bu yanıyla derneklerimiz ne
yasal sınırlara, ne de belli mekanla-
ra hapsedilememiştir. Böyle olduğu
içindir ki, oligarşi derneklerimizi ka-
patarak örgütlenme hakkımızın önün-
de engel olamamıştır.

Halk Meclisleri halkın 
özgücünün ifadesidir

Halk Meclisi, halkın tüm sorun-

larını ve çözüm
yollarının tartışıl-
dığı, katılanların
ortak kararlar al-
dığı, bu kararların
yine halk tarafın-
dan hayata geçi-

rildiği bir halk örgütlenmesi olarak
gündeme getirilmiş ve örgütlenmiş-
tir. Meclis örgütlenmesi oligarşinin
‘yasal’ sınırlarını aşan halkın meşru
temeldeki örgütlenmesidir. 

İlk olarak 5 Ekim 1996’da Ga zi
Halk Mec li si kuruldu. 

Gazi Halk Meclisi’nden sonra 12
Ni san 1997’de Ok mey da nı Halk
Mec li si kuruldu. Aynı zamanda Nur-
tepe-Güzeltepe mahallelerinde, Ali-
beyköy’de, Gülsuyu-Gülensu
mahallelerinde, Çağlayan Halk Mec-
lisi Girişimi ve Armutlu’da Halk
Meclisi Girişimi olarak kuruluş ça-
lışmaları başlatıldı.

Meclis örgütlenmeleri kadınıyla,
erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle halka
kendi gücünü göstermiştir. Halkın
farklı kesimlerini bir araya getirmiş-
tir. Bunu başarabildiği için de, yok-
sul gecekondu mahallelerinde 12
Eylül sonrasının en geniş katılımlı ve
militan eylemlerini gerçekleştirmiş-
tir. 

Susurluk Devlettir, 
Pisliği Devrim Temizler

3 Kasım 1996’da Susurluk’ta bir
trafik kazasıyla kontrgerilla gerçeği-
nin açığa çıkmasıyla Halk Meclisle-
ri, “Susurluk Devlettir, Pisliği Devrim
Temizler” sloganıyla hergün binler-
ce kişinin katıldığı kitlesel eylemle-
re öncülük etti... Yoksul gecekondu
semtlerinde adalet için mücadeleyi bü-
yüttü. Halk Meclisleri, bu dönemde
hayata geçirilen “Aydınlık İçin Bir
Dakika Karanlık” eylemlerini gece-
kondu mahallelerinde yoksulların
kitlesel bir biçimde adalet mücade-
lesine dönüştüren örgütlenme oldu. 

Susurluk’un 1 yıl dönümünde
Halk Mec lis le ri ön cü lü ğün de An ka -
ra'ya bir yürüyüş düzenlendi..  

Adalet istiyoruz
Meclislerin en önemli kampan-

yalarından birisi de Gazi katliam da-
vasının takibidir. Oligarşinin katilleri
aklamak için davayı Trabzon’a sür-
mesine rağmen, Halk Meclisleri  yıl-
larca davayı kitlesel olarak takip
etmiş ve halkın ADALET arayışını
sürdürmüş ve kontrgerilla devletini
halk nezdinde mahkum etmiştir. 

Mahallemizde pislik 
yuvalarını istemiyoruz

Ok mey da nı Halk Mec li si Ok mey -
da nı'nda ki ba tak ha ne le re kar şı 20
Ey lül 1997’de bir kam pan ya baş lat -
tı. Ok mey da nı Halk Mec li si, semt le -
rin de ki bar, pav yon, bi ra ha ne gi bi
pis lik yu va la rı nı ka pat tır mak için
afiş lerle, bil di ri ler ve  el ilan la rıyla,
ev ler de  kah ve ha ne ler de ko nuş ma lar
ya pa rak halkı bu ko nu da du yar lı ha -
le ge ti rdi. 

20 Ey lül'de gerçekleştirilen ve
bine yakın kişinin katıldığı eylemde,
"iş te bu ra sı pis lik yu va sı" slo ga nıy -
la teş hir edilerek onu aş kın bi ra ha ne -
nin ka pı sına ki lit vu rul du. Halk
ba tak ha ne le ri ka pa tır ken po lis de aç -
ma ya ça lış tı. 

DERNEKLERİMİZ
Umudumuzun Mevzileri

4

Halkın meşru örgütlenmeleri:

Meclisler



Oligarşi, Halk Meclisleri’nin mü-
cadelesini engellemek için de her
türlü yönteme başvurdu. Onlarca
meclis üyesi gözaltına alındı. İşken-
celerden geçirildiler. Tutuklanıp yıl-
larca tutsak kaldılar. Fakat derneklerde
olduğu gibi  polis kapılarını mühür-
leyemedi. Çünkü Meclisler oligarşi-
nin yasalarına göre kurulmamış,
meşru temeldeki halk örgütlenmele-
riydi. Ve halk örgütlenmeleri açısın-
dan ülkemizde bir ilk, devrim
mücadelesinde önemli bir deneyim ol-
dular. 

Umudun Umudun 

Mevzilerinden: Temel Mevzilerinden: Temel 

Haklar DerneğiHaklar Derneği
Oligarşinin 19 Aralık katliami ha-

zırlıkları dışarıda tecrite karşı oluşmuş
muhalefete azgınca saldırmakla baş-
ladı. Katliamdan sonra da tam bir te-
rör estirildi. Reformizm zaten tecrite
karşı eylemlerin içinde yoktu. 19
Aralık’tan sonra ise TAYAD’ın ve
Halk Cephesi’nin diğer örgütlülük-
lerinin dışında kimse kendi ekonomik,
demokratik talepleri için bile alanla-
ra çıkacak cüret ve iradeyi göstere-
miyordu. TAYAD’ın ise yine
bürolarının kapısına polis mühür vur-
muş,  çok sayıda yöneticisi tutuklan-
mış ve buna rağmen tek başına
meydanlardaydı. Kapatılan TAYAD
şubeleri yerine yenileri kuruldu. Kü-
çükarmutlu’da her direniş evi büyük
direnişin yıkılmaz kalelerinden biriydi.
Oligarşi büyük direnişi bitirmek için
dışarıdaki kalesi Küçükarmutlu’ya
iki kez saldırdı. Vatan Dergisi’ne,
Gençlik Bürosu’na, TAYAD’a sal-
dırdı. Onlarca kişi gözaltına alındı, tu-
tuklandı. 

Küçükarmutlu katliamından son-
ra devam eden baskınlarla çok sayı-
da dernek fiilen kapatıldı. 

Temel Haklar ve Özgürlükler
Derneği, 2002 yılı ortalarında de-
mokratik alandaki örgütlenmele-
rin en geri düzeyde olduğu süreçte
kuruldu. Oligarşinin katliam ve
tecrit politikalarıyla, yasal dernek-
leri kapatarak halkı tamamen ör-
gütsüzleştirme saldırılarının
karşısına Temel Haklar ve Özgür-
lükler Dernekleri’yle çıkmak, hal-
kı örgütlemekteki ısrar ve
kararlılığın somut bir ifadesiydi. 

13 Eylül 2002’de girişim olarak
kuruluş çalışmalarını başlatan
Temel Haklar ve Özgürlükler
Derneği kurucu üyeleri, 2003 Şu-
bat ayının başında kuruluşlarını
ilan ettiler. 

Derneğin yönetim kurulu üye-
lerinden Erol EKİCİ derneğin
amacını şöyle açıklıyordu: “Irk,
sınıf, dil, din, cinsiyet farkı gözet-
meksizin herkesin kişiliğine bağlı,
dokunulmaz, devredilmez, vazge-
çilmez temel hak ve özgürlüklere sa-
hip olduğundan hareketle; bu hak
ve özgürlüklerin halk lehine geniş-
letilmesi, sınırlamalarının kaldı-
rılması ve etkin kullanılması
amacında olan herkesle örgütlü
olarak çaba göstermek ve (...)  bir-
likte demokratik kitle faaliyetleri ör-
gütlemek suretiyle insan onuruna
yaraşır bir varoluşun temel gerek-
leri olan bu hakları savunmaktır.”

Temel Haklar ve Özgürlükler
Derneği bu amaçla çok kısa sürede
ülkenin dört bir yanında örgütlen-
di. İstanbul’un çok sayıda mahal-
lesinde, Ankara, İzmir, Bursa,
Kocaeli, Antalya, Adana, Hatay,
Mersin, Elazığ, Malatya, Der-
sim, Adıyaman, Samsun, Ordu,
Trabzon ve Artvin’de Temel Hak-
lar ve Özgürlükler Dernekleri
kuruldu.

Ülkenin çeşitli il ve ilçelerin-
de kurulan bu dernekler, 12 Ka-
sım 2004 tarihinde yaptıkları
basın toplantısıyla, federasyon
kurma kararlarını duyurdular. 6
Temmuz 2005 tarihinden itibaren
de Temel Haklar Federasyonu
çatısı altında faaliyetlerini sür-

düreceklerini ilan ettiler.

TECRİT politikasının hapisha-
nelerde ve dışarıda kitleleri örgüt-
süzleştirmede büyük bir saldırıya
dönüştüğü süreçte Temel Haklar ve
Özgürlükler Dernekleri bu saldırı-
ların karşısında halkı örgütlemede
önemli bir mevzi olmuştur. Kuru-
luş aşamasından itibaren Irak’ta
İşgale Ha yır Ko or di nas yo nu içinde
Irak’ın Amerikan işgaline karşı mü-
cadeleyi örgütlemede önemli bir rol
üstlenmiştir. Temel Haklar ve Öz-
gürlükler Dernekleri, tecrit saldırı-
sına, gecekondu mahallelerindeki
yıkımlara ve yozlaştırma politikalarına
karşı barikat olmuştur. 

“Diskette adın çıktı”
Oligarşinin tecrit saldırısıyla top-

lumsal muhalefeti büyük oranda sin-
dirdiği süreçte Temel Haklar
Dernekleri’nin bu mücadelesi oli-
garşinin saldırılarının da hedefi ol-
masına yetmiştir. 

1 Nisan 2004’te oligarşi, diyebiliriz
ki, derneklere yönelik en kapsamlı sal-
dırılarından birini yaptı. 

Avrupa emperyalistleriyle işbirliği
içinde Tür ki ye, İtal ya, Hol lan da, Bel -
çi ka ve Al man ya’da on lar ca der gi bü ro -
su, der nek, kül tür mer ke zi ve eve özel
tim lerle baskın düzenlendi. “Diskette
adın çıktı” diyerek polisin kurduğu
komplo ile haftalarca süren gözaltı ve
tutuklamalar yaşandı. AKP’nin bu
komplosuyla toplam 200’ün üzerinde
gözaltı, 100’ün üzerinde tutuklama ya-
şandı. 
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İstanbul’da Temel Haklar ve Öz-
gürlükler Derneği, İstanbul Genç-
lik Derneği, Anadolu’nun Sesi
Radyosu, Ekmek ve Adalet Dergi-
si, Gençlik Gelecektir Dergisi, İdil
Kültür Merkezi, Halkın Hukuk Bü-
rosu ve TAYAD kapıları kırılarak
basıldı. Bürolar talan edildi. İstan-
bul dışında Samsun’da, Ankara’da,
Kocaeli’nde, Bursa’da, İzmir’de,
Mersin’de de dernekler ve dev-
rimcilerin kaldığı evler aynı ope-
rasyon çerçevesinde basıldı ve çok
sayıda kişi tutuklandı. 

Bu komplo Cepheliler’in ger-
çekleri açıklayan ve polisin sahte-
karlıklarını ortaya seren yoğun
kampanyasıyla boşa çıkartıldı.

Halkı yozlaştıran polis 
yozlaşmaya karşı 
mücadele eden 
devrimcilere saldırdı

Temel Haklar Federasyonu’nun
mahallelerde uyuşturucuya, fuhu-
şa, kumara karşı başlattığı kam-
panya çerçevesinde mahallelerde
açılan pislik yuvalarını teşhir edip

dağıtması, pislik yuvalarını yayan
oligarşiyi de rahatsız etti. 7 Ara-
lık 2007 tarihinde İstanbul’da
gün boyu terör estirildi. Temel
Haklar Federasyonu, Yürüyüş
Dergisi, Ozan Yayıncılık ve İs-
tanbul TAYAD, Nurtepe, Bahçe-
lievler, Sarıgazi, Okmeydanı,
İkitelli, Esenyurt, Gazi, Alibey-
köy, Esenler Temel Haklar Der-
nekleri, Bağcılar Karanfiller Kültür
Merkezi basılıp onlarca insan göz-
altına alındı. Aynı gün Yürüyüş
dergisinin İstanbul’daki merkez
bürosu da basıldı.  Ancak baskın-
ların olduğu hiçbir yerde baskınlar
meşru görülmedi. Polise karşı ba-
rikatlar kuruldu. Okmeydanı’nda,
Gazi’de, Nurtepe, Alibeyköy’de,
Sarıgazi’de saldırıları protesto et-
mek için yürüyüşler düzenlendi, ba-
rikatlar kurulup polisle çatışıldı. 

Bu saldırılarda 50’nin üzerinde
Cepheli gözaltına alındı ve 32 kişi
tutuklandı.

Faşizmin hak ve özgürlüklere,
düşünce ve örgütlenme özgürlü-
ğüne yönelik bu saldırılarına karşı,
yoksul gecekondu mahallelerinde-

ki yozlaştırma politikalarına ve
gecekondu yıkımlarına karşı mü-
cadele sürüyor. Halkın olduğu her
yerde devrimciler olacak ve oli-
garşinin hiçbir saldırısı bizim
düşünce ve örgütlenme özgürlü-
ğümüzü savunmamızın önünde en-
gel olamayacak. 

(Sürecek)

7 Aralık 2007’de polis,
yozlaşmaya karşı mücadele eden
Temel Haklar Federasyonu’nun

mücadelesine karşı Temel Haklar
Federasyonu, Yürüyüş Dergisi,

Ozan Yayıncılık ve İstanbul
TAYAD,  Nurtepe, Bahçelievler,

Sarıgazi, Okmeydanı, İkitelli,
Esenyurt, Gazi, Alibeyköy,

Esenler Temel Haklar Derneği
ve Karanfiller Kültür

Merkezi’ne baskın düzenledi.

AKP tarafından hazırlanan, Yar-
gıtay ve Danıştay daire ve üye sa-
yılarının arttırılmasıyla ilgili 6110
sayılı kanun, Abdullah Gül tara-
fından bekletilmeden onaylandık-
tan sonra Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre Yargıtay’ın 32 olan
daire sayısı 38’e, üye sayısı ise
250’den 387’ye çıkarılarak, 137 üye
artırılmış oldu. Danıştay’ın daire sa-
yısı ise 13’ten 15’e çıkarıldı. Danış-
tay’ın 95 olan üye sayısı da 156’ya
çıkarılarak,  61 üye daha eklenmiş
oldu.

Bu değişikliğin yapılması ile bir-
likte AKP ve değişikliğe karşı çıkan
Yargıtay, Danıştay ve CHP arasındaki
tartışma da yeniden boyutlandı.

AKP bu değişikliği “yeni daire-

ler kurarak, Yargıtay ve Danış-
tay’ın yükünü hafifletmek” düşün-
cesiyle yaptığını söylemiştir. Ki bu
doğru değildir. 

AKP hak, hukuk, adalet peşinde
değildir. Öyle bir sorunu da yoktur
açıkçası. Yasalaştırdığı sistem de
halkın çıkarları yoktur. Değişiklikleri
her ne kadar halkı düşünerek yap-
tıklarını söyleseler de halkı düşüne-
rek yapmadıkları açıktır.

Asıl sorun, asıl çatışma yargıda ki-
min kadrolaşmasının olacağı, kimin
bu kurumları “ele geçireceği” tar-
tışmasıdır. AKP’nin kendisine tabi
kılmaya çalıştığı yargı yine değiş-
meyecek, yine halka yönelik karar-
lar verecektir. Yargı’nın halkın
mücadelesine karşı kullanılması sü-
recektir.

AKP, Yargıtay ve Danıştay’ da
“yeni daireler açmak” adı altında
yargıyı kendine tabi kılma doğrul-
tusunda bir adım daha atmıştır.  Bu
AKP’nin yargıda kadrolaşması doğ-
rultusunda atılmış önemli bir adım-
dır.

Yargıtay ve Danıştay’da örgütlü
olan ve  “şeriatçılığa karşı” oldu-
ğunu iddia eden bu güçler ise yargı-
nın AKP’ye tabi hale gelmesi
durumunda kendilerinin tasfiye ola-
cağı gerçeği ile yüz yüze kalmış, bu
tasfiyeye engel olmak istemişlerdir. 

Onların başında olduğu yargı bu-
güne kadar halka karşı kullanılan yar-
gıdır. Devrimcilere karşı işletilen
kontrgerilla hukukunun suç ortakla-
rıdır herbiri.Yargı tartışmasında hal-
kın taraf olmasını gerektirecek bir
durum olmadığı ortadadır.

AKP, faşizmin yargısını kendine bağlıyor
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Bu tablo, son bir hafta içinde bur-
juva basında gizlenemeyen iş katli-
amlarından bazılarıdır. Gazetelerde,
televizyonlarda duyulsa da, duyul-
masa da bilmemiz gereken bir gerçek
var: Ülkemizde her iki dakikada bir
“iş kazası” oluyor. 

Her an yüzbinlerce işçi, iş kazala-
rına karşı hiçbir önlem alınmamış
fabrikalarda, madenlerde, atölyelerde,
inşaatlarda çalışmak zorunda bırakıl-
maktadır... 

Elbistan’da işçiler göz göre göre
kamyonları yutacak büyüklükteki çat-
lakların olduğu maden ocağına sürül-
dü. Peki ama neden? Bu canavarlık, bu
vahşet nasıl oluyor?

Oluyor, çünkü aç gözlü kapitalis-
tin karnı doymuyor. İşçinin emeğini,
alınterini sömürdüğü yetmiyor, kanı-
nı emiyor. 

İş güvenliği için harcama yap-
madan işçi çalıştırmak, kapitalist
için daha fazla kâr demek. Yani, ka-
pitalist işçinin canıyla besleniyor. Ma-
raş Elbistan’da göçük altında kalan iş-
çilerin başka türlü izahı yoktur.

6 Şubat’ta, Afşin Termik Santra-
li’ne kömür sağlayan maden yata-

ğında toprak kayması oldu ve 1 işçi
öldü. Kepçe, kamyon gibi iş makina-
ları göçük altında kaldı. Bu göçükten
dört gün sonra 10 Şubat’ta işçiler
tekrar bu maden yatağına sürüldü.
Hem de göçük altında kalan iş maki-
nalarını kurtarmak(!) için! Yeni bir gö-
çük ve bir işçi öldü, ikisi mühendis 9
işçi hala göçük altında ve “kayıp”. 

O makinaların çıkartılması çok
mu önemliydi? Elbette kapitalist için
tartışılmaz bir öneme sahiptir maki-
nalar. Her birinin değeri milyonlarca
lira. Kapitalist için önemsiz olan
işçilerdir. Onun için iş makinalarını
kurtarmak için  işçiler göz göre göre
ölüme yollandı. 

Şirket, daha sonra bunu inkar edip
işçilerin makinaları kurtarmaya değil,
sadece “incelemeye” gönderildiğini
ileri sürdü. İşçiler ise şunu söylüyor-
du: “Olayla ilgili patrondan bilgi al-
masınlar. Gelip orada çalışan biz iş-
çilerden bilgiler alsınlar. Yanlış bil-
giler verilmesin. Orada etüt değil, hur-
daları çıkarma çalışması vardı.”

Bu, görünmez bir kaza değil. Ocak-
taki çatlaklardan dolayı günler önce-
sinden yetkililer uyarıldı. İlk göçükten
sonra, ODTÜ öğretim üyelerinden
oluşan bir bilirkişi heyeti, son bir ay-
daki hafif depremlerin göçüğü tetik-
lediğini söylüyor. Heyet, maden çı-
karma işlemindeki mühendislik ha-
talarına dikkat çekiyor. Ancak bütün
bunlar yok sayılıp tedbir alınmıyor. Fa-
kat hiç de “tedbir” almıyor değiller:
Göçük altında kalan işçilerden birinin
babası şunları anlatıyor: 

“Oğlum ocakta çok büyük çatlak-
lar oluştuğunu ve işçiler ürkmesin diye
kepçelerle çatlakları kapattıklarını
söyledi.” 

Katliam açıktır. Elbistan’da gö-
rünmeyen bir kaza, bir ihmal yok. 11
işçi göz göre göre katledildi. 

Çünkü kapitalistin gözünde işçi-
nin bir değeri yok. Kapitalist için bir
işçinin değeri, asgari ücretin karşılı-
ğı kadardır. Ölümü de bir o kadar
ucuz. Elbistan maden ocağında ölen
ve göçük altında kalan 11 işçinin ai-

lele-
rinin
h e -
sabına 100 bin lira yatı-
rılmış. İşte 11 işçinin ölü-
münün karşılığı da bu.
Ama göçük altındaki bir
kepçe milyonlarca lira...
Onları kurtarmak için yüz-
lerce işçi feda olsun...

Afşin Termik Santra-
li’ne yakıt sağlayan maden yatağının
sahibi  Turgay Ciner’e ait Park Hol-
ding’dir. Madeni, taşeron olarak Ak-
sar Madencilik ve Toprakoğlu Ma-
dencilik çalıştırmaktadır. İşçiler göz
göre göre maden yatağına Ciner-
ler’in çıkarları için gönderildi. 11
işçiyi katleden Cinerler’dir. 

9 işçinin göçük altınıda kalması-
nın üzerinden bir hafta geçti. Ciner-
ler’in düşündüğü yine göçük altında
kalan ve “kayıp” denilen 9 işçinin kur-
tarılması değil, iş makinalarıdır. 

Göçük altında kalan işçilerin ya-
kınları, “hiçbir arama ve kurtarma
çalışması yapılmadığını” söyleyerek
bölgeye gelen valiye, kaymakama
ve AKP’nin Enerji Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’a tepki gösterdi. 

Bakan Yıldız, “Ocağın zemininde
aşırı su birikintisi var. Yeni göçükler
olabilir. Çalışma alanı çok riskli...”
diyerek arama-kurtarma çalışmaları-
nın yavaşlığına kılıf bulmaya çalışı-
yor. 

İş makinalarını kurtarmak için iş-
çileri madene sürerken o risk yok
muydu?  Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Ömer DİNÇER, Şili'deki
maden kazasında mahsur kalan 33 iş-
çinin 69 gün sonra yeryüzüne çıka-
rılmasıyla ilgili olarak "Böyle bir
kaza bizde olsaydı, madencilerimizi
üç günde çıkarırdık" demişti. Böy-
le mi çıkartıyorsunuz? Halkı kandır-
mak, oyalamak için her türlü yalan,
demagoji var. Şimdi de arama-kur-
tarma çalışmaları için üç ülkeden
teknik yardım aldıklarını açıkladılar.
Ne oldu sizin üç günde kurtaran eki-
binize? 

Elbistan-Afşin maden yatağında 9 işçi göçük altında

Katleden kapitalistin kar hırsıdır
Turgay Ciner Tayyip Erdoğan

Taner Yıldız

� 3 Şubat 2011, Ankara OSTİM ve
İvedik’te iki fabrikada patlama:  20 işçi
öldü, 53 işçi yaralandı.

� 6 Şubat 2011: Antalya’da mermer fabri-
kasında kaza: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı.

� 6 Şubat 2011, Elbistan Afşin Termik
Santrali’ne kömür sağlayan maden yata-
ğında göçük: 1 işçi öldü, üç işçi yaralı. 

� 7 Şubat 2011, Petrol Ofisi'nin  Antalya
Büyük Liman'daki petrol dolum
tesislerinde patlama: 2 işçi katledildi.

� 10 Şubat 2011, Elbistan’daki maden
yatağında oluşan ikinci göçükte bir işçi
öldü, 9 işçi halen göçük altında.

� 11 Şubat 2011: Sakarya’da havai fişek
fabrikasında patlama: 1işçi öldü, 4 işçi
yaralı.

� 12 Şubat 2011: Hatay’da bir kum
ocağında göçük: Bir işçi ağır yaralı...
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Burjuvazi sömürü düzenini sür-
dürmek, ayakta tutup, yaşatmak için
milyonlarca dolar para harcayıp, ola-
naklar yaratıp düzenine kadrolar ye-
tiştiriyor. 

Cepheli ise kavganın içinde usta-
laşıp, öğrenip, sınanarak dava adamı
oluyor. Biri, burjuvazinin kadroları, ge-
rici, asalak, çürümüş ve yok olacak
olanı, diğeri, Cepheli, ilerici, tarihi ve
toplumları geliştirecek olanı savunur.

Cepheli dava adamıdır... Dava,
devrimdir, dava sosyalizmdir. Devrim
ve sosyalizm, önce örgütte somutlanır;
dava örgüttür.  

“Ben varsam örgütüm de vardır”
diyendir Cepheli. Ve bu sözünü bir
dava adamı gibi yaşayıp, savaşarak ye-
rine getirendir.

Her anını, saatini planlar. “Olmaz,
yapamam, yok... gelmezler, katılmaz-
lar” demez.

Dava adamının kitabında yoklar, ol-
mazlar, bilmiyorumlar, gelmediler,
yapmadılar, yeralmaz.

Yap, et, gel, git demez o.

Yapar, yaptırır. Olmazı olur kılar.
Örgütler, başarır, sonuçlandırır. Sade-
dir, mütevazıdır. 

İdeal ve iddia sahibidir Cepheli.
İdealleri ve iddiaları olmayanlar dava
adamı olamazlar. İddiasız ve idealsiz
olanlar, yapamaz, başaramaz, küser, si-
ner, sığınacak liman, dertleşecek dost-
lar ararlar. Büyümezler, örgütlenmez-
ler, narindirler, zora gelemezler. Eğit-
mezler, öğrenmezler. Ağlarlar, sızlar-
lar ve yok olup giderler. 

Kişi, düşündüğü, ürettiği, paylaş-
tığı, geliştiği, geliştirdiği kadar dev-
rimcidir.

Dava adamı hep düşünendir. Büyük
düşünendir. Üreten, kafa yoran, dü-
şünceyi hayata geçirendir.

Halkını, vatanını, yol-
daşlarını düşünür dava ada-
mı.

Mücadeleyi, örgütü dü-
şünür; onları büyütme-
ye, yaygınlaştırmaya
kafa yorar. 

Yeni değer ve gele-
nekler yaratmayı düşü-
nür. Halkın acıları-

nı, sorunlarını, çözümlerini düşünür.
Hem de her anında. Hem de bıkıp
usanmadan. Şevkle yapar bunu. 

Dava adamı, devrimi isteyendir.
Sömürünün, zulmün, yoksulluğun, aç-
lığın son bulması için kendini sunan-
dır. Gerektiğinde feda edendir. 

Evim, aşım, işim, eşim demez dava
adamı. Onun her şeyi davasıdır. 

Düşmanına, zaaflarına kin duyan,
onlarla uzlaşmayan, tereddütsüz sa-
vaşandır. Hem de cepheden savaşan-
dır.

Onun “kendi hayatı” yoktur; her
anını devrime adamıştır. 

Dava adamı için, her şeyin başı dev-
rimdir. Her şeyin sonu yine devrimdir. 

Bulunduğu, gittiği her yere devri-
mi taşıyandır. Devrimle birlikte, coş-
ku, moral, inanç, kararlılık, enerji ta-
şıyandır. Savaştıran, örgütleyendir.

Dava adamı, her şeye önce tek bir
soruyla bakar: Devrimin yararına
mı, zararına mı? Devrimin yararına
olanı sahiplenip savunur; devrimin
zararına olanla savaşır. 

Dava, yoldaşıdır, dava halkıdır,
dava vatanıdır ve o, onlar için uğruna
canını vermekten çekinmeyendir. Da-
vası demek olan halkına karşı sorum-
lu, vefalı, sevgi dolu, yoldaşının üstüne
titreyendir. 

Dava adamı, her koşulda sosyaliz-
mi savunandır. Bedeli ne olursa olsun.
Cepheli dava adamı, her anında, gece-
gündüz, rüyasında ve hayatın gerçe-
ğinde yalnız devrimi düşünür. Devrim
için soluk alıp verir, devrim için yaşar
ve nihayetinde devrim için ölür. 

Dava adamı ölse de, dava yaşar,
dava büyür, zafere ulaşır; zafer, her za-
man, her yerde dava adamlarının
eseridir. 

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli dava adamıdır

SİZİN İÇİN 

ne demek?

Antalya Yürüyüş 
Okurlarından

İlhan  Demir 
(35, Muhasebeci)

Yürüyüş Dergisi bir
doğrudur. Yol göstericidir.
Emperyalizm ve oligarşi
kendi düzenlerine dokun-
duğu için Yürüyüş Dergi-
si’ne saldırıyor. Tek ceva-
bım var; doğru bir yaşam. 

Cahit Yağış 
(37, Garson)

Bizim hedefimiz iktidar
ise; kendimize bu savaşta
Cepheli diyebiliyorsak bu
elbette dergimizin bizi ör-
gütlemesindendir.. Kitlele-
re ulaşmanın ve devrim sa-
fına katmanın önemli bir
aracıdır.

Birsen Bulut
(51, Emekli)

Yürüyüş bence asla ya-
lan söylemeyen eleştiride
acımasız sıkı bir dost. Usta
bir öğretici. Ve aynı za-
manda; güçlü öngörüye sa-
hip bir bilge.

Dilber Güzel
(16, Öğrenci)

Halka ulaşmaktaki ve
gerçekleri anlatmakta
önemli bir araç. Düzenle
çelişkileri ortaya serebil-
meyi ve halkın anlayabile-
ceği bir dille anlatmayı ba-
şarabilen ve halkı devrim
saflarına kazandıran, her-
kesi ortak bir payda da
toplayabilen halkın sesi bir
dergi.
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Dünya Sosyal Forumu, 6-11 Şubat
tarihleri arasında Senegal'in başken-
ti Dakar'da yapıldı. İsviçre’nin Davos
kentinde yapılan Dünya Ekonomi Fo-
rumu’na karşı Brezilya’nın Porto
Alegre kentinde anti-emperyalist.,
anti-kapitalist çeşitli kesimler tara-
fından başlatılan Dünya Sosyal Fo-
rumu’nun 11’incisi, 6 Şubat’ta on-
binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş-
le başladı. Dakar’da Cheikh Anta
Diop Üniversitesi’nde toplanan Fo-
rum’da çeşitli  konuları içeren yüzlerce
toplantı yapıldı.

Dünya Sosyal Forumu’na Halk
Cephesi adına  katılan Caner Bozkurt
ile Forum üzerine yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Dünya Sosyal Forumu
nasıl bir ortamda gerçekleşti?

Caner Bozkurt:
Forum, ülkenin en
büyük üniversitesi
olan Anta Diop Üni-
versitesi’nde toplan-
dı. Tartışmalar amfi-
lerde yapıldı. Bunların
yetersiz olduğu du-
rumlarda bahçelerdeki
“Toplantı Çadırla-
rı” kullanıldı. Bir yan-
dan eğitim devam eder-
ken bir yandan da kon-

feranslar, seminerler gerçekleşiyordu.
Bu nedenle karışıklıklar da yaşandı.
Programlar düzenli dağıtılmadı. Bu yüz-
den katılmak isteyip de katılamadığı-
mız seminerler de oldu. 

Üniversite içinde çeşitli ülkelerden
gelen örgütlerin çadırları ve stantları
vardı. Buralar  farklı ülkelerden insan-
larla tanışmak ve bilgi alışverişi yap-
mak için elverişli yerlerdi. Avrupa'dan
ve Latin Amerika'dan daha yoğun bir
katılım bekliyorduk ama çoğunluk

Afrika'dandı. Morales ve Lula'nın fo-
ruma katılmalarına rağmen Latin Ame-
rika'nın varlığını hissettirecek pek bir
şey yoktu. 

Yürüyüş: Forumda ne gibi konu-
lar tartışıldı? Öne çıkan konular ne-
lerdi? 

Bozkurt: Ev sahibi bir Afrika ül-
kesi olunca öncelikli konular da Afri-
ka ile ilgili oldu haliyle. Sömürgeci-
lik, açlık, kültürel yozlaşma, sağlık,
kadın, göçmenlik gibi konular yoğun
olarak gündemde yer aldı. Bunun yanı
sıra demokrasi konusu da çeşitli şe-
killerde ele alındı. Altı gün içersinde
yüzlerce konu tartışıldı. Biz “kültür ve
sanat bir silahtır”, “demokrasinin
küreselleşmesi”, “Kuzey Afrika ül-
kelerindeki halk hareketleri”, “Fi-
listin için genel boykot” gibi konuları
takip ettik. Burada insanlarla tanıştık,
sohbetler ettik.  

Forumun olağanüstü gündemi ise
“Sarahui”lerdi. Batı Sahra ülkesinin
insanları Sarahuiler, Fas işgali altındaki
topraklarında gördükleri işkenceleri ve
baskıları anlatmak için Dakar'dalardı.
Fakat Sarahuiler’in çadırı iki kez Fas-
lılar’ın saldırısına uğradı. Bunun üze-
rine bir yürüyüş düzenledi Sarahuiler.
Yürüyüşe biz de katıldık. 

Bunun dışında  beklenmedik bir pro-
testo vardı. Hak ettikleri halde üni-
versiteye alınmayan lise mezunu
gençliğin yol kesme eylemiydi. Üni-
versite içindeki ana yolu trafiğe kapa-
tıp eylemlerini gerçekleştirdiler. Biz de
onlarla konuşup eylemlerine destek ver-
dik.

Yürüyüş: Emperyalizme karşı mü-
cadelede devrimci düşünceler yeterince
dile getirildi mi?

Bozkurt: Forumda her gün onlar-
ca konu tartışıldı ve bunların hepsine
katılmak bizim için olanaksızdı. Fakat
bizim katıldığımız tartışmalarda em-
peryalizm ve emperyalizme karşı yü-
rütülmesi gereken mücadeleden yete-

rince bahsedilmedi. Öyle ki doğrudan
emperyalizmin sorumlu olduğu koå-
nular tartışılırken bile, emperyalizm
vurgusu yapılmadı. Devrimci müca-
deleden, devrimden bahsedilmedi. İl-
ginçtir bir kişiden bile “sosyalizm” ke-
limesini duymadık tartışmalarda. Özel-
likle de hala Fransız emperyalizminin
egemenliği altında ezilen bir ülkede
bunu beklemiyorduk. Genel olarak
oradaki ortama hakim olduktan sonra
bizim katılamadığımız tartışmalarda da
böyle bir içerik olduğunu pek de dü-
şünmüyoruz. Tartışmalara katılan bir-
çok kesimde, özellikle Avrupalılar da,
sorunların çözümünün düzen içinde mü-
cadele edilerek gerçekleşebileceği kanısı
hakimdi. Burada Filistinliler’i bir is-
tisna gösterebiliriz. Filistin mücade-
lesine göre daha dar bir konu tartışıl-
mış olsa da yine Filistinliler’in o bil-
dik devrimci tutumu tartışmada daha
yoğun hissediliyordu.

Yürüyüş: Tunus, Mısır gibi halk
hareketleri Forumu  gündemine gir-
di mi?

Bozkurt: Evet. En hararetli geçen
tartışmaların başında bu kuzey Afrika
ülkelerinin durumu vardı. Biz oraday-
ken henüz Hüsnü Mübarek de gitme-
mişti. Tartışmalarda Tunuslular, Ce-
zayirliler, Moritanyalılar sayıca fazlaydı.
Foruma katılan hemen herkes bu ko-
nuya ilgi gösterdi. Genel kanı burada-
ki halk hareketlerinin birer kazanılmış
devrim olduğu yönündeydi ancak buna
karşı çıkan Tunuslular da vardı. Onlar
bu halk hareketlerinin politik bir ze-
mine oturmadan henüz bir şey başar-
mış sayılamayacağını savunuyorlardı.

Forumun son günü, Demokrasinin
Küreselleşmesi seminerine Halk Cephe-
si olarak biz de konuşmacı olarak katıl-
dık. Seminerde Türkiye'deki "demokrasi-
ye" dikkat çektik. AKP hükümetinin
Tayyip Erdoğan'ın İsrail karşıtı şovlarla
Arap ülkelerini ve halklarını da aldattığı-
nı, İsrail’le işbirliğini sürdürdüklerini
vurguladık. Demokrasinin yolunun dev-
rimden geçtiğini belirttik.

Emperyalizm demeden 
sorunlarımız çözülemez

Röportaj

Caner Bozkurt

6-11 Şubat’ta Dünya Sosyal Forumu Yapıldı
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Halk Cephesi'nin çağrısıyla 25-27 Şubat
günleri arasında ikincisi yapılacak olan
Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’nun
programı açıklandı.  

Sempozyum programı

1. Oturum
Emperyalizmin Bazı Saldırı Araçları
ve Halk Direnişleri

- Hapishanelerde tecrit, yöntemleri,
amaçları ve direniş örnekleri

- Çürüterek yok etme... Teslim alma
politikası olarak yozlaştırma.

- Amerikanlaştırmaya, yozlaştırmaya
karşı mücadele ve alternatiflerimiz.

- Emperyalizmin direnme hakkına sal-
dırılarının önemi, örnekleri... 

2. Oturum
- Avrupa' da göçmen politikası, yük-

seltilen ırkçılık ve şovenizm

- Kuşatma, yaptırım ve ambargo poli-
tikaları, hukukiliği, insaniliği, amaçları,
sonuçları...

- Emperyalist askeri işgaller, amaçları ve
devrimcilerin tavrı

3. Oturum
- Emperya-

list kara liste-
ler, terör yasa-
ları ve halkla-
rın alternatifi...

- Kendi
b ey n i m i zl e
dü ş ü n m el i ,
kendi dilimizle
konuşmalıyız.
P s i k o l o j i k
savaş ve koru-
naklarımız...

4. Oturum
Halk Diren-

işlerinin Değerlendirilmesi

- Ortadoğu' da emperyalizmin saldırıla-
rı ve direniş, ne durumda, görevlerimiz nedir? 

- Filistin

- Lübnan

- Irak, Afganistan

- Mısır Tunus Yemen ve Bölgedeki
Gelişmeler

5. Oturum

- Türkiye' deki faşizm gerçeği ve AKP

- Emperyalizmin Türkiye ve bölge
politikaları ve AKP

- Emperyalizmin ve AKP’nin politika-
larına karşı Türkiye' de mücadele

6. Oturum

- Avrupa' da emperyalizmin ekonomik
saldırıları (esnek çalışma, güvencesiz çalış-
tırma vb...)

- Kapitalizmin krizi, sarı sendikacılık ve
devrimci alternatif...

- Kapitalizmin krizi ve şovenizm

7. Oturum 

- Latin Amerika halklarının yükselen
direnişi

- Devrimci alternatif

- Anti-emperyalist tavır...

8. Oturum

Halkların Birliğini Sağlamak Görevdir

- Ulusal düzeyde birlik deneyimleri

- Uluslararası halkların birliği dene-
yimleri

- Birliklerde temel alınması gereken siya-
si, örgütsel ilkeler..

- Birliklerde uzak durulması gereken zaaf-
lar 

Tarih: 
25-26-27 Şubat

Yer: Türkan
Saylan Kültür
Merkezi
Maltepe /
İstanbul

2. Uluslararası Eyüp Baş Emperyalizme Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu Toplanıyor

Açık işgalleri, terör
yasalarını, kara listeleri,

örgütsüzleştirme saldırısını,
ırkçı kışkırtmaları, eşi

görülmemiş bir yağma ve
talanı sürdüren emperya-
lizmle uzlaşmak, halkların
cephesinden çıkmaktır... 

Tüm dünya halkları, tüm
ilerici. devrimci, vatansever

örgütler, emperyalizme
karşı birleşmeliyiz! 

� Av. Selma Benkhelifa
(Tunus 14 Ocak Cephesi - Belçika)
� Raouf Ben Ammar
(Tunus 14 Ocak Cephesi - Belçika)
� Naser Ali (FHKC – Filistin)
� Dr.Salaheddin El Houary
(FHKC - Filistin)
� Gustavo Conde
(Bolivarcı Kıta Hareketi – Venezüella) 
� Luk Vervaet
(Egalite / Eşitlik Partisi – Belçika)
� Manik Mukharjee
(Anti Emperyalist Forum – Hindistan) 
� Jose Danilo Borjal
(Filipinler Ulusal Demokratik Cephe /
NDFP - Hollanda)
� Mohammed Safa
(KHIAM / İşkence Mağdurları İçin
Rehabilitasyon Merkezi - Lübnan)
� Mahmoud Ali Khalil
(Komünist Partisi – Lübnan)
� Alla Grigova
(Komünist İşçi Partisi - Bulgaristan) 
� NAR (Yunanistan)
� Ilias Papachatzis (OLME / Öğretim
Çalışanları Sendikası - Yunanistan)
� Dr. Cevat Faris (Irak Komünist
Partisi Halkın Birliği – Suriye)
� Cevher Al Hırki
(Kürdistan Hürriyet ve Adalet Partisi- Irak)
� Şamil İlyas Hıdır
(Arap Baas Sosyalist Partisi – Irak)
� Halil Hanş Suvadi
(Cephe Al Mukavame ve Al
Tahrir/Direniş ve Vatan Cephesi-Irak)
� Abdulnibi Kerim Abbas
(Irak'ta eski bir general) 
� Fadi Hattab
(Filistinli Fotoğrafçı – Suriye)
� Omar Alasaad
(Filistinli Mülteciler - Suriye)
� Maher Eyob
(Filistinl Mülteciler – Suriye)
� Sana Alsahmi
(Filistinli Mülteciler – Suriye)
� Motasem Abu Khamies
(Filistinli Mülteciler – Suriye)
� Mehmed Sharkavi (Filistin) 
� Guillermo Moncada (Honduras)
� Hammami Abderrezzak
(Demokratik İşçi Partisi - Tunus)
� Rabhi Samir
(Amnesty International/Af Örgütü-Tunus)
� Radhi S. Bachir
(Sarahui Halkı – Batı Sahra / Fas)
� PR. Pant (Nepal)
� Faiezul Hakim
(Maoist Parti – Bangladeş)
� Moataz Mahmoud Zaky el Hefnawy
(Komünist Partisi – Mısır)
� Yousry Zaky Raway Abdelgawad
(Komünist Partisi – Mısır) 
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Halk Cephesi'nin çağrısıyla İstan-
bul'da Eyüp Baş Emperyalist Sal-
dırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu’nun ilki 4-6 Aralık
2009’da yapılmıştı. 

Sempozyumun amacı, Ortado-
ğu’dan Latin Amerika’ya kadar dün-
yanın dört bir yanından anti-emper-
yalistleri, devrimcileri, anti-Ameri-
kancıları bir araya getirmek, tartış-
tırmaktı. 

Sempozyum, emperyalist saldır-
ganlığa karşı dünya halklarının müca-
delesini nasıl büyüteceğini tartıştı. Bu
tartışmalar sonucu kararlar alındı.

Her yıl sempozyumu düzenleme
kararı alınıp, iki sempozyum arasın-
da çalışmaları yürütecek bir İzleme
Komitesi oluşturuldu. 

İlk sempozyuma katılan örgütler
şunlardı.

Türkiye'den Halk Cephesi, Lüb-

nan Komünist Partisi, Hizbullah
(Lübnan), FHKC, FHKDC,  Boli-
varcı Kıta Hareketi (Venezuella),
Venezüella Komünist Partisi, Radi-
kal İşçi Cephesi (Yunanistan), Yeni
Solcu Akım (Yunanistan), Dünya
Sosyal Forumu (Temsilci), 23 Eylül
Direniş Hareketi (Bulgaristan), Şehit
Aileleri (Filistin), Demokratik Dire-
niş Cephesi (Honduras)... Sempoz-
yuma birçok ülkeden sanatçılar ve
sosyalistler de katılarak destek ver-
mişti. 

*

Sempozyum Sonuç Bildir-
gesinden... Bildirgede emperya-
lizme karşı mücadeleye dair kararlar
ortaya konulurken, tutsaklarla ilgili,
Filistin halkının mücadelesi ile ilgi-
li çeşitli kararlar da alınmıştı. Bun-
lardan bazılarını hatırlayacak olursak: 

Sempozyum, Filistin, Irak, Lüb-

nan, Kolombiya ve işgal
altında bulunan tüm ülke-
lerde işgale karşı halkların
direnişini bir hak olarak gör-

düğünü ilan ediyordu.
Sempozyum, emperyalizmin

halklara karşı kullandığı tüm ideolo-
jik saldırıları, emperyalizme karşı
direnişleri “terörizm” olarak nitele-
melerini kınama kararı aldı.

*

İlk Sempozyumdan günü-
müze... Geçen 15 aylık sürede,
dünyadaki gelişmeler devrimcileri
doğruladı. “Demokratik emperya-
lizm” tespitleri yapanlar, emperyalizm
gerçeği ile bir kez daha yüzleşmek
zorunda kaldılar. Artık daha açıktır ki,
emperyalist saldırganlığa karşı müca-
deleden başka seçenek yoktur.

Emperyalizme karşı sürdürülen
mücadelede, halkların ortak örgüt-
lenmelere duyduğu ihtiyaç bugün
dünkünden daha fazla kendisini his-
settirmektedir. 2. sempozyum bu
koşullarda yapılmaktadır.

Bu Sempozyum, Emperyalizme Karşı 
Birleşmek ve Savaşmak İradesidir

Burjuvazinin ilan ettiği “gün-
ler” in, öncesinden adeta yaşam o
günlere “kilitleniyor”. Halkın deyi-
miyle “içimiz dışımız” o günle dol-
duruluyor.

Önce televizyonlarda, gazeteler-
de yoğun bir reklam bombardımanı
başlıyor. Sonra dükkanların vitrinle-
ri değişiyor.

Peki burjuvazinin “günlerini”
takip etmek, onlara göre yaşamak
zorunda mıyız?

Düzen, ne zaman sevineceğimize,
ne zaman annemize sevgi göstere-
ceğimize, babamıza ne zaman nasıl
hediye alacağımıza da karar veriyor.
Bunun için bir yığın “gün” koy-
muşlar. 

14 Şubat’ın adını “sevgililer

günü”, Mayıs’ın ikinci pazarını
“anneler günü” yapmışlar. Elbette
burjuvazinin koyduğu “günler” sade-
ce bunlarla sınırlı da değil.

Bu “günlerin” herbirine uyma-
mızı ve sadece tüketmemizi isti-
yorlar. O “günleri” nasıl yaşayaca-
ğımıza, örneğin o gün ne giyinece-
ğimize, hangi hediyeleri alacağımı-
za da onlar karar veriyor.

Kısacası, hiçbir konuda boşluk
bırakmıyorlar. Nasıl giyineceğimize,
neleri yiyeceğimize, nasıl konuşa-
cağımıza, nasıl düşüneceğimize karar
verip, bizi yönlendiren düzenin el
atmadığı hiçbir şey yok. 

Milyonlarca insanı, robot haline
getirerek yönetmeye, herkesi bir
kalıba dökmeye çalışıyorlar. 

Sevgiyi, sadakatı, sevdayı, her
şeyi tüketim aracı yapmak istiyor-
lar. Burjuvazinin tüketim nesnesi
haline getirdiği “günleri”ni takip
ederek, kendimize bir yaşam kura-
mayız! Sevgimizin gününü, saatini,
biçimini, büyüklüğünü onlar belir-
leyemez.

Niçin annemize, babamıza, nişan-
lımıza sevgimizi göstermek, emek
vermek için bir yıl ve onların günü-
nü beklemek zorunda olalım?

Kaldı ki onların “günleri”nde
ne gerçek sevgi, ne emek, ne de pay-
laşma vardır. Her şeyde olduğu gibi
“günleri”nde kapitalizmin kiri, pası
vardır. Yoz ilişkilerinin şaha kalktı-
ğı günlerdir onların çoğu... 

Tüketim ve yozluk bu “günler”
ile örtülmeye çalışılmaktadır. Bur-
juvazinin “günleri”nde saflık yoktur.
Bunun için işyerlerinin, alış-veriş
merkezlerinin vitrinlerine bakmak
yeterlidir. Onların “günleri” halkın
olamaz.

Burjuvazinin “günleri”!
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Sevgili arkadaşlar merhaba.

Bu haftaki dersimizde siyasi teş-
hir ve bu teşhiri nasıl yürüteceği-
mizi ele alacağız. 

Hemen hergün düzenin halka karşı
sürdürdüğü yeni bir saldırı, halka
karşı işlediği yeni bir suç ile karşıla-
şıyoruz. Buna rağmen, her gün, her
an, halka karşı suç işlerken hiçbir şey
olmamış gibi düzeni sürdürüyorlar.
Örneğin yoksulluk, açlık, işsizlik bu
ülkenin bir gerçeği haline gelmişken,
sömürenler toz pembe bir Türkiye tab-
losu çiziyorlar.

Onların çizdikleri tabloda; gece
yarıları evleri basılan yoksul halk
yoktur. Büyük şehirlerin meydanla-
rında sabahın erken saatinde iş bek-
leyip, “ne iş olursa yapacak” işsiz-
ler, evine ekmek götüremeyen yok-
sullar, evlerini yıkıp, sokağa ata-
cakları yoksul gecekondu halkı,
parası olmadığı için okula gideme-
yen gençler yoktur. Onların çizdiği
Türkiye resminde, işkenceler, infaz-
lar, toplu mezarlar, hapishanelerde-
ki ölümler yoktur... 

İşte bu noktada, siyasi teşhir,
düzene karşı mücadelenin vazgeçil-
mez biçimlerinden biri olarak gün-
deme gelmektedir. 

Teşhir düşmanın, yanlış, kötü,
olumsuz, halka karşı, işbirlikçi, riya-
kar tüm yanlarını halka göstermek
demektir. AKP’nin halka düşmanlı-
ğını, halkla alay etmesini, halka karşı
suçlarını anlatmak; onu teşhir etmek-
tir. Teşhir ile amaçlanan, düzenin
gerçek yüzünü halka göstermek ve
buradan hareketle de düzene karşı kin
ve nefret duymasını, düzene karşı
mücadele isteği duymasını sağla-
maktır. 

Teşhir kelime anlamı olarak, “gös-
terme, sergileme, herkese duyur-
ma, dile düşürme” anlamında kulla-
nılmaktadır.

Her konuda teşhir
yapabiliriz. Örneğin,
bir düzen partisini teş-
hir edebileceğimiz gibi
mahallelerde AKP’nin
polisinin saldırılarını,
eğitim konusunda ikti-
darın politikalarını, 1

milyon evi yıkacak iktidarın barınma
sorunu konusundaki tutumunu teşhir
edebiliriz. 

Teşhir neden gereklidir veya ne
kadar gereklidir? Ne kadar etkilidir?
Nasıl olsa biliniyordur, nasıl olsa
bunu herkes görür, nasıl olsa kimse bu
yalana kanmaz ve benzeri düşünceler,
teşhire gereken önemin verilmeme-
sine yol açan, teşhir faaliyetlerini
zayıflatan düşüncelerdir. Bu düşün-
cenin yanlışlığını göstermek açısından
önce şunu soralım: 

x x Biz teşhir etmezsek,

ne olur? 
Cevabı hemen baştan verelim.

Biz teşhir etmezsek, düzen kendi
kendine teşhir olmayacaktır. Düzenin
yalanları, aldatmacaları, gerçek yüzü,
kendi kendine görülmeyecektir. 

Deyim yerindeyse düzenin her
yanından adaletsizlik akmakta, düzen
her yanıyla “dökülmekte” dir.

Yıllardır halkın hiçbir talebini
karşılamayan iktidar, tersine halkın
neyi var neyi yoksa elinden almaya
çalışmaktadır. 

Çoğumuz, günlük bir gelişme kar-

şısında halkın tepkilerini, düzene
olan öfkesini görmüş, tanık olmu-
şuzdur. Bu düzende yaşamanın ne
kadar zor olduğunu halk bizlere çok
daha çarpıcı anlatmaktadır.

Tüm gerçeklere karşın, biz düze-
ni teşhir etmezsek, halka düzenin
çarpıklıklarını, halka düşman yüzünü
göstermez, duyurmazsak, düzen kendi
kendine teşhir olmayacak, hükmünü
ve riyakarlığını sürdürebilecektir.

1 milyon evi yıkacaklar. Bu sade-
ce İstanbul’da en az 5 milyon yoksul
halkın evsiz kalması demektir. Bunu
biz anlatmazsak, düzeni teşhir için
kullanmazsak, ne düzen teşhir olmuş
olacak ne de halk bunu görmüş ola-
caktır. Kadir Topbaş, her konuşma-
sında bu gerçeği gizlemektedir.

On yıllardır, yoksulluk, işsizlik,
açlık, baskılar bu ülkenin yaşamının
bir parçası haline getirilmiştir. Ama
halen onmilyonlar, oylarını düzen
partilerine vermeye devam etmekte;
emekçi halkın bir kesimi, düzenin
solu CHP’den beklentiler içine gire-
bilmektedir.. 

Düzenin çürümüşlüğü, yozluğu,
halka düşman politikaları, tek başı-
na düzenin teşhir olmasını sağlamaz.
Tersine, “düzen hem suçlu hem de
güçlü”dür. Her şeyi yapar ama suç-
larını da gizlemeyi de çoğu zaman
büyük ölçüde “başarır”. Ne kadar
çok suç işlerse, ne kadar çok vatana
ihanet ederse, ne kadar çok çalıp çır-

parsa, kendini gizlemek için de o
kadar çok aracı devreye sokar.
Dolayısıyla bu durum, bizlerin gör-
evini zorlaştırır; teşhire daha fazla
önem vermemizi gerektirir... Düzenin
sömürüsü, soygunu arttıkça, gerçeği
dile getirenler üzerindeki baskısı da
artar. Siyasi teşhir faaliyeti engelle-
melerle karşı karşıya kalır. Bu noktada
teşhir, bedeller ödenerek sürdürülecek
bir faaliyete dönüşür... “Duydunuz
mu? Hapishanelerde şu kadar insan
öldü!” gerçeğini teşhir etmek, tüm
gücümüzle yükleneceğimiz bir görev
halini alır. 

Biz teşhir etmezsek düzen kendi
kendine teşhir olmayacaktır. Teşhir
faaliyetini mutlaka sürekli hale getir-
mek durumundayız. Düzeni, düzen
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Ders: Teşhir Nedir?
Nasıl Yapılmalıdır?

Düzeni 

teşhir etmek

mücadeleyi

anlatmaktır



partilerini, orduyu, AKP’nin
polisini, düzenin yargısını her
vesileyle teşhir etmeli, iki
yüzlülüklerini, halka düş-
manlıklarını göstermeliyiz.

Teşhir, iradi bir çabadır. Bir
gelişmeden yola çıkarak, iradi,
sistemli bir biçimde iktidarın,
emperyalizmin suçlarını halka
göstermektir. Göstermek,
duyurmak, halkın diline düşürmek, bir
çabayı, bir faaliyeti gerektirmektedir. 

Yeri gelir bir basın açıklaması
ile, yeri gelir dağıtacağımız bir bildiri
ile, yeri gelir bir yürüyüş ya da mitin-
gle ya da aynı anda hepsini içine ala-
cak bir tarzda teşhir faaliyeti yürütü-
lür.

Günlük sözlü ajitasyonumuzu ve
propagandımızı da teşhir ile besle-
yerek, halka gerçekleri anlatmalıyız.

Düzen durduğu yerde teşhir olma-
dığı gibi ömrünü uzatmak için her
yola başvurmaktadır. Teşhir için her
zaman özel bir gelişme de bekleme-
meli, teşhiri yaşamın içinde sürdür-
meli, bütün faaliyetimizin bir parça-
sı haline getirmeliyiz. 

x x Teşhir, en basit,

en yalın gerçekleri
anlatmakla başlar

Teşhir için iradi bir çabadır diye
belirttik. Teşhir kendi kendine yürü-
meyecek, bizim çabalarımızla biçim
kazanacaktır. Birçok konuda teşhir
yürütmek için öyle uzun boylu bek-
lemeye, günler süren hazırlıklar yap-
maya da gerek yoktur. 

Teşhiri nasıl yapacağız? diye
sorarak başlarsak, teşhir en basit, en
yalın gerçekleri anlatmakla başlar. 

Nedir en basit gerçekler? AKP
iktidarında Sabancılar’ın, Koçlar’ın
, Ülkerler’in, Albayraklar’ın nasıl
kârlarını katladıklarından tutalım da,
Erdoğan ve ailesinin vurgun ve talan-
larına, AKP’lilerin yağmadaki pay-
larına kadar en aleni soygunlar da bir
teşhir konusudur. AKP iktidarının
önünü açtığı Çalık gibi işbirlikçi
tekellerin anlatılması, süren işkence
ve katliamların, hak gasplarının,

Torba Yasa gibi yasaların anlatılma-
sı, teşhirin konusu olabilir. 

Fakat burada en temel unsurlardan
biri şudur; teşhirde esas olan, bütün
bunları halkın anlayabileceği şekil-
de anlatmaktır. Değilse, bakın mese-
la, Torba Yasa üzerine, sendikalar,
siyasi hareketler, çeşitli dernekler
tarafından yayınlanmış, onlarca bil-
diri vardır ama ne anlatıldığı belli
değildir çoğu zaman. Bu birçok konu-
da geçerlidir ve bu tarz, solun teşhir
faaliyetlerini etkisizleştiren bir çar-
pıklıktır. 

Teşhir için ele alınan konuları
basit olarak görüp bir yana bırakma-
mak gerekir. Kimi şeyler varki bir
dönemdeki yağma ve talanı, halka
yönelik saldırıları onun üzerinden
anlatmak daha kolay olur. Bu bazen
bir sözdür. Bu bazen bir burjuva
politikacının bir villada tatil yapma-
sıdır. Bazen bir küfrüdür. Bazen bir
harcamasıdır. Bir polisi sahiplenme-
sidir... Teşhir faaliyetinde, ilkeleri-
mizle, ahlakımızla, kurallarımızla
ters düşmeyen her şeyi kullanmak
gerekir. 

Onlar sömürüp yağmalarken,
halka saldırırken, bunları gizlemek-
te, olduğundan farklı göstermekte
ne kadar ısrarlı bir çaba içindelerse;
biz de teşhir konusunda en az onlar
kadar ısrarlı olmalı, gerçekleri halka
anlatmakta tereddüt etmemeliyiz.
Teşhir etmediğimiz her gelişme vur-
guncuların, talan edenlerin, işkence ve
katliamı sürdürenlerin rahatça halka
karşı savaşı sürdürmeleri anlamına
gelecektir. 

Teşhir etmemek demek, sömürü ve
yağmayı sürdürenlerin, katledenlerin
halk tarafından bilinmemesi, ger-
çeklerin öğrenilmemesi demektir.
Gizli kapaklı işlerini yürütmeleri
demektir.

Düzenin açığa
çıkan her yalanını,
yanlışını, kirini, pisli-
ğini, yazılı, sözlü ola-
rak kitlelere aktarma-
lıyız. Teşhir sürekli
hale getirildiğinde,
halk sürekli bilgilen-
miş, düzenin kurum-
larının gerçek yüzünü
daha iyi görmüş ola-

caktır. 

Teşhir, her zaman doğrudan siya-
si iktidara yönelik olacak diye bir
kural da yoktur. Pekala bir okulda
polis ile işbirliği yapan bir okul yöne-
ticisi, veya bir mahallede hırsızlığı
yaygınlaştıran, bir semt karakolu,
demokratik faaliyetlere yasak koyan
bir vali, halka karşı terörde başı
çeken bir polis şefi, teşhir faaliyeti-
mizin hedefine konulabilir. Böylece
zulmün, sömürünün, yoksullaştır-
manın, yozlaştırmanın devletin çeşit-
li kademelerinde somutlandığını da
göstermiş oluruz. 

Gerek bu tür yerel ve lokal teşhir
faaliyetine, gerekse de genel teşhir
faaliyetlerine konu olan gelişmeler ile
ilgili olarak, “nasıl olsa herkes bili-
yor” diyerek yaklaşamayız. 

“Halk biliyordur, halk görü-
yordur” demeden, en basit gerçekle-
ri bile anlatmalıyız. Bundan kaçın-
mamak gerekir. Nitekim bu faali-
yetlerin tümü halkın gerçekleri gör-
mesinde, halkın eğitiminde, halkın
düzeni tanımasında önemli bir rol
oynayacaktır.

Halkın bir kesimi, gerçekten de
bizim teşhir edeceklerimizi biliyor ve
görüyor olabilir. O noktada teşhirimiz
o kesimlere yönelik olarak, bilenlere,
görenlere, bildiklerinin, gördüklerinin
gerisinde yatanları göstermeyi amaç-
layacaktır. 

x x Teşhir, gerçeklerle

halkı yüzleştirmektir
Teşhir faaliyeti neden önemlidir? 

Bir kere teşhir faaliyeti rastgele,
amaçsızca sürdürülen bir faaliyet
değildir.

Teşhir, en genel anlamıyla halkı
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Teşhiri de bu anlamda, iktidar

perspektifi ile şekillenen bir çalışma

olarak düşünmemiz gerekir. Teşhir

ancak iktidar perspektifiyle, devrim

iddiasıyla sürdürüldüğünde, devrim

mücadelesine ve devrimin

örgütlenmesine hizmet edecektir. 



gerçeklerle yüzleştirmektir.
Halkın günlük yaşamın için-
de göremediği, kimi gerçek-
leri halka çıplak haliyle gös-
termektir.

Söz konusu gelişmeleri
özellikle günlük maişet derdi
içinde boğulan, çevresine
ilgisi ve duyarlılığını kay-
betmiş kesimlerin gündemi-
ne taşımaktır. Teşhir faali-
yeti, tek yanlı, çarpıtılmış bil-
giler ile gerçekleri unuttur-
maya çalışan düzenin yalan-
larını açığa çıkaracaktır.

Siyasi teşhire yönelik çalışmala-
rımız, propaganda ve ajitasyonu-
muz, halkın gerçekleri öğrenmesinin
önüne geçmek için radyolarını, tel-
evizyonlarını, günlük gazetelerini
devrimcilere kapatan düzene karşı, en
önemli silahlarımızdan biridir. 

Düzenin, yalanlarıyla halkı zehir-
liyor; siyasi teşhir, bir bakıma, kit-
leleri bu zehrin etkisinden kurtar-
maktır. Bünyeden o zehrin dışarı
atılmasını sağlamaktır. Teşhir, mev-
cut iktidarın halkın kendi iktidarı
olmadığını halka anlatmak açısından
da önemli bir rol oynamaktadır. 

Örneğin İncirlik Üssü’nün
Amerika tarafından Irak’ın işgalinde
kullanılmasının, CIA’nın işkence
uçaklarının da İncirlik’i kullandığı-
nın teşhir edilmesi, AKP’nin Arap
halklarına karşı sürdürdüğü “kar-
deşlik” yalanını yerle bir edecektir. 

İncirlik Üssü’nün varlığını bilen
pek çok insan, İncirlik Üssü’nün bu
amaçlarla kullanıldığını bilmeyebilir.
Zira düzenin basını bu tür haberleri
özellikle gizlemekte, yazmamaktadır. 

Hele AKP, bu tür anlaşmalar
konusunda bugüne kadar halka tek bir
gerçeği açıklamış değildir. 

Düzen partileri arasında aylardır,
aralıksız süren içi boş söz düellosu,
halkın kafasını karıştırmaktan başka
bir işe yaramamaktadır. Bu tartış-
malar ile düzen partileri halk kesim-
lerini birbirine karşı düşmanlaştır-
makta, bölmektedirler. Halkı bir-

leştirmenin ilk adımı, gerçekleri
anlatmaktır. 

Teşhir faaliyeti aynı zamanda
halkın gündemini oluşturmaktır.
Bugün AKP ile CHP ve MHP ara-
sında süren söz düellosunun bir tek
cümlesinin halka yararı yoktur.
Yoktur ama ısrarla milyonlarca insan
bu tartışmaların içine çekilmektedir.

Teşhiri o nedenle ciddiye alıp, her
konuda halkın düzen gerçeğini kav-
raması açısından kullanmalıyız.

x x Teşhir, düzene karşı

halkı gerçekler etrafında
örgütlemektir

Açık ki, teşhir ile halka sadece
gerçekleri açıklamakla yetinmeye-
ceğiz. Gerçekleri gösterecek ve bu
gerçekler temelinde de, halkı ezen bu
düzene karşı halkın örgütlenmesini ve
mücadelesini gerçekleştireceğiz. 

Kitleleri düzenin etkisinden kur-
tarmak yetmez. Bunun yerine ne
koyacağız? Halka bunun yerine ne
önereceğiz?

Teşhiri de bu anlamda, iktidar
perspektifi ile şekillenen bir çalışma
olarak düşünmemiz gerekir. Teşhir
ancak iktidar perspektifiyle, devrim
iddiasıyla sürdürüldüğünde, devrim
mücadelesine ve devrimin örgütlen-
mesine hizmet edecektir. 

AKP’nin kendisini göstermeye
çalıştığının aksine, rüşvet, yolsuzluk,
vurgun, talan, bu iktidarın da ayrıl-
maz parçasıdır. Tayyip Erdoğan’dan,
Kadir Topbaş’a kadar hepsi büyük

vurgunlar vurmuşlardır.
Oğulları, kızları, yeğenleri,
damatları, akrabaları hepsi
bu yağmanın içindedir.
Abdullah Gül’ün oğlu
daha lise öğrencisiyken
“ticarete soyunmuş”tur.

Tüm bunları halka
elbette anlatmalıyız.
Onların çocukları ile kendi
çocuklarımızı kıyaslayarak
anlatmalıyız. Bunları
AKP’nin nasıl hırsızların,
halk düşmanlarının partisi
olduğunu gösterip, halkı

AKP’ye karşı mücadele içine çekmek
istediğimiz için anlatırız. Bu anlam-
da, teşhir sadece soyut bir bilgilen-
dirme, haberdar etme değildir. 

Halkın bilinçlenmesi, örgütlen-
mesi konusunda adım atmasında,
mücadele içinde yer almasında, siya-
si teşhirin özel bir önemi vardır. Bu
mücadele sık sık söylediğimiz gibi,
aynı zamanda yalanla gerçeğin
mücadelesi olduğu için, teşhir böyle
özel ve önemli bir yer tutar. 

Biz teş hir faaliyetini sürdürür-
ken, düzenin A partisinin yerine B
partisini önermeyiz; teşhirimiz, çoğu
zaman elbette iktidarı hedeflemekle
birlikte düzenin diğer güçlerini teş-
hiri de ihmal etmemek durumunda-
yız. Düzenin, CHP’yi yeni bir umut
olarak piyasaya sürmesi karşısında,
siyasi teşhir faaliyetimiz bunu atla-
mamalıdır. CHP’yi teşhir düzeni teş-
hirdir aynı zamanda. Halka kurtuluş
yolunun düzen partilerinden değil,
halkın örgütlü mücadelesinden geç-
tiğini göstermektir. 

Son olarak vurgulamakta yarar
var; siyasi teşhir faaliyetinde yoğun
bir emek olmalı, teşhir edeceğimiz
konuyu, olayı iyi çalışmalı, iyi kav-
ramalıyız. Ancak iyi kavradığımızı iyi
anlatabiliriz. Teşhir somut olmalı,
anlaşılır olmalı. Teşhire harcadığımız
emeğin zamanın boşa gitmemesi,
onun somutluğundan, etkili ve anla-
şılır olmasından geçer. 

Sevgili okurlarımız; bu haftaki
dersimizi burada bitiriyoruz. Haftaya
görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.
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Bizi, Devrimci Gençliği yokmuş
gibi göstermeye çalışmanız, bizi yazı-
lan ve yazılacak olan tarihin sayfala-
rından silemez!

Tarih tanığımızdır! 

Sansür ve tecrit, bizi halktan, genç-
lik kitlesinden koparmayı, böylelikle
bizi yalnızlaştırmayı amaçlayan poli-
tikalardır ve bu politikalar, sıradanlaş-
tırılmaya çalışılmaktadır. 

Yaptığımız her eylem, her kampan-
ya, basın açıklaması, işbirlikçi iktidar-
lar tarafından sansür edilmeye, yokmuş
gibi gösterilmeye çalışılarak bir yan-
dan kitlelere kendimizi anlatmamız,
ifade etmemiz kısıtlanmaya çalışılır-
ken, bir yandan da sadece bir avuç in-
sanmış gibi düşünmemiz sağlanmaya
çalışılarak kendimizi yalnız hissetme-
miz ve böylece kitlelerden kendimizi
soyutlamamız planlanmaktadır. Yap-
tığımız eylemler, ya sansürlenmekte ya
da amacının dışına çıkartılarak, çarpı-
tılarak kitlelere yansıtılmaktadır.

Çünkü biz devrimcilerin, Dev-
Genç’lilerin, gerçekleştirdiğimiz tüm
eylemler, aynı zamanda işbirlikçi ik-
tidarların gerçek yüzlerini ortaya çıkar-
maya yönelik bir teşhir kampanyası-
dır. 

İkiyüzlülüklerinin, yalancılıkları-
nın, halk düşmanlıklarının, işbirlikçi-
liklerinin, halka değil, tekellere hizmet
ettiklerinin ortaya çıkmasından korkan
siyasi iktidarlar, bu mücadeleyi tutuk-
lamalarla, katliamlarla, psikolojik sa-
vaşın önemli yöntemlerinden biri olan
sansürle ve tecritle bastırmaya ve
boğmaya çalışmaktadırlar. 

Peki, günlük hayatta nasıl karşımı-
za çıkmaktadır sansür?

19-22 Aralık 2000’de hapishaneler-
de onlarca tutsak katledilirken, sansü-
rün en koyusu yaşanıyordu ülkemiz-
de... Tecrite karşı direnişte 122 şehit

verilirken de sansür hala yürürlüktey-
di... Daha birkaç ay önce, hapishane-
lerdeki tecridin son bulması için İstan-
bul’dan Ankara’ya adım adım yürüyen
TAYAD’lı Aileler’e uygulanan sansür
de ortada... Linç saldırılarının nasıl giz-
lendiği ve çarpıtıldığı da ortada.. 

Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın, Roman Çalıştayı’ndaki ko-
nuşması sırasında “Parasız Eğitim İs-
tiyoruz, Alacağız” pankartı açan Fer-
hat ve Berna arkadaşlarımız 15 yıl ha-
pis cezasıyla yargılanırken, bu hukuk-
suzluk ve bu ceza terörü yazılmamak-
ta, haber olamamaktadır.

“Parasız Eğitim İstiyoruz, Alaca-
ğız” kampanyası çerçevesinde büyük
bir kararlılıkla adım adım Ankara’ya
yürüyen Dev-Genç’liler tüm burjuva
basında sansürlenerek yok sayılmaya
çalışılmıştır.

“Parasız Bilimsel Demokratik Li-
seler istiyoruz, Alacağız” kampanya-
sı çerçevesinde 6 haftadır çeşitli ma-
hallelerde ve alanlarda gerek çadır ku-
rarak, gerek 15 günlük açlık grevleri-
ne girerek mücadale yürüten liseli
Dev-Genç’liler, görmezden gelinmiş
ve eylemleri, talepleri alenen sansür-
lenmiştir. 

Çözüm daha fazla ve daha fazla
emek vererek örgütlenmektir!

Çözüm onların sansür duvarlarını
militanlığımızla, kitleselliğimizle yık-
maktır. 

Dev-Gençlilik geleneğimiz, en bü-
yük gücümüzdür. Gerekirse tek bir kişi
bile kalsak, meşruluk temelinde gere-
ken her şeyi yaparız. Fakat bizleri kıs-
kaca alarak daraltmaya çalışan boğma-
ya çalışan “yok sayılma” politikasını
yıkarak kitleselleşmeli hedeflerimizi
daha da büyütmeliyiz!

GGeennççlliikk  FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann
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DDeevv--GGeennçç  bbuu  üüllkkeenniinn  ggeerrççeeğğiiddiirr  
kkiimmssee  ggöörrmmeezzddeenn  ggeelleemmeezz

Trabzon'da 11 Şubat’ta Karade-
niz Teknik Üniversitesi’nde dü-
zenlenen Doğu Karadeniz Bölge-
si Heyelan ve Taşkın Sempozyu-
mu’na katılan Çevre ve Orman
Bakanı Veysel Eroğlu, üniversi-
te öğrencileri tarafından protes-
to edilmek istenince polis saldır-
dı ve 32 öğrenciyi gözaltına aldı.
Bir gün sonra 12 Şubat’ta Kara-
deniz Teknik Üniversitesi öğ-
rencileri rektörlük binasının
önünde toplanarak saldırıyı pro-
testo ettiler. 

Eroğlu’nu protestoya
saldırı!

Dev-Genç’liler Okmeydanı
Piyalepaşa Mahallesi’nde 10 Şu-
bat’ta, “Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız Halk Cephesi-Dev-
Genç,” imzalı yazılamalar yapa-
rak kampanya çalışmalarını sür-
dürdüler.

Berna ve Ferhat bu talebi Baş-
bakan’ın karşısında söyledikleri
için tutuklanmışlardı ve 10 ayı aş-
kın süredir de tutuklular. Düzenin
kendi hukukunu bile çiğnediği bu
tutuklamada amaç gençlerde kor-
ku ve sinmişliği yaratmaktır. Dev-
Genç’liler, halkın emeğini sö-
müren halk düşmanı iktidarın bu
oyunlarına ve aldatmacalarına
karşı 41 yıldır mücadele veriyo-
ruz. Mücadelemiz yıllar önce
yoksul halkla birlikte mahallele-
rimizi kurduğumuz gibi bugün de
mahallerimizde halkla birlikte
devam ediyor. Bugün olduğu gibi
parasız eğitim talebimizi mahal-
le mahalle, okul okul duyurmaya,
haykırmaya devam edeceğiz.
Dev-Genç’in Dev-Genç’lilerin
sesi tutuklamalarla susturulama-
dı, susturulamaz.

DDeevv--GGeennçç’’tteenn
yyaazzııllaammaa
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Bir haber ajansının yayınladığı ha-
berde şunlar yer alıyordu: “Okul harç-
lığını çıkarmak için gişelerde pişmaniye
satarken otobüs altında kalan öğrenci
toprağa verildi. Düzce’de 8. sınıfta oku-
yan Deniz Barış, yarıyıl tatilinde çalı-
şarak okul harçlığını biriktirmek için
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Tem otoyo-
lu gişe çıkışına gitti. Buradan geçen
arabalara pişmaniye satan Deniz Ba-
rış bir araca pişmaniye vermek için gi-
derken OGS geçişinden gelen otobüsün
altında kalarak öldü.”

Deniz Barış okul harçlığını çıkarmak
için yarıyıl tatilinde dinlen-
mek yerine 2. dönem de oku-
yabilmek için bir şeyler yapmak
zorundaydı. Çözümü pişmani-
ye satmakta buldu. Bugün De-
niz katledildi bu ülkede. Bundan
önce de dershane parasını öde-
yemeyen bir genç, intihar ede-
rek ödeyemediği paralar için bir
çözüm(!) bulmuştu. Sonrasın-
da annesi de o gençle birlikte in-
tihar etmişti. Daha nice öğren-
ciler bu şekilde katledilecek bu

ülkede.

Bir yanda öğrencilerin okumak için
her türlü işte çalışarak verdiği mücade-
le, bir yanda da Liseli Dev-Gençliler’in
‘Parasız, Bilimsel, Demokratik Li-
seler İstiyoruz, Alacağız’ kampanya-
sıyla verdiği mücadele. Eğitim hakkı-
mız için verdiğimiz haklı mücadeleye
polis saldırıyor. Liseli Gençlik, İstan-
bul Cevahir Alışveriş Merkezi önünde
‘parasız eğitim hakkı’ için çadır açmak
isteyince, sivil polislerin ve zabıtaların
saldırısına uğradı. Saldırı esnasında za-
bıta amirinin ağzından çıkan şu sözler

çok dikkat çekiciydi. Öğrencilerden
biri amire: ‘Meydanları halka yasak-
layamazsınız’ deyince ‘Meydanlar hal-
ka yasaktır’ cevabı ile karşılaştı. Evet,
meydanlar halka yasak, parasız eği-
tim istemek suç. Bizlere yasak olma-
yan hiçbir şey yok. Bizlere ancak ölüm
reva görülmekte. Çünkü bu düzen için
gençler, halk öylesine önemsiz ve de-
ğersiz ki; okula gitmek isteyen öğren-
cileri de okutmuyor. ‘Ne halin varsa
gör’ diyor.

Ancak, Dev-Gençliler olarak bunu
kabul etmiyoruz. Bizlere burjuvazinin

televizyonlarında yer yok, ga-
zetelerinde yer yok. Fakat
meydanlar bizim kürsümüzdür.
Eylemlerimiz bizim ekranda-
ki ve sayfalardaki sansürü aşan
gücümüzdür. Bize meydanları
yasaklayamazlar. Her koşulda
taleplerimizi haykıracağız. Ta-
lebimiz bütün yoksul halk
çocuklarının okuyabilmesini
içermektedir. Deniz Barışlar
ölmesin diyedir açtığımız ça-
dırlar...

Gençliğin
Gündeminden

21-28 Şubat
Şubat 1988: 

Ankara Dev-Genç,
İsrail’in Filistin’e
saldırılarını protesto için
Sakarya Caddesi’nde
İsrail ve ABD bayrak-
larının yakıldığı bir
yürüyüş gerçekleştirdi.

24 Şubat 1995:
Ankara DTCF’de faşist
saldırılarla ilgili yapılan
foruma faşistler saldırdı. 

28 Şubat 1996:
Halk İçin Bilim slo-

ganıyla Beyazıt’ta
toplanan Devrimci
Gençlik ve 13 genç-
lik örgütü, İstanbul
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni işgal

etti.

Şubat 1975: Urfa
Viranşehir’de 8 Kürt
köylüsünün kurşuna
dizilmesine karşı
İYÖKD’lülerin de
katılımıyla bir miting
yapıldı.. 

23 Şubat 1995:
DLMK’lı öğrenciler
liselerde artan paralı
eğitim ve bekâret kon-
trolü uygulamalarını
protesto için Bağcılar
Orhangazi Lisesi önünde
basın açıklaması yaptılar.

Sırbistan ve Nijerya’da 
Öğretmenler Grevde

Nijerya: Başkentteki ilkokul öğretmenleri maaşların
arttırılması amacıyla greve gittiler. Nijerya Öğretmenler
Sendikası’nın yaptığı açıklamada, maaşlarda yüzde 40
artış sağlanıncaya kadar öğretmenlerin greve devam ede-
cekleri belirtildi. 

***

Sırbistan: Öğretmen Sendikaları’nın Ocak sonunda
başlattığı grev, hükümetle anlaşmaya varılamamasından
ötürü devam ediyor. Öğretmenlerin maaşlara yüzde 24,5
oranında zam talep etmesi Sırbistan Başbakanı Mikro
Cvetkovic tarafından kabul edilmeyince 28 Ocak’ta genel
grev yapıldı ve 645 okulda iş bırakıldı. İki öğretmen sen-
dikasının hükümetle yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kal-
ması üzerine greve devam kararı alındı.

gençliğin 
tarihinden

Okuyabilmek için ölümü
göze almak gerekiyor

Dünya Gençliğinden

36

Yürüyüş
20 Şubat
2011

Sayı : 256

YIKIMA KARŞI BARİKATLARDA MEYDANLARDA



9 Şubat günü, Taksim Galata-
saray Lisesi önünde, “Parasız Eği-
tim İstiyoruz Alacağız” kampan-
yasının masası açıldı. Dev-Genç’li-
ler bir yandan parasız eğitim ta-
leplerini anlatırken, bir yandan da
gençliğin, halkın diğer sorunlarına
da duyarsız olmadıklarını anlattılar.
8 Şubat’ta Derbent Mahallesi’nde
evlerinden atılmak istenen gece-
kondulularla birlikte direndikleri-
ni anlatarak, 11 Şubat’ta yapılacak
olan İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin önündeki yıkımlarla ilgi-
li eyleme çağrı yaptılar.

İmza masası yaşlısıyla, gen-
ciyle, işçisi, işsizi, memuru, öğ-
rencisiyle her gün yeni insanların
sahiplenmeleriyle daha da büyü-
yor.  Masaya gelen bir lise öğren-
cisi imza attıktan sonra “parasız
eğitim için ben de bildiri dağıta-
bilirim” dedi ve dağıtmak için
bildiri aldı. Yaklaşık yarım saat
sonra arkadaşlarıyla daha kala-
balık gelerek tekrar bildiri istedi ve
arkadaşlarını da kampanya çalış-
malarına kattı. Masada Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırılırken, 252
imza toplandı. 2 Grup Yorum

DVD’si verildi.

***
10 Şubat günü, açılan imza

masasında yaşlısıyla, genciyle, iş-
çisi, işsizi, memuru, öğrencisiyle
her gün yeni insanların sahiplen-
meleriyle daha da büyüyor. Masa
açılır açılmaz “1500 lira harç pa-
ram var ve ödeyemiyorum” diye-
rek imza atmaya gelen iki öğren-
ci, ilk imzayı attı. Masada 290
imza toplanırken, Yürüyüş Dergi-
si satışı yapıldı. İmza atmaya ge-
lenler paralı eğitimden dert yan-
dılar. 

***

11 Ocak günü açılan imza ma-
sasında 325 imza toplandı. Birçok
öğrenci harç parasının son günü ol-
duğu için hem harç parasını hem
de banka saatlerini kaçırmamaya
çalışıyordu. İmza masasında 9
Yürüyüş Dergisi ve iki Grup Yo-
rum DVD’si halka ulaştırıldı.

***

14 Şubat günü de Parasız Eği-
tim imza masası Galatasaray Lisesi
önünde açıldı. Cevahir Alışveriş
Merkezi önünde liselilerin çadırı-

na yapılan saldırıyı da anlatan
Dev-Genç’liler; meydanları, alan-
ları, haklarını direne direne ka-
zandıklarını parasız eğitim hakla-
rını da bu şekilde alacaklarını an-
lattılar. 3 saat açık kalan masada
250 imza toplandı. 

***

15 Şubat günü açılan masada
parasız eğitim mücadelesini anla-
tan Dev-Genç’liler soğuğa aldır-
madan imza toplamaya devam et-
tiler. İmza atanlar kendilerinin de
bu sorunu yaşadıklarını ve eğitimin
parasız olmasının gerektiğini söy-
lediler. 2,5 saat boyunca açık ka-
lan masa boyunca 162 imza top-
landı. 

Ülkemizde Gençlik

“Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız”

DEV-GENÇ’liler 8 Şubat Salı günü
Kartal Meydanı’ndaydı. Yürüyüş-
Dergisi’ne yapılan baskında tutuk-
lanan 7 Yürüyüş çalışanının tecrit iş-
kencesiyle susturulmaya çalışılmasını
protesto eden Dev-Genç’liler Yürü-
yüş çalışanlarına destek mektubu
yolladılar. 

Saat 13.00’da yapılan açıklamaya
açlık grevinin 12.gününde olan Liseli
Dev-Genç’liler de önlükleriyle katıldı.

Devletin faşist terörüne on yıl-
lardır bedel ödeyerek direndiklerini,
direneceklerini söyleyen Dev-
Genç’liler, Yürüyüş çalışanlarını sa-
hiplendiklerini, bunun için de yaz-
dıkları 57 kartı tutsaklara göndere-
ceklerini, böylelikle tecrit duvarını kı-
racaklarını söyleyerek açıklamayı
bitirdiler. Açıklamanın ardından Kar-
tal PTT’ye gidilerek mektuplar gön-
derildi.

Dev-Genç’lilerden Yürüyüş
Çalışanlarına 57 Mektup

Galatasaray Lisesi Önünde Hergün İmza Masası
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Gençlik Federasyonu/Liseli Genç-
lik "Parasız, Bilimsel, Demokratik Li-
seler İstiyoruz! Alacağız!" kampan
yası kapsamında yaklaşık 2 aydır
emekçi mahallelerinde ve meydan-
larda gece gündüz demeden kar yağ-
mur soğuk demeden çadır kurdular.

İlk olarak Okmeydanı, Küçükar-
mutlu, Sarıgazi Meydanı ve 1 Mayıs
Mahallesi'nde birer hafta çadır açarak
imzalar toplandı, bildiriler dağıtıldı.

Sarıgazi'de kurulan çadır polis saldı-
rısına uğradı ve çadırdan 8 kişi göz-
altına alındı. En son geçen hafta
Kartal’da 15 günlük açlık grevi ya-
pılmıştı.  

14 Şubat günü saat 13.00’da Şiş-
li Cevahir Alışveriş Merkezi’nin
önünde eylem yapan Liseli Dev-
Genç’liler  yaptıkları açıklamanın
ardından direniş çadırını kurmaya
başladı. Çadırı kurmak için hazırla-

nırken Şişli Belediyesi’ne bağlı Za-
bıtalar liseli gençliğin üzerine saldırdı. 

Zabıta amiri tamamen düşmanca
bir tavır içine girerek çadırın açıl-
masında kararlı olunması üzerine za-
bıtalar ve sivil polisler birlikte saldırıp
zorla çadır malzemelerini gasp ettiler.
Çevik Kuvvet polisleri de gençliği
çembere alarak onları tedirgin etme-
ye çalıştı. Liseli gençlik, saldırılar üze-
rine oturma eylemi yapmaya başladı
ve buradan ayrılmayacağını, tekrar ça-
dır kuracağını söyledi. Çadırı sahip-
lenen halktan insanlar, öğrencilerin
yapılan oturma eylemine destek ver-

Ülkemizde Gençlik

Kartal’da Açlık Grevi sona erdi Cevahir İş Merkezi’nde çadır kuruldu

Onlar Liseli Dev-Genç’liler; 6
Aralık 2010’da “Parasız, Bilimsel
Eğitim İstiyoruz Alacağız” tale-
biyle bir kampanya başlattı. 15-16-
17 yaşlarındalar. Onlar, sadece kendini
düşünen düzenin bencil gençlerinden
değil, bütün yoksul halk çocukla-
rının okuma hakkını savunuyorlar.
Çünkü oligarşi, eğitimi paralı hale ge-
tirerek yoksul halk çocuklarının oku-
ma haklarını gasbetmiştir. Bunun
için kar, yağmur, çamur demeden kapı
kapı, sokak sokak dolaşıp “Parasız,
Bilimsel Eğitim İstiyoruz Alacağız”
diyerek taleplerini dile getiriyorlar.
Çadır kurup AKP’nin halk çocukla-
rının egitim hakkını gasbeden politi-
kalarına karşı mücadele ediyorlar. 

27 Aralık’ta Okmeydanı’ndan baş-
layarak, Parasız Eğitim talepleri için
Küçükarmutlu’da ve Sarıgazi’de ça-

dır kurdular. Lise arkadaşları karne ta-
tili yaparken onlar Kartal Meyda-
nı’nda 15 gün boyunca açlık grevi
yaptılar.

Onlar yüreği büyük Liseli 
Dev-Genç’liler, Onlar umut

Tanıyın onları. Gençlerin yozlaş-
masından, apolitikliğinden, bencilli-
ğinden yakınan analar, babalar,
halkımız, tanıyın onları. Onlar umut!
Kendinden başkasını düşünmeyen
düzenin bencil kişiliği yok onlarda. 

Eğitim hakkı gasp edilen tüm
kardeşlerinin eğitim hakkını savunu-
yorlar. Henüz ziyaret etmediyseniz ça-
dırlarını, parasız eğtim için bir imza
da siz atın. Bu talep tüm yoksul hal-
kımızın talebidir. 

Liseli Dev-Genç’lilerin 
onurlu mücadelesine 
siz de destek verin

Liseli Dev-Genç’lilerin haftalardır
sürdürdükleri parasız eğitim talepli
mücadeleleri öğrenci gençlikten ve
halktan yoğun bir destek gördü.  Kimi
evinden odun getirdi, kimi yiyecek,
kimi sıcak bir çay demleyip birlikte
içtiler. Kimi onlarla birlikte çıkıp
imza topladı, afiş astı. Kimi imza föy-
lerini yanında götürüp eşinden dos-
tundan imza toplayıp getirdi. Halkın
çok çeşitli kesimleri desteklerini sun-
dular. İmza verenler, imza toplayan-
lar gösterdi ki, mücadele edenler,
halkın talepleri için sokakta, mey-
danda, direnişte olanlar yalnız kal-
mazlar. Soğuk kış günleri boyunca
mahallelerde kurulan çadırlar hiç
yalnız kalmadı. 

Liseli Dev-Genç’lilerin Direniş 
Çadırı Cevahir İş Merkezi Önünde

Haklı talepleri savunanlar, yalnız kalmazlar.... 
Desteklenen, haklı talepler için verilen mücadeledir
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diler. Gençlik yeniden çadır getirdi ve
Cevahir’deki direniş çadırını kurdu. 

Çadırın 2. günü duraktaki insan-
lardan imza toplayan oldu, yoldan ge-
çen bir kadın eline imza föyünü alıp
imza toplamaya başladı. Kimisi atkı,
eldiven bere getirdi. Sürekli olarak öğ-
renciler geliyorlar. Simit, poğaça,
börek getirenler oluyor. TAYAD’lılar
yemek getiriyor. Bir grup liseli geli-
yor Dev-Genç’lileri tanıdıklarını söy-
lüyor birkaçı. Kartal’daki açlık grevini
bildiklerini ordaki çadırı da ziyaret et-
tiklerini söylüyorlar. Gençlik talep-
leriyle liselilere, halka ulaşmaya
devam ediyor. 

Kampanya Çalışması
Anadolu İllerinde de
Sürüyor

14 Şubat günü Ankara Gençlik
Derneği/Liseli Gençlik, Ankara Yük-
sel Caddesi'nde 14.00-16.30 saatleri
arasında "Parasız, Bilimsel, Demok
ratik Liseler İstiyoruz Alacağız!"
kampanyası kapsamında imza masa-
sı açtı. Masada parasız eğitim sorunu

anlatılırken, liselerdeki faşist bas-
kılar da teşhir edildi.  Masaya ge-
len bir amca "bu kadar emek
veriyorsunuz umarım talepleri-
niz kabul edilir" derken yine ma-
saya gelen 3 lise öğrencisi
Dev-Genç'lilere "yardım etmek
istediklerini ve bildiri dağıtmak is-
tediklerini" söyledi. 

12 Şubat’ta İzmir Konak-Ke-
meraltı Girişinde “Parasız Eğitim
istiyoruz” talebiyle imza masası
açıldı. İmza veren bir teyze “ke-
sinlikle destekliyoruz,” üniversi-
teli bir kız da  “bıktık paralı
eğitimden” diyerek kampanyaya des-
tek verdi. 

Antalya’da Liseli Dev-Genç’liler,
aynı gün Kışlahan Meydanı’nda imza
masası açtılar. 3 saatte 200 imza top-
landı. Bir liseli gelerek "sizin bu ça-
lışmanıza nasıl katılabilirim" diye
sordu. 

Açlık Grevi Bitti... Parasız
Eğitim Mücadelesi
Sürüyor...

28 Ocak'ta Kartal Meydanı’nda 15
günlük Açlık Grevine başlayan Liseli
Gençlik 11 Şubat’ta yaptığı bir prog-
ramla açlık grevini bitirdi.

Açlık grevi yapan gençliğe Kamu
Emekçileri Cephesi ve Devrimci İşçi
Hareketi "Liseli Gençliğin Parasız

Eğitim Tale-
bini Destekli-
yoruz/Kamu
Emekçi ler i
Cephesi" pan-
kartı açarak destek eylemde bulundu.
Eylemin ardından Dev-Genç'lilerin
hazırladığı kısa bir tiyatro oynandı.
Oyunda Kahraman Altun'un ve İrfan
Ağdaş'ın katledilmesi ve Liseli Dev-
Genç'in bitmeyen mücadelesi anla-
tıldı. Daha sonra Kartal'da müzik
yapan Grup YANKI, Grup Yorum'dan
türkülerin olduğu müzik dinletisi
verdiler. 150 kişinin katıldığı program
çekilen halaylar ve atılan sloganlar-
la sona erdi. 

15 günün sonunda yaklaşık 6000
imza toplandığı çadır Şişli Ceva-
hir’de açılmak üzere toplandı.

Liselilerin çadırı Şişli’de Cevahir
İş Merkezi’nin önüne taşındı. Eylem
orada devam edecek... Çevik kuvvet
yığınak yaptı, galiba saldıracaklar,
hazırlanıyorlar. Bizimkiler slogan
atıyor “Yaşasın Dev-Genç’liler...”
diye. Bu arada çevredeki halkla ko-
nuşuyorlar. “Biz Dev-Genç’liyiz,
gözaltına alabilirler ama biz yine aça-
rız çadırımızı, eylemimizi gerçek-
leştiririz, tarihimiz belli bizim...” 

***

Dedikleri gibi yaptılar. Zabıtalar
çadırlarına el koymuştu. Aynı gece
aynı yere tekrar kurdular. ... Nöbet-

çiler sobanın başındaydı, iyilerdi. Yo-
ğun bir gün olmuştu onlar için. Bu-
ranın Kartal’dan da kalabalık
olduğunu söylüyorlar. Bezin kala-
balığın ortasında kayboluyoruz, in-
san dolu her yer. Burada daha çok
insana ulaşabiliyoruz herkesin yolu
burdan geçiyor sanki, çok destek gö-
rüyoruz, çok imza topladık diyorlar.
Coşku ve moralleri çok yüksek.

***

Liselilerle bugün talepleri üzeri-
ne sohbet ettik. İnsanlara diğer ta-
leplerini de anlatıyorlarmış. Ancak,
parasız eğitim en çok destek gören
talep olduğunu söylüyorlar.

Liselilerden Yoldaşlarına, Yoldaşlarından Liselilere

Parasız, bilimsel,
demokratik eğitim bu
ülkede yaşayan öğrenci,
aile, herkesin sorunudur.
Taleplerimiz sadece
bizim değil bütün bir
halkın talebidir. Herkesi
liseli gençliğin bu onurlu
mücadelesine destek
olmaya çağırıyoruz
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Grup Yorum konseri düzenledikle-
ri ve Mahir Çayanlar’ı andıkları için tu-
tuklanan ve 11 yıla varan cezalar alan
devrimci tutsakları sahiplenmeye bu
hafta da devam edildi.

Samsun’da, 13 Şubat günü Süley-
maniye Geçidi’nde Halk Cephesi ta-

rafından yapılan
eylemde 21 aydır
tutuklu bulunan
ve 8 yıl 9 ay ceza
alan Hayriye
Gündüz’ün yaz-
dığı mektup
okundu. 

Okunan bu
mektupla 12 Eylül
döneminin hala var-
lığını koruduğuna ve
sistem yargısının ada-

letsiz uygulamalarla süregeldiğine de-
ğinildi.

Çevreden geçen insanların dikka-
tini çeken eyleme alkışlarla adalet-
sizliğe karşı tepki verenler oldu. Ey-
leme Devrimci Hareket de  destek ver-
di.

11 Yıl Ceza İle Yargılanıyorlar
Yalnız Değiller!

Hayriye Gündüz’ün
mektubundan;

“Ben Türkiye’de adaletin na-
sıl işlediğine ilk kez tanık olmu-
yorum. 12 Eylül döneminde tu-
tuklandım, yargılandım...

12 Eylül’de yaşananlar bu-
gün yine tekrar ediyor. Aradaki tek
fark o tarihte iktidarda general-
lerin olması.

Ve 12 Eylül generallerinin
yargılanması tartışılıyor. AKP ik-
tidarı darbeyi ve darbecileri mah-
kûm ettiğini ilan ediyor. Ama 12
Eylül sürüyor, tüm uygulamala-
rıyla. 12 Eylül’ün hukukuna rah-
met okutacak şekilde.”

GAZİ’DE GRUP YORUM VE
AYNUR DOĞAN  KONSERİ
12 Şubat günü, Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nda Grup

Yorum ve Aynur Doğan konseri yapıldı. 

Gazi Özgürlükler Derneği’nin düzenlediği konserde,
“12 Mart Katliamı’nın Hesabını Sormak İçin Alanlarda
Olalım!”, “İşgalci Değil Halkız Yıkımlara Karşı Birleşelim
Mücadele Edelim Evlerimizi Yıktırmayalım!” – Gazi Öz-
gürlükler Derneği pankartları asıldı. Konserde yapılan ko-
nuşmada AKP iktidarının 1 milyon evi yıkma kararı al-
dığını, yıkımlara karşı birleşerek mücadele edilmesi ge-
rektiği vurgulandı.

Açılış konuşmasının ardından, sahnede Kürtçe ve Türk-
çe söylediği şarkılarla Aynur Doğan yerini aldı. 

Konserde kısa bir sinevizyon gösterimi sunuldu.  Sine
vizyonun ardından “Türküler Susmaz Halaylar Sürer!” slo-
ganlarıyla kavganın ve umudun türkülerini söyleyen
Grup Yorum sahneye çıktı. Yaklaşık 3000 kişinin katıl-
dığı konser; “İşgalci Değil Halkız Bu Vatan Bizim!”, “Ma-
hir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!”, “Gazi Faşiz-
me Mezar Olacak!”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız!” slo-
ganlarıyla sona erdi

Pınar Sağía Destek 
Dersim’de katıldığı bir konserde, işkencede katledi-

len TKP/ML TİKKO önderi İbrahim Kaypakkaya’yı öv-
düğü gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 10 ay hapis
cezasına çarptırılan Pınar Sağ için internet üzerinden imza
kampanyası başlatıldı.

“Sen de imzala, Pınar Sağ’a yapılan adaletsizliğe tep-
kini göster” adıyla başlatılan imza kampanyasında ilk gün
içinde 500’ü aşkın imza toplandı. Çağdaş Hukukçular Der-
neği (ÇHD) üyesi avukatlar da, Sağ’a verilen cezaya iti-
raz için bine yakın imza topladı. 

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından hazırla-
nan “Beyoğlu Koruma Pla-
nı”na halk, kentsel dokuyu
bozduğu, yeşil alanları yok
ettiği ve tarihi alanları ran-
ta açtığı gerekçesiyle tepki
gösteriyor.Beyoğlu Semt
Dernekleri Platformu bile-
şenleri 13 Şubat’ta Tünel’de
bir araya gelerek Beyoğlu
Belediyesi’ne yürüdü. Semt
sakinleri adına açıklama ya-
pan Galata Derneği yöneti-
cisi Cem Tüzün,  Ömer Avni
Mahallesi’ndeki Tarık Zafer
Tunaya Sokak’ın sonunda-

ki merdivenlerin yıkılıp yol
yapılması ve Gümüşsu-
yu’nun Kabataş’a bağlan-
masının da planda olduğunu
belirtti. “Bu değişiklikle Bo-
monti-Dolmabahçe Tüne-
li’nin yarattığı yoğun trafi-
ğin önüne geçilmesi amaç-
lanıyor. Dolmabahçe üze-
rinden Kabataş’a gitmek is-
teyen sürücüler, Tarık Zafer
Tunaya sokağı kullanacak.
Bu sokak yoğun trafiği kal-
dıramaz.” dedi. Semt sa-
kinleri 12 Şubatt’ta Cihangir
Sanatkârlar Parkı’nda bu-
luşarak planı protesto ettiler.

“BEYOĞLU KORUMA PLANI” PROTESTO EDİLDİ
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1 Mayıs’ta Çocuk
Tiyatrosu

1 Mayıs Mahallesi’nde Tiyatro Panorama’nın oynadığı
“Mutlu Çocuklar Sokağı” çocuk tiyatrosunun oynadığı

oyuna 125 çocuk ailesiyle birlikte
katıldı. 11 Şubat günü dostluğun ve
paylaşımın önemini anlatan oyun-
da çocuklara mutlu dakikalar ya-
şatıldı. Oyunun sonunda Anadolu
Haklar ve Özgürlükler Derneği
çocuklara yönelik programlarına
devam edeceğini duyurdu.

1 Mayıs’ta polis terörü,
gözaltı ve işkence

12 Şubat’ta  Aşık Veysel- sahil parkında oturan iki Halk
Cepheli’ye kimlik soran polisler üst araması yapmak is-
tedi. Bunun üzerine Halk Cepheliler polislere üst araması
yapmak için mahkeme kararı olması gerektiğini söylediler. 

Ayrıca neden kimlik sorduklarını sorunca, “Biz poli-
siz üst araması yapmak istiyoruz, yapacağız” dediler. Halk
Cepheliler keyfi üst araması dayatmasını kabul etmeyince
polisler takviye çağırıp gelen polislerle birlikte Halk Cep-
heliler’e saldırdılar. 

“İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek” “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir” sloganlarıyla direnen Sercan Ahmet Ars-
lan ve Gökhan Şahin Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
gözaltına alındılar. Sercan Ahmet Arslan’ın ağzını ve gö-
zünü bağlayan polisler yolda ve karakolda işkence yap-
maya devam etti. Halk Cepheli’nin direnmesine karakol
amiri “Öldürürüm lan seni, kaybederim” diyerek tehdit
etti. Gökhan Şahin’e baskı yapan polisler,  işbirliği tek-
lif ettiler

Gökhan Şahin aynı gün serbest bırakılırken Arslan ise
13 Şubat  günü çıkarıldığı mahkemeden tutuksuz yargı-
lanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Halk Kültür             
Merkezi’nde kahvaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet yürüten Ana-
dolu Halk Kültür Merkezi’nde her ayın ikinci pazarı ya-
pılacak olan kahvaltının ilki 13 Şubat 2011’de yapıldı.

Her pazar oldugu gibi çocuklar resim kursu ve koro
çalışmasındayken aileler hep beraber kahvaltı yaptılar.

Kahvaltıdan önce yapılan kısa konuşmada “bencil-
liğe, bireyselliğe ve yalnızlaştırılmaya karşı bir lokma
ekmeğimizi paylaşmanın güzelliğini yaşamaya, örgüt-
lülüğün gücünü görmeye, birlikteliğin birleştirici yanı-
nı yaşamak ve yaşatmak için bir aradayız” denildi.

Hamburg
Gençlik’ten
Toplama Kampına Ziyaret

Bugünde modern “toplama kampları” var !

Hamburg Anadolu Gençlik, 12 Şubat’ta, Ham-
burg’un Bergedorf semtinde bulunan Neuengamme
Nazi Toplama Kampı’na bir ziyaret düzenledi.

Ziyaret sırasında, kampta bulunan müze gezilerek tut-
sakların katledildiği gaz odaları ve zorla çalıştırıldığı iş
yurtları gezildi.

1938-1945 yılları arasında 100 binden fazla kişinin
tutsak edildiği  bu kamplarda 42.900 tutsak katledilmişti.
Alman faşizmini tarafından kullanılan kamp, 1948 yı-
lından sonra da hapishane olarak kullanıldı. 

Alman emperyalizmi bugün de devrimci tutsakları
modern “toplama kamplarında” tutarak, Alman faşiz-
minin uygulamalarını devam ettiriyor. 
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Emekliler, 19 Şubat’ta bir şen-
likte bir araya gelerek “bizi sö-
mürüp bir kenara atamazsınız”
diye iradelerini ortaya koyacak-
lar. Devrimci Mücadelede Emek-
liler’den Hasan Kaşkır’la, emek-
lilerin sorunlarını, mücadelelerini
ve Emekli-Sen’in konumunu ko-
nuştuk. İşte sorularımız ve cevap-
ları: 

Yürüyüş: Emekli-Sen içinde
amacınız nedir?

Hasan Kaşkır: Öncelikle emek-
lileri kucaklayarak onların sorun-
larını ülkenin ve iktidarın günde-
mine taşıyacak güçlü bir Emekli-
Sen’in yaratılmasıdır.

Bu Emekli-Sen, demokratik, ta-
banın söz ve karar sahibi olduğu,
sendika içi demokrasinin işlediği,
sendikal platformlarda sözü dinle-
nen, söylediğini yapan bir Emekli-
Sen olmalıdır. Aynı zamanda ülke-
miz ve dünyamızdaki gelişmelere
gözünü kapatmayan, ülkemizin ba-
ğımsızlığını savunan bir anlayışa sa-
hip olmalıdır. Bu talepler benim ki-
şisel taleplerim değil, örgüt tabanı-
nın genel talepleridir. Bizim çaba-
mız önümüzdeki dönemde böyle bir
Emekli-Sen’in yaratılmasıdır. 

Yürüyüş: Şu anda sendika ku-
rabiliyor musunuz? Kuramı-
yorsanız neden? Hangi gerek-
çelerle sendika kurmanıza
karşı çıkılıyor.

Kaçşır: Emekliler sendikası 12
Temmuz 1995 yılında kuruldu, 16
yıldır sendikal mücadelemiz de-
vam ediyor. Sendikamızın kurulu-
şundan bu yana işbaşına gelen tüm
siyasi iktidarlar gibi, AKP de sen-
dikamızın kapatılmasını savundu.
2008 yılında da iç hukukta “emek-

liler sendika kuramaz” diye bir ka-
rar çıkarttılar. Bizler, AKP hükü-
metine karşı bir yandan fiili meşru
mücadelemizi sürdürürken diğer
yandan da sorunu AİHM’e taşıya-
rak mücadelemize devam ediyo-
ruz. AİHM elbette bizim çözümü
beklediğimiz asıl yer değildir.
Emekli-Sen’in, emeklilerin müca-
delesiyle Emekli-Sen olacağına ina-
nıyoruz. 

Anayasanın 51. maddesindeki
“çalışanlar ve çalıştıranlar sendika
kurabilir” maddesinden yola çıkan
AKP hükümeti, bunların dışında-
kiler sendika kuramaz diye yorum
yaparak 9,5 milyon emeklinin ör-
gütlenme hakkını gasp etmiştir. Ta-
bii yalnız bizim de değil, bu mad-
deden yola çıkarak öğrenciler, iş-
sizler, ev kadınları, sporcular gibi
milyonlarca insanın örgütlenmesi-
nin önünü keserek, örgütsüz bir
toplum yaratmaya çalışıyorlar.

Bizler biliyoruz ki bütün dün-
yada emekliler örgütlü ve emekli-
lerin sendikaları var. Biz de kar-
şı karşıya kaldığımız bütün bu sal-
dırı ve haksızlıklara rağmen AKP ik-
tidarından ya da bir başka iktidar-
dan muhakkak sendika yasamızı
çıkarttıracak ve hakkımız olanı ala-
cağız.

Yürüyüş: “Emeklileri sömü-
rüp bir kenara atamazsınız”
diyorsunuz. Düzen emeklilere
nasıl bakıyor?

Kaşkır: Evet, bu düzen emekli-
leri sömürüp bir kenara atıyor ve
sonrasında da “bu emekliler de
amma çok yaşıyor, bir an önce öl-
seler de bunlara maaş ödemesek”
deme onursuzluğuyla yaklaşıyor.

Oysa emekliler 25/30 yıl çalışa-
rak en genç zamanlarını bu ülke için
harcamışlardır. Karşılığında hiçbir
şey elde edemedikleri gibi, bugün
asgari geçim koşullarının altında
bir yaşam mücadelesi vermekte-
dirler. Düzenin bu bakışını değiş-
tirmenin yolu da mücadeleden geç-
mektedir. Başka şansımız yoktur. 

Yürüyüş: AKP sekiz yıldır
iktidarda emekliler için ne
yaptı?

Kaşkır: AKP hükümeti de geç-
miş siyasi iktidarlar gibi emeklile-
ri kandırmanın oyalamanın dışında
hiçbir şey yapmadı. Dört ay önce
çok büyük zam yapıyormuş gibi
2011 yılı zamlarını açıklayan AKP
hükümeti, bugün o zamları bile

Hasan Kaşkır: “Emekliler! Tuttuğunu
koparan, devrimci bir Emekli-Sen’i
yaratmak ellerimizdedir”
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emekli maaşlarına yansıtamadı.
AKP hükümetinin bugün öne çı-
kardığı aldatıcı vaatlerden biri de,
memurların yaptığı toplu sözleş-
meden memur emeklilerinin de ya-
rarlanacağı vaadidir. Bu, emeklile-
ri bölmeye çalışmaktır.

Emekli-Sen olarak bu oyuna
gelmeyeceğiz, gücümüzü ve birli-
ğimizi koruyarak sendika hakkı-
mızla birlikte toplu sözleşme hak-
kımızı bu iktidarlardan söke söke
biz alacağız.

Yürüyüş: Emeklilere ne öneri-
yorsunuz? Emeklilerin müca-
delesi ve örgütlenmesi bugün
nasıl olmalı?

Kaşkır: Bugün emeklilerin ön-

celikle görmesi gereken şeylerden
birisi sayısal güçleridir; bu ülkede
9,5 milyon emekli var ve bu büyük
bir güçtür. Siyasi iktidarlar, emek-
lilerin bilgi ve birikimleriyle, tec-
rübeleriyle kendi güçlerinin farkı-
na varamamaları için bu gücü emek-
li dernekleriyle, cemiyetleriyle ya da
işbirlikçi Emekli Bir Sen gibi
Türk Emekli Sen gibi sahte sen-
dikalarla eritmeye çalışmaktadır.

Emeklileri bütün bunları görerek
sendikamız DİSK Emekli-Sen’de
örgütlenmeye ve birlikte mücadele
etmeye çağırıyoruz. Bu düzen biz-
leri 25 yıl çalıştırıp emekli ettikten
sonra zaten açlık ve yoksulluğa
mahkum etti, insanca onurluca bir
yaşam için mücadele etmekten baş-

ka nedenimiz de, kaybedecek bir şe-
yimiz de yok diye düşünüyorum.

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı?

Kaşkır: Evet bizler de emekli-
ler sendikası olarak kongreler sü-
recine girdik. Ben buradan aynı
zamanda tüm emekli arkadaşlarıma
da sesleniyorum; tuttuğunu koparan,
devrimci bir Emekli-Sen’i, halktan,
emekten ve emekliden yana müca-
deleci bir Emekli-Sen’i yaratabil-
mek kendi ellerimizdedir. Aklımı-
zı, tecrübelerimizi ve gücümüzü
birleştirerek bu sendikayı, sendikal
mücadelede hak ettiği konuma ge-
tirebiliriz diye düşünüyorum.  

Emekli-Sen’de uzun süredir var olan mücade-
leye yaklaşımdaki farklılıklar, Emekli-Sen Genel
Merkezi’nin İstanbul’da, Beyoğlu-Kartal ve Kadı-
köy şube yönetimlerini disiplin kuruluna sevk etmesi, Ko-
caeli şube yönetimini görevden alması ve Ankara Keçiö-
ren Şube Başkanı ile sekreterini görevden bir yıl uzaklaş-
tırmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Çeşitli şubelere yönelik bu kararlar, birbirlerinden ay-
rıymış gibi gözükse de Emekli-Sen şubelerinin genel ku-
rullar sürecine girdiği bir dönemde, yeniden yönetimde ka-
labilmek, daha açıkçası koltuklarını koruyabilmek adına
yapılan tasfiyeciliğin bir göstergesidir.

Emekli-Sen Genel Merkezi, bu tasfiyeci politikalarıyla
bir yandan yapılacak şube kongrelerine müdahale etmeye,
şubelerin çıkartacağı delegelikleri etkilemeye çalışmakta,
diğer yandan da muhalif şubelere gözdağı vererek şubele-
ri ve şubelerin delegelerini baskı altına almaya çalışmak-
tadır.

Genel merkezin bir daha seçilememe telaşıyla yaptığı
bu girişimler, aslında maddi temeli olmayan gerçekleri yan-
sıtmaktan uzak kongreyi kaybetme korkusuyla yapılan suç-
lamalardır. Siyasi olarak da, hukuksal olarak da ciddiye alı-
nır yanı yoktur. Genel merkezin, bugün için kendisine da-
yanak yapmaya çalıştığı en önemli husus Emekli-Sen’in
ülke genelinde bir hukuksal karşılığının olmaması ne-
deniyle, genel merkezin yaptığı hukuksuzlukları yasal yol-
lardan engelleme olanağının bulunmamasıdır. 

Ancak şu da bir gerçek ki; Emekli-Sen içerisinde çalı-
şan birçok emekli yıllarca çalıştığı işyerlerinde sarı sen-
dikacıların ya da aç gözlü işverenlerin ellerindeki bütün eko-
nomik ve siyasi olanaklarına rağmen teslim olmadan mü-
cadelelerini sürdürmüş insanlardır. Bir dönem daha yöne-
timde kalabilmek adına yapılmaya çalışılan anti-demokratik
hukuk dışı uygulamalara karşı mücadele etmekten başka
yol yoktur.

Bir sendikada, sendikasına ihanet etmemiş, sendikası-
nın zararına çalışmamış her yöneticinin seçimle gelip se-
çimle gitmesi demokratik olandır. Sendikal demokrasiyi
yok eden, üyelerinin seçme seçilme haklarını elinden alan
bu tasfiyecilik, önümüzdeki süreçte genel merkezi her eleş-
tiren ya da genel merkezle aynı düşüncede olmayan her şube,
yönetici ve delegelerin başına gelebilecek bir uygulama ha-
line gelecektir.

Bu nedenle Emekli-Sen’in 8. Olağan Genel Kongresi
büyük önem taşımakta, sendika, ya emekten, emekliden
halktan yana politika üreterek ileriye taşıyacak bir yöne-
timin iş başına gelmesini sağlayacak ya da her geçen gün
kendi iç tartışmaları ve çekişmeleriyle uğraşan emekli dul
ve yetimlere güven vermeyen bir sendika olarak daha da geri
giderek yok olma aşamasına gelecektir. Emekli-Sen’de bu
tabloyu aşmak devrimci anlayışı savunan şubelerin mü-
cadelesiyle aşılacaktır.

Devrimci İşçi
Hareketi

(devrimciiscihareketi@gmail.com)

EMEKLİ-SEN’DE 
TASFİYECİLİK
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AKP hükümetinin, IMF’nin ve iş-
birlikçi tekellerin direktifleri ile ha-
zırladığı ve bugün meclisten geçen
Torba Yasa’ya karşı, Herkese Sağlık
Güvenli Gelecek Platformu
(HSGGP), Kadıköy Altıyol’da top-
lanarak Kadıköy Meydanı’na bir yü-
rüyüş gerçekleştirdi.

13 Şubat günü saat 14.00’de Ka-
dıköy Altıyol’da toplanan Platform bi-
leşenleri burada kortejler oluşturarak
Kadıköy Meydanı’na yürüdüler. En
önde “Herkese Sağlık Güvenli Gele-
cek İçin Birleşik Mücadeleye, Torba
Yasa, Daha Fazla Sömürü, Güven-
cesiz Gelecek Demektir” yazılı, Plat-
form imzalı pankartlar arkasında
bileşenler kendi pankartları, dövizleri
ve flamaları ile kortejleri oluşturdu-
lar.

Sloganlarla yürüyüşe geçen kitle
yolu trafiğe kapatarak Kadıköy Mey-
danı’na kadar yürüdü. Kadıköy Mey-
danı’nda ilk önce direnişte olan Bedaş
İşçileri adına bir konuşma yapıldı. Ko-
nuşmanın ardından, Platform adına
basın açıklamasını Emekli-Sen Be-
yoğlu Şube Başkanı Hasan Kaşkır
okudu. Basın açıklamasının ardından,
direnişte olan PTT İşçileri adına bir
konuşma yapıldı.

Yapılan açıklamaların ardından, 14

Şubat Pazartesi
günü saat 19:00’
da Şişli Meyda-
nı’ndan AKP
İlçe Başkanlığı
önüne yapılacak
yürüyüşün çağ-
rısı yapıldı ve

eylem bitirildi. Yürüyüşe 550 kişi ka-
tıldı.

Torba Yasa’ya Hayır
14 Şubat günü İstanbul Şişli Cami

önünde Herkese Sağlıklı Güvenli
Gelecek Platformu (HSGGP) tara-
fından meclisten geçen Torba Yasa-
sı’na karşı eylem yapıldı.

200 kişinin katıldığı eylemde
“Herkese Sağlık Güvenli Gelecek
İçin Birleşik Mücadeleye” yazılı pan-
kart açılarak, yol trafiğe kapatıldı ve
Şişli AKP ilçe binası önüne yüründü.
Yürüyüş boyunca “AKP Torbanı Al
Başına Çal, Mısır Halkı Yalnız De-
ğildir, Halkız Haklıyız Kazanaca-
ğız” sloganları atıldı. 

AKP Şişli ilçe binası önüne ge-
lindiğinde burada okunan basın açık-
lamasında; Torba Yasa’ya karşı karşı
birleşik mücadele  çağrısında bulu-
nuldu. 

Tüm Güvencesizlere Kadro
Verilsin

11 Şubat günü Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
İstanbul Aksaray Haseki Hastanesi
Kardiyoloji Bölümü önünde “4-B 4-

C Vekil Taşeron Tüm
Güvencesizlere Kadro
Verilsin” yazılı pankar-
tı açarak “Baskılar Bizi
Yıldıramaz, AKP Halka
Hesap Verecek, Sürgün-
ler Baskılar Bizi Yıldı-
ramaz” sloganlarıyla
eylem yaptılar.

Kardiyoloji Bölümü
önünden  Haseki  Eğitim
ve Araştırma Hastane-
si’ne kadar yürüyen el-
lerinde “Sözleşmeli
Köle Olmayacağız, İş

Güvenliği İstiyoruz” yazılı dövizler
olan SES üyeleri adına yapılan açık-
lamada Torba Yasa Tasarısı’nın gö-
rüşmelerinin derhal durdurulmasını,
sınırsız sömürüyü yasallaştırmayı
hedefleyen hükümlerinin yasadan
ayıklanarak, geri çekilmesi gerektiğini
dile getirdi.

Torba Yasa Geri Çekilsin
8 Şubat’ta önceki sayımızda ver-

diğimiz İstanbul, Adana,  Antalya, İz-
mir, Aydın, Mersin, Ankara, Samsun,
Balıkesir ve Van’da da Torba Yasa’ya
karşı eylemler yapıldı. 

AKP il binaları önüne yürünen ve
Kamu Emekçileri Cephesi’nin de
katıldığı eylemlerde Torba Yasa pro-
testo edilerek geri çekilmesi talep edil-
di. 

Mersin’de AKP Akdeniz ilçe bi-
nası önüne yürümek isteyen emekçi-
lere polis biber gazıyla saldırdı.
Polisin saldırısına taleplerinden vaz-
geçmeyerek cevap veren emekçiler
AKP önüne yürüyüşlerini polis sal-
dırısına rağmen sürdürdüler. 

Yasal Haklarını Almak İçin 
Taşeron İşçileri İş Bıraktı

Mersin Uluslararası Liman İşlet-
meciliği (MIP) A.Ş. bünyesinde ta-
şeron olarak faaliyet gösteren Uğursan
Denizcilik A.Ş. ve ona bağlı olarak
faaliyet gösteren N.Ç. Denizcilik,
Kardeşler Denizcilik ve Aypar De-
nizcilik adlı taşeron firmalarda çalı-
şan 250’ye yakın işçi, sigorta
primlerinin tam ödenmesi, fazla
mesai ücretlerinin ödenmemesi, iş
güvenliği tedbirlerinin uygulan-
ması, keyfi sürelerle çalıştırılma-
ması ve düşük ücretlere karşı
talepleri kabul edilene kadar iş bı-
raktılar.  
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Kitlesel Eylem
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AKP’nin emekçilere kölelik koşul-
larını dayatan Torba Yasa Tasarısı 13
Şubat’ta gece yarısı saat 01.00’de
mecliste onaylanarak yasalaştı. 

AKP’nin kimin iktidarı olduğu bu
yasayla bir kez daha görüldü. Torba
Yasa Tasarısı’yla çıkartılan “mali ve
siyasi af”, tekellere “Cumhuriyet
tarihinin en kapsamlı düzenlemesi”
diye göbek attırırken aynı torbadan
emekçilere var olan kazanılmış hak-
larının da gasbı çıktı. Torba Yasa
Tasarısı’yla esnek çalışma, ödünç
işçilik, güvencesiz çalışma, sürgünler,
zorla fazla mesai yasallaştırılarak
emekçiler yasalarla köleleştiriliyor. 

AKP, emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin iktidarıdır. Torba Yasa bunu
kanıtlamaktadır. “Torba”daki her şey,
emekçilerin kazanılmış haklarını gas-
beden yasalar tekellerin isteği doğ-
rultusunda çıkartılan yasalardır. 

AKP işçinin, memurun, emeklinin,
gençliğin, halkın her kesiminin yaşa-
mını doğrudan ilgilendiren yasaları
çıkartırken halkın taleplerini hiçbir
şekilde dikkate almadı. Dikkate alma-
dığı gibi emekçilerin yasaya muhale-
fetini baskı ve terörle sindirmeye
çalıştı. Emekçilere karşı terör estirdi. 

AKP Torba Yasa’yı çıkarırken,
‘eleştirmeyecek’, ‘protesto etmeye-
ceksin’ diyerek saldırdı. Torba Yasa
ile emekçilere en ağır saldırıları ger-
çekleştirdi. Ancak AKP ne çıkarttığı
kölelik yasalarıyla, ne de terörüyle
halkı teslim alamayacak. 

Devrimciler, devrimci işçi ve
memurlar 3 Şubat’ta aynı zamanda
AKP’nin azgın terörüne karşı mili-
tanca direnmiş ve teslim olmaya-
caklarını da göstermişlerdir. 

AKP’nin 3 Şubat’ta Torba Yasa’yı
kabul ettirmek için Ankara’da estir-
diği terörü, Torba Yasa’yı protesto
eylemine katılanlar şöyle anlatıyor-
lardı: 

Meryem ÖZSÖĞÜT: (SES Mer-
kez Yönetim Kurulu Üyesi) 

(...) Yaralananlar
olmasına rağmen kitle
uzun süre polis bari-
katının önünden ayrıl-
madı. Gaz bombası
yoğunluğu dayanılmaz
bir hal alınca kontrollü
bir şekilde geri çekilin-
meye başlandı.

Belirli noktalarda
toplanılarak polise kar-
şı direnildi, barikat
kuruldu. Bazı yerlerde
oturma eylemleri yapıl-
dı.

(...) Daha sonra saat 16.00'da
Sakarya Caddesi’nde işçi, memur ve
emekçiler toplanmaya başlandı. Cad-
de trafiğe kapatıldı ve burada da
yürüyüşe geçildi. Polis burada da
biber ve portakal gazlarıyla saldırdı.
Buna rağmen kitle dağılmadı ve
Sakarya Caddesi’ne girdi. Saat
16.30'da Sakarya’da binlerce kişiydik.
Bu eylemde en önemli nokta, polisin
Ankara'da son yıllardaki en yoğun gaz
bombası kullandığı eylemdi. Buna
rağmen eyleme gelen kitle kararlı ve
dirençliydi. Gazdan göz gözü görmez
ve insanlar nefes alamaz durumday-
ken bile eylem alanını terketmedi.

Gürdal İşçi (Devrimci İşçi
Hareketi): Bizler de burada “Torba
Yasa Patrona Zenginlik Emekçiye
Açlıktır Tek Çare Direnmektir -
Halk Cephesi” imzalı pankartımızı
açarak kortejde yerimizi aldık. Poli-
sin kurduğu barikatlara kadar bir süre
sloganlarla yüründü. Panzerlerle,
yüzlerce polisle önümüz kesilmişti ve
sürekli yaptığımız eylemin yasa dışı
olduğu anonsu yapılıyordu. Öfkeliy-
di insanlar. Barikata ara ara yükle-
nildiğinde gaz sıkarak polis saldırı-
yordu. Ama geri çekilme olmadı. (...)
Tekrar tekrar toplanılıp barikat kuru-
larak direnişe geçildi. Panzerlerden
tazyikli su sıkarak, sürekli gaz bom-
bası atarak polis saldırıyordu.

Tuncer GÜMÜŞ: (Halk Cephe-
si) TBMM'ye doğru yürüyüşe geçtik.
Ziya Gökalp Caddesi’ne gelindiğin-
de polis emekçilerin yolunu barikat
kurarak kapattı. Emekçiler yürüyüş-
te ısrar edince poliste bu kez azgın-
ca saldırıya geçti. Saldırı sırasında gaz
bombalarıyla yetinmeyen polis plas-
tik mermi atmaya basladı. 

Onur KESİMAL: (Dev-Genç)
Biz de DEV-GENÇ'liler olarak işçi-
lerin, emekçilerin yanındaydık. Omuz
omuzaydık. Direnmekte ısrar ettikten
sonra hiçbir gücün önümüzde dura-
mayacağını DEV-GENÇ'lilerin bir
senede iki defa meclise yürümelerin-
den biliyoruz. 

*

AKP, emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin istekleri doğrultusunda Tor-
ba Yasa Tasarısı’nı onayladı. Ancak
tasarıdaki üç maddeyi geri çekmek
zorunda kaldı. Bu maddeler: Evden
çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek
çalışma biçimlerini yaygınlaştıran
76. madde, işçinin ihbar ve kıdem taz-
minat kaybına neden olan deneme
süresini dört aya çıkartan 77. mad-
de ile turizm sektöründe çalışan işçi-
lerin denkleştirme süresini dört aya
kadar uzatan 78. madde Torba Yasa
Tasarısı’ndan çıkartıldı. Ayrıca emek-
çilerin Torba Yasa Tasarısı’nın geri
çekilmesi için protesto eylemleri de
sürüyor.

Torba Yasa, Yasalaştı! 
AKP Torba Yasa’yı çıkarırken, ‘eleştirmeyecek’
‘protesto etmeyeceksin’ diyerek saldırdı...
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24 Şubat 2011’de kontrgerilla şef-
lerinden Mehmet Ağar’ın yargılandığı
davaya devam edilecek. 

Savcının esas hakkındaki görü-
şünü belirttiği ve Ağar hakkında sadece
ve sadece 6 aydan 1 yıla kadar hapis
cezasının istendiği dava açık ki, Ağar’ı
koruma ve aklama davası olarak
sonuçlandırılmak istenmektedir. 

Bunun açık bir göstergesi de bu
davanın hukuken mağdur olan taraf-
larının müdahil olma taleplerinin ıs-
rarla mahkeme heyeti tarafından
reddediliyor olmasıdır.

Ağar’ın suçu sabittir. Ki, bunu
“1000 operasyon yaptık” diyerek
itiraf etmiştir. 

Ağar, ‘Ne yap tıy sak DEV LET için
yap tık, ne yap tıy sak DEV LE TİN BİL -
Gİ Sİ da hi lin de yap tık...’ demiştir.

Peki böyle açık bir itirafın sahi-
biyle ilgili bugüne kadar ne yapıldı?
Uzun yıllar milletvekili dokunul-
mazlığı bahane edildi. 

Ağar, şimdi milletvekili değil.
Resmen dokunulmazlığı yok ancak
yine AKP tarafından dokunulmazlık
zırhıyla korunmaktadır. 

Kimse Ağar hakkında açılan dava
ile Ağar’ın yargılanacağını söyleme-
sin. Bu dava, Ağar’ı aklama davası-
dır. Davanın bugüne kadar olan seyri
bunu defalarca göstermiştir. 

Ağar, bu mahkemede “yaptık”
dediği 1000 operasyondan yargılan-
mıyor. Kayıplardan, işkencelerden, in-
fazlardan, katliamlardan
yargılanmıyor. AKP’nin de öyle bir
niyeti hiç olmadı. 

Mehmet Ağar’ın 1000 operas-
yonu içinde yüzlerce devrimcinin
katledilmesi var. Ancak bu davada
bunlar da yer almıyor. 

Doğrudan Ağar’ın sorumlulu-
ğunda katledilen devrimcilerin avu-

katları ve aileleri, bu davaya müdahil
olmak istediler. Reddedildiler. 

Örneğin, 13 Şu bat 2010 ta ri hin de -
ki du ruş ma da, 9 Şu bat 1996’da kat -
le di len 3 dev rim ci Me ral Ak pı nar,
Ay ten Kor ku lu ve Fu at Perk’in
ai le leri adı na Halkın Hukuk Bürosu
avukatları mü da hil ol ma ta le bin de bu -
lun dular. 

Talep yine reddedildi. 

Bunların dışında; Halkın Hukuk
Bürosu yar gı la ma nın ba şın dan iti -
ba ren, her cel se baş ka bir kat li amda
kat le di len dev rim ci le rin ai le le ri adı -
na mü da ha le baş vu ru sunda bu lu ndu .
Bu gü ne ka dar 12 Tem muz 1991 Kat -
lia mı için, 16/17 Ni san 1992 Kat lia -
mı için, 13 Tem muz 1992 ta ri hin de
Ka sım pa şa’da katledilen Nur ten De -
mir, İs ma il Akar çeş me, 23 Ni san
1993’ te Rah man lar’ da katledilen İb -
ra him Yal çın, 13 Ağus tos 1993’te Per -
pa’da katledilenler için, 24 Mart
1994’te Bah çe li ev ler’de katledilen
İb ra him Yal çın Ar kan, Re cai Din -
çel ve Av ni Tu ran için, 28 Ey lül
1994’te Be şik taş’ta katledilen Fu at
Er do ğan, El mas Yal çın ve İs met Er -
do ğan için mü da hillik ta le bin de bu -
lun uldu.

Ancak Halkın Hukuk Bürosu’nun
bu tale bi mah ke me tarafından "Meh -
met Ağar’ın yar gı lan dı ğı suç ba kı -
mın dan doğ ru dan za rar gör dük le ri
hu su su sa bit ol ma dı ğın dan" gerek-
çesiyle red dedildi.

Müdahil olma talebi halka karşı
suçlarda kabul edilmiyor. Ama
AKP’nin işine yarayacak noktalarda
oligarşi içi çatışmada kabul ediliyor.
Mesela, Balyoz davasında Abdur-
rahman Dilipaklar’ın ve Özgür-Der’in
müdahillik talepleri kabul edilmiştir.
Ancak bugüne kadar yüzlerce iş-
kence, infaz, kayıp, katliam davala-
rının hiç birisinde katledilen
devrimcilerin yakınlarının müdahil
olma taleplerinin bir kez bile kabul
edildiği görülmemiştir. Oligarşinin
tüm iktidarları ve mahkemeleri halka,

devrimcilere karşı işlenmiş suçlarda
katlilleri, işkencecileri korumuştur. 

Halkın Hukuk Bürosu avukatları-
nın müdahil olma taleplerinin her cel-
sede ısrarla reddedilmesinin başka bir
anlamı yoktur. 

Mehmet Ağar davası 
AKP’nin Susurluk’la 
uzlaşmasının davasıdır 

Bu davanın şekillendirilişi
AKP’nin Susurluk’u yargılama niyet
ve kararlılığının olmadığının, 1000
operasyonun dosyalarının kapağını
bile aralamaya niyetinin olmadığının
kanıtıdır. 

Ağar, açılan bu davada halka karşı
işlediği suçlardan yargılanmıyor. 

"Uyuş tu ru cu ve si lah ka çak çı lı -
ğı na bu laş tı ğı”, "Sah te ev rak tan -
zim etmek” ve "dev le tin
en van te rin de ki si lah la rı da -
ğıtmaktan” yargılanıyor.

Bu yargılamanın gerçek bir yar-
gılama olmadığını bildiği için Ağar
katıldığı bir du ruşma da; “Hak kım da -
ki id di ala ra gü lüp ge çi yo rum”, “Ka -
yıp si lah lar hak kın da bil gim yok.”,
“Kor kut Eken kah ra man bir su -
bay dır.”, “MGK’dan özel ha re kat da -
ire si ku rul ma sı ta li ma tı al dım.”
diyerek yaptığı hiçbir şeyin devletin
bilgisi dışında olmadığını söylüyor.

Yine Ağar yaptığı bir açıklamada
“her şey MGK’nın bil gi si da hi lin de,
eğer so ru la cak bir şey var sa, ça ğı rın
dev le tin zir ve si ni ora da ko nu şa -
lım...” di yordu.

Bu dava AKP’nin
1000 operasyonu
devralma davasıdır 

AKP bugüne kadar riyakarca ka-
yıpların, katliamların aklanmasın-
dan, “karanlık güçlerle, çetelerle
hesaplaşmaktan” bahsetti. Halkı ya-
lanlarla oyaladı. Fakat bugüne kadar
halka ve devrimcilere karşı işlenen
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Ağar’ı Yargılamayan AKP, 
Susurluk’un, Ergenekon’un 
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suçların hiçbirisini gündemine bile al-
madı. AKP halka karşı işlenmiş suç-
ları ancak oligarşi içi çatışmalarda
kullanmak için gündeme getirdi. 

AKP, bu davada Mehmet Ağar’ı
aklayarak devleti aklamak istiyor.
Çünkü, Ağarlar’ın ‘ne yap tıy sak
devlet için yap tık, ne yap tıy sak
devletin bilgisi da hi lin de yap tık...’
dediğini, bugün Erdoğanlar yap-
maktadırlar. 

Bugün “devletin bekası için” halka
karşı suç işleyenler AKP’lilerdir. Bu
tür davalarda katliamcılığıyla teşhir
olmuş Ağar gibi katilleri aklayarak
kontrgerilla devletini aklamaktır. 

Mehmet Ağar kimdir?
Gö re vi; Ame ri ka ve iş bir lik çi ik -

ti dar lar adı na, hal ka kar şı sa va şta
kont rge ril la fa ali yet le ri ör güt le mek.

Suç la rı; 20 Ka sım 1980’de Hay -
ret tin Eren’in kay be dil me sin de ve

Ah met Kar lan gaç’ın iş ken cey le kat -
le dil me sin de, Ey lül 1980’de, Fa ruk
Tu na’nın iş ken ce de kat le dil me sin de,
18 Mart 1981’de Ba kır köy’de Ab dul -
lah Gö za lan’ın, 3 Ni san 1981’de
Ka ra köy’de Meh met Se lim Yü cel’in
ve Kü çük köy’de Mus ta fa Işık’ın, 7
Ni san 1981’de Kü çük köy’de Sel çuk
Kü çük çift çi’nin, Ha zi ran 1982’de;
Mas lak’ta, Tah sin El van’ın in faz
edil me le rin de ye ral mak.

Bu kat li am la rı nın, iş ken ce leri nin
ödü lü An ka ra Em ni yet Mü dür lü ğü ol -
du. İş ken ce mer ke zi DAL (De rin
Araş tır ma lar La bo ra tua rı), onun yö -
ne ti min de çok da ha “yo ğun” ça lı ştı. 

An ka ra’da kit le ör güt le ri, sos ya -
list der gi bü ro la rı na karşı, po lis bas -
kın la rı sü rek li leş ti ril di.

Halka karşı işlediği suçların ödü -
lü olarak, İs tan bul Em ni yet Mü dür lü -
ğü’ne getirildi. 

14 Mart 1991: İs tan bul Bel grad -
ka pı’da Yu suf Eriş ti ve 27 Ekim

1991’de Hü se yin To ra man, gö zal tı -
na alı na rak kay be dil di ler.

İn faz lar, gö zal tın da te ca vüz ler,
Ağar’la bir lik te İs tan bul’da da ha yo -
ğun ola rak uy gu lan dı. 

12 Tem muz 1991’de 10 dev rim ci
onun ta li mat la rı ve yö ne ti min de kat -
le dil di. Ölüm man ga la rı na "he pi ni -
zi teb rik edi yo rum göz le ri niz den
öpü yo rum" me sa jı gön der di. 

İs tan bul’da ki ba şa rı lı ça lış ma la rı -
nın(!) ödü lü, Er zu rum Va li li ği’ne ve
de va mın da Em ni yet Ge nel Mü dür lü -
ğü’ne atan mak ol du.

Ga zi kat lia mı Ağar’ın ör güt le di ği
kon tra ekip ler ta ra fın dan ya pıl dı.
Hal ka kar şı sa vaş, ül ke ça pın da gö rül -
me miş bo yut lar da tır man dı rıl dı. 

Yi ne ter fi et ti. DYP’den mil let ve -
kil li ği ile ödül len di ril di. Re fah yol
hü kü me tin de, önce Adalet Bakan-
lığı sonra İçiş le ri Ba ka nlığı ya ptı.
Fazla teşhir olduğu için şimdilik bir
kenara atıldı.. 

200’e ya-
kın subayın

“darbe hazırlığı iddiası”yla yargılandığı
“Balyoz Davası”nda, 11 Şubat’taki
duruşmada, 163 sanık hakkında tu-
tuklama kararı çıktı. 

Bundan sonraki gelişmeler il-
ginçti... Sanıklar, kararı duruşma sa-
lonunda hep bir ağızdan Harbiye
Marşı’nı okuyarak karşıladılar.  

Duruşma salonlarını böyle marş-
larla, sloganlarla çınlatmak, bizim,
devrimcilerin geleneğiydi ve üstelik biz
mahkeme salonlarında bunu yapmaya
başlarken, yargıç makamında, subay-
lar vardı... 

Biz duruşma salonlarında he marş
söyleyişimizde, saldırıya uğramıştık ve
saldıranlar da, Silivri’deki mahkeme sa-
lonunda Harbiye Marşı’nı söyleyen-
lerdi.  

O salonda Harbiye Marşı’nı söyleyen
işkenceciler, katliamcılar! Marş söyleyen

tutsakları susturmak için tutsakları du-
ruşma salonlarında kaç kez işkencelerden
geçirdiğinizi hatırlıyor musunuz?.. Marş
söylediler diye tutsakları duruşmalardan
atan sizin emrinizdeki apoletli hakimleri
hatırlıyor musunuz?  

*

Tutuklama kararının “tutuklu ya-
kınları”nın da tepkisine yolaçtı. 

Tutuklanan generallerin ve diğer su-
bayları yakınları, Beşiktaş’ta adliye
önünde yolu trafiğe keserek sloganlar
attılar..  

Bakın şu tarihin işine!

Ey generallerin yakınları; Dev-
rimci tutsak yakınlarına, Metris önünde
yol kesti diye kaç kez sizin kocaları-
nızın emirleriyle saldırıldı biliyor mu-
sunuz? İyi bilirsiniz!

*

Sanıklardan Org. Çetin Doğan,
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne

gelişinde şöyle demiş: “Sen yanmaz-
san, ben yanmazsam, nasıl çıkar ka-
ranlıklar aydınlığa. Ben de bir mum
gibi yanıyorum”.

Bu şiir Nazım’ın en güzel şiirle-
rinden biridir. Ve siz, eli kanlı gene-
raller, okuduğunuz bu şiirleri okul
defterine yazdı diye, evinde bulundurdu
diye, insanları işkencelerden geçiriyor,
hapsediyordunuz... 

*

Balyoz Davası sanıklarından jan-
darma kurmay albay Mustafa Önsel de
3 günlük açlık grevi yapacağını açıkladı. 

Adliye önünde yol kesmeler, açlık
grevleri, siyasi savunmalar, bunları hep
bizden öğrendiniz. Biz de bunları, si-
zin zulmünüze karşı geliştirmiştik.
Şimdi bizim maruz kaldığımız baskı-
ların, hukuksuzlukların binde birine an-
cak maruz kaldığınız halde nasıl hemen
direniş silahına, hukuka sarılıyorsunuz! 

Müstahaktır size. Bize yaptıkları-
nızın yüzde birini bile yaşasanız, ye-
ter size,  kendi faşizminizi,
zalimliğinizi AKP’nin suretinde gö-
rürsünüz o zaman... Hanginiz, –AKP
mi, TSK mı daha faşist?– Görünen
açık; al birini vur ötekine... 

Demokrasiyi, hakkı, 
hukuku, direnişi keşfeden 

katiller ordusu



Tecrite Karşı Mücadele Platformu
üyeleri, tutsaklara yönelik artan baskı
ve işkenceleri Tekirdağ, Sincan, Kı-
rıklar ve Karataş hapishaneleri önle-
rinde yaptıkları eylemle protesto
ettiler. Hiçbir baskının devrimci tut-
sakları teslim alamayacağını vurgu-
layan TKMP bileşenleri iletişim,
ziyaret yasakları, hücre cezaları, sün-
gerli oda işkenceleri, onursuz ara-
malar, mahkeme ve hastane
sevklerinde yapılan saldırılar ve sür-
gün sevklerin hapishanelerde sürekli
arttığına dikkat çektiler.  

9 Şubat günü Tekirdağ Hapis-
hanesi önünde biraraya gelen Tecrite
Karşı Mücadele Platformu üyeleri
"Ağırlaştırılmış müebbetlerin talepleri
kabul edilsin, tecrit kaldırılsın" pan-
kartı açarak, tutsakların yalnız olma-
dıklarını haykırdılar.  

Sema Gül tarafından yapılan açık-
lamada “Sürgün sevklerle tutsak-
ların direnişi kırılmak isteniyor"
denilerek "Tekirdağ 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde ise hapishane idaresi,
tutsakların direnişini ve yapılan pro-
testo eylemlerini engellemek ama-
cıyla, sürgün sevk uygulamasıyla
tutsakları başka hapishanelere gö-
türmüştür” denildi.

En son 7 Şubat günü 20'e yakın

tutsağın Kandıra 1 ve 2
No’lu F Tipi’ne sürgün
edildiğinin bilgisinin ve-
rildiği açıklamada hapishaneler-
deki keyfi uygulamalara, baskı ve
saldırılara, işkenceye, ağırlaştı-
rılmış müebbetlere dayatılan in-
sanlık dışı koşulların devrimci
iradenin teslim alınmak isten-
mesine çalışıldığı ancak buna
karşın devrimci tutsakların di-
rendiği vurgulandı.

Açıklama öncesinde ise ha-
pishanedeki siyasi tutsaklarla gö-
rüşen Çağdaş Hukukçular
Derneği Cezaevi Komisyonu
üyesi avukat Oya Arslan, hapishane
yönetiminin sürgün edilen tutsaklar
hakkında bilgi vermediğini, sürgün et-
tikleri her tutsağı işkencelerle sevk et-
tiklerini söyledi.

100’den fazla kişinin katıldığı
açıklamada Tekirdağ 2 No’lu tut-
sakların slogan saatlerinde tutsak-
larla birlikte sloganlar atıldı. Platform
üyeleri ile tutsaklar karşılıklı slo-
ganlar attılar.

Ankara Tecrite Karşı Müca-
dele Platformu (TKMP) bileşenleri
Alınteri, DHF, ESP, Halk Cephesi ve
Partizan ise 9 Şubat’ta ağırlaştırılmış
müebbet hapislerin koşullarının dü-

zeltilmesi, hapishaneler-
deki baskıların, sürgün
sevklerin ve tecritin son-
landırılması için Sincan F
Tipi Hapishanesi önünde
bir basın açıklaması yaptı.

Ankara Sincan Hapis-
hanesi önünde TKMP bi-
leşenleri ve tutsak yakınları
yaptıkları açıklamada ha-
pishanelerdeki son dönem
yaşanan baskılardan, sür-
gün sevklerden ve ağırlaş-
tırılmış müebbet hapislerin

koşullarından bahsetti. Hapishane-
lerdeki pek çok uygulamanın tecrit so-
runu olduğunun dile getirildiği
açıklamada, tecritin kaldırılması, ağır-
laştırılmış müebbet hükümlüsü tut-
sakların koşullarının düzeltilmesi
istendi. 

Açıklamadan sonra Sincan ha-
pishanelerinin olduğu güzergahtaki
yol boyunca sloganlar atılarak yü-
ründü. Yol güzergâhı Kadın Hapis-
hanesi ve 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’
nin yakınından geçildiğinde atılan slo-
ganlar tecrit altındaki tutsaklara ulaş-
tırılmaya çalışıldı. Gündoğdu marşının
söylenmesinden sonra yürüyüş biti-
rildi.

10 Şubat’ta Tecrite Karşı Müca-
dele Platformu Adana Karataş Ka-
dın Hapishanesi önünde eylem yaptı.

“Hapishanelerde Tecrite, Sürgün
Sevklere Ve Saldırılara Son Dev-
rimci Tutsaklar Teslim Alınamaz”
pankartının açıldığı eylemde hapis-
hanelerde yaşanan hak ihlallerinin ve
her geçen gün devrimci tutsakların
üzerindeki baskıların artması ve ha-
ber verilmeden tutsakların bir hapis-
haneden başka bir  hapishaneye zorla
kaçırıldığı belirtildi.

Tecrite Karşı Mücadele Platformu

Hapishanelerde Tecrite,
Sürgün Sevklere,
Baskılara Son!
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Tekirdağ Hapishanesi

Kırıklar Hapishanesi

Sincan Hapishanesi



İzmir Tecrite Karşı Mü-
cadele Platformu Kırıklar
F Tipi Hapishanesi önünde
sevklerle ilgili bir basın açık-
laması yaptı. 

16 Şubat’ta yapılan ey-
lemde açıklama yapan Halk
Cephesi’nden Selda Bulut
tutsaklara sahip çıkmanın
önemine dikkat çekti. Ey-
lemde “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Tecrite Son,
Sürgün Sevklere Son, Tecrit
Öldürür Dayanışma Yaşatır,
Yaşasın Devrimci Daya-
nışma” sloganları atıldı.

İzmir'de bildiri
dağıtımı

Tecrite Karşı Mücadele
Platformu, Kemeraltı giri-
şinde 11 Şubat’ta bildiri da-
ğıtmı yaptı. "Hapishanelerde
Sürgün Sevklere Son" baş-
lıklı bildirilerde hapishane-
lerin birer işkencehaneye
dönüştüğü anlatıldı. 1 saat sü-
ren dağıtımda tecrite karşı du-
yarlı olma çağrısı da yapıldı.

Kurtaran değil 
öldüren devlet

Boğuluyoruz diyordu işçiler, bo-
ğuluyoruz. Ama kimse kurtaramadı
onları.. Çünkü onları kurtaracak bir
devletin olmadığı bir ülkenin işçi-
siydiler.. 

3 Şubat’ta Ankara Organize Sanayi
Bölgesi (OSTİM) ve İvedik’te 2 ayrı
patlama yaşanmış birinci patlamanın
olduğu OSTİM’de 9 işçi, ikinci pat-
lamanın olduğu İvedik Organize Sa-
nayi Bölgesinde ise 11 kişi yaşamını
yitirmiş toplam 53 işçi de yaralan-
mıştı. “İş kazaları” adı altında gerekli
güvenlik önlemleri alınmadığı için her
yıl yüzlerce işçi katlediliyor. 20 işçi-
nin yaşamını yitirdiği bu patlama da
kaza değil KATLİAMDIR. Bu katli-
amların birinci dereceden sorumlusu
devlettir. Öldürmek devletin en iyi bil-

diği işlerden birisidir. 

İvedik Organize Sana-
yi’inde Netsan Şirketi’nde
yaşamını yitiren bazı işçile-
rin YANARAK değil, BO-
ĞULARAK öldüğü
öğrenildi. Patlama sonra-
sında çıkan yangın esnasında
fabrikanın bodrum katında
bulunan işçiler, itfaiyenin
fazla su sıkması sonucunda
boğularak öldü. Fabrikanın
bodrum katında mahsur ka-
lan işçiler, gece geç saatlere
kadar cep telefonuyla ailele-
rine mesaj atıp yardım iste-
diler. Ancak yardım yerine su
geldi; işçileri itfaiyenin çok
fazla sıktığı su ile boğularak
öldüler. İşçilerin ailelerine
çektikleri son mesajlarının
“boğulacağız” yazılı mesaj
olduğu öğrenildi. 

Hasta tutsakların serbest bırakıl-
ması talebiyle her Cuma  İstiklal Cad-
desi’nde yapılan  eylem bu hafta da
gerçekleştirildi. 

Eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın” sloganının Türkçe  ve
Arapça yazıldığı bir pankart taşındı. 

Her hafta olduğu gibi eylemin orta-
larında İstiklal Caddesi’nde oturarak
Çav Bella şarkısını söyleyen eylemci-
ler, hasta tutsakların isimlerini tek tek
okuyarak hasta tutsaklara özgürlük ta-
leplerini yinelediler. 

Yürüyüşe devam eden kitle Galata-
saray Lisesi' ne geldi. Veysel Şahin
okuduğu açıklamada "Tecrit
ve tretman"  politikasına deği-
nerek bunlara son verilmesini
istedi ve hasta tutsaklar için
mücadele çağrısında bulundu.
Açıklamada; “Gırtlak kanseri
Mehmet Aras, ağır hastalık-
larla boğuşan Mahmut Aslan,
kan kanseri Abdülsamet Çelik,
kronik kalp, yüksek tansiyon
ve zehirli guatr hastası Meh-

met Emin Özkan, mide ülseri, kemik
erimesi, böbrek yetmezliği, bel fıtığı
olan İzzet Turan, mesane kanseri Tay-
lan Çintay ve akciğer kanseri Gülay
Çetin... belki biz bu satırları okurken
yaşamını yitirecek. Ve adlarını burada
yazamayacağımız kadar çok tutsak, biz
çaba göstermezsek, biz onları tecrit
altında katleden devletin yakasına
yapışmazsak birer birer hayatlarını
kaybedecekler. İzin vermeyelim! On-
ların tek tek katledilmesine müsaade
etmeyelim! Devrimci tutsaklar bu ülke-
nin onurudur. Onurumuzu koruyalım!”
denildi.                                              
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HASTA TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

Batman'da
patlama! 
3 işçi daha
katledildi

Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Or-
taklığı TPAO'ya ait Şelmo Petrol Saha-
sı'ndaki tesislerde gaz sıkışması sonucu
patlama meydana geldi. Patlama sonucunda
alınan ilk haberlere göre 3 kişi katledildi. İş
kazası adı altında katliamlar sürüyor. Yine be-
lirtmek istiyoruz: Bu katliamların çoğu haber
bile olmuyor. 

Son 10 gün içinde onlarca işçinin katle-
dildiği iş cinayatlerinin arka arkaya gelme-
sinden kaynaklı oluşan duyarlılıktan dolayı bu
tür iş cinayetleri haber oluyor. Oysa ülkemizde
her iki dakikadan bir “iş kazası” adı altında
cinayetler işleniyor.
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“Tunus ve Mısır'daki halk ayak-
lanmalarının ardından, Körfez ülke-
si Bahreyn ve Libya'da da gösteriler
başladı.”

16 Şubat tarihli gazeteler, hemen
hepsi aynı kelimelerle bu haberi ver-
diler. 

Tunus’tan sonra benzer cümleler,
Cezayir için, sonra Ürdün, Fas ve
Yemen için de kurulmuştu. Devrim
oralarda da başladı denilmişti. Ne za-
man başladı, bitti mi, nasıl bitti?
Devrim kelimesi bilinçli ve iradi şe-
kilde ucuzlatıldığı için, bu soruların
tarihi bir cevabı yok. Bırakın tarihsel
bir cevabı, gazete sayfalarında “haber
takibi” anlamında bile bir cevabı
yok. Çünkü “devrim” manşetleri
atanlar, gerçekte o devrimi ciddiye al-
mıyorlar, dahası onun bir devrim ol-
madığının en fazla onlar farkında. 

Emperyalizm, dünya halklarının
küçük burjuva diktatörlüklere ve oli-
garşik diktatörlüklere karşı tepkileri-
ni büyük ölçüde kendi denetimi altı-
na alarak adeta “nereye kadar gidip,
nerede duracaklarını” belirliyor.  

11 Şubat’ta bir kutlama vardı Ka-
hire’deki Tahrir Meydanı’nda.
Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mü-
barek’in görevini bırakması ve or-
dunun yönetimi devralması bir
“zafer” olarak kutlanıyordu. “Mu-
halefetin lideri” olarak halka ka-
bul ettirilmeye çalışılan emper-
yalizmin memuru Muhammed
El Baradey, “Bugün hayatımın en
mutlu günü” diyordu mikrofon-
lara. 

Ordu yönetime el koyuyordu
ve Tahrir Meydanı’nda zafer tür-
küleri söyleniyordu. Bu tabloda bir
çarpıklık, bir çelişki yok mu?

O ordu ki, Hüsnü Mübarek’in
onlarca yıl süren baskıcı iktidarında
“baskıyı” fiilen uygulayan ordu değil
miydi peki? İşkencelerin, katliamla-
rın sorumlusu olan ordu değil miydi?

Tahrir Meydanı’ndaki o günkü
tablo, devrimci bir hedeften uzak-
laştırılan kitlelerin nasıl düzen içi
değişikliklerin aracı haline getiri-
lebildiğinin kanıtıdır.  

Kitleler devrim adına, demokrasi
adına, en geri düzen içi değişiklikle-
ri kabul etme noktasına geriletilmiş-
lerdir. Olan budur. 

Emperyalist ve işbirlikçi basın
yayın organlarının, işbirlikçi burjuva
ve küçük burjuva politikacıların yön-
lendirmesiyle, her şey “Mübarek’in
gitmesi”ne indirgenmiş, önce Mü-
barek’in kendi yardımcısını göreve
getirmesi bile “devrimin bir parçası”
olarak zafer sayılmış, ardından da or-
dunun yönetime el koyması aynı şe-
kilde karşılanmıştır. Bu düzen içi, ge-
rici bir kesimin gidip yerine bir baş-
ka gerici kesimin geldiği koltuk de-
virleri, “diktatörlerin bir bir dev-
rilmesi” olarak sunulmuştur. Kendi-
lerine sosyalist, Marksist-Leninist
diyen solun bile ağzına pelesenk olan
“domino taşı teorisi”yle adeta tüm
Ortadoğu’da Kuzey Afrika’da dev-
rimler dönemi başlamış gibi bir hava

yaratılmıştır. 

Alternatifsiz ve öndersiz olan kit-
lelere, işte bu ortamda, düzen içi de-
ğişiklikler kabul ettirilmektedir. 

Kitlelerin halk hareketini, bir halk
iktidarına kadar sürdürememeleri,
alternatifsizlik ve öndersizlik koşul-
larında doğal bir sonuçtur.  

“NATO’ya, CENTO’ya
Bağlıyız” Çizgisindeki
Mısır Ordusu

Hatırlanacaktır, ülkemizde ger-
çekleştirilen cuntaların “klişe” açık-
lamalarından biri, cuntanın “NA-
TO’ya, CENTO’ya bağlılığını” açık-
lamasıdır. Bu açıklamanın anlamı,
emperyalizme bağlılığın aynen sür-
dürüleceği güvencesidir. 

Mübarek “diktatörlüğü”nün ar-
dından yönetime el koyan Mısır or-
dusunun ilk işi de emperyalizme ve iş-
birlikçilere bu güvenceyi vermek oldu: 

“Ordu yetkilileri, bölgesel ve
uluslararası bütün anlaşmalara sadık
kalacaklarını duyurdu. Böylece ordu,

Mısır’ın İsrail’le 1979’da  im-
zaladığı barış anlaşmasının yü-
rürlükte kalacağının sinyalleri-
ni vererek, Batı’nın içine su
serpti.” (13 Şubat 2011, Cum-
huriyet)

Ordunun bu açıklaması, Mı-
sır’da neyin değişip değişmedi-
ğine dair temel bir fikir ver-
mektedir. 

Bugün Mısır’da geceleri so-
kağa çıkma yasağı sürmekte-
dir; meydandaki çadırlar ordu

tarafından kaldırılmıştır ve ordu gös-
terilere saldırmaya başlamıştır. 

Mısır’daki halk hareketi, mevcut
düzen içi sınırlarda dahi iktidarı dev-
ralabilecek bir örgütlülük ve alterna-
tife sahip olmadığı için, emperyalistler
ve işbirlikçileri, süreci istedikleri

Halklar Hedefini Büyütmelidir
Kırıntılar Değil, Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm İstiyoruz

Devrimin tanımını yapan,
devrimlerle tarihler yazan
Marksist-Leninist teoriden
beslenenlerin sorumsuzca,

yüzeysel bir şekilde bu
gelişmelere “devrim”

demeleri kabul edilemez. 
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gibi şekillendirmektedirler. 

Tartıştığımız Yalnızca 
Mısır Değildir

Biz aslında burada sadece Mısır’ı,
Tunus’u tartışmıyoruz. Bu ülkelerdeki
durumun ne olup olmadığını tartış-
mıyoruz. Bu tartışma devrimin ve de-
mokrasinin ne olup olmadığı tartış-
masıdır ve bu yanıyla da, Mısır’da,
Tunus’ta veya Türkiye’de tartışmanın
özü aynıdır. 

Biz Mısır’dakinin, Tunus’takinin
bir devrim olup olmadığını tartışırken,
ülkemizdeki reformizmin AB’ye
uyum yasalarını “yukarıdan demo-
kratik devrim” olarak adlandırması-
nı tartışıyoruz. Oportünizmin,
1990’larda, sosyalist ülkelerdeki kar-
şı-devrimleri nasıl halk ayaklanması
olarak değerlendirme gafletine düş-
tüklerini ve o gafletin bugün hala na-
sıl sürdüğünü tartışıyoruz. 

Üç beş AB’ye uyum yasasını “yu-
karıdan demokratik devrim” olarak
gören, bundan faşizmin tasfiye edil-
diği sonucunu çıkaran bakış açısı, do-
ğal olarak Tunus’ta Bin Ali’nin, Mı-
sır’da Mübarek’in gitmesine de dev-
rim diyor. Tıpkı AB’ye uyum yasa-
larının alt yapıda, üst yapıda hangi de-

ğişikliklere tekabül ettiği gibi, temel
ölçülere bile bakma gereği duyma-
yanlar, Tunus’ta, Mısır’da da aynı öl-
çüsüzlükle baktılar gelişmelere... 

Burjuvazinin devrim demesi an-
laşılırdır ve nedeni vardır. Burjuva ba-
sının köşeleri ve ekranların işgal
eden köklü hiçbir bilgiye sahip ol-
mayan köşe yazarlarının, hiçbir bi-
limsel, teorik temele dayanmadan
“bence devrim” demesi, anlaşılırdır.
Ama devrimin tanımını yapan, dev-
rimlerle tarihler yazan Marksist-Le-
ninist teoriden beslenenlerin sorum-
suzca, yüzeysel bir şekilde “devrim”
demeleri kabul edilemez. 

Marksist-Leninist olma iddiasın-
daki bir siyasi hareketin gazetesinde
şunları okuyabiliyoruz: 

“Arap halkları, ekmek ve özgür-
lük için onlarca yıllık diktatörleri bir
bir yıkıyor.”

“Domino taşları bir bir düşüyor.”

“Tunus’ta zafer! Mısır’da direniş
kazanacak!”

Diktatörlüklerin yıkıldığını neye
göre söylüyor bu çevreler? Bunu
söylerken, burjuva basının tanım ve
tespitlerini kullanıyorlar aslında. Mı-
sır’da egemen sınıfların diktatörlü-
ğünün yıkıldığını kim söyleyebilir?

Veya Tunus’ta? 

Tunus’ta neye göre zaferden sö-
zediliyor? 

Küçük-burjuva diktatörlüklere,
oligarşik diktatörlüklere karşı, halk-
ların ayağa kalkışını, emperyalizm
halklar saflaşmasında halkların cep-
hesinden bir kazanım olarak görü-
yoruz. Ancak bu, emperyalizmin o ül-
kelerin bir kısmında kendine daha ba-
ğımlı yönetimler oluşturduğunu ve
bunun da sonuçta bölgedeki emper-
yalist tahakkümü artırdığını görmeye
engel değildir. 

Sınıfsal açıdan bu ülkelerin bir-
çoğunda sömürücü egemen sınıfların
yönetimlerini sürdüğünü görmeden ve
dile getirmeden, burjuvazinin estirdiği
rüzgarlara kapılıp, devrim, isyan söy-
lemleriyle, domino taşı teorileriyle ko-
nuşanlar, karşı-devrimleri halk hare-
keti diye alkışladıkları tarihlerinden
hiç ders almamışlardır. Bugün de, bu
halk hareketlerinden hiçbir şey öğ-
renemeyecekleri gibi, halklara kur-
tuluş için, devrim için gösterdikleri
yol da yanlış bir yol olacaktır. 

Bu ise Marksist-Leninistler’in an-
ladığı anlamda devrimlere değil, bur-
juvazinin “yasemin devrimleri”ne, “tu-
runcu devrimleri”ne hizmet edecektir. 

Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün, Yemen... Bu ülkelerde
yaşayan Arap, Fars, Berberi, çeşitli milliyetlerden Orta-
doğu halkları, onyıllardır küçük-burjuva veya oligarşik
diktatörlüklerin baskısı altında ezilen halklardır. 

Krallar, şeyhler, emirler veya “devlet başkanı”,
“cumhurbaşkanı” gibi parlamenter sisteme ait sıfatlar
taşıyan burjuva politikacılar, emperyalizmle işbirliği
içinde Ortadoğu halklarının emeğini sömürdü. “Petrol
zengini” ülkelerde bile, halklar açlığa, yoksulluğa
mahkum edildi. Haklar ve özgürlükler, genel olarak “lüks”

görülüp sadece egemen sınıfların belli kesim-
lerinin kullandığı haklar olarak kaldı. Kısmi
demokratik haklara bile sahip olunamadı birçok
Ortadoğu ülkesinde. 

Bu koşullarda, ayaklanmak, işbirlikçilere
karşı şiddete başvurmak, özgürlük talep etmek,
Ortadoğu halklarının hakkıdır. Fakat Ortadoğu

halkları, emperyalizmin desteğiyle asla özgürleşe-
meyeceklerini de bilmelidirler. Zaten hayat onlara
bunu öğretmektedir şimdi. 

Ortadoğu halkları görecektir ki, Mübarekler’in,
Bin Aliler’in gitmesiyle, kendisi için ne açlık, yok-

sulluk, ne de baskı ve yasak düzenleri değişmeyecektir. 

Onyıllardır krallarla, emirlerle, şeyhlerle, küçük bur-
juva veya oligarşik diktatörlerle Ortadoğu halklarını
sömüren emperyalizmden başkası değildir. Bu nedenle em-
peryalizmin gösterdiği yol yol değildir, onların gösterdiği
çözümler çözüm değildir. Diktatörlerden, sömürüden kur-
tulmanın tek yolu, halkın kendi gücüne güvenerek de-
vrimci bir önderlik altında işbirlikçi diktatörlere ve em-
peryalizme karşı mücadele etmektir. 

Ortadoğu halkları! Emperyalizm 
halkların kurtuluşunu sağlayamaz

Tek YolYürüyüşte



Anadolu Federasyonu’nun Avru-
pa genelinde “Tecrite Yüz Bin Kere
Hayır” adıyla başlattığı kampanya ça-
lışmaları sürüyor. Dağıtılan bildiri-
lerde, yapılan eylemlerde devrimci
tutsakların sesi, direnişleri anlatılıyor. 

“Tecrite Yüz Bin Kere Hayır”
kampanyası çerçevesinde Hollan-
da’ nın Amsterdam ve Utrecht şehir-
lerinde 11-12 Şubat tarihlerinde Öz-
gürlük Komitesi tarafından yazıla-
malar yapıldı. 

Amsterdam'ın Türkiyeliler’in yo-
ğun olduğu mahallelerde, şehir mer-
kezinde ve metro duraklarında olmak
üzere 12 yere, Utrecht'in şehir mer-
kezinde, istasyon taraflarına ve yine
Türkiyeliler’in yoğun olduğu Kana-
leneiland bölgesinde 9 ayrı yerde
yazılama yapıldı.

Almanya hapishanelerinde, tecrit
altında tutulan devrimci tutsaklara
destek vermek ve ağır tecrit koşulla-
rına son vermek için Hamburg Ana-
dolu Federasyonu üyeleri 12 Şu-
bat’ta, Hamburg’un Harburg sem-
tindeki Lüneburger Caddesi’nde aç-
tıkları bilgilendirme standında “Tec-
rite yüzbinkere hayır” diyerek bildi-
ri dağıttı. Tecritin kaldırılması için
imza toplandı. 

Türkçe ve Hollandaca “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, ”Siyasi Tut-
saklara Özgürlük”, “Tecrit’e Hayır”,
“Tecrit’e Yüzbin Kere Hayır” slogan-
ları yazıldı.

11 Şubat’ta, Berlin Kruzberg
Cumapazarı önüne kurulan standda
imza toplanarak, Almanca-Türkçe
150 bildiri dağıtıldı. 

9  Şubat’ta  Fransa’nın başkenti Pa-
ris’te Bonne Nouvelle metrosu çıkışı-
na Fransızca “Tecrit= İşkencedir, Tec-
rite Hayır” pankartı asılarak tecrit iş-
kencesi teşhir edildi. 12 Şubat’ta LES
HALLES  Meydanı’nda açılan stand-
da Anadolu Federasyonu tutsaklarının
hapishane  koşulları anlatılarak tutsak-
larla dayanışma çağrısında bulunuldu.
Federasyon tutsaklarının  resimlerinin
bulunduğu bir de pankartın açıldığı ey-
lemde 1500 adet Fransızca bildiri da-
ğıtılarak imza toplandı. 

“Tecrite Yüzbin Kere Hayır! Dü-
şünceler Yasaklanamaz“ adlı kam-
panya dahilinde Avusturya Özgürlük
Komitesi 12 Şubat günü Viyana’da
imza ve bilgilendirme masası açtı.

Naschmarkt’ta açılan masaya Al-
manca “Almanya Türkiyeli devrim-
ci ve demokratlara cezalar veriyor, on-
ları tecrit altında tutuyor ve düşün-

celerini yasaklıyor“ yazılı bir pankart
asıldı. Kampanya dahilinde hazırla-
nan Almanca ve Türkçe bildiriler
dağıtıldı. Konuyla ilgilenen kişilerle
sohbet edildi, insanlardan imza atarak
destek olmaları istendi. 

Üzerlerinde Almanya’daki tut-
sakların resimleri ve Almanca “Tec-
rite Yüzbin Kere Hayır, Düşünceler
Yasaklanamaz“ yazılı yağmurluklar
giyen beş Özgürlük Komiteli 1.5
saat içerisinde yaklaşık 250 bildiri da-
ğıttıktan sonra eylemi bitirdiler.

Özgürlük Nöbeti 
72. Haftasında 

Almanya’nın Köln şehrinde, 12
Şubat’ta Dom Meydanı’nda "Siyasi
Tutsaklara Özgürlük" talebiyle yapı-
lan eylemde, Almanya’da tutuklu
bulunan  tutsakların resimlerinin ol-
duğu bir pankart açıldı.

72. haftada Almanya'da Tecritte tu-
tulan Faruk Ereren, Şadi Naci Özpo-
lat, Ünal Kaplan Düzyar, Cengiz
Oban, Nurhan Erdem isimli devrim-
ci tutsaklara özgürlük istendi. 

Av ru pa’da

Avrupa'nın Dörtbir Yanından
“Tecrite Yüzbin Kere Hayır”
Şiarı Yükseliyor

Hollanda Almanya Avusturya

52

Yürüyüş
20 Şubat
2011

Sayı : 256

YIKIMA KARŞI BARİKATLARDA MEYDANLARDA



Yürüyü
21 Mart

2010

Sayı : 212

Avrupa’nın kimi şehirlerinde bir
süredir, Almanya’daki tutsak dev-
rimcilere uygulanan tecrit politikası-
nı protesto için bir kampanya yürü-
tülüyor.

Bu kampanya çerçevesinde; Ams-
terdam’dan Hamburg’a, Viyana’dan
Paris’e, Berlin’den Londra’ya kadar
birçok şehirde halka tecrit gerçeği an-
latılıyor. Bildiriler dağıtılıp, stantlar
açılarak, imzalar toplanıyor, pan-
kartlar asılıyor.

Bu kampanya ile; Alman emper-
yalizminin tecrit politikası tartıştırı-
lıyor. Avrupa emperyalizminin de-
mokratik haklara düşmanlığı bir kez
daha gözler önüne seriliyor.

Diğer yandan  devrimci tutsaklar
sahiplenilerek, tecrit saldırısı karşı-
sında yalnız bırakılmayacakları gös-
teriliyor herkese. Ve tecrite karşı mü-
cadele çağrısı yapılıyor.

Sürdürülen kampanya, tecrite kar-
şı sürdürülen mücadelenin bir parça-
sıdır. Bir yanıyla kampanya, Avru-

pa’da demokrasi mücadelesinin nasıl
verilmesi gerektiği konusunda da ör-
nektir.

Bugün yürütülen kampanyanın
böylesine önemli bir yanı vardır. Da-
ğıtılan her bildiride, asılan her pankart
ve afişte tecrit gerçeğini anlatırken
aynı zamanda demokratik haklar için-
de mücadele ediyoruz.  

Avrupa emperyalizmi, demokratik
mücadele geleneğine sahip olmasına,
haklar ve özgürlükleri içeren yasala-

rın tarihsel beşiği olmasına rağmen,
bugün haklar ve özgürlükler müca-
delesini tamamen tasfiye etmeye  ça-
lışmaktadır.

Avrupa’da her emperyalist ülke
yeni baskı yasaları çıkararak, hakla-
rı gasbetmekte, “terörizm” dema-
gojisi yaparak, bunun arkasına giz-
lenerek haklara saldırmaktadır.

Avrupa emperyalizmi,  haklar ve
özgürlükler mücadelesini  hele ki
göçmen halklar veriyorsa, onu suç sa-
yan bir politika içindedir. Yasakçılık,
baskı, tutuklamalar göçmen halklara
karşı politikası olmuştur.

Demokratik hak ve özgürlükler
mücadelesinde “yaprak kımılda-
madığı” koşullarda mücadele etmek,
örnek olmak önemlidir. Bunun için
büyük bedeller ödemek ise işin bir di-
ğer yanıdır. Yeni gelenekler ancak be-
deller göze alınarak yaratılabilir.

Kampanyamızın önemi buradadır!
Bunun için kampanyamızı herkese an-
latmalıyız.

Avrupa’da da
demokratik
mücadelede

örnekler 
yaratacağız

AVRUPA’dakiBİZ

Almanya Düsseldorf Hapishanesi’
nde 4 yıldır tecrit koşullarında tutulan
ve mahkemesi Düsseldorf Yüksek
Eyalet Mahkemesi’nde 2 yıldır devam
eden devrimci tutsak Faruk Ereren’in
davasında sona geliniyor.

Ancak bu dava Almanya yargısı
açısından hukukun nasıl katledildiğini
gösteren bir aynadır.  Ağızlarını her
açtıklarında demokrasi ve hukuktan

dem vuran, başka
ülkelere hukuk der-
si veren Almanya
devleti ve yargısı,
Faruk Ereren da-
vasında iki yıldır
hiçbir somut delil
bulamamıştır. 

Defalarca Faruk
Ereren’e pazarlık

teklifinde bulunmuşlardır, Tür-
kiye faşizmine iade etmekle
tehdit etmiş ve şantaj yapmış-
lardır. Bunların hiçbirisine bo-
yun eğmeyen Faruk Ereren’e
ceza verip intikam almak iste-

mişler ve bu sefer de işkenceci Türk
polislerle kafa kafaya verip, onurunu,
namusunu satan ve bir işbirlikçi iti-
rafçı olan Semih Genç’e dikte ettir-
diklerini söyletmiş ve bunu Faruk Ere-
ren’e karşı kullanmışlardır. 

İşbirlikçi Semih Genç’in yalanla-
rını çürüten onlarca tanık ve belge
mahkeme heyeti tarafından red edil-
miş ve avukatların gösterdiği hiçbir ta-

nık dinlenmemiştir.  

Gerekçe ise ‘onlar örgüt eleman-
ları’dır. Mahkeme için doğrunun or-
taya çıkması önemli değildir, doğru-
yu ‘örgüt elemanları’ da söylese yine
de o doğru değildir, doğru olan iş-
kenceci polisin istediğini söyleyen iş-
birlikçinin YALANLARIDIR.  

Çünkü ceza verilmesi gereken
Türkiyeli bir devrimcidir. Gelinen
noktada mahkeme Faruk Ereren hak-
kındaki 129 b maddesini iptal edip, iş-
birlikçi Semih Genç’in YALANLA-
RI doğrultusunda eylem talimati ver-
mekten müebbetle yargılamakta. 10
Şubat’ta savcı, avukatların itirazları-
na rağmen Mütala okumaya başla-
mıştır. 22  Şubat’ta devam edecek olan
davada 2 Mart’ta da kararın açıklan-
ması bekleniyor.

Faruk Ereren Davası 
Almanya’nın Yargısının
Aynasıdır
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Çizgiyle

Ancak
geleceğe
umutla

bakanlar,
ona sahip

olurlar
Victor Hugo

pişmanlığa hakkı
olmayanlar

Söylediği yalanlarla Amerika’nın Irak işgali-
ne adeta gerekçe hazırlayan Iraklı Kimya Mü-
hendisi Rafid Ahmed Alwan, “Irak’ın biyolojik si-
lahlara sahip olduğunu” söylerken yalan söyledi-
ğini ancak, “Irak’a özgürlük getirmenin başka yolu
olmadığını” söylerek pişman olmadığını belirtmiş. 

Ve demiş ki: “Bana bir yalan söyleyerek Irak
rejimini devirme şansı verilmişti...”

Senin pişman olma hakkın yok zaten; dünya-
nın en alçak adamlarından biri olduğuna kuşku yok. 

Ülkesinin kapısını düşmana açan ve düşmanın
yüzbinlerce Iraklı’yı katlettiği bir ülkede, o kapı-
yı açanın pişmanlığa hakkı yoktur.

O bombalar 
bir gün patlayacak

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn,
şöyle diyor: 

“Gelecek on yılda 400 milyon genç in-
san küresel istihdam piyasasına dahil
olacak. Bu hükümetler için ürkütücü bir so-
run.”

Kahn, Mısır ve Tunus için de “ben de-
miştim” diyor.  

Dersin tabii. Zaten o işsizlik, açlık, yok-
sulluk sizin başınızın altından çıkıyor. 

Kahin Kahn, genç işsizliği de, “tıkla-
yan bir saatli bomba”ya benzetmiş. 

Sosyal patlamalar, saatli bombalar...
Burjuva ekonomistlerin dilinden düşmeyen
bu tanımlar, burjuvazinin nasıl hep bir ka-
bus içinde yaşadığı-
nı gösteriyor...

PİŞKİNLİK...
İçişleri Bakanı Beşir

Atalay gazetecilerin göz-
altına alınmasından son-
ra “Dünyanın basın öz-
gürlüğü açısından en de-
mokratik ülkesiyiz” bu-
yurmuş.

En demokratiğini bil-
miyoruz ama en pişkin
bakanı olduğunuz kesin.

KKOORRKKUU......
Korkunun kol gezdiği yerlerden biri de Ta-

yip Erdoğan ve çevresi.. 

Hem de nasıl bir kol gezme

Artık Tayyip ve şürekası gölgelerinden kor-
kuyorlar anlaşılan...

Geçen hafta, Erdoğan’ın Adapazarı’na ge-
lişinde yoğun güvenlik önlemi alınmış... 

Bu arada Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’de
Başbakan varken bir arıza olmasın diye, 3 ki-
şilik arıza ekibini Başbakan’ın geçeceği yerle-
re göndemiş... Ama korkunun derecesini bile-
mezlerdi onlar.. 

Özel Harekat polisleri şüphelendikleri 3 gö-
revliyi cadde ortasında yere yatırıp 15 dakika
boyunca sorgulamışlar.. 

Sokak ortasında aleni sorgu,  hem korkunun,
hem bu ülkedeki demokrasinin resmi olarak ka-
yıtlara geçti... 

değinmelerdeğinmelerye
ni
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