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Okmeydanı baskınlarında polis, niteliği belirsizyeni bir gaz kullandı

‘Gazın tam olarak ne olduğunu
bilmiyorum ama bu gazla birlikte
etimizin yandığını farkettik’
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65 yılda... 15 Genel Seçim...
88 Yılda... 60 Hükümet...

AKP’NİN GÖZALTI VE TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE
BOŞA ÇIKARACAĞIZ!

Bir Kez Daha Tekrar Ediyoruz:

Halk

Düşmanı

AKP

Bu operasyonlar,

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

AKP’nin emriyle yapıldı...

AKP iktidarı 2010 yılının başlarından itibaren Halk Cephesi’ne yönelik saldırılarını daha sistemli ve yoğun hale getirdi. Halk
Cephesi örgütlülüklerine zarar vermek için mahallelere
operasyonlar yaptı, onlarca dernek, ev, işyerine polis
tarafından baskınlar düzenlendi, basılan yerler talan
edildi.
Bu operasyonların bilançosu, AKP’nin demokratlığının(!) da bilançosudur.
15 Haziran 2010’da Ankara’da “terör örgütüne 4
ilde eşgüdümlü operasyon” diyerek saldırdı. Toplam 28
kişi gözaltına alındı. 17 kişi tutuklandı. Gözaltına alırken “yasa dışı örgüt operasyonu” demişlerdi. Gözaltına
alınanların çoğu TAYAD’lılardı ve içlerinde 60-65 yaşın
üzerinde insanlar vardı.
9 Mart 2010’da yoksul halkın oturduğu İstanbul Sarıgazi, AKP’nin polisi tarafından helikopterlerle gecenin
04.00’ünde işgal edilmiş, onlarca ev ve Sarıgazi Özgürlükler Derneği basılıp talan edilmiştir. Devam eden saldırılarla birlikte 37 kişi gözaltına alınmış, 10 kişi de tutuklanmıştır.
29 Ekim 2010 sabahında, İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derneği ve üyelerinin evlerine polis tarafından baskınlar düzenlendi. Derneğe giren polis, tüm eşyaları tahrip ederek camdan aşağı attı. Toplam 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi tutuklandı.
17 Aralık 2010’da saldırının hedefinde Nurtepe Haklar Derneği vardı. Derneğin etrafını, ana caddeyi 1000 polisle işgal eden katliamcılar, Nurtepe Haklar Derneği’nden ve Çayan Mahallesi’nden 12 kişiyi gözaltına aldılar, 7’si tutuklandı.
24 Aralık 2010’da Yürüyüş dergisinin teknik işlerinin
yapıldığı Ozan Yayıncılık’a baskın düzenlenerek, yayınevinden ve başka yerlerden 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi
tutuklandı.
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10 Mayıs 2011 sabahı
polisin yaptığı baskın sonrası
Gençlik Federasyonu

26 Ocak’ta İzmir polisi, Yamanlar Özgürlükler
Derneği, Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, İzmir Özgürlükler Derneği ve bazı evlere baskın düzenleyerek terör estirdi. Gerekçe yine “yasadışı
örgüt operasyonu” ydu (!). 7 kişiyi gözaltına aldılar. 5
kişi tutuklandı.
19 Şubat 2011, Gülsuyu’nda Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği’ne ve birçok kişinin evlerine yapılan baskınlarda Paşabahçe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Nevzat Özer de dahil olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı. 9 kişi tutuklandı.
İstabul Gazi Mahallesi'nde 9 Nisan 2011 sabahı saat
03:30'da Gazi Özgürlükler Derneği ve 16 ev basıldı. Helikopter ve özel harekat timleriyle yapılan baskında 23 kişi
gözaltına alındı. 14 kişi tutuklandı.
10 Mayıs 2011’de AKP’nin polisi Okmeydanı’nda
Gençlik Federasyonu, Haklar ve Özgürlükler Derneği ve
İdil Kültür Merkezi’ne saldırdı: 46 gözaltı... 9 tutuklama.
17 Mayıs 2011, Ankara'da Ev Baskınları: Sabah saat
07.00 civarında Ankara'da evlere yapılan baskınlarda 12
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar TAYAD'lı
Aileler ve Ankara Haklar Derneği üyeleridir.
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Yitirdiklerimiz
28 Mayıs - 3 Haziran
1960 Trabzon doğumlu. Devrimci hareketin
12 Eylül öncesindeki mücadelesi içinde yeraldı. 12 Eylül cuntasına karşı direnişi örgütlemeye çalışan kadrolardandı. Mahallelerde sorumluluklar üstlendi. Cunta hüküm sürerken,
İstanbul polisinin “onu öldüreceğiz” diye
Tahsin
gönderdiği haberlere meydan okuyarak, şehit
ELVAN
düştüğü tarihe kadar mücadalesini tereddütsüz sürdürdü. 1 Haziran 1982’de, İstanbul Maslak’ta girdiği
çatışmada şehit düştü.
12 Mart faşist
cuntasının ardından bir grup
THKO kadro ve
savaşçısı, AdıyaSinan
Kadir
Alparslan man bölgesindeki
CEMGİL
MANGA
ÖZDOĞAN Nurhak Dağları’na çıktılar. Amaçları buradan gerilla savaşını başlatıp geliştirmekti.
ABD’nin Kürecik Radar Üssü'ne karşı bir eylem düzenlemek istedikleri sırada 31 Mayıs 1971’de kuşatıldılar. Teslim olmadılar, çatıştılar. Çatışma sonunda Sinan Cemgil,
Kadir Manga ve Alparslan Özdoğan şehit düştüler.

“Şu son iki yıl içinde çok şey yazıldı 1950-60 kuşağı üstüne.
Yıkılmış bir kuşak mıdır? Böyle bir yargıya varmak insafsızlık
olur en azından, eğer bir kuşak bütünüyle bir şeyler verebilmişse biyolojik olarak tümü yok olsa da yıkılmış sayılmaz.”

Hüseyin Cevahir
1950 Dersim Mazgirt İlçesi Mohundu (Darıkent) Nahiyesi doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken,
devrimci mücadele içinde öne çıktı. TİP’e,
revizyonizme karşı yürütülen ideolojik mücadelenin ve devrimci bir alternatifin yaratılmasının önderlerinden biri oldu.
İktidar alternatifi olma hedefiyle yürütüleHüseyin
cek mücadele için 1970 Aralık ayında kurulan THKP-C’nin 11 kişilik Genel Komite
CEVAHİR
üyelerinden biriydi. Parti nerede kendisine
ihtiyaç duyduysa orada çalıştı. Bir dönem Karadeniz Bölgesi’nde, daha sonra Doğu-Güneydoğu’da sorumluluk üstlendi.
Şubat 1971’de Ankara’dan İstanbul’a geçerek silahlı mücadelenin hazırlıklarını yürüttüler. 17 Mayıs 1971'de İsrail'in
İstanbul Başkonsolosu Efrahim Elrom'un kaçırılması eylemine Ulaş Bardakçı ve Mahir Çayan'la birlikte katıldı. Elrom
eylemi sonrası 12 Mart faşist cuntasının baskı koşullarında
Mahir Çayan’la birlikte İstanbul Maltepe’de bir evde kuşatıldılar. “Teslim ol” çağrılarını reddederek direnişi seçtiler. 51
saatlik kuşatma altındaki direniş, 1 Haziran 1971’de Cevahir’in şehit düşmesi, Çayan’ın ağır yaralı olarak tutsak edilmesiyle sona erdi. Maltepe direnişi devrimci hareketin teslim
olmama geleneğinin ilklerinden biriydi.

Anıları Mirasımız
Hal ktan y ana s anatç ı l ı k
g e l e ne ğ i ni mi ras bı raktı l ar
Nazım Hikmet (3 Haziran 1963), Orhan Kemal (2 Haziran 1970), Ahmet Arif (2 Haziran 1991)...
Halkın gönlünde unutulmaz bir yere sahiptirler. Her üç sanatçı da, toplumsal sorumluluktan kaçmadıkları, gerçeği ve mücadeleyi sahiplendikleri için çeşitli zamanlarda "komünizm propagandası" yapmakla suçlanmış, bu "suç" nedeni ile baskılar
yaşamıştır. Ama her türlü baskıya, engele, işkence ve tutsaklıklara rağmen kalemlerini satmamışlardır sömürücülere,
halk düşmanlarına... Emekçi, yoksul halkımızın hizmetinde
olmuştur bilgileri, birikimleri. Halkı aydınlatmak için, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı mücadeleye çağırmak için kullanmışlardır kalemlerini... Ödedikleri bedel de bu onurlu tavrın, bu amacı taşımanın bedelidir.
*
"Yaşamak, sadece yaşamak / Yosun, solucan harcı" der Ahmet Arif. En yoksul, en horlanmış, en yiğit, en kavruk, en inatçı, en sevdalı halimiz vardır O’nun şiirlerinde. Okudukça soyulmuşluğumuz, sömürülmüşlüğümüz dile gelir, bir de hakkımıza düşkünlüğümüz...
"Ejderha olsa kar etmez" diye anlatır hasretin yoğunluğunu, Anadolu tarihinden süzülür bağımsızlık tutkusu.
Eserlerinde değişmesi, mutlak değişmesi gereken bir dü-

zeni anlatır Ahmet Arif.
"Yiğitlik, sen cehennem olsan da bile / Fedayı kabul etmektir / Cennet yapabilmek için seni / Yoksul ve namuslu
halka"
*
Orhan Kemal eserlerinde insandan toprağa, zulümden sömürüye gerçek olan ne varsa anlatır. Gerçeğin kendini var edeceği yer mücadeledir. Ve Orhan Kemal halka bunu anlatma sorumluluğunu duymuştur.
*
1961 yazı ortalarındaki Küba'nın resmiyle gülümseriz
biz de. Adeta bir öğüt gibi okuruz "Vatan Haini" olduğunu itiraf ettiği o dizeleri... Nazım'ın bağımsızlık çağrısı hala günceldir. Memed asker hala alınır satılır, hala halkların düşmanı aynıdır.
"İnsan insanı sömürmesin diye / Ve daha adil bir dünya için / Daha güzel bir memleket için..."
Halktan, memleketinden, mücadelesinden ümidi kesik
değildir. Bunun için ömrü tutsaklıkla geçmiş, çok sevdiği memleketinden uzakta hayatını kaybetmiştir. Ama kavgada şair olmakla, kavganın şairi olmakla ölümsüzleşmiştir.
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Haklı olan biziz!
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gereken biz değiliz!
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26 İzmir’de Dev-Genç’lilere ve
Grup Yorum’a sahnede saldırı

29 “Birgün’ün Yürüyüş ilanına
ambargosu ve Birgün’ün
demokratlığı!

hüzün değil, güç vermelidir

40 Devrimci Memur Hareketi:
Eğitim-Sen Genel Kurulu’nda
yaşananlar, nasıl bir sendikacılık
yapılmaması gerektiğini
gösteriyor

Parasız Eğitim İstedikleri İçin
Tutuklanan Gençlik Federasyonu Üyeleri
Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz
Serbest Bırakılsın

Tarih: 24 Mayıs 2011
Saat: 10:45
Yer: 10. Ağır Ceza Mahkemesi Beşiktaş İSTANBUL

MAHKEMEYE ÇAĞRI
Bin Operasyonun Sorumlusu
Mehmet Ağar Tutuklanmalıdır!
Tarih: 26 Mayıs 2011
Saat: 14:00
Yer: 11. Ağır Ceza Mahkemesi ANKARA

45 Gençlikten haberler
47 DYG’lilerin saldırılarına rağmen Canan Kulaksız Alternatif
Öğrenci Şenliği yapıldı

48 AKP, hapishaneleri sadece

yapıp boyun eğeceksin” diyorlar

50 Bugün katlediyorlar! Yarın için;
daha fazla katledeceğiz diyorlar!
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YIKIMLARA KARŞI
MÜCADELE KURULTAYI
Tarih: 28-29 Mayıs 2011
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi
Gülsuyu Mah. Nar Sok.
E-5 Yanyol üzeri
Maltepe İSTANBUL

Haklı olan biziz! Meşru olan biziz!
Değişmesi gereken biz değiliz!
H

alk Cephesi’ne neden saldırıyorlar? Saldırı, herhangi bir
şehrin polis şefinin düşünüp kararlaştırabileceğinin ötesinde ideolojik,
politik muhtevası olan bir saldırıdır.
İktidarın kararıdır. Ki AKP’nin saldırı
kararının arkasında da emperyalizmin
karar ve politikaları vardır.

S
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Yürüyüş
22 Mayıs
2011

ınıflar mücadelesinde, iktidar sahipleri açısından da, iktidar iddiasına sahip olanlar açısından da tesadüflere, kendiliğindenliklere fazla
yer yoktur. Amerikan emperyalizmi,
ortada emperyalist hedeflere yönelik
çok boyutlu askeri eylemler ve büyük askeri güçler yokken, DHKPC’yi, dünya çapında “en tehlikeli 5 örgüt” arasında sayıyorsa, kuşkusuz ki
bu nedensiz değildir ve bu nedenler
asıl olarak ideolojik-politik nedenlerdir.

E

mperyalistler ve işbirlikçileri,
Halk Cephesi’ne saldırıyorlar.
Çünkü tam bağımsızlık istemekten
vazçgeçmedik. Emperyalizmi kovmak hedefinden vazgeçmedik. Oligarşik iktidarı yıkmaktan ve devrimci halk iktidarını, proletarya diktatörlüğünü kurmaktan vazgeçmedik. Kovmak, yıkmak ve kurmak,
devrim sürecinin üç temel kavramıdır ve bu kavramların anlattığı eylemler, radikaldir, uzlaşmaları reddeden hedeflerdir.

B

ize değişmeyi dayatıyorlar. Bizi
yola getirmeyi “hakları” görüyorlar. Emperyalizme direnen tüm ülkeleri, tüm liderleri yola getirmeyi
hak görüyorlar. Hayır, haklı olan,
meşru olan, doğru yolda olan biziz...
Düşüncelerimizi savunmaya, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesine devam edeceğiz...

D

eğişmek, emperyalizmin övgüleriyle adeta “kutsal” bir şey haline getirildi. Değişmek iyi, değişmemek kötüydü. Değişimin içeriği
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bir kenara bırakıldı. Bu şartlanma öylesine yaygın hale getirildi ki solun
belli kesimlerinde de değişim otomatikman böyle algılanmaya başlandı. Solda da karşımıza, “siz de
hala kırk yıl önceki şeyleri söylüyorsunuz” diye çıkanlar oldu. Değişmemekte ısrar edişimizi tıpkı burjuvazi gibi olumsuzlayanlar oldu.

satış değeri Etiyopya'nın gayri safî
milli hasılasından dört kat fazla.
Yalnızca iki devin, General Motors ve
Ford'un satışları bütün siyah Afrika'nın toplam üretim değerini rahat
rahat aşıyor. Birleşmiş Milletler Gelişim Programı'na göre, on kişi, gezegenin en zengin on kişisi, elli ülkenin toplam üretim değerine eş bir
zenginliğe sahip ve 447 multimilyoeden değişelim?
ner, insanlığın yarısının yıllık gelirinden daha fazla servete sahip”.
ek bir neden söylesinler bize
(Tepetaklak, syf. 33-34, Eduardo
bunu dayatanlar?
Galeano)
ma değişmemek için, nedenleangi değişim? Nasıl ve neden
rimiz çoktur. Dünyanın halini
değişim?
özetleyen bir alıntı aktaracağız.
exico City’de yapılan bir istaDünya ekonomisi hiçbir zaman
tistiğe göre, “Yoksullar yüzde
bu kadar az demokratik ve dün80, zenginler yüzde 3, kalanlar orta
ya hiçbir zaman bu kadar adaletsiz
sınıf.”tır. Bu oranların dünyanın tüm
olmadı. 1960 yılında insanlığın en
ülkeleri için aşağı yukarı geçerli
zengin yüzde yirmisi en yoksul yüzoranlar olduğunu belirtebiliriz.
de yirminin otuz kat fazlasına sahipti.
eki böyle bir dünyada, devrimden
1990 yılında fark yetmiş kattı ve o
vazgeçmek ne demektir? Böyle
günden beri ara gitgide açılmaya debir değişim, bu adaletsizlik, bu eşitvam ediyor: 2000 yılında fark doksan
sizlik sürsün demekten başka bir ankat olacak.
lama gelir mi?
...) en zengin zenginler[le] ve soöyle bir dünyada, devrimi gerkaklarda, kırlarda görünen en
çekleştirebileceğimiz tek imyoksul yoksullar arasındaki uçukandan, silahlı mücadeleden vazrum çok daha derin.
geçmek; Afrika’daki ve ülkemizdefrika’daki hamile bir kadın, Av- ki yoksul hamile kadınlar, Avrurupa'dakinden yüz kat daha fazpa'dakinden yüz kat daha fazla
la ölüm riski taşıyor. ABD'de her yıl
ölüm riski taşımaya devam etsinev hayvanları için üretilen malların
ler, demek değil midir?
imileri sanır ki, zor olan değişmektir. Değişmemenin özel
Kimileri sanır ki,
bir güç ve çaba gerektirmediği düzor olan değişmektir.
şünülür. Ama söz konusu olan, sıDeğişmemenin özel bir güç ve nıflar mücadelesinde hangi saflarçaba gerektirmediği düşünülür. da ve nasıl yer aldığınızla ilgili bir
Ama söz konusu olan, sınıflar durumsa, bunların tersi geçerlidir.
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mücadelesinde hangi saflarda
ve nasıl yer aldığınızla ilgili
bir durumsa, bunların tersi
geçerlidir.

D

eğişmek kolay ve zahmetsiz,
değişmemek ise çok zor ve
zahmetlidir. Değişmek, çoğu kez
egemen sınıfların da desteği ve
teşvikini alır. Sizi övüp yere göğe

BAŞ EĞMEYECEK ‘YOLA GELMEYECEĞİZ’

sığdıramazlar. Değişmemek, yani,
devrim, halkın iktidarı, sosyalizm
demeye devam etmek; halk savaşından, silahlı mücadeleden, emperyalizmi kovmaktan söz etmeye
devam etmek ise zordur, tehlikelidir.
Emperyalizm, bunlarda ısrar edenlere
“dünyayı dar etmeye” ahdetmiştir.

D

eğişmemekte ısrar edenler, “terör örgütü listeleri”ne, “yasaklı örgüt listeleri”ne alınırlar. Kadroları, taraftarları, oligarşinin ve emperyalizmin mahkemelerinde en ağır
cezalarla cezalandırılmak istenir.
“Değişmemekte ısrar edenler”e yönelik operasyonlar bitmek bilmez.

A

ma bunlardan korkmuyoruz. Ne
yapacaklar? Yoksul gecekondu
mahallelerindeki tüm halk önderlerini, tüm militan gençliği F Tiplerine
mi dolduracaklar? Hapishaneleri yetmez bizi almaya. Mevcut hapishanelerinin sayısını iki katına çıkarsalar da yetmez. Üç katı, dört katı yetmez. Çünkü zulümleri boşunadır;
yüz binlerden milyonlara yürüyüşümüzü engelleyemeyecekler. Yine
yetmeyecek hapishaneler. Biz kuşatmaları bu baskılar altında yardık.
Biz, binleri onbinlere, onbinleri yüz
binlere bu baskı ve zulüm altında dönüştürdük.

B

izim yolumuz doğrudur. Bizim
yolumuz, yukarıda çok kısa bir
özeti verilen adaletsiz dünyaya adelet getirecek tek yoldur. Emperyalizme bağımlı ülkemizi bağımlılıktan,
halkımızı esaretten kurtaracak tek yoldur.

S

öz konusu olan kurtuluşun yolu
olunca, değişmeyi reddediyoruz.
Bundan tam 163 yıl önce yazılan Komünist Manifesto’nun izindeyiz. Ve
39 yıl önce kanla yazılan bir başka
manifestonun, Kızıldere’nin yolunda
yürüyoruz.

L

enin, Manifesto’nun yazılışından
65 yıl sonra, Manifesto için şöyle demişti: “sanki dün yazılmışcasına gerçek ve güncel”. Bu, Manifesto’nun gücüdür. Mahir Çayan da
bize, Bütün Yazılar’ıyla, Kızıldere
Manifestosu’yla, her gün yeniden
kanıtlanan devrimci bir çizgi bırak-

mıştır.

D

evrimci teorinin ve pratiğin tarihsel gelişimini yeterince dikkate almayanlar, Mahir Çayan gibi,
henüz 20’li yaşlarındaki gençlerin nasıl olup da böylesine sağlam ve kalıcı teoriler oluşturduklarını anlayamamışlardır. Mahir, Bütün Yazılar’ı
yazarken 25-26 yaşındaydı ama onun
asıl kaynağı kılavuzu olan Marksizm, 124 yaşındaydı. Biz böyle bir
tarihsel birikimin sahibiyiz. İddiamızın, kendimize ve ideolojimize
güvenimizin kaynağı budur. Bu güvenle milyonlar olacağız diyoruz.

B

u tarihsel birikim, bizi emperyalizmin tuzaklarından da koruyor aynı zamanda. Demokrasicilik
oyununun sınıflar mücadelesinde
bize sağladığı hak ve özgürlüklerden
yararlanırken, sistemin önümüze serdiği bataklıklardan uzak duruyoruz.
Parlamentarizmi reddeşimiz bunun en
somut ifadesidir.

H

erkes, “fikri hür, vicdanı hür!”
vatandaşlar olarak sandığa gidip
oyunu kullansın diyor sistemin sahipleri. Ancak öte yandan düşünceler yasaklanıyor, vicdanları bastırmak,
susturmak için terör estiriliyor. Hasta tutsaklara sahip çıkmanın bile,
suçhaline getirildiği bir ülkede hangi düşünce ve vicdan hürriyetinden
söz edilebilir? İşte son olarak Ankara’da gözaltına alınanlar, tutsak yakınlarına sahip çıkma “büyük
suçu”nu işledikleri için bu “terör
operasyonu”na maruz kaldılar.

E

mperyalizm gerçeği, kimsenin
emperyalizm hakkında boş hayaller kurmasına izin vermeyecek ka-

Bizim yolumuz
doğrudur. Bizim
yolumuz, yukarıda çok
kısa bir özeti verilen
adaletsiz dünyaya adelet
getirecek tek yoldur.
Emperyalizme bağımlı
ülkemizi bağımlılıktan,
halkımızı esaretten
kurtaracak tek yoldur.

dar katıdır. Aynı şey oligarşik diktatörlük için de geçerlidir. Emperyalizm
ve oligarşik diktatörlük üzerine kurulan “demokratikleşme” beklentileri,
yanlış tahliller, bizzat emperyalizmin
ve oligarşinin pratiğiyle bozuluyor.
“Demokratik emperyalizm” diyorlar,
bir bakıyorlar emperyalizm, tarihinin
en vahşi, en işgalci, en katliamcı, en
yalancı haliyle dünya halklarının
karşısında... Avrupa Birliği ve AKP
iktidarı için, Türkiye’yi demokratikleştirme yolunda nasıl önemli
adımlar attıklarına dair de çok teori
dinledik. Sonra en basitinden basın
özgürlüğünün, düşünce ve örgütlenme özgürlüğün olmadığı bir ülke
tablosu çıkmıştır herkesin karşısına.

B

iz işte bütün bu yanılgıların,
bütün bu yedeklenmelerin, bütün
bu düzen içileşmelerin dışında bir çizgiyi temsil ediyoruz. Bağımsızlığı,
adaleti, umudu temsil ediyoruz. Ve on
binler, bu umudun kızıl bayrağı altında toplandığı için, yüz binler bu
umudun açtığı “Tam Bağımsız Türkiye” çağrısı altında toplandığı için,
bizden korkuyor ve bize saldırıyorlar.

Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

H

er Halk Cepheli, nasıl büyük bir
gücün bir parçası olduğunu, nasıl büyük bir iddianın ve nasıl güçlü
bir umudun parçası olduğunu hiç
unutmamalı. Bunu unutmamak, o
iddiayı, umudu daha da güçlendirmek
demektir. Ve ülkemizin, halkımızın
ihtiyacı olan da budur. Seçimlerle ilgili çevrenizde yapılan konuşmalara
bakın; televizyon ekranlarına çeşitli
şehirlerden yansıyan konuşmalara
bakın. İnsanlar hiç küçümsenmeyecek oranda ülkemizin halinin farkındadır. Büyük bir çoğunluğun farkında olduğu bir şey daha var; o da
düzen partilerinin tutarsızlıkları, riyakarlıklarıdır. Ama bir kısmının
buna rağmen hala düzen partilerine
oy verecek olması, geçici bir durumdur; bu duruma son vermek
mümkündür; kitlelerin umutsuzluğunu umuda, çaresizliğini çareye çevirerek son verebiliriz bu duruma.
Halkın umudunu ve özlemlerini seçim sandıklarına gömülmekten kurtaracak tek bir güç vardır ve o, biziz!

ÇARE SEÇİM DEĞİL, DEVRİM
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ayda 100’ü Aşkın Tutuklama
AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
TAYAD’lı Aileler Tutuklamalara Karşı Kampanya Başlattı
Tutuklamalara Karşı, Üç Ay Sürecek Açlık Grevi Başlatıldı...

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON
 Mahallelerimizde polis
Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

terörü durmuyor! AKP
polisinin gözaltıları,
tutuklamaları sürüyor

 AKP’nin polis terörüne boyun eğmeyeceğiz!
DİRENECEĞİZ!

 AKP’nin polis terörünü DİRENİŞİMİZLE
boşa çıkaracağız!
Mahallelerimize, kurumlarımıza
yönelik saldırılar aylardır sürüyor.
Mahallelerimiz, derneklerimiz gecenin bir yarısında panzerlerle, zırhlı
araçlarla, helikopterlerle, özel timlerle
basılıyor. Mahallelerimizde tam bir terör estiriliyor. En küçük bir protesto
eyleminde mahallelerimiz gaz bombalarıyla gaza boğuluyor.
Saldırılarınız, ablukalarınız, gözaltılarınız, tutuklamalarınız bizi yıldıramaz. Terörünüze boyun eğmeyeceğiz. Mahallelerimizi pislik yuvasına dönüştürmenize izin vermeyeceğiz.
AKP’nin faşist polisi son altı ay
içinde mahalle baskınlarından, dernek
baskınlarından yüzlerce kişiyi gö-
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zaltına aldı. 100’ün üzerinde devrimci
tutuklandı. Aylardır süren bir gözaltı ve tutuklama terörü var. Tutuklama
terörünü direnişimizle boşa çıkartacağız.
Saldırılarınız bize sökmeyecek!
Saldırılarınızı direniş çadırlarımızla
karşılayacağız. 10 Mayıs’ta Okmeydanı baskınında olduğu gibi gerekirse işkence merkezinizin önünde çadır
kuracağız.

TAYAD’lı Aileler
AKP’nin tutuklama
terörünü boşa çıkarmak
için kampanya başlattı
Nurtepe’de, Okmeydanı’nda baskınlara karşı kurulan çadırlar, tutuklamalara karşı kampananın mevzileri olarak açılıyor...
TAYAD’lılar 17 Mayıs’da Çayan
Mahallesi’nde yaptıkları basın açıklamasıyla kampanyayı halka açıkladı. TAYAD’lılar kampanya kapsamında açtığı direniş çadırlarında ÜÇ
AYLIK AÇLIK GREVİNE başladığını duyurdu.
Çayan Mahallesi’nde 17 Mayıs
günü TAYAD’ın basın açıklamasından önce bir grup Halk Cepheli yürüyüş yaparak eyleme çağrı yaptı.
Hüseyin Aksoy Parkı’nda bir ara-

ya gelen TAYAD’lılar, saat 14.00 de
Dilan Kafe önüne doğru yürüyüşe
geçtiler. “Keyfi Tutuklama Zulmüne Son TAYAD’lı Aileler” pankartıyla yürüyerek “Çayan Faşizme
Mezar Olacak”, “Tecrite Son”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”sloganlarını atarak Dilan
Kafe önüne geldiler.
TAYAD’lı Aileler’den Nagehan
Kurt burada bir açıklama yaptı ve
açıklamada şöyle dedi; “Son altı
ayda yüzden fazla insanımız tutuklandı. Tutuklananlar; mahallelerinde yozlaşmaya, çeteleşmeye karşı mücadele eden, tecrite karşı mücadele eden insanlardı… Nurtepe’de, Gülsuyu’nda, 1 Mayıs Mahallesi’nde, Sarıgazi’de , Okmeydanı’nda yüzlerce ev basıldı. Onlarca
insanımız gözaltına alındı ve tutuklandı… Biz susmayacağız. Bu saldırlar bizi susturma, mücadelemizi
engelleme çabasıdır… Her yerde
TAYAD’lıların sesini duyacaksınız… Bunun için 3 ay sürecek açlık
grevine başlıyoruz. Bugün itibariyle Çayan’daki Hüseyin Aksoy Parkı’nda başlatacağımız açlık grevi
ile bir kez daha ilan ediyoruz ki,
SALDIRILARINIZ AMACINA
ULAŞMAYACAK!.”

BAŞ EĞMEYECEK ‘YOLA GELMEYECEĞİZ’

1 MAYIS MAHALLESİNDEKİ
OPERASYONDAN ALINANLAR

KALSEN, Zahide DALDA, Meliha AKTAŞ,
Tayfun TAŞ

Selman TÖKÜ, Hüseyin TEPE, Soner
İLKER, Fırat GELEŞ,
Taha Yasin SAKARYA, Hasan KARAKUŞ,
Efdal BAYRAM, Deniz KABAK, Kaan
NAKAY, Erdal BAYRAM, Umut
DAŞDEMİR, Selçuk ŞAHİNOĞLU,

GAZİ MAHALLESİ OPERASYONU

GÜLSUYU MAHALLESİ
OPERASYONUNDA ALINANLAR

OKMEYDANI – NURTEPEALİBEYKÖY

Nadir ÇINAR, Musa KESKİN, Ulaş
ALKAN, Hüseyin ÖRDEK, İsmail BİLGİLİ,
Özlem YILMAZ, Ali Asker DURGUN,
Mehmet YÜCETEPE, Ali Ekber DURGUN,
Ali KARTAL, Yoldaş AYDOĞAN, Devrim
TURAN, Emre TİMUÇİN, Özgür
ERDOĞAN, Bayram GÜLEÇ

Hasan GÜRBEY, Mirkan HALİSDEMİR,
Nevzat ÖZER, Cem ÖZCAN, Gökhan
AKTAŞ, Mesut YAVUZ, Emrah ÇALÇALI,
Güven DEMİRCİ

OKMEYDANI OPERASYONU

KOCAELİ OPERASYONUNDAN
ALINANLAR

Serdar AYDEMİR, Özgün YİĞİTTAŞ, Metin
DİLSİZ, Şafak ZALOĞLU
TUTUKLAMA TARİHLERİ: 02.05.2011

Güven USTA, Erzad ÇİFTÇİ, Elif Sultan

Berker YENİCİ, Serkan SÜLÜ, Sabri
ÇELİK, Cemil VARICI, Kemal AVCI, Erdal
ÖĞÜT, Elif KAYA

Mete DİŞ, Baran Furkan GÜL , Tolga
BÜLBÜL, Ceyhun BAY, Aygün KUMRU,
Baran Kuzey YILDIRIM, Cengiz KARAKAŞ,
Cihan ILGIN, Emin ASLAN, Engin ATEŞ,
Muharrem TUNÇ, Zeki BİTER, Ulaş PEKTAŞ, Erdoğan AKİŞLİ, Hasan ASLAN,
Nurhan YILMAZ

Fırat Selçuk TAŞKARA, Sergen SOLAK,
Şahin AKGÜL

SON OKMEYDANI OPERASYONU

SON NURTEPE OPERASYONU

Bahar KURT, Hakan KARABEY, Emrah
DOĞAN, Hasan KAYA, Yasemin ŞEN,
Mustafa Alper ÇELİK, Harran AYDIN, Dilek
ASLAN, Hazal KAYA

BİZ DOĞURDUK, TECRİTE EZDİRMEYECEĞİZ
Okmeydanı’nda yapılan
baskını direnişimizle boşa
çıkardık
AKP’nin polisi gece yarısı baskınlarıyla, helikopterlerle, zırhlı araçlarla özel tim ve yüzlerce polisle, gözaltı ve tutuklamalarla halkı korkutmayı ve sindirmeyi amaçlıyordu.
Ancak her baskında Halk Cepheliler’in direnişleriyle karşılaştılar.
Okmeydanı’nda polis saldırısı henüz sürerken mahalle halkı Halk Cephelilerle birlikte saldırıları protesto
etti. Okmeydanı’ndan polisleri kovdu.
Okmeydanı ve Nurtepe’de direniş çadırları da bu amaçla kurulmuştu. O çadırlar şimdi gözaltı ve tutuklama törörüne karşı başlatılan kampanyanın
mevzileri oldular. Mahalle halkından

genci yaşlısı çadıra uğrayarak desteklerini sunuyorlar. Bahçelievler’den, Bağcılar’dan, Armutlu’dan
ziyarete gelenler oluyor.

AKP’nin saldırı ve
gözaltı terörü sürüyor
16 Mayıs’ta Nurtepe-Çayan Mahallesi’nde Terörle Mücadele polislerinin terörü devam etti. Bu sefer polisler, Habip Acındırma ve Ogün
Öztürk’ü gözaltına almak istedi.
Ancak bunu gören Halk Cepheliler
polislere müdahale ederek arkadaşlarını savundu. Bunun üzerine Halk
Cepheliler ile polisler arasında çatışma çıktı. Habip Acındırma polislerin
elinden alınırken Ogün Öztürk gözaltına alındı.

Tutuklu yakınları!
Nurtepe’de Çayan Mahallesi’nde
açılan bu çadırlar, yakınlarınıza sahip
çıkacağınız yerlerdir.
Mahallelerimizden genç yaşlı insanlarımızı alıp götürüyor işkenceciler. Tutuklayıp F Tiplerinde tecrit
ediyorlar.
Tecriti kırmanın yolu, onların seslerini duyurmaktır. Tecriti kırmanın
yolu onların tutuklanmalarındaki haksızlığı, gayri meşruluğu anlatmaktır.

Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

Tutuklananlar, yoksul mahallelerimizden ya akrabamız ya komşumuzdur. Tanımasak da onlar bizim çocuklarımızdır. Onları tecritte ezdirmemek için, TAYAD’lıların
kampanyasına destek verelim.

Okmeydanı baskınında tutuklananlara sahip çıkılıyor
Okmeydanı’nda 14 Mayıs günü Mahmut Şevketpaşa ve Piyalepaşa Mahalleleri’nde
tutuklananlar HALK CEPHESİ tarafından yapılan duvar yazılamalarıyla sahiplenildi. Duvarlara “Yasemin Şen Serbest Bırakılsın, Hasan Kaya Serbest Bırakılsın, Sergen Solak
Serbest Bırakılsın, Servet Yıkılkan Serbest Bırakılsın” gibi yazılamalar yapıldı.

ÇARE SEÇİM DEĞİL, DEVRİM
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Röportaj
Tutuklama terörüne karşı açlık grevi yapan TAYAD’lılar ile röportaj

Adalet mülkü olanlar için var,
Bizim için adalet sosyalizmde olacaktır

Sezai Demirtaş

17 Mayıs’ta Çayan Mahallesi’nde
AKP’nin tutuklama
terörüne karşı çadır
kurup açlık grevine
başlayan TAYAD’lılar ile yaptığımız röportajda sorduğumuz
sorulara TAYAD’lıların cevapları

Sezai Demirtaş
(TAYAD’lı)
Demirtaş: Ülkemizde varolan F
Tipi hapishanelerdeki tecriti kırmak,
tecritin kaldırılmasını sağlamak.
Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

Demirtaş: Sistem, AKP hükümeti ya da hükümetler devrimci mücadelenin yükseldiği dönemlerde bu tür
saldırıları sürekli yapıyordu. Bu yıllardır varolan bir gerçektir. Bunu hem
12 Eylüller’de hem de 12 Eylül sonrasında yaşadık. Eğer ki mahallelerde
bir örgütlülük varsa, insanlar bir şeyleri paylaşıyorsa devlet bunun karşısında bu örgütlülüğü dağıtıyor ve paylaşımın önünü kesmek için saldırıyor.
Yani insanları sindirmek, psikolojik
baskı uygulamak.
Demirtaş: Açlık grevini üç ay
sürdüreceğiz. Üçer kişi üçer gün dönüşümlü olacak. Halktan insanlar da
katılacaklardır. Bu açlık grevinin dışında çeşitli eylemliliklerimiz olacaktır. Şimdiden somut bir şeyler
söyleyemem ama tecrit kalkana kadar eylemlerimiz devam edecek.
Demirtaş: Adaletin kimler için
olduğu malum bu sistemde. Bizim
için adalet insanlar arası eşitliktir. Şu
an yaşadığımız sistemde bu imkansız
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bir şeydir. Adalet ancak sosyalizm ile
mümkündür.
F Tipi Hapishanelerde tecritin neden olduğu yüzlerce hasta tutsak var.
Ve bunların hapishane koşullarında tedavisi de mümkün değil. Ama buna
rağmen hasta tutsaklar tahliye edilmiyor. Tedavisinin dışarıda yapılma-

 Kampanyanın amacı
nedir?
 Son 5 - 6 ayda 100'ü
aşkın kişi tutuklandı.
Bu kadar kısa sürede bu
kadar çok kişinin
tutuklanmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
 Açlık grevini ne kadar
sürdüreceksiniz.
Başka ne yapmayı
düşünüyorsunuz?
 Adalet sizler için ne
demek?

sını engelliyorlar ve hapishanede ölmesini istiyorlar. İşte sistemin adalet
anlayışı bu.
Tabi ki bizim anlayışımızdaki
adalet böyle değildir.

Nilay
Keten
(Gençlik
Federasyonu)
Keten:
Türkiye’deki F Tipi haNilay Keten
pishanelerdeki tecritin
kaldırılması ve son 5-6 ayda tutukla-

nanların serbest bırakılması.
Keten: Baskınların sebebi yaptığımız 150 binlik “Bağımsız Türkiye”
Konseri, 1 Mayıs’ta Halk Cephesi saflarında 30 bin kişinin kızıl bayraklarla
yürümesidir...AKP iktidarı bunu hazmedememiş bu yüzden de saldırmış
ve toplamda 100 kişi tutuklanmıştır.
Bizler de bizi yıldıramayacaklarını, ıslah olmayacağımızı, yola gelmeyeceğimizi söylüyoruz onlara. Devam edeceğiz. Konserlerimiz devam
edecek, 1 Mayıslar’da binler, milyonlar olacağız.
Keten: Üç ay sürecek. Ben burada üç gün duracağım. Dönüşümlü olacak. Benim yerime arkadaşlarım devam edecek. Bu, açlık grevi ile sınırlı
kalmayacaktır. Şu şu olacak diyemem
ama tutuklananları sahiplenmeye
devam edeceğiz.
Keten: Şöyle, hani derler ya ‘Adalet Mülkün Temelidir’ diye. Bu sistemde gerçekten böyledir. Adalet mülkü olanlar için var. Bizim değildir. Bizim için adalet yoktur. Sosyalizmi
kuracağız diyoruz. Çünkü bizim için
adalet sosyalizmde olacaktır.

BAŞ EĞMEYECEK ‘YOLA GELMEYECEĞİZ’

Okmeydanı’nda AKP ve
Halk Cephesi Karşı Karşıyaydı
herbiri elimizden kaçıp gitsin, herbiri
İktidarıberi yoksul gecekondu mahallelerini
nın 9. yılına gihelikopterlerle basıp terör estiriyor.
kaybolsun istiyorlar.
ren AKP meydanlarBugüne kadar, yüzlerce vatansever,
O nedenle tüm yoksul mahalleleda halka yalan söylemeye devam
yoksul halk gözaltına alınıp tutukrin sokaklarını bırakmıyor AKP. Poediyor. Tayyip Erdoğan’ın konuşlandı.
lislerini, muhbirlerini seferber ediyor.
malarını dinleyen biri, AKP’nin
Yozlaşmayı, alkolik olmayı, uyuştuDergimiz Yürüyüş basıldı, çalı“halkçılığı karşısında” şaşıracaktır.
rucu kullanmayı özendiriyor.
şanlarımız tutuklandı. En son Gençlik Federasyonu, İdil Kültür MerkeMeydanlarda anlatılanlara inanaBir yandan saldırıp gözaltına alızi, Okmeydanı Haklar ve Özgürlükcak olursak, AKP ülkemizde olmayan
yor bir yandan da tutuklatıyor AKP.
ler Derneği basıldı. 46 kişi işkence“demokrasiyi tesis eden” bir partiPeşpeşe davalar açtırıyor. Polisini
lerle gözaltına alındı... AKP’nin poldir. AKP’nin iktidarına kadar tartıseferber ederek, düzmece belgelerle
isleri basılan tüm kurumlarda direşılamayan konular, AKP’nin iktidayeni saldırıların, yeni operasyonların
nişle karşılaştı. AKP’nin terörüne, hurı ile değişmiş, tartışılmayan, konuönünü açıyor.
kuksuzluğuna aynı anda cevap verildi.
şulmayan şey kalmamıştır!
AKP “yargı bağımsızdır” diyeHukuksuzluğu teşhir edildi
Onların iktidarına kadar yaşam
rek, düzenbazca hesaplar yapıyor. SalAKP’nin... Saldırılarının hiçbirini
dırıp gözaltına aldıkları devrimcileYASAKLAR ile örülüdür. Hemen her
sineye çekmeyeceğiz. Nitekim salrin bir kısmını tutmaya devam edikonunun konuşulması YASAKTIR
dırdıkları hemen her yerde kendileyorlar.
ama onlar yeni yasalar çıkararak bu
rini direniş bekliyordu. Direnişleri kırengellerin aşılmasını sağlamışlardır.
Tutuklatıyor... Tutuklanan devmayı başaramadılar.
Onların yalanlarına kalırsa “demokrimcilerin isimleri şunlardır:
rasiyi onlar getirmiş”, onlar tüm
Hakan Karabey, Emrah Doözgürlüklerin önünü açmıştır.
AKP Okmeydanı’ndaydı!
ğan, Hazal Kaya, Mustafa Alper
Tüm bunlar AKP’nin ısrarla halÇelik, Hasan Kaya, Harran Aydın,
10 Mayıs gecesi AKP, İstanbul
ka söyledikleri yalanlardır. GerçekOkmeydanı’ndaydı. İdil Kültür MerDilek Arslan, Yasemin Şen, Bahar
te ise halka yönelik saldırıların önükezi’ne, Okmeydanı Haklar ve ÖzKurt
nü açmışlardır. Demokratik haklarıgürlükler Derneği’ne, Gençlik FeYetmiyor bu sonuç! Oligarşinin
nı kullandı diye aylarca saldıya uğderasyonu’na saldıran AKP’nin kenhaftalık adli kontrollerine tabii turayanlar, linç saldırıları ile karşı kardisiydi.
tuyor, gözaltına alınmış devrimcileşıya kalanlar unutulmuş değildir.
Meydanlarda söylediklerinin akrin bir kısmını. Buna göre;
Aylardır sürdürülen tutuklama
sine
AKP özgürlüklerden yana deİhsan Bulut, Eda Arı, Haydar
ğildir.
Tersine özgürlüklerin düşmafuryası ile de devrimciler, yurtseAy, Özcan Aslan, Gizem Kaya adli
nıdır. Özgürlükleri, demokratik hakverler, demokratlar gözaltına alınıp tukontrole tabi tutulacak.
ların olabileceği bir anayasayı halka
tuklanmaktadır.
AKP en küçük muhalefete bile
lüks olarak görenlerin soyundan
AKP terörle, komplolarla, gözaladeta diz çöktürmek istiyor. Bu amaçgelmekte, onların izinde yürümektetılarla, tutuklamalarla, halkın her kela devrimcilere saldırıyor. Aylardan
dir.
simine saldırıyor, sindirmeye,
Özgürlüklerin, hakların düşsusturmaya çalışıyor. Yağma ve
16
Mayıs,
Şişli
Adliyesi
önü
manı
olan AKP’liler, 10 Mayıs
talan düzeninin önünde hiçbir engecesi Okmeydanı sokaklarıngel kalmasın istiyor.
daydı. Polis zoru, devlet terörü
ile halkı ve devrimcileri susturHukuksuzluk ve saldırı,
maya çalışıyor AKP iktidarı.
tutuklamalarla sürdü
Özgürlüklerin ve devrimciOkmeydanı sokaklarını istilerin düşmanı oldukları için, kayorlar ki uyuşturucu satıcıları, aldın, çocuk, yaşlı, genç ayrımı
kolikler, uyuşturucu bağımlıları,
yapmadan saldırıyor, katledifahişeler, hırsızlar doldursun.
yor, sakat bırakıyor, en küçük
Bizlere ve kültürümüze yabanşeylerden dolayı tutuklatıyor.
AKP, Okmeydanı’nı polislecı bir gençlik çıksın ortaya. Ve

ÇARE SEÇİM DEĞİL, DEVRİM

Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

9

Bir gece
yarısı
rimizi bir fuhuş ve uyuşturucu merbasılan
kezi haline getirme hesapları diğer
yandan mahalleleri, evleri yıkarak
yerlerden
haritadan silme hesapları sürüyor.
birisiydi
Bu planları, bu saldırıları boşa çıkarıyor direniş. AKP’nin bu hesapGençlik
larını bozuyor Halk Cephesi. AKP
Federasyonu. nerede böyle hesaplarla yoksul halkı ezmek istediyse orada yenildi.
Dev-Genç’liOkmeydanı’nda saldıran AKP
ler saldırıdan karşısında kurulan barikatlarla direnildi. Oligarşinin saldırısı böyle
hemen
boşa çıkarıldı.
sonra
Halk Cepheliler’den
pankart
Şişli’ de suç duyurusu
larını asmış,
16 Mayıs’ta Şişli Adliyesi önünde
toplanan
Halk Cepheliler “BasAKP’nin
kılar, Gözaltılar Bizi Yıldıramaz
polisine
Komploları Boşa Çıkaracağız”
pankartı açarak bir eylem yaptılar.
meydan
Baskında gözaltına alınan Grup
okuyorlardı. Yorum üyesi Ali Aracı, Okmeydanı
Sayı: 269
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rine işgal ettirip, saldırı emri verdiğinde ne yaptığını iyi biliyordu.
O nedenle işkencecilerinin arkasını sıvazlayarak, devrimcilere saldırttı. “Aranan tek bir kişinin” saldırıp yağmaladıkları, dernek ve kurumlarda olmadığını bilmelerine karşın, ısrarla “arananlar var, onları
arıyoruz” demeye devam ettiler.
Aslında bu sadece derneklere,
kurumlarımıza yapılan saldırının bahanesiydi. Gerçekte onların söyledikleri gibi “arananlar yoktu”. Kaldı ki, olsa bile bu bir gece yarısı balyozlar ve koçbaşları ile dernek kapılarının kırılmasını gerektirmezdi.
Olsa bile bu, onlarca devrimciyi
yerlerde sürükleyerek, ağızlarını her
açışta olmadık küfürleri aşağılık bir
biçimde sıralayarak her istediklerini
yapacakları anlamına gelmez.
Okmeydanı’nda AKP vardı.
AKP’nin olduğu her yerde olduğu
gibi o gece de işkence vardı. Kırılan
kapılar, yıkılan duvarlar, kırılan merdivenler, oyulan duvarlar vardı.
AKP’nin olduğu yerde, hukuk
yoktu. Adalet yoktu. Yasa yoktu. O
gece bunların hiçbiri yoktu. Bunlar

yerine faşizmin zorbalığı, küstahlığı
vardı.
Okmeydanı’nda zorbalık vardı.
Ahlaksızlık vardı. Hiçbir değeri olmayanların halkın değerlerini nasıl
çiğnediklerinin örnekleri vardı.
Okmeydanı’nda AKP vardı o
gece. Sindirmek, susturmak, korkuyu egemen kılmak için sokakları işgal ettirmişlerdi. Başını camdan çıkaranın ilk karşılacağı, göreceği tablo bu olmalıydı.

Okmeydanı’nda Halk
Cephesi ve direniş vardı
Zalimlerin, ahlaksızların, sapıkların, halk düşmanlarının karşısında
Halk Cephesi ve Halk Cepheliler
vardı. Atılan gaz bombalarına , işkencelere, sıkılan gazlara karşın mahallelerini büyük bir inanç ve cüretle savundular.
AKP, polisini nereye saldırttıysa, orada Halk Cephesi ve Cepheliler’in direnişleri vardı. Zulmün saldırıları karşısında eğilmeyen Cephe’nin iradesi vardı.
AKP’nin bir yandan, mahallele-

Haklar ve Özgürlükler Derneği’nde
bulunan ve tekerlekli sandalyede olan
İrfan YILMAZ’ın tekme tokat dövülüp
yere yatırılarak arkadan kelepçelendiğini, aynı işkenceye polis kurşunuyla
sakat kalan Ferhat Gerçek’in de maruz kaldığını, anlattı.
Ardından Avukat Ebru Timtik
konuştu. Ebru Timtik “polislerin tam
üç gün yani tam yetmiş iki saatlik bir
arama kararının olduğunu ifade ederek; “bu ülkede arama kararı boyunca polis tüm ahlaksızlıkları yapabilir mesela istediği yeri basabilir
ardından akvaryumlara işeyebilir,
o kadar gaz bombası atıp kuşlarıda öldürebilir. Polislere bu cesareti
veren bu arama kararlarını çıkartan
mahkemelerdir.” dedi.
Baskında gözaltına alınıp işkence gören bir grup vatansever suç
duyurusunda bulunmak için avukatlarıyla birlikte Şişli Adliyesine giderek, suç duyurusunda bulundular.
AKP işte bu iradeyi, bu kararlılığı yenemedi. Okmeydanı’nda karşı
karşıya gelen iki iradenin çatışması
devam etse de kazanan halk ve devrimciler olacaktır.
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Okmeydanı Direnişi’nden

Suçlara bakın!
AKP’nin ‘ileri demokrasi’sine bakın!

Okmeydanı’ndaki devrimci-demokratik kurumlara pervasızca saldıran İstanbul
polisinin asıl rahatsızlığının ne olduğu anlaşıldı. Birinci rahatsızlığı,
bir mahallede, halkın içine sinsice
giren bir işkenceci polisin silahının
alınması... İkincisi, 1 Mayıs’ta arama bariyerlerinin yıkılması imiş.
Peki silahının alındığı belirtilen o
polis nerede ne yapıyordu, açıklayın!
Faşizmin terörüne karşı halkın
kendisini savunması meşrudur.
Derneklerdeki en sıradan toplantıları bile sinsice izleyecek, kameralara
kaydedecek, insanları fişleyeceksiniz
ama halk, demokratik haklarını arayanlar, kuzu kuzu sessiz kalacak,
öyle mi? Hayır, öyle olmayacak!
Siz her şeyi yapacaksınız, halk
yapınca “BÜYÜK SUÇ” olacak...
Hayır, öyle olmayacak!
AKP’nin faşist polisi halka karşı
her türlü terörü estiriyor. İstediği zaman silahını çekip halka kurşun sıkıyor. Mahallelerimizi basıp her türlü terörü estiriyor. Derneklerimizi basıp kapıları, duvarları kırıp yıkıyor. Keyfi bir
şekilde istediği zaman istediği yerde
ahlaksızca aramalar dayatıyor. Polisin direktifiyle gerçekleşen gerekçesiz gözaltılar, gerekçesiz tutuklamalar adeta normal hale dönüşmüştür.
Polisin halka karşı her türlü terörü,
keyfiliği meşru görülürken bunlara
karşı direnmek suç sayılmaktadır.
Halkın, polisin keyfi uygulamalarına, dayatmalarına boyun eğmemesi
hakkıdır ve onurlu bir yaşam için de
görevidir. Polis, 1 Mayıs’a ve aslında hayatın her alanında “otoritesini”
Cepheliler’e kabul ettirememenin intikamını alıyor. Kuşkusuz, bu saldırılar, İstanbul polisinin boyunu aşar;
asıl saldırı kararı AKP’nindir; AKP,
polisinin “otoritesini” temin için sal-

dırı kararları vermektedir.
Ama boşuna, Cepheliler’i karşınızda hiçbir zaman “akıllı solcu” olarak bulamayacaksınız.
Demokrasinin yarımı, çeyreği olmaz. AKP’nin polisi, demokratik
kurumları gecenin bir yarısı ağır silahlarla donatılmış özel harekat timleriyle basıyor. Niye?
Aralarında Grup Yorum’un üç
elemanın da olduğu 46 kişinin suçu
IMF’yi protesto etmekti...
Faşizm, hukukuna yeni suçlar ekliyor ve demokrasicilik oyunu faşizm
altında sürüyor.

operasyonlar gerçekleştiriyor iktidar.
Bakın bu operasyonların gerekçelerine:
- Mahir Çayan’ın mezarı başında
anma yapmak,
- Hasta tutsakların tedavi edilmeleri için eylem yapmak,
-AKP il binasına siyah çelenk
koymak,
- Hasta tutsaklar için bildiri dağıtmak,
- Newroz’a katılmak,
- Karikatür sergisi açmak,
- Şehit resimlerini taşımak,
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- TAYAD’lılara sahip çıkmak.

Yeni suçlar: Geçen yıl Ankara’da, İstanbul’da, Samsun’da gerçekleştirilen baskınlarda polis önce ortaya bir “senaryo” atmış, sonra onlarca
kişiyi bu senaryoyla ilintilendirerek
onları da gözaltına almış ve bir kısmını tutuklamıştı.
Ülkemizin hapishanelerine bakın;
birçok emekçi, yoksul gecekondulu,
hak, özgürlük dediği için tutukludur.
Hatırlanacaktır; AKP iktidarının
ilk yıllarında bir “ideolojik halay çekme” meselesi vardı.
Bugün bu bir istisna olmaktan çıkıp kural haline gelmiştir.
AKP’nin yönetim kuralları faşizmin yönetim biçimidir.
Geçen yılın Haziranı’nda, TAYAD’lı Aileler’den ve Gençlik Federasyonu’ndan 15 kişinin tutuklanmasından başlayarak birbirine benzer

Suçlara bakın!
Bunları suç haline getirmiş bir düzende demokrasiden, demokratikleşmeden söz edilebilir mi?

12 Eylül gibi: Baskını yaşayan emekçilerden biri, “tıpkı 12 Eylül gibi!” diyordu.
Polis, Anıl Çelik adlı genç bir çocuğu itirafçı yapıyor, ona istediği
isimleri dikte ettirerek bir ifade hazırlıyor; sonra adı o ifade de geçen
herkes aranır duruma düşürülüyor.
Düşünün bu genç çocuk tam 311
kişi üzerine ifade vermişti...
Benzer bir örnek 1 Nisan operasyonu döneminde Erdoğan Kaldi için
geçerliydi... Bu operasyonun da bir
Erdoğan Kaldi’si çıkar!
AKP’nin demokrasisinde SUÇ
da boldur, Kaldiler de...
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Baskınlar Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz

Tutuklananlar Serbest Bırakılsın
Adana: Halk Cepheliler 14 Mayıs
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günü İnönü Parkı’nda toplanarak İstanbul Okmeydanı’nda yapılan baskınları ve tutuklamaları protesto etiler.
Eylemde “Baskınlar Bizi Yıldıramaz Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”
imzalı pankart açılarak tutuklamalar
protesto edildi. Eylemde açıklamayı
okuyan Halk Cepheliler tutuklanan
9 kişinin keyfi şekilde tutuklandıklarını söyleyerek derhal serbest bırakılmasını istediler. Eylem “Baskılar
Bizi Yıldıramaz, Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarıyla sona erdi.
Eyleme DHF-EÖC-ESP-BDSP destek verdi.

Bursa: Baskınları protesto etmek
için yapılan eylemde; “Bağımsız Türkiye Düşümüzü Büyütmemizi, 1 Mayıs’ta Alanları Yüz Binlerle Doldurmamızı Engelleyemeyeceksiniz.
Komploları Boşa Çıkaracağız” pankartı açıldı. “Türküler Susmaz Halaylar Sürer, Kahrolsun Faşizm Ya-

Çanakkale
12

şasın Mücadelemiz, Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz, Halkız Haklıyız Kazanacağız, Yaşasın Devrimci Dayanışma” sloganları atıldı. Açıklamada
“Saldırılarla bizi yıldırımayacaklar,
daha çok örgütlenecek, umudu daha
çok büyüteceğiz” denerek, bu saldırının tüm halka yönelik olduğu belirtildi. Eyleme BDSP, BDP, ÖDP ve
EHP destek verdi.

Çanakkale: Çanakkale Gençlik
Derneği Girişimi 12 Mayıs günü
yaptıkları eylemle Okmeydanı’nda
yapılan baskınları protesto ettiler.
Açıklamaya “Türküler Susmaz
Halaylar Sürer, Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganıyla başlayan DevGenç’liler yapılan operasyonun tamamen hukuksuz ve keyfi olduğunu,
gece saat 03.00 sıralarında derneklerin basılmasının hiçbir hukuki gerekçesinin olmadığını; operasyonun
asıl nedeninin 150 bin kişiyle yapılan
bağımsızlık konseri, 1 Mayıs’ta umudun büyüyerek 30 bin kişiyi sarması
ve Taksim Alanı’nın kızıla boyanmasından duyulan korku olduğunu
belirttiler.
DGH, DYG, EHP, EMEP VE
YDG’ nin de destek verdiği açıklamaya 30 kişi katıldı.

Elazığ: Okmeydanı’nda demokra-

tik kurum ve kültür merkezlerine
yapılan saldırı Elazığ’da da protesto
edildi. Hozat Garajı’nda yapılan açıklamada polis iki otobüs çevik kuvvet
polisiyle yığınak yaparak gözdağı
vermeye çalıştı. Eyleme Eğitim-Sen
ve DHF de destek verdi. Açıklamanın
ardından Hozat Garajı ve Hastaneler
Caddesi’nde bildiri dağıtımı yapıldı.

Hatay: 12 Mayıs günü Halk Cepheliler Antakya Ulus Alanı’nda baskınları ve gözaltıları protesto etmek
için eylem yaptılar. Eylemde “ Baskılar Bizi Yıldıramaz” ve “Polis Terörüne Son” pankartları taşındı.
Eylemde “Baskılar Bizi Yıldıramaz, Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakılsın, Halkız Haklıyız Kazanacağız, Türküler Susmaz Halaylar Sürer,
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz’ sloganları atıldı. 20 kişinin katıldığı açıklamaya ESP destek verdi.
İzmir: 11 Mayıs günü Kemeraltı girişinde baskın ve gözaltlıları protesto etmek için eylem yapıldı. Eylemde “Türkülerimizden Korkuyorlar” ve
“Derneklerimizi Savunacağız” pankartları açıldı. Eylemde okunan açıklamanın ardından Grup Günışığı yaptığı konuşmada her zaman Grup Yorum ile dayanışma içinde olduklarını ve Yorum türkülerini söylemeye de-
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Adana
vam edeceklerini dile getirdi. Açıklamanın ardından oturma eylem yapıldı ve birlikte Çav Bella marşı söylendi. DHF, Partizan, BDSP, Alınteri’nin de destek verdiği eyleme 40
kişi katıldı.

Mersin: 14 Mayıs günü demokratik kitle örgütleri İnsan Hakları Derneği öncülüğünde bir yürüyüş düzenledi.
KESK binası önünden Taşbina’ya
kadar yapılan yürüyüşte “Baskılar
Bizi Yıldıramaz, Yaşasın Devrimci
Dayanışma, Grup Yorum Halktır Susturulamaz, Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganları atıldı.
İHD adına açıklamayı okuyan
Hacer Koçak gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve kurumlara verilen zararın karşılanmasını istedi.
Açıklamaya yaklaşık 60 kişi katıldı.
Muğla: Muğla’da Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler, İstanbul
Okmeydanı’nda yaşanan hukuksuzluğu protesto etmek için 15 Mayıs
günü Sınırsızlık Meydanı’nda bir ey-

lem yaptılar.
“Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizleri Yıldıramaz” ve “Türküler
Susmaz Halaylar Sürer” pankartlarının açıldığı eylemde “Baskılar Bizi
Yıldıramaz”, “Adalet İstiyoruz”,
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer”,
“Katil ABD İşbirlikçi AKP” sloganları atıldı. Açıklamanın ardından yarım saat boyunca Grup Yorum türküleri bağlama eşliğinde söylenip
halaylar çekildi. 15 kişinin katıldığı
eylem alkışlarla sona erdi.
Gemlik: Baskınlar, Halk Cepheliler tarafından 15 Mayıs günü İskele Meydanı’nda yapılan eylemle protesto edildi. “Baskılar Bizi Yıldıramaz! Gemlik Halk Cephesi” pankartının ve kızıl flamaların açıldığı eylem “Türküler Susmaz Halaylar Sürer, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Baskılar Tutuklamalar
Bizi Yıldıramaz, Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarıyla başladı.
19 kişinin katıldığı eylemde baskıların ve tutuklamaların ezilen hakların
mücadelesini engelleyemeyeceği hay-

Elazığ

İzmir

Haber Kanalları Kontra Haber Yapıyor!
Grup Yorum’u, İdil Kültür Merkezi’ni Hedef Gösteriyor!
Okmeydanı’nda yapılan baskınların ardından bazı televizyon kanallarında Grup Yorum ve İdil Kültür
Merkezi’ni hedef gösteren haberler
yayınlandı. İdil Kültür Merkezi’nin bu
gerçek dışı haberlere ilişkin 13 Mayıs 2011 tarihli açıklamasını yayınlıyoruz:
Kültür merkezimizin baskınına
ilişkin bazı kanalların haber bülteninde çıkan haberler tamamen gerçek
dışı polis kaynaklı haberlerdir.
Operasyonda Kültür merkezimizde hiçbir suç unsuruna rastlanmamıştır. Bazı haber kanalları polisten
aldığı düzmece bilgilerle yaptığı haber ile kültür merkezimizi ve Grup Yorum’u hedef göstermektedir. Bir
kültür merkezinde çelik kapı bulundurulması suç değildir. Hele faşizm ile
yönetilen bir ülkede asla suç değildir.
Kaldı ki kültür merkezimizde çelik

kapı bile yoktur.
Halkın gözünde hiçbir meşruiyeti olmayan bu operasyonu meşru kılmak için beyhude çabalardır bunlar.
Basın mensuplarına, haber kanallarına sesleniyoruz. Basın ahlakınızı
yitirmeyin. Gelin kültür merkezimize verdikleri zararı görün. Yara bere
içinde darp edilmiş, eli ayağı kırılmış
insanlarımızın haberini yapın. Yalanlarla türlü türlü ahlaksızlıklarla
servis edilen haberleri yayınlamayın.
Faşişt AKP iktidarının oyuncağı olmayın. Bir gün adalet size de lazım
olur. Demokrasi, düşünce özgürlüğü
size de gereklidir. AKP iktidarına ve
onun kolluğuna hizmet etmeyin. Basın ahlakına uygun davranın!
Sizleri kültür merkezimize davet
ediyoruz. Gelin gerçekleri kendi göz-

lerinizle görün. Gözaltına alınan Yorum elemanlarının ve kültür merkezimiz çalışanlarının gördükleri işkenceyi kendi ağızlarından dinleyin.
Hakkımızda asılsız kontra haber
yapan haber kanalları hakkında suç
duyurusunda bulunacağız.
IMF yi protesto etmek de, devrimci sanat yapmak da suç değildir.!
İktidarın sahiplerine sesleniyoruz. Yola gelmeyeceğiz! Islah olmayacağız!
Umudun türküsünü söylemeye
devam edeceğiz!
BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!
GRUP YORUM
SUSTURULAMAZ!
İDİL KÜLTÜR MERKEZİ

ÇARE SEÇİM DEĞİL, DEVRİM
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Okmeydanı
Direnişi’nden
Anlatımlar

Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

Bir Dev-Genç’li Anlatıyor:

‘Mahir’inki kadar dikti başımız’
Gökçe Uluada: O

anda aklıma sürekli Kızıldere'de Mahirler’in direnişi geliyordu. Ne olacağımız belli
değildi ve neyle karşılaşacaksak
Dev-Genç'e yakışır bir şekilde karşılamalıyız diye düşünüyordum. Tarihimizin öğreticiliği bir kez daha ortadaydı. Bir yandan daha
fazla ne yapabilirim diyordum bir yandan da şehitlerimizin
tavrını gözümün önüne getiriyordum. Etrafta bulunan dolaplar, masalar, sandalyelerle barikatımızı yaptık. Aynı zamanda büyük bir kaba su doldurduk, çünkü içeriye gaz
bombası atabilirlerdi. Havluları ıslattık, biber gazına
karşı kendimizi korumak için. Barikat ördüğümüz kapıyı da zorlamaya başladıklarında en son girebileceğimiz odaya girdik ve aynı şekilde oraya da barikat kurduk. Hemen
kapının önündelerdi ama duvardan girmeye çalıştılar bu
sefer. Duvardan giremeyince kapıyı makinalarla zorladılar ve biz de arkasında barikata bedenimizle yükleniyorduk.
Bunlar olurken bir yandan dışarıya, pencerelerden halka doğru sürekli sesleniyorduk. Sanki hepimizin bir görevi vardı. Kimimiz ajitasyon çekiyor kimimiz slogan atıyor kimimiz de halay çekiyordu. Kim derdi ki burada operasyon var. Korkmamızı istiyorlardı ama yanıldılar. Her
seferinde sloganlarımızı daha gür attık, marşlarımızı
daha gür söyledik. Duvarlara yıllardır dilimizden düşmeyen
sözlerimizi yazdık: 'Halkım seni ölesiye sevdik' diyorduk.
Kapı aralanmaya başladı, saate baktım. En son saate bakışımdı ve 04.30'u gösteriyordu. İçeriye son kez girmek
için yüklenmeden önce yoğun bir şekilde gaz sıktılar. Hepimiz gaza karşı direniyorduk ama nefesimiz kesiliyordu
sanki. Cama çıktık nefes almak için ama etki etmiyordu
bile. Dışarıdan bile gaz geliyor gibiydi. Hepimiz camın
önünde birbirimize sarıldık. Sıkıca tuttuk birbirimizi.
İçeriye silahlarıyla girince bağırdılar 'yatın yere'
diye. Etrafa bakındılar yerlere baktılar sürekli. Sonra el-

“Öyle kolay değildi
Dev-Genç’lileri gözaltına almak”
Slogan attık ve marş söylemeye başladık getirildikten
sonra. Dernekteki coşkumuzu hiç yitirmedik. Sanki dayak yiyen, işkence gören, kafası yarılan biz değildik. Dört
gün boyunca sürekli işkence gördük burada. Parmak izi,
tükürük örneği, doktor raporu derken sürekli dövüldük.
Doktor da dahil olmak üzere tüm işkenceciler saldırdı üzerimize. Ama öyle kolay değildi Dev-Genç’lileri gözaltına almak. O dört günü onlara dar ettik. Boyun eğdiremediler bize, başımız düşmedi önümüze. Mahir’inki kadar dikti başımız.
Beşiktaş’a getirildik. Gece saat bir, iki derken mahkeme
halen sürüyordu. Sonra 3 kişi tutuklandı ve hapishaneye
götürüldü. Diğer arkadaşlar da sabaha karşı 04.00'de serbest bırakıldı. Ama içlerinden beş kişi daha tutuklandı.

‘HADİ BE!’

Küçük beyinli ve ahlaksızlar

PANİKSİZ, TELAŞSIZ VE
KENDİNDEN EMİN BİR KONTROL...

Kızlarla erkeklerin çamaşırlarının yerlerini değiştirmişler. Onlarınkini bizim odaya, bizim odadakileri onların odasına atmışlar. Küçük beyinliler... Ne kadar alçaklaşabileceklerini, küçük oyunlardan medet umabileceklerini gördük
tekrar.

Arka kapıyı kontrol ettik, orada bir ses ve hareketlilik görünmüyordu.. Kameralarımız vb. açıktı
ve o taraf karanlıktı, ama bir hareket yok gibiydi,
ses de yoktu... Kapının sürgüsünü, demirini çıkardık ve kapıyı açtık ki bir polisle karşı karşıya geldik. Silahını doğrultup “yere yat” diye bağırdı,
“hadi be” deyip kapıyı tekrar kapatıp sürgüledik
ve demiri taktık..
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lerindeki silahlarla vurarak saldırdılar. Sürekli
kafamıza vurdular. Yerlerde hepimizi dövüp sürükleyerek en alt kata indirdiler.
Hepsi merdivene dizilmişti. Saldırmak
için bekliyorlardı. Beni indirirlerken
suratıma yoğun bir şekilde gazı boşalttılar ve merdivenlerden aşağıya
fırlattılar. Sonra yerde plastik kelepçe taktıktan sonra sırayla hepimizi işkence yaparak çevik aracına bindirdiler.
Gökçe ULUADA
Arkadaşlarıma seslenmek istiyordum
ama ağzımı gazdan dolayı oynatamıyordum.
Sonra hepimizi Vatan'a getirdiler. Araçta bir süre bekletildikten sonra içeriye soktular. Üst aramasına götürdüler
ve aşağılık bir şekilde elleriyle taciz ederek arama yaptılar. Ardından nezarethaneye koydular. Tek tek herkesi getirdiler. Bir arkadaşımızın kafası yarılmıştı, bir arkadaşımızın ayağı ezilmişti. Üzerimizdeki kıyafetlerde kan izleri vardı zaten.

Ve polisin ne kadar şerefsizleşebileceğini gördük, akvaryumlara işeyen, kızların iç çamaşırlarını dışarı atıp, camlardan sarkıtan ahlaksızlar, mahalleliyi aldatmak için de “birlikte yaşıyormuş lan bunlar” diye bağırıyorlardı...

BAŞ EĞMEYECEK ‘YOLA GELMEYECEĞİZ’

18 YAŞINDAN KÜÇÜKTÜ... ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ...
ÇOCUK YA, BAKIN AKP’NİN POLİSİNİN ÇOCUKLARA YAPTIKLARINA!

Baki Işık: Derneğe girip bizi yerlerde sürüklüyerek en alt kata getirip elimi arkadan kelepçelediler. Sonra kaldırıp gözaltı arabasına bindirdiler. Oradan Terörle Mücadele Şubesi’ne arabadan zorla yere fırlatılarak
götürüldüm. Hemen üst arama odasına götürdüler, yere
yatırıp başıma oturup ayaklarımdan, ellerimden tutup zorla yere yatırıp üst araması yaptılar. Biz 18 yaşından küçük olduğumuz için bizim parmak izimizin orada alınmayacağını söylediler. Bana durmadan “sizin abileriniz
oturup ..... büyütürken hep siz dayak yiyorsunuz” diyorlardı. Biz de onlara sürekli Hiram Abbaslar’ı hatırlatıyorduk diye moralmen üstün olmaya çalışıyorlardı.
Sonra benle diğer 18 yaşından küçük arkadaşı orada bekletip diğer abileri ve ablaları yerlerde sürüklüyerek geçiriyorlardı. Sonra benle diğer arkadaşı Vatan Emniyet
Müdürlüğü’nden alıp Üsküdar çocuk şubeye götürdüler.
Bizi Çocuk Şube’ye getirdiklerinde tekrar arama yapmak
istediler. Ayaklarımdan ve ellerimden tutup zorla arama
yaptılar. sonra bizim gözaltı işlemleri bittikten sonra avukatımızı istedik. Avukatımız geldi, avukat olduğundan
emin olduktan sonra olanları anlattım.
Bize sabah erkenden hastaneye gideceğimizi söylediler, hastaneye gittik geldik. Sonra parmak izi ve fotoğraf
çektirmeye gideceğimizi söylediler. Biz de gitmeyece-

“Telaştan kamerayı
kapatmayı unuttular”
Burak Aksoy: Onların

demir kapıyı
kesişlerini kameradan uzun bir süre seyrettim. Sanırım kapıların telaşına düşüp kamerayı kapatmayı
unuttular. Kasklı, ellerinde silahlı, kalkanlı onlarca
polis kapıyı zorluyorlardı. inanılmaz bir telaş içindeydiler. Kameradan izlediğimde ilk dikkatimi çeken şey bu olmuştu. Daha sonrasında kamerayı kopardılar. Biz de salona barikatı kurup hep birlikte
son barikatı kuracağımız yere geçtik. Geçer geçmez hemen barikatı kurduk. Sağlam bir barikat oldu.
Barikat işi hep bir elden tamamlandıktan sonra camdan halkımıza yönelik konuşmalar yapmaya, sloganları daha sık atmaya başladık. Artık fiziki olarak yapacak çok fazla bir şey kalmamıştı. Kurduğumuz barikata arkadan hep birlikte yükleniyor ve
sürekli slogan atıyorduk. Son barikatımızı kurduğumuz sırada artık tümümüz birden direnişteydik...
İlk an şaşkınlıkları da geride kalmıştı, usta birer barikatçı gibiydik...

ğimizi söyledik, sonra bizi tekrar nezarete koyup 5 dakika sonra yanında ek polislerle gelip arkadan kolumu
büküp arkadan askıda arabaya bindiler. Bizi Üsküdar’daki Çevik Kuvvet Amirliği mi, bürosu mu tam emin
değilim, oraya götürdüler. Zorla arabadan indirip bizi fotoğraf çektirmeye götürdüler, saçımdan tutup ayaklarımdan bastırıp fotoğraf çekmeye başladılar. Sonra tekrar tekrar denediler, olmadı deyip tekrar yaptılar aynı işlemleri. Sonra sıra parmak izine geldiğinde yanımda bulunan diğer arkadaşları çıkartıp bana tekken “ne akıl verip duruyon çocuklara lan” diye dövmeye kalktılar. Diğer arkadaşlar gözaltı tavrını bilmediği için anlatmaya
çalışıyordum. Sonra parmak izi almak için beni dijital
aletin yanına götürdüler. Yine alamayınca kağıt üzerinde almaya çalıştılar. Onda da alamayınca “direnme, hastaneye götürür sana bayıltıcı iğne vurup alırız!” diye konuşmaya başladılar. Sonra çelme takıp yere yatırıp arkadan ters kelepçe vurup, ayaklarıma ve başıma oturup
elimin uyuşmasının bekleyip öyle parmak izi aldılar.
Parmak izi aldıktan sonra, bize en fazla 24 saat gözaltı süresi olduğu için bizi çocuk şubeye götürüp oradan da savcılığa çıkardılar. Savcılıktan da serbest bırakıldık.

Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

“Onlara psikolojik savaşı
öğretmişler galiba, ama bizi tam
anlatamamışlar.”
Bulut Yayla: Diyaloglarımızda da alt ediyorduk pislikleri. Çok güzeldi. Ağzımızdan çıkan her söz bir zaferdi onlara karşı. Onlar çoktan bitmişti zaten. “Şubede görüşürüz” gibi
klasik tehditlerini yapabiliyorlardı sadece.
- “Korkuyorsunuz bizden” diyorduk.
- “Asıl siz korkuyorsunuz ki 6 tane çelik kapı yaptırmışsınız” dedi polislerin şefi.
Biz de:
- “Ne sandın, elini kolunu sallayarak mı girecektin?” dedik. Sustu kaldı.
Her bakışmamız bir zaferdi. Akıllarınca psikolojik savaş oyunu yapıyorlardı. Onlara bunları öğretmişler galiba, ama bizi tam
anlatamamışlar. Göz göze geldiğimizde sırıtıp gözünü gözümüzden çekmeden bakıyorlar, bir irade savaşı başlıyordu. Ve
böyle bir bakışmada Terörle Mücadele’nin şefiyle göz göze geldiğimizde iki dakika dayanabildi. Sonra çevirdi kafasını.

ÇARE SEÇİM DEĞİL, DEVRİM
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Vatan
önünde ilk!
Etrafları
işkenceciler
tarafından
çevrilmiş
Grup Yorum
üyeleri ve
dinleyicileri,
direnişin
zamanı ve
yerinin olmadığını gösterdi

Vatan’daki özgürlük nöbeti
meşruluğumuzdur!

Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

Bir gece yarısı kapılarımız koçbaşları ile kırılıp, derneklerimiz ahlaksız yüzlerce polis tarafından talan
edildiğinde, yoldaşlarımız işkencehanelere taşındığında, “yapacak bir
şey yok” demedik.
Halkın değerlerine, halka düşman AKP’nin polisinin ahlaksız saldırılarına teslim olmamız söz konusu olamazdı.
Derneklerimizi talan eden, genç

kızlarımızın çamaşırlarını ortalığa
saçacak kadar sapık, akvaryuma işeyecek kadar ahlaksız, 15 yaşındaki
genç kızlarımıza her tür işkenceyi yapacak kadar gözü dönmüş bu sürünün
saldırılarının hesabını sormalaydık.
Bunun için gittik Vatan önüne!
Bunun için Vatan önünde özgürlük nöbeti tuttuk!
Bir ilki gerçekleştirdik! Bugüne
kadar yapılmayan bir şeyi yaptık.

“Onlar şalteri kaldırıyor,
biz attırıyorduk.”
“Direnişimiz çok iyiydi. İçeri
bir saatte girdiler. Bizim olduğumuz odanın kapısını da kırdılar
ama kapının ardındaki barikatı aşamadılar. İçeride kalabalıktık biraz
bundan korktular. Aralanan kapıdan biz sürekli bir şeyler fırlattık,
içeri girmelerini engelledik. Şalteri
attırıyorduk sürekli karanlık olması için. Karanlıkta hiçbir şey yapamıyorlar. Bir de elektrikli aletlerini
çalıştıramıyorlardı. Kapıyı kesmeleri için o aleti çalıştırmaları gerekiyordu. Onlar şalteri kaldırıyor
biz attırıyorduk. Çok sinir oldular.
Normalde elektiriği onlar keser
baskınlarda, ama bu defa biz kapatıyorduk. Sürekli onlar açtı biz
kapattık. Burada böyle geçti yaklaşık bir saatlik direnişimiz. En son
içeriye gaz sıkarak girdiler. Herkes
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gazdan çok etkilendi. Çok farklı
gaz kullandılar. Normal kullandıkları gaz da vardı ama bir gaz daha
vardı farklı olarak. O gaz sıvı gibi
damlacık gibi geliyor eline, yüzüne. Ve çok fena bir şekilde yakıyor
derini. Aynı 19 Aralık’taki gibi hissettim. Etimiz yanıyordu. Ve gözaltı süresi boyunca da geçmedi bu
yanma. Elimizi yüzümüzü gözaltında her gün defalarca sabunla
yıkadık ama geçmedi. Herkes bu
gazdan çok kötü oldu. Boğulacak
gibiydik. Herkes kendini camlara
attı. Bir ara gözümü açıp barikata
baktım ardında kimse kalmamıştı
herkes öksürüyor, boğuluyordu. O
sırada da polisler içeri girdi ve
kasklarla, silahın dipçikleriyle vurmaya başladılar...”

İçerde işkence gören yoldaşlarımız,
kapıda, iki adım ötelerinde biz vardık. Ve yoldaşlarımız için özgürlük
NÖBETİNDEYDİK!
Vatan önünde özgürlük nöbetindeydik! Bir gece yarısı basılarak,
işkence yapılarak, kafası gözü yarılan 46 yoldaşımız için onların
özgürlüğü için NÖBETTEYDİK!
Alışılmadık, belki bugüne kadar
denenmemiş, gidilmemiş bir yerde
nöbet tutuyorduk. Bir işkencehane,
halka yönelik saldırıların planlandığı bir kontrgerilla merkezinin önündeydik!
Kimilerinin önünden geçmeye
korkar hale getirildiği, uzaktan bile
olsa görmek istemediği bir işkence
merkezi önünde NÖBETTEYDİK!
Bir gece yarısı zorla bizden koparılan 46 yoldaşımızı geri istiyorduk
işkencecilerden. Onları işkencehanelere, onları halk düşmanı işkencecilerin ellerine gönül rahatlığıyla terketmeyecektik.
“Onları istiyoruz!”, “Yoldaşlarımızın özgürlüğü için buradayız!”
dedik işkencecilere.
Derneklerimizi talan edenlerden,
yoldaşlarımıza işkence yapanlardan,
ağızlarından tek bir küfürsüz cümle
çıkmayan, kızları ve oğulları yaşındaki gencecik vatanseverlere her tür
zulmü yapan halk düşmanlarından,
akvaryuma işeyecek kadar sapık ve
hasta olanlardan hesap sormaya geldik.
Özgürlük NÖBETİMİZDEN
vazgeçmemiz için bizi tehdit eden,
saldıran, bizi oradan atmaya çalışan
ayyaş ve ahlaksız sürüye karşı direndik. Tek bir geri adım atmadık.
Yoldaşlarımız için oradaydık. Yaptıklarının hesabını sormak için oradaydık.
Yalnız değildik. Sanatçı dostlarımız, namuslu aydınlarımız, yoldaşlarımız bizimle birlikteydi. “Emniyet
Müdürlüğü önünde ‘Çav bella’ yı
söylediler” diye haber yaptı basın.
Susmayacak, direneceğiz! Susmayacak, umudun türkülerini söylemeye devam edeceğiz.

BAŞ EĞMEYECEK ‘YOLA GELMEYECEĞİZ’

BAKIN AKP’NİN POLİSİNİN ÇOCUKLARA YAPTIKLARINA

Okmeydanı Direnişi’nden

Bütün bunlar 15 yaşındaki
bir genç kızımıza yapıldı!

Dilan
Poyraz 15 yaşında
bir öğrenci. Haksızlıklara,
baskılara, sömürüye karşı çıkan bir
öğrenci. Onun için Gençlik Federasyonu’ndaydı... Okmeydanı’nda Gençlik Federasyonu binasına yapılan polis saldırısında gözaltına alındı. İşte
ondan sonra, faşist devletin 15 yaşındaki bir kızımıza reva gördükleri:

Yürüyüş: Gençlik Fedarasyonu binasındayken bir saldırıya
uğradınız. Bu esnada işkence
gördünüz. Operasyon anını anlatır mısınız?
Kapıları vurup bağırıyorlardı. Gaz
bombası attılar içeriye. Gazın etkisiyle
herkes baygınlık geçiriyordu. Ben
camın yanındaydım.
Benim astım hastalığım var. Ondan dolayı nefes alamadım. O halde
iken ağzıma gaz sıktılar. Onun etkisiyle kustum. Pencereye kenetlenmiştim, bacaklarımı copladılar. Kafama cop ve kaskla vurdular. Onun etkisiyle bilincim gidip geliyordu. Yerlerde sürüklenerek götürüldük. Merdiven boşluğunda saçımdan tutarak
kafamı duvarlara vuruyorlardı. Ben
devamlı kusuyordum. Merdiven boşluğunda 6 polis dizilmişti. Birisi böbreğime tekme attı, biri tekme atıp diğerine gönderiyordu. 15 dakika sürdü bu böyle. Kafam hala ağrıyor. ve
her yanında şişlik var.
Arabanın içine zorla bindirdiler.
Orada da işkence yaptılar. “Sizi gebertmeye geldik...” şeklinde küfürler,
tehditler ettiler. Şubeye götürülürken ben en sona kaldım. “Üçe kadar
sayıyoruz çıktın çıktın, çıkmadın bu
kadar yorgunluğu senin üzerinden çıkaracağız” dediler. “Seni saç traşı yapacağız” dediler. Kafama tekme attılar. Onun etkisiyle ben yere düştüm,
yerde sürüklediler. Bayıltana kadar
dövdüler. Sürekli böbreklerime vuruyorlardı. Otobüsün içinde 1 saate
yakın dövdüler.

Yürüyüş: Hangi polisler
vardı?
Çevik ve özel harekat. Yirmi’ye yakın polis ortalarına aldılar beni. “Mesai bitimi sana patlayacak” diye tehdit
ediyorlardı. Hepsi hıncını benim üzerimde çıkardılar. O sürede burnum kanıyordu, daha sonra kulaklarımı hissetmedim. Böbreklerim ağrıyordu.
(Doktor şu anda böbreklerimin geçici olarak çalışmadığını söyledi.)
Şubeye getirirlerken saçlarımdan
sürüklediler. Sloganlarımızdan korkuyorlardı. Ağzıma gaz sıktılar tekrar. Ben tekrar kustum. Oturtup bir
sandalyeye bağladılar. Ağzımın içine
araba anahtarı soktular. Arkada dolgu olan dişlerim çıktı. Diş ağrısı da çekiyorum şimdi.
Önümde arkadaşlarımı dövdüklerinde sloganlarımla engel olmaya
çalışıyordum. Bir kadın polis saçla-

Astımlı olmasına rağmen ağzına
gaz sıktılar... Dövdüler...
Soydular... Yerlerde
sürüklediler... Cinsel saldırıda
bulundular... Diş dolgularını
döktüler... Böbreklerini sakat
bıraktılar...
*
Ama burada asıl önemli olan
ne biliyor musunuz?
800 bin kişilik bir orduya, 200
bine yakın bir polis gücüne
sahip devlet, karşısında
silahsız tek başına duran
15 yaşındaki bu genç kızımız
karşısında yenilmiştir.
Evet, düpedüz yenilmiştir.
Büyük faşist devlet, 15
yaşındaki Dilan’ın parmak
izini bile almayı başaramamış,
ona boyun eğdirememiş onu
yola getirememiştir.
Bu küçük çatışmaya bakın;
büyük savaşın nasıl
sonuçlanacağını görürsünüz.

rımdan tutup ağzımın içine tükürdü.
O sırada slogan atmaktaydım. Bana
“senin ablaların, abilerin de buralardan çok geçti” dedi. “Seni de geberteceğim onları da” dedi.
Şu anda ayağım aksıyor. Sol böbreğim kanama geçirmiş, tedavi olmam
gerekiyor.

Yürüyüş: İşkenceye ilişkin bir
rapor alabildiniz mi?
Adli Tıp’ta doktor hiç bakmadı. Ağrılarımı söyleyince doktor bana “sen
deli misin?” diye sordu. Ben de muayene olmadım. Sıvı almadım. İki gün
boyunca vermediler. Çocuk Şube’de
beni zorla banyo ettirmeye çalıştılar. O
kadar ahlaksızlar ki, bir erkek polis çok
kokuyorsun seni ben banyo ettireceğim
diyordu. Parmak izi alınırken ellerimi
arkadan kelepçelediler. Polisin birisi
saçlarımı ağzımın içine tıkadı. Slogan
atıyordum sürekli, bunu engellemeye
çalışıyorlardı. Uyurken üzerimden
battaniyeyi alıp ıslatmaya kalktılar.
Beni banyo gibi bir yere götürdüler.
Elimin birini boruya kelepçelediler,
üzerime bir kova soğuk su döktüler.
Şimdi bronşit olmuşum. Ama tabii ki
bu faşizm, bunu biliyorum.
Polislerin hepsi ahlaksız şeyler
yaptılar. Ellerimiz arkadan kelepçeli
idi. Bana tüküren pislik kadın polis,
“ben bunu aramak istemiyorum” dedi
beni erkek polise arattı. İki polis beni
kollarımdan tutup yere yatırdılar. Üstümü soydular. O sırada ağzımın içine yine anahtar soktu biri. Bunları ilk
gün yaşadım. Çocuk Şube’de psikolog(!) geldi. Bana “Dilan hanım sizin
agresif hareketleriniz var, bunu engellemeye çalışıyorum... çok stresli görünüyorsunuz. biraz konuşalım mı?”
dedi. Ben de onu kovdum. Doktor çok
sinirlendi, beni dövmeye kaltı. O sırada
polis dedi ki “bu senin işin değil onu
biz yaparız.” Takım elbiseli bir kadın
psikologdu, ama ben onun da polis olduğunu düşünüyorum.
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Gözaltı ve Tutuklama Terörü Ankara’da
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17 Mayıs sabahı saat 07.00 civarında Ankara'da evlere yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Aralarında TAYAD'lı Aileler'in
ve Ankara Haklar Derneği üyelerinin
olduğu bu kişiler Ankara TEM'e
götürüldü. Gözaltı gerekçeleri belli
olmayan bu kişilerin isimleri:
Zeynep Yayla, Şerife Yılmaz,
Burcu Sönmez, Hasan Karapınar,
Bayram Dalyan, Murat Aydoğan,
İbrahim Durmaz, Necmi Eyilik, Ayşe
Arapgirli, Sinem Atmaca, Ahmet
Karaboğa. Semiha Eyilik’in ise hakkında çgözaltıkararı olduğu ancak
ayağı kırık oluduğu için gözaltına alınamadığı belirtildi.

Unutulan telefon ve
keyfi aramalar
Polis, gözaltına aldığı Bayram
Dalyan'ın evine tekrar gelerek evdeki misafirleri tehdit etti. Saat 11.00
gibi gelen iki polis, evde cep telefonlarını unuttuklarını, telefonun kendilerine teslim edilmesini istedi.
Evdeki misafirlerin bir bilgimiz yok
demesine aldırmayan polisler şehir
dışına çıkacak olan misafirlere "O
telefon bulunmadan hiçbir yere gidemezsin. Eğer konuşmazsan bu siciline işler. Bunlar benim telefonumu
canlı bomba düzeneği yapar, kullanırlar" dedi.

18

Sonra tekrar 13.30 gibi gelen 15
kadar polis eve girerek her yeri talan
etti, evdeki insanlara "yine geleceğiz,
saat 17.00’de burada olun. O telefon
bulunmazsa hepinizin başı belaya
girer" diye tehditler savurarak gittiler.
Sonrasında Murat Aydoğan’ın evine de arama için giden polisler telefonunu hangi evde bıraktığını hatırlayamayınca ev ev dolaşıp telefon aradılar.
Telsizini, telefonunu bastığı evlerde unutan polis korkaklıkla, acizlikle aramalarını sürdürdü.

Gözaltı ve baskınların
gerekçesi “basın
açıklamasına katılmak”
Ankara'da evlere yapılan baskınların gerekçesi “basın açıklamasına
katılmak”mış. Bu basın açıklamaları ise daha önce TAYAD’lı Aileler’in
tutuklanmasının ardından yürütülen,
TAYAD'lılara Özgürlük kampanyasının basın açıklamaları. Yani tutuklu TAYAD’lıların serbest bırakılması için yapılan basın açıklamaları suç
sayılmış.

Ankara’daki gözaltılar
protesto edildi
Ankara Yüksel Caddesi’nde 17

Mayıs akşamı saat 18.00'de yapılan
eylemle gözaltıların serbest bırakılması istendi. Gözaltıların keyfi olduğunun belirtildiği eylemde yaşananların ilk olmadığı AKP iktidarı ve
onun polisinin devrimcilere tahammülsüzce saldırıp gözaltına aldığı
tutukladığı dile getirildi. Açıklamada
“halkın umudu olmaya ve mücadele
etmeye
devam
edeceğiz.
Başeğmeyeceğiz.” denildi.
150 kişinin katıldığı açıklamaya
DİSK Genel İş Sendikası yöneticileri, KESK, Eğitim-Sen üyeleri, BES,
Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar, Partizan, Yeni Demokrat
Gençlik, Kaldıraç, Emekçi Hareket
Partisi ve ESP de destek verdi.
Açıklamadan sonra yarım saatlik
oturma eylemi yapıldı. Oturma eylemi sırasında KESK Genel Sekreteri
Kasım Birtek kısa bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada ülkemizde
yapılan hukuksuzluklara ve son
dönem yaşanan dernek baskınlarına
ve keyfi gözaltılara değindi.

Gözaltılar Adliyeye çıkarıldı
20 Mayıs günü adliyeye sevkedilen gözaltılar, savcılık tarafından
tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevkedildiler. Mahkeme gözaltıların
tutuksuz yargılanmasına karar vererek serbest bıraktı.

BAŞ EĞMEYECEK ‘YOLA GELMEYECEĞİZ’

AKP “gönüllülük esası”
diyerek yıkımları gizliyor!
600 konutluk dev, lüks site
kaçak! Alibeyköy’de tanesi
250 bin ile 800 bin liradan
satılan kaçak siteyi AKP
yıkmıyor!
Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs’ta
Haliç Kongre Merkezi’nde tekeller
için yeni yağma projesi demek olan
“iki şehir” in kurulması ile ilgili tanıtım toplantısında, yoksul halkın evlerini hedefledi yine.
İstanbul’da yaşanabilecek bir
deprem ile ilgili bugüne kadar ciddi
tek bir adım atmayan AKP iktidarı
depremi öne sürerek, yoksul halkın
evlerini kolayca yıkıp, mahallelerini
haritadan silme hesapları yapıyor.
Konuşmasında bir deprem olması durumunda yüz binlerce insanın
öleceğini söyleyen Erdoğan, yoksul
halkı deprem ile korkutuyor.
Erdoğan’ın sorunu, bir depremde
ölebilecek yüz binlerce emekçi değildir. Yoksul halkı aldatarak, kondularını nasıl kolayca yıkacaklarının hesabını yapıyor. Halkı şöyle aldatıyor

Erdoğan:
“İstanbulumuz’u kurtaralım
istiyoruz. Taşınma gönüllülük esasına göre olacak. Kimse mağdur
edilmeyecek. Yaklaşık 1 ila 1.5
milyon gibi bir nüfusu buralarda
iskan edebileceğiz.”

AKP’nin “gönüllülük
esası” yalanı
Erdoğan, “gönüllülük esası” diyerek, kimsenin mağdur edilmeyeceğini söylüyor.
Anlaşmadan, uzlaşmadan söz ediyor. Açık ki, Erdoğan yıkımları gizleyerek, halkı aldatıyor: Yeni “iki
şehir” yapacaklarını, “1 ile 1.5 milyon’un buraya aktarılacağını” söyleyerek, yıkımları meşrulaştırmaya
çalışıyor.
AKP’nin uzlaşmadan, anlaşmadan
anladığı halkın gönüllü olarak evlerini boşaltması, yıktırmasıdır. Daha
önce Sulukule’de yaptıkları gibi bir
tarihi, bir mahalleyi bir çırpıda kepçelerle toprağın altına gömmesidir.
Peki halk yıkıma karşı çıkınca
ne yapacaklar?
Çok açık ki binlerce polis, yıkım
ekipleri ile yoksul mahalleleri kuşatacak, mahalleleri gaza boğacak ve
yoksul halkın evlerini yıkacaklar.

O nedenle DİRENİŞ ten korkuyor
AKP iktidarı.
Yoksul halkın evlerini yıkacak,
halkı sürgün edecekler. AKP her
koşulda halkı şehirlerden sürmekte
kararlıdır. Tekeller için yeni vurgun
kapıları açarken, halka zulmü reva
görüyorlar.
Erdoğan, “gönüllülük esası” ndan
söz ederken, açıkça “evinizi yıktırmaya” gönüllü olun diyor. Yoksul
halkın evlerini işbirlikçi tekellere
gönüllü teslim etmesini, yıkımlara
karşı evlerini savunmamasını, direnmemesini istiyor Erdoğan.
Yine Erdoğan, “kimsenin mağdur edilmeyeceğini” söylüyor. Bu da
koca bir yalandır! 1 milyon evi yıkacak, en az 5-6 milyon yoksul halkı
kapının önüne koyarak, şehir dışına
sürecekler. Yoksul halkın evlerini
göz göre göre yıkıyorlar ama her
nasılsa bundan kimse “mağdur
olmuyormuş!”
Tayyip Erdoğan, bu masalları ile
kimleri aldattığını sanıyor? Bu yalanlar ile asıl olarak YIKIMLARI gizlemeye, halkı aldatmaya çalışıyor.
AKP’nin yalanlarına kanmayacak, kondularımızı YIKTIRMAYACAĞIZ. Bunun için direneceğiz!
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“Mahallelerde yıkımları ve kurultayı anlattık”
Artı İvme Dergisi İstanbul Kent Komisyonu 28-29
Mayıs’ta yapılacak “Yıkımlara Karşı Mücadele
Kurultayı” ve yoksul halkı yıkımlar konusunda bilgilendirmek amacıyla bir süredir çalışmalar yürütüyor.
Halkın Mühendisleri, Mimar ve Şehir Plancıları, bu
amaçla Şubat ayında İstanbul Küçükarmutlu’da
çalışmalar yaptılar. 23 Nisan’daki 1 Mayıs pikniğinde bildiri dağıtıp, sohbetler yaparak, yıkımları anlattılar.
30 Nisan’da, yıkımların yaşanacağı Tozkoparan
Mahallesi’nde, yoksul halkı kurultaya çağırdılar.
Komisyon üyeleri, 7-8 Mayıs 2011’de Sarıyer’e bağlı yoksul halkın oturduğu Pınar ve Maden mahallelerindeydiler.
7 Mayıs’ta, Pınar Mahallesi Koruma Yaşatma ve

Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne giden komisyon
üyeleri dernek başkanı Cemal Ejder’le görüştü. Ejder,
İstinye Park’ın ve yanındaki yeni yapılan lüks konutların yapımı sırasında mahalleye ait olan yeşil alan ve
parkın ortadan kaldırıldığını belirtti.
Kızıl baretlerini takan Halkın Mühendisleri,
Mimar ve Şehir Plancıları, bölge esnafından başlayarak sokak sokak dolaşarak yoksul halkı kurultaya
davet ettiler. Pınar, Derbent ve Poligon mahallerinin
ortaklaşa kullandıkları semt pazarında halkın yoğun ilgisi ile kurultay bildirilerini dağıttılar.
8 Mayıs’ta Maden Mahallesi’ nde halkın yoğun ilgisi ve soruları ile kapı kapı dolaşıp, her eve giderek iki
günde toplam iki bine yakın bildiriyi yoksul halka dağıtıp, kurultay çağrısı yaptılar.
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Kentsel dönüşümün yasal dayanağı,
genişletilen belediye kanunudur
Necati
Uyar
Necati Uyar
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(TMMOB
Şehir
Plancıları
Odası başkanı)

Sanki içeridekiler
düşünülüyormuş gib bir
söylem var. Altındaki amaç
depreme dayanıklılığı
sağlamak değil.
Yürüyüş:“Kentsel Dönüşüm” planını ve politikasını
hukuki açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz?
Necati Uyar: Biz de şehir planlamacılar olarak yanlış olduğunu
düşündüğümüz bu uygulamada
böylesi bir çözüm uygulamasını
doğru bulmuyoruz. Yanlış gördüğümüz yerlerde mücadele etmeye
çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm üzerinde 1 milyon ev yıkılacak mı bilmiyorum ama şu an bir çok ev yıkıldı özellikle rantı yükselen gecekondu mahallelerinde gerekçe
olarak yapıların güvensizliği “esas
alındı”.
Sanki içerdekiler düşünülüyormuş gib bir söylem var.Altındaki amaç depreme dayanıklılığı
sağlamak değil. 1999 depreminde
İstanbul’a bakıp hangi gecekondu
yıkılıp insanlar öldü böyle bir şey
yok. Yani bu göstermelik bir bahane.
Biz ısrarla yaptığımız basın
açıklamalarında söylüyoruz. Kentsel dönüşüm depreme dayanıklılık
için yapılıyorsa en çok kentsel
dönüşüm alanı ilan edilen Ankara’da deprem açısından en büyük

riski taşıyan 11-12 katlı yapıların
olduğu Demetevler’dir.
Yürüyüş: Sizin başvurunuz
üzerine Ankara 3. İdare Mahkemesi “Kentsel Dönüşüm”le ilgili Belediye Kanununun 73.
maddesinin Anayasaya aykırı
olduğu kararını vermiş. Belediye Kanunu’nun 73. maddesi nedir? Niye Anayasa’ya aykırıdır
bu madde?
Necati Uyar: Kentsel dönüşüm
uygulamalarının yasal dayanağı
genişletilen belediye kanunu, Temmuz ayında gece gündüz çalışarak
TBMM çıkardı: 73. madde. Bu yasayı bir paragrafken iki sayfalık bir
madde haline getirdiler. Türkiye’nin en uzun kanun maddesi
haline geldi.
Açtığımız davalarla bunlar iptal edildi. Mahkeme bizi haklı
buldu. Neden iptal kararı verildi:
buralar boş alanlardır. Melih Gökçek’in boş alanlarda yaptığı uygulamalardı, “boş alanlarda kentsel dönüşüm yapılamaz” dedi mahkeme. Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklı bir yasa tasarısı hazırlandı. Sonra bu yasa mecliste
AKP, CHP, MHP aynı gerekçelerle 73. maddenin genişletilmesi
için bir yasa teklifi verdiler ve
madde daha da genişledi. Meclis
görüşmelerine de katıldık. Ortaya
çıkan metin vahim. Yasa belediyelerin yetklerini genişletti. Dolu
alan, boş alan, planlı alan, plansız
alan her yerde kentsel dönüşüm,
tüm insan haklarını kısıtlıyor. Hiçbir itiraz hakkı, direnme hakkı
bırakmıyor.
Örneğin bir vatandaş para biriktirdi. Bununla da bir inşaat başlattı üç katlı bir bina yaptı, ruhsatlı
imarlı. Bunun bile inşaatı bulunduğu halde durdurulması, 10 yıl

süreyle bütün haklarının kısıtlanması hakkı veriyor. İşkence hakkı
veriyor. İnsanların var olan birikimini elinden alıyor, ortadan kaldırıyor. Vatandaşı tehdit eden bir
yasa çıktı. Biz burada itirazlarımızı
ortaya koyduk. Bütün partilere
görüşlerimizi ilettik. Komisyon
toplantılarına katıldık. Anayasaya
aykırı olduğunu söyledik. Vatandaşların barınma hakkını ortadan
kadıran düzenlemeler var. Onun dışında da anayasanın 6-7 maddesine aykırılıklar var içinde. Bütün bu
gerekçelerle itirazlarımızı yaptık,
dinlemediler. Sonra Bakanlar Kurulu kararı ile Ankara’da 7 bölgede kentsel dönüşüm alanı ilan
edildi. Yasa çıktıktan birkaç ay
sonra Bakanlar Kurulu kararları
resmi gazetede yayınlanınca Bakanlar Kurulunun kararlarını dava
ettik. Bölge idare mahkemesine,
Danıştaya da gittik. Bu davalarla
yapılan sınır belirlemelerinin kentsel dönüşüm ilan etmelerinin doğru olmadığını ve yapılan uygulamaların dayanağı olan belediye kanununun 73. maddesinin anayasaya aykırı olduğunu iddia ettik.
Diğer taraftan Ankara Büyükşehir
Belediyesi meclis kararı ile aynı
alanlar kentsel dönüşüm alanı ilan
edildi. Yeniden Ankara idare mahkemesine dava açtık, 7 bölge için.
Ve buralardaki kentsel dönüşüm
kararlarının da doğru olmayıp anayasaya aykırı olduğunu iddia ettik.
Bunlardan bir tanesinde ara karar
verildi. İdare mahkemesi bizim
iddialarımızı yerinde buldu. Ve
konuyu anayasa mahkemesine taşıdı. Şu anda konu anayasa mahkemesinde. Temel iki gerekçe; vatandaşların haklarını kısıtlaması ve
ilçe belediyelirin haklarını ve yetkilerini kısıtlaması açısından hukuk devleti ilkesine aykırı buldu.
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“Hiçbir şey bulamasak kendi
bedenimizi koyardık barikata”
Ünal Çimen
(Gençlik Federasyonu,
23 yaşında)

“Son kurduğumuz barikatın arkasına geçtik.
Burada cama çıkarak
bir yandan ajitasyon
çekiyor, bir kısmımız
slogan atıyorduk.”

ÜNAL
ÇİMEN

dipçiklerle, kasklarla, coplarla, ellerine ne geçirdilerse bunlarla döverek,
işkence yaptılar.
Yürüyüş: Kapıyı ilk açtıklarında
ne yaptılar?
Çimen: Bir taraftan ne ile karşılaşacaklarını da bilmiyorlar. Bir hayli uğraştıktan sonra gaz sıkmaya başladılar.

Ercan Kutlu
Yürüyüş: Operasyondan
(Okmeydanı Haklar ve
nasıl haberiniz oldu?
Özgürlükler Derneği, 37
yaşında)
Ünal Çimen: Biz gece
bir arkadaşla birlikte ayak“Ordan girmeye
taydık. Camdan baktığımızda
cesaret edemediler.
bir grup toplanmış derneğe
Biz ise dernekte 5
doğru bakıyordu. Sonra bu
ERCAN
kişiydik.”
grup derneğe doğru gelmeye
başladı. Yaklaştıklarında bun- KUTLU
ların kasklı, yüzleri maskeli
Yürüyüş: Siz saldırıdan ne zaman
polisler olduğunu gördük. Derneğihaberdar oldunuz?
mizin önüne gelip kapıyı zorlamaya
Kutlu: İrfan (Yılmaz) abi o anda
başladılar. Bu sırada biz de arkadaşuyumamıştı. Kameraya baktığında
larımızı uyandırdık. Arkadaşlar kalkaşağıda birkaç kişinin kapıyı zorlatıktan sonra kapının arkasına barikat
dığını görüyor. İlk önce bunları hırkurmaya başladık.
sız zannediyor. Üzerini giyerek kapıya
doğru gidiyor. Kendisi tekerlekli sanYürüyüş: Polis nasıl saldırdı?
dalyede sürekli. Kapıya gidip “Kim
o?” diye seslendiğinde polis olduğunu
Çimen: İlk başta kapıları kırdılar.
anlıyor. Sonra bizi uyandırdı.
Bize küfür ediyorlardı. Biz de sloganlarımızı atıyor, türkülerimizi,
Polis ilk önce dış kapıdan girmemarşlarımızı söylüyor, halay çekiye çalıştı. Onunla da epey bir uğraşyorduk.
tılar, zor açtılar. Ardından derneğimize merdivenlerden çıkarak giriliyor.
Daha sonra da en son kurduğuO girişte de bir pimapen kapı var. Onu
muz barikatın arkasına geçtik. Burazorlamaya başladılar. Biz o kapının arda cama çıkarak bir yandan ajitasyon
kasına barikatımızı kurmuştuk. Oraçekiyor, bir kısmımız slogan atıyorda da bir hayli zorlandılar.
duk. Bir kısmımız kapının arkasında
barikat başında bekliyorduk.
Orda psikolojik savaş vardı. Onlar psikolojik savaşı zırhlı giysileri, çeYine bir taraftan da duvarlara
lik paletleri, özel hareket maskeleri vs
yazı yazıyorduk: “Halkımız sizi çok
ile
gösteriyorlardı. Biz ise bir pimapen
seviyoruz”, “Yaşasın Dev-Genç, Yakapıdan bile geçememelerini onların
şasın Dev-Gençliler”, “Mahir Hüyüzlerine vurarak coşkumuzu gösteseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”
rip onların moralini çökertiyorduk.
gibi...
Ordan girmeye cesaret edemediKapıları kırdıktan sonra içeri girler. Biz ise dernekte 5 kişiydik. Aradiler. İçeride bulunduğumuz odaya
mızda 16 yaşında genç bir arkadaşıgaz sıkarak bizi bayıltıncaya kadar

mız, polis tarafından kurşunlanarak
sakat bırakılmış Ferhat Gerçek ve
yine tekerlekli sandalyade sakat halde olan İrfan Yılmaz, bir bayan arkadaşımız ve ayrıca bir erkek arkadaşımız daha vardı. Beyinleri ve yürekleri ile direndiler. Fiziken ise üç
kişi vardık.
Ama korkuları yüzlerinden tavırlarından belliydi.
Yürüyüş: İçeriye girdiklerinde
neler yaptılar?
Ercan Kutlu: O pimapen kapıdan
da girememenin hıncıyla o moral
üstünlüğümüzün, o korkularının hıncıyla azgınca saldırdılar. Kapıların
camlarını kırmışlardı. Örneğin bana
yönelik ilk hareketleri gözlüklerim gözümdeyken gözüme vurmaktı.
Beni o kapının kırılan camlarının
üzerinde yüzüstü sürüklediler. Suratımda kesikler oluştu. Arkadan kelepçelediler ve yerlerde sürüklediler. İrfan abiye, tekerlekli sandalyedeki bir
insana bile saldırmaktan geri durmadılar. Ellerini arkadan kelepçeleyip yere
fırlattılar. Yumruklarla saldırdılar.
Hakaret ve küfürler havada uçuşuyor. Gecenin üçünde geliyor, sakat
insanlara saldırıyorlar. Ahlaksızlıklarını gösterebilecek her şeyi yaptılar.
Ferhat Gerçek’e saldırdılar, İrfan
abiye saldırdılar. Serap’a, Müslüm’e, bana hepimize var güçleriyle
saldırdılar.

Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

Veysel Şahin
( İdil Kültür Merkezi, 44 yaşında)

“Biz kenetlenmiştik
birbirimize. Onların
meşru olmadığını
yüzlerine haykırdık.”
Yürüyüş: İdil Kültür Merkezi’nde neler yaşandı?
Şahin: Saat gece üçe doğru gelirken
herkesi nöbetçi arkadaşımız uyandırdı.
Polis baskını olduğunu söylediler.
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Uyandık, giyindik.
Beklemeye başladık,
beklerken küfürlerle
hakaretlerle kapı koçbaşı denen aletle dövülmeye başlandı.
Koçbaşlarıyla girmeye çalıştıkları yer
VEYSEL bir kültür merkezi.
ŞAHİN
Vurdukları kapı da
sıradan bir kapı. Herkesin rahatça girip çıktığı bir kültür
merkezine bu şekilde girilmesi dahi
başlı başına bir suç sayılmalı. Tiyatrodan bağlamaya, koro çalışmasına
kursların yapıldığı, yüzlerce öğrencinin gün içerisinde gelip gittiği bir yer
yüzlerce polis tarafından gecenin
üçünde kuşatılıyor, kapısı koç başlarıyla dövülerek açılmaya çalışılıyor.
Korkuyorlar. Okmeydanı’nda üç
kurumu binlerce polisle basmış olmalarına rağmen, her türlü teçhizata, silaha sahip olmalarına rağmen o
korku yüzlerinden okunuyordu.
Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

Yürüyüş: Nasıl çıkardılar sizi
dışarı?
Şahin: Biz kenetlenmiştik birbirimize. Onların meşru olmadığını
yüzlerine haykırdık. “Geliyor musunuz sizi gözaltına alıyoruz” dediler. “Gelmiyoruz bu koşullarda gelmeyeceğiz” dedik, kenetlendik.
Bizi sürükleyerek, tekmeleyerek
götürdüler. Ondan önce kapılarımız
kırılma aşamasındayken, Grup Yorum’un susturulamayacağını haykırdık, sloganlar attık. İnsanlara bilgi verdik. Komşularımıza seslendik.
Onlar da dinlediler. Yine sürüklenirken sokakta ajitasyonumuzu çektik.
İnsanlara nedenini anlattık, insanlar
pencerelerinden dinlediler bizi, direnişimizi ve sloganlarımızı.
Yürüyüş: Hazırlıklı mı gelmişler
di?
Şahin: Dışarda binlerce polis vardı. Mahmut Şevket Paşa’nın her sokağına girmişlerdi. Bir süre dışarda
bekletildik. Gözaltı için araç getirmemişlerdi. Daha sonra büyük bir otobüsle, ellerimiz arkadan zorla kelep-
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Orda psikolojik savaş vardı.
Onlar psikolojik savaşı
zırhlı giysileri, çelik paletleri,
özel hareket maskeleri vs ile
gösteriyorlardı. Biz ise bir
pimapen kapıdan bile
geçememelerini onların
yüzlerine vurarak coşkumuzu
gösterip onların moralini
çökertiyorduk.
çelenerek, emniyete götürüldük.
Yürüyüş: Derneğinizde demir,
çelik kapılardan söz ediliyor. Çelik
kapı var mıydı? Varsa neden vardı?
Çimen: Derneğimizde çelik kapı
değil, demir kapı var.
Sonuçta polis hırsız gibi gece gelip derneğimizi basıyor. Bizim derneğimiz ilk defa basılmıyor. Daha
önce de yaşadık baskınları. Bundan
kaynaklı tedbir aldık. Bunlardan
edindiğimiz tecrübeler var. Bu ülkedeki gençliğin mücadelesine yönelik
baskılar var. En çok da polislere yönelik elbette bu tedbirimiz. Her önüne gelen de buraya böyle kapıları
açıp, kırıp girip arama yapamaz. Bu
polis de olsa böyledir. Buna yönelik
aldığımız önlemdir bu.
Yürüyüş: Derneğiniz neden basıldı?
Çimen: Kişiler aranıyorsa o kişilerin ikamet adresleri bellidir. Aranan herkes dernekte kalıyor diye bir
şey yoktur. Hukuki olarak ikamet adresine gitmesi gerekiyor. Gitmiyor,
“aradıkları kişi dernekte yok” ama
yine saldırıp herkesi gözaltına alıyorlar. Amaç gençliği basmak, mücadeleyi terörize etmektir.
Kutlu: Çelik kapımız yok bizim. Burası dernek yeri olarak kiralanmadan önce tekstil işyeri idi. O işyerinin kendi kapısıdır. Biz değişiklik yapmadık. Evet polis bizim kurumlarımıza elini kolunu sallayarak
giremez, girmemelidir.
Bizim normal bir demir kapımız
var. Ve bir de pimapen kapımız var.
Dışardaki tahta bir kapı olabilirdi. Biz
yine ardına barikatımızı kurardık.

Hiçbir şey bulamasak kendi bedenimizi koyardık barikata. Arama emrini
gösterse de giremez. O da zira gayri meşru bir şeydir. Çoğu zaman
kendi yasalarını hiçe sayarak çıkarıyorlar arama kararlarını. 72 saatlik
bir arama kararı görülmemiş bir
şeydir. Gecenin bir vakti neden geliyorlar? Arama yapılacaksa, gündüz
ne güne duruyor?
Burada bir kişiyi arıyorlar. O kişi
yok burda. O zaman çıkıp gitmeleri
gerekir, gitmiyor. Dernekte bulunan
herkese işkence yapıp gözaltına alıyorlar. Çıkardıkları kararda içeri girip her şeyi dağıtma, herkesi gözaltına alma gibi bir şey yok. Ama
kendi yasalarına bile uymuyorlar.
Şahin: Çelik kapı konusunda en
fazla mağdur olan biziz. Polisin basına 3. gün verdiği bir film örneği var.
“İKM’de 6 tane çelik kapının aşılarak girildiği gösteriliyor.” Bu resmen polisin kurgusu. Altı üstü bir tane
kapı var İKM’de. O yayını yapan televizyonlara arkadaşlarımız hemen bir
açıklama gönderdi.
Saldırının yapıldığı günden itibaren halkımızın büyük bir desteği, aydınların, sanatçıların desteği olmuştur.
Devrimci sanata yapılan saldırıhalkımızın çabasıyla boşa çıkarıldı.
Yürüyüş: Siz şubeye nasıl götürüldünüz, orada neler yaşadınız?
Çimen: Şunu ekleyeyim; biz dernekten zaten çıkartılırken gaz sıkıldıktan sonra bayılacak durumdaydık.
Bizi bulunduğumuz odanın dışına çıkardıklarında yüzümüze tekrar gaz
sıktılar.
Merdivenin bir başından tutup
fırlattılar. Başımızı taşlara vura vura
3. kattan, en alt kata böyle indirdiler.
Orada da arkadan kelepçelenerek
arabaya bindirildik. Emniyete götürülene kadar gözümüzü açamadık. O
kadar çok gaz yemiştik. Otobüste de
saldırılara yönelik tartışmamız oluyordu. Hukuksuzluğu teşhir ediyorduk. O da bir direniş aslında. Arabadan indirmeye çalışıyorlar, biz de
inmiyoruz doğal olarak. Bizi zorla indirdiler arabalardan. Vurarak götür-
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düler. İçeri soktuktan sonra üst aramamızı yapmaya çalıştılar.
Aslında emniyete getirilirken hepimiz aynı durumdaydık. Arabadan
tek tek indirilip götürüldük. Toplu olarak indirilmedik arabadan. Arabanın
içerisinde de zaten işkence devam ediyordu. Üst araması da yaptırmıyoruz.
Kemerimizi neden çıkartalım ki ? Biz
delimiyiz ki, hücrede kendimizi asalım kemerle? O dayatıldı. Biz kabul
etmeyeceğimizi söyledik.
Sonra zorla bizi yere yatırarak, döverek üstümüdeki kemerimizi, cebimizdeki eşyaları zorla çıkarttılar.
Kimi arkadaşları hemen parmak izine götürdüler. Tabi bunu da kabul etmedik. “ Siz bize işkence yaptınız.
Gecenin bir yarısı derneğimizi bastınız. Biz de buradaki uygulamalari kabul etmeyeceğiz” dedik.
Kimi arkadaşları sandalyeye zorla oturttular. Kimi arkadaşlarımız
zorla yüzü koyun bir şekilde yere yatırıldı. Kiminin saçı çekildi, kolu büküldü. Bu şekilde parmak izi alınıyordu. Hatta bundan kaynaklı parmağı
kırılan arkadaşımız oldu. Bu tarz bir
uygulama var. Parmak izi almak için
parmak kırıyorlar. Kimi arkadaşımızın da her tarafı morardı. Kimimizin
kelepçe izinden oluşan yaralar çıktı
kolunda. Kimimizin kafasını yardılar.
Bunun dışında zorla tükürük örneği aldılar. İlk kez karşılaştım ben
böyle bir uygulama ile. Bunların
hepsi bir yaptırım örneğidir.
Nezaretin içine kadar girip kapıları açarak bize saldırdılar. Direniş çok
büyük bir coşku ve moral verdi.
Marş ve türkülerimizle, oradaki ilişkilerimizle güzel örnekler yarattık. Birimize saldırıldığında hepimizin onu
sahiplenmesi son derece güzeldi.
Bunu düzende bulamazsınız.
Herkes şuna emin olsun ki hiçbirimiz sinmedik. Biz oradan daha da
coşkulu, güçlü çıktık. Bizi yenemediler. Bu dışarıya da yansıdı. Emniyetin
önünde arkadaşlarımız direnerek, oturma eylemi yaparak bizi beklediler.
İçerde ve dışardakiler olarak, bir
bütündük. Anlatılamayacak bir duyguydu. Adliye önü de yine çok kalabalıktı. Bizi sloganlarla karşıladılar.

Bir kez daha mücadelemizin haklılığını gösterdi bize. Bir kez daha bağımsızlık özleminin ne kadar büyük
olduğunu gösterdi bize. Biz de mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.
Kutlu: Hiç başımızı eğmedik. İşkence arabada, yolda, emniyette.her
yerde vardı ama amaçlarına ulaşamadılar. Emniyette de uygulamalarının nedeni teslim almak, korkutmak, sindirmekti ama başaramadılar. Biz ise coşkuluyduk. Aracın içine aldılar. Arkadan kelepçeliyerek, fırlatıp üzerimizde tepindiler. Benim önümdeki koltukta 16 yaşındaki kız arkadaşımız vardı. Panik atak hastasıydı. Rahatsızlandı.
İlk önce beni saldırarak alıp, götürdüler içeriye. Direk parmak izine
götürdüler. Kız arkadaşlarımız vardı
İdil’den. Vahşice saldırıyorlardı. İşkencecilerin, işkencelerini yüzlerine vurduk. “İnsanlık onuru işkenceyi
yenecek!” sloganını attığımızda onları sloganlarla protesto ettiğimizde tahammülsüzdü işkenceciler.
Bizim ellerimiz arkadan kelepçeliydi. Yüzümü yere bastırıp, tekmeleriyle dizleriyle her tarafımıza bastırarak zorla parmak izi aldılar.
Tükürük örneğini Haseki Hastanesi’nde kuduz aşı biriminde işkence yaparak bir mengenenin talimatıyla
aldılar.
Yürüyüş: Avukatlarınızla görüştürüldünüz mü?
Kutlu: Hayır. İlk gün “dosyada
gizlilik kararı olduğu” gerekçesiyle
görüştürülmedik. İkinci gün ise öğlen
saat 2-3 gibi görüştürüldük.
Yürüyüş: Orada diğer gözaltındaki arkadaşlarınızın durumu nasıldı?

Herkes şuna emin olsun ki
hiçbirimiz sinmedik. Biz
oradan daha da coşkulu,
güçlü çıktık. Bizi
yenemediler. Bu dışarıya da
yansıdı. Emniyetin önünde
arkadaşlarımız direnerek,
oturma eylemi yaparak bizi
beklediler.

Kutlu: Herkes örgütlü hareket
etti. Çevremizde olan, polisten korkan
gençler dahi bizim direnişimizden etkilenerek onlar da bizimle hareket etti.
Birimize yapılan işkenceyi anında toplu olarak protesto ediyorduk. Polis
bundan da etkilenerek çok korktu.
Coşku üst düzeydeydi. Polis şaşırdı.
İşte biz bunu yarattık.
Yürüyüş: Siz şubeye nasıl götürüldünüz, neler yaşadınız orada?
Şahin: İKM’den alınanlar olarak aynı otobüsteydik. Hepimizi sürükleyerek vatana soktular. Biz de
aynı şekilde direndik. Sloganlarımızla direndik. Bazılarını parmak
izine götürmediler çünkü uzun süreccekti. Ve o işkenceler her uygulamada, her gün devam etti. Hem işkence vardı, hem de işkenceye karşı
direniş. Mahkemeyi de sayarsak 5
güne sarktı gözaltı süresi.
Avukatlar ikinci günden itibaren
hemen hemen her an yanımızdaydılar. Saldırının hukuki boyutu, hukuksuzluklar ile avukatlar ilgilendiler. ÇHD’li birçok avukatın gelip
gönüllü olarak davayı üstlenmeleri,
hukuksuzluklara karşı tavır almaları
örnektir.
Hem direniş boyutuyla hem örgütlülük boyutuyla yaşananlar bize
gücümüzü de gösterdi. Dışardaki direniş bizi hem motive etti hem de güçlendirdi.

Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz birşey var mı?
Çimen: Ahlaksızlıklarına örnek
vermek istiyorum; bizim derneğimizde akvaryum var. Onun içine işemişler. Bayan arkadaşlarımızın çamaşırlarını pencereden sokağa atmışlar. Nezarethanede hasta olan arkadaşlarımıza işkence yaptılar. Yine
hasta olan arkadaşlarımıza, astımı
olanlara bilerek biber gazı sıktılar.
Kutlu: Halk düşmanları gücünü
göstermeye çalıştı. Ama tam tersine
gelişti her şey. 9 kişi tutuklandı. Ancak onların istediği o sindirme havası oluşmadı. Başaramadılar.
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Röportaj

‘Gazın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum
ama bu gazla birlikte etimizin yandığını farkettik’
AKP’nin faşist
polisi 10 Mayıs’ta
Okmeydanı’nda
bulunan Gençlik
Federasyonu, Haklar ve Özgürlükler
Derneği ve İdil Kültür Merkezi’ni bastığında Gençlik FeEser Morsümbül
derasyonu’nda
gençliğin direnişini
kırmak için kapalı alanda kullanılması yasak olan BİBER gazını ve
niteliği tam bilinmeyen bir gazı
çok miktarda binanın içinde kullandılar. Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler bina içinde
ölümle karşı karşıya kaldı.
O anı yaşayan Gençlik Federasyonu üyeleriyle yaptığımız röportajı yayınlıyoSayı: 269
ruz.

Yürüyüş

22 Mayıs
2011

Yürüyüş: Polis derneğin
içine çok miktarda biber gazı
ve niteliği bilinmeyen bir gaz
atılmış. Saldırıyı anlatır mısınız?
Eser Morsümbül, (Gençlik Federasyonu, Yaş 26)
Ben saldırı sırasında Gençlik Federasyonu’ndaydım. Tüm arkadaşlar
gibi bizi etkisiz hale getirmek için üzerimize gaz sıktılar. Sanayi tüpü içinde bir gazdı.
Atılan gaz vücutta yanma yapıyordu, nefes alıp vermekte zorlanıyorduk. Gözlerde yanma vardı, vücudun açık olan yerlerinde yanma yapıyordu ve son
hareketlerimizi kontrol edemiyorduk.
Uzun süre etrafımı algılıyamadım. Yani o sıra yapılan her
şeyi görüyordum ama ne yapıldığını algılayamıyordum.
Şubedeyken de yürümekte zorluk çekiyordum, yürüyemiyor-

24

dum. Yani adım attığımı sanıyorum
ama atamıyorum, ellerimi kullanmak istiyorum ama yine kullanamıyordum.
Bu gaz tamamen insanları öldürmeye yönelik olan bir gaz. Gazın üzerinde insanlar üzerinde kullanılmaması söyleniyor ama kullanılıyor. Tamamen insanları öldürmeye
yönelik bir gazdır. Bu gaz insanların
üzerinde tahribat yaratmak için kullanıyor. Çünkü sinir sistemlerine etki
yaptığı için istem dışı hareketlerde bulunuyorsun. Şu an kulaklarım duymuyor. Boğuk bir duyma var. Bu atılan gazın etkisinden oluşan bir şey.
Eda Arı (Marmara Üniversitesi, Kimya öğretmenliği, 4. sınıf
öğrencisi. 22 yaşında.)
Şöyle başlayayım. 2.5 saat içeriye girememişlerdi. Biz odadayken
Eda Arı
biber gazı atmaya
başladılar. Odanın içerisine inanılmaz derecede biber gazı attılar. Portakal gazı da
vardı, sanırım. Yani bilemiyoruz, biz
göremediğimiz için. Ama hem yanıyorduk hem de boğazımı yakıyordu, nefes alamıyorduk. Camlara yönelmişti herkes.
Polisler daha sonra içeriye girdiler. İçeriye girdiklerinde, kimse gözlerini açamıyordu. Biber gazları o ka-

dar fazlaydı ki... Yanımızda havlu vardı, havlularla nefes alıyorduk. Yoksa
camlardan hava bile gelmiyordu... Kapının eşiğine getirdiklerinde, sağ gözüme, sol gözüme,
burnuma ve ağzıma tekrar biber
gazı sıktılar.
Burak Aksoy
(Gençlik Federasyonu’ndan)
İçeri giremeyeceklerini anlayınca
tam adını koyamaBurak Aksoy
yacağım vücutta açık
olan bölgeleri inanılmaz bir şekilde
yakan bir gaz kullanarak içeri girdiler. İçeri girdiklerinde herkes cam kenarında demirlerden tutunmuş kimi
kusuyor kimi nefes almaya çalışır bir
vaziyetteyken ilk önce özel harekatçılar girdiler.
Yürüyüş: Atılan gazlardan bahseder misiniz? Bunlar nasıl bir gazdı?
Ünal Çimen,
(Gençlik Federasyonu, 23 yaşında)
Bunlardan bir tanesi eylemlerde de
kullandıkları gözyaşartıcı gazdı. Ancak
farklı olarak bir gaz
Ünal Çimen
daha vardı. Gazın
tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bu gazla birlikte etimizin yandığını farkettik. Görünürde bir iz falan
yoktu ancak yanıyorduk. Ellerimiz, yüzümüz, gözümüz
her yanımız yanmaya başladı. O kadar etkiliydi ki
gözaltında kaldığımız 3 gün
boyunca da geçmedi. Hatta
ellerimizi sabunlarla yıkadığımız da da her defasında
yanmaya devam etti.
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türü karşısında direnmeliyiz. Doğru olanı
hayata geçirmeliyiz.
“Herkes açık saçık giyiniyor, bir tek ben mi böyle giyinmeyeceğim.”... “Herkes şans oyunu
oynuyor, ben oynamasam ne olur.”...
“Herkes kendini kurtarmaya bakıyor, bir tek ben mi herkesi düşüneceğim.”... “Herkes banane derken,
niye ben sahipleneyim”... Burjuvazinin beynimize yerleştirmek istediği düşünce, işte böyle sürer gider.
Evet, bir tek sen düşüneceksin...
Şans oyunu oynamayan bir tek sen
kalsan bile, oynamamaya devam
edeceksin... Evet, gerekirse bir tek
sen!.. Örnek olacaksın. Örnek olarak
çoğalacaksın.
İnsanlarımız "Ben mücadele edince devrim mi olacak?" diyor. Evet sen
mücadele edince devrim olacak. Senin gibi "Bir tek ben mi?” diyen binlerce, yüz binlerce insan olduğunu düşün. Yani tek başına değilsin. Tek ba-

“Bir tek ben mi?”
Bencilliğin, çıkarcılığın, yozlaşmanın yaygınlaşmasına bağlı olarak,
halka inançsızlaşan, güvensizleşen insanlar, "herkes bencilik yaparken
niye ben herkesi düşüneyim" diye düşünmeye başlar. Bu mantık yanlıştır.
Böyle bir düşünüş tarzını yaratan burjuvazidir. Burjuvazi böylece halkın
kültürünü, değerlerini, geleneklerini
yok etmeyi amaçlar.
Burjuvazi devrimcileri, halkın
değerlerini sadece topuyla, tüfeğiyle yok etmiyor. Aynı zamanda kültürel
yozlaşmayı yaygınlaştırıyor. Topuyla, tüfeğiyle yok etmenin yerine bananecilik, bencillik, köşe dönmecilik kültürüyle, gemisini kurtaran
kaptan kültürüyle, duyarsızlaştırarak
ve sorumsuzlaştırarak da yok ediyor.
Bunun sonucu; inançsızlık, umutsuzluk, adam sendecilik, boş vermeciliktir. Burjuvazinin bu yoz kül-

şına kalmazsın merak etme. Haklı
hiçbir davada yalnız kalmazsın. Birisi akıntıya karşı kürek çekmeye görsün... Akıntıyı tersine çevirmenin
ilk adımıdır bu. Devrimci mücadelenin güçlenmesi için senden başlamalı. Örgütlenmiyorsa örgütlenmelisin. Pasiflik varsa radikal olmalısın.
Korku varsa cesaret örneklerini çoğaltmalısın.
Bir tek ben mi? Evet bir tek sen!
Bir tek siz! Seninle, sizinle!
Sananecilik, bananecilik hayatımızdan çıkmalı. Senin sorunun benim
sorunum diye bir şey yok. Sorunlarımız aynı. Sömürücüler, faşizm hiçbirimizi ayırdetmiyor. Faşizm kendinden olmayan herkese düşmandır.
"Bir tek ben mi" dememelisin.
Hani diyor ya şair; "Tek başına bir
mum devirir geceyi, tek bir can neleri neleri değiştirmez ki"
O nedenle “bir tek ben mi" demeyelim. Evet sen!

Faşizmin teknolojisi, halka
karşı zulmün hizmetinde
“Daha sonra içeriye gaz atmaya
başladılar, gazı yoğun olarak attılar,
biz baygınlık geçirecek dereceye geldik, özellikle teni yakan bir bomba attılar, dokunduğu yeri yakıyordu, ellerimizi onlarca kez yıkadığımız halde geçmedi.”
Yukarıdaki anlatımlar, 10 Mayıs’ta
dernekleri saldırıya uğrayan, kendileri
de işkence ile gözaltına alınan Gençlik Federasyonu üyesi öğrencilerin
yaşadıklarının bir parçasıdır.
“Nasıl daha fazla öldürür, nasıl
sakat bırakır, nasıl daha çok zarar veririz?” diye düşünüyor polis.
Okmeydanı’ndaki saldırıda yeni
bir gaz kullanıldı. Geçen hafta bu gazın nasıl bir gaz olduğunu sorduk. Ne
hükümetten, ne polisten bir açıklama
yapılmadı.
19 Aralık’ta da yeni bir kimyasal
silah kullanmıştı katiller. Hala ne ol-

duğu bilinmiyor. AKP de tıpkı 19 Aralık katliamcıları gibi devletin bildiği
ama başka da kimsenin bilmediği
gazlar kullanarak diri diri yakmaya,
en fazla zararı vermeye çalışıyor.
Faşizm, daha fazla öldürmek için
seferber ediyor teknolojiyi. Bunun
için masraftan da kaçınmıyor.
Hitler faşizmi bilim adamlarını
“en az gazla nasıl en fazla insan öldürüleceğini” araştırmakla görevlendirmişti... En az kurşunla en fazla insan öldürmenin hesabını yapıyordu
Hitler’in komutanları. İşbirlikçi oligarşinin polisi de aynı kafayla yeni silahlar kullanıyor halka karşı.
AKP’nin polisi bir gece yarısı kapısına dayandığı yasal, demokratik bir
kurumda, niteliği bilinmeyen bir
bombayı kapalı alanda kullanarak
orada bulunan 22 vatansever gencin
yaşamına doğrudan kastetmiştir.

Gaz stokları tükendi!
AKP’nin polisi halka karşı kullanmak
için geçen yıl 125 bin gaz bombası
aldı. Her saldırıda halka karşı o kadar
çok gaz bombası, biber gazı kullandılar ki stokları bitirdiler.
Stoklar tükenince Başbakanlık,
“örtülü ödenek”ten 2.3 milyon lira
vererek polis için, 170 bin gaz bombası siparişi verdi. Polis, gazsız kalamazdı. Yeni stoklar yapılıyor şimdi.
Faşizmin en fazla yapabileceği
budur işte; daha fazla zarar veren
gazlar, daha fazla bomba... Başka da
bir şey yapamaz ve bunlar da halkın
ve devrimcilerin karşısında nafiledir!
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İzmir’de Dev-Genç’lilere ve Grup Yorum’a
Sahnede Saldırı... Saldıran Kürt Milliyetçiliği!

Grup Yorum’a böyle bir ‘ilk’ yaşatmanın hesabını
tarihe, Kürt ve Türk halklarına vereceksiniz!
Yaktığınız derneklerimizin, linç etmeye, molotoflarla
yakmaya kalkıştığınız insanlarımızın yanına, basıp
dağıttığınız bir sahne görüntüsü eklendi.

Kürt milliyetçiliği neden saldırıyor? Oligarşi
Hakkari’den İstanbul’a kadar her yerde devrimcilere,
yurtseverlere, demokratlara saldırıya geçmişken, dağlarda
ve yoksul gecekondu semtlerinde operasyonlar sürerken, bu
çatışma provokasyondur ve oligarşiye yarar!

Haberimiz yoktu, gençler yapmış ve benzeri
açıklamaların hiç ama hiçbir inandırıcılığı, geçerliliği
yoktur... Saldırıları üstlenin ve durdurun!
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Ege Üniversitesi’nde 13 Mayıs’ta
yapılan 7. Canan Kulaksız Öğrenci
Şenliği’nde Grup Yorum konseri sırasında BDP’nin gençlik örgütünden bir grup sahneye saldırdı. Sahnedeki her şeyi dağıtan, ses düzenini tahrip eden güruh, dakikalarca
tam bir hezeyan halinde terör estirdi.
Saldırı, daha Canan Kulaksız Şenliği’nin ilk gününde başlamıştı.

İlk saldırı alanda
Canan Kulaksız Öğrenci Şenliği
bu yıl 7. kez yapılıyordu. 19 yaşında
ölüm orucunda şehit düşen Canan Kulaksız nezdinde, gençliği bu ülkenin
zulüm ve direniş tarihiyle tanıştıran bir
şenlikti bu.
6 yıldır aynı yerde, aynı alanda yapılan şenliğin duyurusu da 2 ay önceden yapılmış ve şenliğin 9-13 Mayıs günleri arasında yapılacağı ilan
edilmişti. Bir çakışma, karışıklık olmaması için de aynı alanda çeşitli etkinlikler düzenleyen Demokratik
Yurtsever Gençlik (DYG) adlı grupla görüşüldü. Daha o görüşmeden başlayarak ortak bir çözüm bulma düşüncesinin olmadığı belli oldu.
DYG’liler kendilerinin tarihi belirlenmiş bir programlarının olmadığı-
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nı söylerken, Dev-Gençlilere “eğer o
alandan vazgeçmezseniz biz de sizin
şenlik gününüzde oraya geliriz...”
şeklinde cevaplar verdiler.
Canan Kulaksız Şenliği’nin başlangıç günü olan 9 Mayıs’ta DevGenç’liler alana geldiklerinde,
DYG’den öğrencilerin pankartları
ve çadırlarıyla, stant malzemeleriyle
gelerek alanı işgal ettiklerini gördüler. DYG’liler, tehditkar konuşmalarla
Canan Kulaksız Şenliği’ni engellemeye çalıştılar. Kendileriyle konuşulmaya çalışıldı. Ama nafileydi. 11
ve 12’sinde “Şerzan Kurt anısına” etkinlikleri olduğunu, Dev-Genç’lileri
o tarihlerde alana sokmayacaklarını söylüyor, “cesaretiniz varsa alana girin” diye de tehdit ediyorlardı.
Dev-Genç’liler, “böyle davranarak düşmanı sevindirirsiniz” dediler; fakat dost düşman umurlarında
değildi. Öyle ki, görüşmelerin yürütüldüğü yetkili kişi, “gerekirse düşman gülsün” diyebiliyordu sorumsuzca. Kimi dost, kimi düşman gördükleri de tartışmalıydı bazen.
Dev-Genç’liler 10 Mayıs’ta sorunun çözümü için BDP İzmir İl Yönetimiyle görüştüler. Kendilerinin
gençlik yapılanmasından gençlerin

devrimci bir faaliyeti engellediklerini, tehdit ettiklerini, ellerinde sopalar
ve bıçaklarla dolaştığını belirttiler.
BDP yönetimi, PKK’nin devrimcilere
karşı saldırılarının başından beri onlarca kez duyduğumuz şu cümleyle
cevap verdi gençliğe: “Gençlik bize
bağlı değil, kendi programını uygular biz karışmayız, alanlarımız ayrı.”
DYG’lilerin şenliği, 11-12 Mayıs’taydı, ama 9 Mayıs’ta oradaydılar! Kışkırtıcılık aleniydi. DevGenç’lilerin “madem şenliğiniz 1112’sinde, neden şimdi (9’unda) buradasınız?” sorusuna “bizi alana
sokmamak için geldiklerini, eğer girersek bizi artık çıkaramayacaklarını” söylüyorlar. Nitekim, DevGenç’liler pankartlarını astığında tekrar saldırıp, standlar üzerine kendi
pankartlarını asmaya çalıştılar.

Bir yanda devrimci
sorumluluk, bir yanda
sorumsuzluk
Dev-Genç’liler DYG temsilcileriyle son kez görüştüler; ancak aynı
dayatmanın ve sorumsuzluğun sürdüğünü görünce “sizin provokatörce
tavırlarınıza alet olmayacağız, gerekirse alan değiştiririz ama bu ortamı
yaratıp düşmanı mutlu etmeyiz, ama
her yerde sizi teşhir edeceğiz” diyerek tartışmalara son verdiler ve kitleye
alanın işgal edildiğini, şenliğin yapılacağı alanı değiştireceklerini açıkladılar.
Dev-Genç’liler, “Devrimci-Yurtsever” çatışmasına alet olmayacaklarını, izin vermeyeceklerini, bütün
engellemelere rağmen Canan Kulaksız Alternatif Öğrenci Şenliği’ni
düzenleyeceklerini belirtip başka
bir alana geçerek şenliği orada devam ettirmek istediler.
Ancak DYG’liler, yine DevGenç’lilere saldırdılar. Ellerinde so-

BAŞ EĞMEYECEK ‘YOLA GELMEYECEĞİZ’

palarla saldıran gruba karşı, Dev-Genç’liler kol kola
girerek kendilerini savundular. Daha sonra güruh,
Canan Kulaksız resim
sergisini ve şenlik duyurusu afişlerini parçalayarak
yere attılar. Dev-Genç’lilerin buna müdahalesiyle,
DYG’liler “sizi burada yaşatmayacağız” tehditlerini
savurup taşlarla sopalarla
tekrar saldırdılar. Yalnız yakaladıkları bir Dev-Genç’liyi yere düşürerek tekmelerle linç etmeye çalıştılar,
Dev-Genç’liler arkadaşlarını kurtararak birbirine kenetlendiler.
Saldırıyı engellemeye çalışan demokrat bir öğrenci de DYG’liler tarafından yere düşürülerek tekmelendi.

Polis müdahalesine
devrimci tavır
Alandaki olaylar üzerine gelen
polislerin alay edercesine “aranızda
tatsızlık olsun istemeyiz! Aranızı düzeltelim!” sözlerine karşılık, DevGenç’lilerin “biz kendi aramızda
hallederiz size gerek yok alanı terk
edin” demesi üzerine polis alanı terk
etmek zorunda kaldı. Dev-Genç’liler
bunun ardından DYG’lilere hitaben
şöyle dediler: “Şerzan Kurt da bizim
şehidimizdir tek bir afişine dahi dokunmadık. Siz Canan Kulaksız’ın resimlerini yırtarak indirdiniz. Sizin
yaptığınız devrimci ahlaka sığmaz.
Tüm şehitlerimizden özür dilemek
zorundasınız.”

Devrimcilerin afişleri,
devrimci sorumluluğun
belgesidir
“Provokasyonlara gelmeyeceğiz! Canan şenliğini büyüteceğiz!
Yurtsever-devrimci kavgasına girmeyeceğiz!”
Normal olarak, Dev-Genç’lilerin
Canan şenliği için şenlik alanını yan
tarafa almasıyla tartışmaların sona ermesi gerekirdi ama öyle olmadı.
Çünkü onlar, provokasyon ve çatışma
çıkarmakta ısrarlıydılar.

 BDP özür dilemelidir!
 Sorumluları cezalandırmalıdır!
 Bir daha saldırmayacakları
konusunda garanti vermelidir!

Dev-Genç’liler, şenlik alanının
yerini değiştirirken, bu saldırganlığı
teşhir etmek için dövizler yaptılar.
Dövizler “provokasyonlara gelmeyeceğiz, Canan şenliğini büyüteceğiz, yurtsever-devrimci kavgasına
girmeyeceğiz” diyordu. Fakat
DYG’liler bu kez de bu afişleri bahane ederek bu yeni alanda da sopalar ve bıçaklarla saldırdılar, şehidimiz Canan Kulaksız’ın resimlerini
yırttılar. Kadın öğrencileri yerde sürüklediler. Panel saatlerinde yüksek
sesli müzik açarak konuşmaları sabote
ettiler. Acizleştikçe acizleştiler.
İHD ve bazı siyasi hareketlerin
“arabuluculuk” girişimleri oldu bu
arada. Oysa sorun tarafsız kalmak ara
bulmak sorunu değildi, tavır alınmalıydı. Onlara, “sorunu çözmek istiyorsanız gidin söyleyin, bıçaklarla üstümüze gelmesinler” denildi.

Sahneye saldırı
Şenliğin son günü, beklenen konser günüydü. Konser alanında yaklaşık 3000 kişi toplanmıştı. Sanatçı
Selçuk Balcı’nın konseri başladığında DYG’liler sloganlarla alanı terkedip girişe yöneldiler. Ama kitlenin
de kendileriyle birlikte alanı terkedeceğini bekleyen DYG’liler kendi
başlarına kaldılar. Kitle yerindeydi.
Grup Yorum konseri başladığında
ise Kürt milliyetçi hareketinin gençlik
örgütlenmesi olan Demokratik Yurtsever Gençlik bu kez de sahneye saldırdı. Sahnede yıllardır oligarşinin

çeşitli saldırılarına maruz kalmış Grup
Yorum vardı. Baskılar altında geçirdikleri tüm tarihleri boyunca bir kez olsun sahnede böyle bir saldırıya maruz
kalmamışlardı. Ne işkenceci katil polisler, ne de sivil faşistler, onların sahnesine saldırmamıştı.
Kürt milliyetçiliğinin gözünü öyle
bir düşmanlık bürümüştü ki, onlarca
yıldır işkencecilerin yapmadığını
yaptılar Grup Yorum’a karşı... Sahnedeki her şeyi dağıttılar, ses düzenini
tahrip ettiler, nota sehpalarını sahnedekilerin kafalarına fırlatmaya çalıştılar. Terörlerini estirdikten sonra çekip gittiler.
Neden “Kürt milliyetçiliği” kavramını kullandığımız soruluyor; işte
bunun için kullanıyoruz. Çünkü bu tavırlar, ilerici, yurtsever güçlerin değil, siyasi mücadeleye ancak “mülkiyetçi, faydacı, benmerkezci” bakanların işi olabilir. “Mülkiyetçilik,
faydacılık, benmerkezcilik” de milliyetçiliğin emareleridir.
Grup Yorum üyeleri ve Gençlik
Derneği üyeleri, saldırı sürerken kitleyi
disipline ettiler, kitlenin saldırıya farklı bir karşılık verilmesini önlediler. İşte
bu da devrimcilerle sorumsuz saldırganlar arasındaki farktı.
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Saldırı sonrası
(Saldırganlar, bu bölümü mutlaka okumalı, buradaki tepkiyi mutlaka değerlendirmeliler)
Saldırganlar sahneden inerek alanı terkettiler. Sahne darmadağınıktı,
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ses düzeni dağılmıştı ve yeniden toparlamanın imkanı yoktu. Sonrasını,
saldırıya uğrayanlardan bir Grup Yorum üyesi şöyle anlatıyor:
“Kitle karşıdan bize bakıyordu. En
öne geçtik yan yana dizildik tüm Yorumcular. Kitleye, tarihimize yeni
bir halka daha eklendi bu gece. Faşistler saldırmıştı, polisler saldırmıştı bize ama şimdi buna yenisi eklendi. Üstelik sahnedeyken bir saldı-

rı ilk defa yaşıyorduk. Bu ayıbı hepiniz gördünüz dedik ve teknik sorunlardan bahsettik. Kitle türküler susmaz halaylar sürer diye bağırmaya
başladı. Her hal ve şartta türkülerimizi okumaya devam edelim diye
bağırmaya başlayanlar oldu. Birkaç
genç kız 'Grup Yorum dinliyoruz,
hapse girmek istiyoruz” şeklinde slogan atmaya başladı. Tüm kitle gülüşmelerle karışık bu slogana katıldı.

‘Aletlerimiz artık yok ama şimdi siz
varsınız sizin eşliğinizle söylersek bu
açık kapanır’ dedik. Tek bir mikrofon
eşliğinde Çav Bella’yı söyledik. Cemo’yu söyledik. Hernepeş'i söyledik.
Dağlara Gel, Mısri Kız gibi şarkılarla halay çektik. Bütün kitle tüm şarkılara katıldı. Herkes halay çekti. Alandaki herkes saldırıyı yapanlara büyük
öfke duyuyordu ve tepkisini en güçlü
katılımla göstermek istiyordu.”

Grup Yorum’un İzmir’deki Saldırıyla İlgili İlk Açıklaması:

Bunu da Yaşadık, Konser Verirken Sahnede Saldırıya Uğradık!
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Ege Üniversitesi 7. Canan Kulaksız Öğrenci Şenliği
kapsamında 13 Mayıs Cuma günü verdiğimiz konserde,
sahnemiz saldırıya uğradı. Konserimize saldırarak sahnemizi işgal eden... grup, ne AKP'nin polisleriydi, ne de
sivil faşistlerdi. Tarihimizde bu kesimlerden saldırıların
çok değişik biçimlerini yaşamıştık. Ve hatta gözaltı ve tutuklama terörünün ortasındaydık bugünlerde. Buna karşı verdiğimiz mücadele tüm Türkiye'nin gözleri önünde
gerçekleşiyordu. Bir yandan baskınlarla gözaltına alınan
elemanlarımızı zulmün elinden çekip alıyorduk, diğer yandan basının kontra haberleri ile hedef gösterilmemize karşı mücadele yürütüyorduk.
İşte böyle bir dönemde ve bugüne kadar hiç yaşamadığımız bir biçimde saldırıya uğradık. Konser verdiğimiz
bir anda sahnemize saldırarak tarihimizde bir "ilki" gerçekleştirme "şerefine" erişenler, kendilerine "Yurtsever
Gençlik" ismini veren gruptu.
Şenliğin görevlileri, açılış konuşmasında “şenliğin birinci ve ikinci günleri sopalı, bıçaklı saldırıya uğradıklarını" söyleyerek ilk gün yaşanan olayı anlatıp eleştirdiler. Bu eleştiri... üzerine alanda oturan ve kendine "Yurtsever Gençlik" diyen grup sloganlar atarak konser alanının
dışına çıktı.
... Dışarıda yaşanan gerginliği bildiğimizden, giriş konuşmamızda "Bu şenliğe ismini veren şehitlerimize layık
olmamız, onların ismini büyütmemiz, çoğalmamızdan, devrimcilerin, demokratların, yurtseverlerin ve ilericilerin
birlikte mücadelesinden geçer. Devrimciler, demokratlar, yurtseverler ve ilericiler arasındaki sorunların tek çözüm yeri şiddetten uzak, politik bir mücadele ve diyalogdur. Bunun dışında hiçbir çözüm yolu yoktur. Bizim
tek sorunumuz egemenlerledir" dedik. Ancak buna
rağmen, henüz 5. şarkımızı söylüyorken sloganlarla
sahnemiz işgal edildi. Sahneyi işgal ederek sahne üzerinde
bulunan tüm teknik ekipmanı dağıtan grup uzun bir süre
dağılmadı. Bu sırada.. grubu linç etme tehlikesine karşı
seyircilerimizi sürekli uyararak sakin olmaya davet ettik.
Bu konuda atılan sloganlara da yuhlamalara da müdahale

ettik. Sahneyi basan gruba yaptığımız sakin olma ve sahneyi boşaltma çabaları sonuçsuz kaldı. Şenlik görevlileri bu grubu sahneden indirmeye çalışırken özellikle fiziksel
bir müdahalede bulunmamaya özen gösterdiler. ... Özellikle konseri karşıdan izleyen kitleye sürekli telkinlerde
bulunarak, olması muhtemel çok büyük olayların önüne
geçtik.
20 dakikadan fazla sahneyi işgal eden grup daha sonra sahneden görevlilerin de müdahalesiyle indi ve alanın
dışına çıktı.(...)
Bizim sosyalizmi, halkların kardeşliğini, eşit özgür bir
ülke özlemini anlatan, her türlü haksızlığı, sömürüyü, baskıyı ve işkenceyi teşhir eden sesimizin egemenler tarafından kesilmeye çalışılmasını anlayabilirdik. Ancak
kendilerine "Kürt Yursever Gençliği" diyenler tarafından
böyle düşmanca bir tutumu anlayabilmemiz mümkün değildi. Ne şenliğin kendisine yapılan ilk günkü saldırılar,
ne konser verdiğimiz anda sahneye yapılan ve sesimizi
kesmeyi hedefleyen saldırının açıklanacak bir tarafı
yoktur. Tek kelimeyle, yapanlar tarafından yüz kızartıcıdır, utanç vericidir.
... Saygısızca, fiziksel şiddet uygulayarak, görevlilerin boğazını sıkarak konseri basmak, engellemek, ortalığı talan etmek en hafifinden zorbalıktır. Hiçbir gerekçe, ama hiçbir gerekçe böyle bir saldırıyı meşru gösteremez.
Başta BDP olmak üzere ilgili tüm kurumlar bu durumu hemen açıklığa kavuşturmalıdır!
Bu saldırıyı organize edenler, düzenleyenler, katılanlar
ortaya çıkarılmalıdır!
Yapılan bu saldırının hesabı Yorum'a, dinleyicilerimize ve tüm halkımıza verilmelidir!

Türküler Susmaz Halaylar Sürer!

Grup Yorum
14.05.2011
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‘Bizi eleştirirsiniz ha’!
Birgün’ün Yürüyüş İlanına Ambargosu ve Birgün’ün Demokratlığı!
Birgün gazetesi, geçen hafta Yürüyüş dergisinin ilanını almadı. Bundan böyle de almayacaklarını belirttiler.
Gerekçe dergimizde Oğuzhan Müftüoğlu’na yönelik eleştirilerin çıkmasıydı.
Çok severler demokratlık dersi
vermeyi. Çok kanatlılık, çok seslilik,
çoğulculuk çok sevdikleri kavramlardır. Ama despotturlar. Olaylar bu
yanlarını çok kolay açığa çıkarıverir.
Nitekim, “solun birliği” olma iddiasıyla kurdukları ÖDP’deki çoğulculuk
da uzun ömürlü olmamış, tüm kanatlar birer birer budanmış ve sonra kala
kala yine eski Devrimci Yolcular kalmıştır. Bizim için sürpriz olmamıştır
elbette. Devrimci Yol tasfiyeciliğini iyi
bildiğimiz ve tanıdığımız için, kendilerinin dışındaki herkese kendilerini
dayatacaklarını ve ona tabi olmayanları tasfiye etmekten geri durmayacaklarını tahmin etmek zor değildi.
Örgüt içi demokrasi, sol içi demokrasi ahkam kesmeyi sevdikleri konuların başında gelir. Solu bu noktada geri, ilkel, kaba, Stalinci bulurlar.
Ama işte bu demokratlar, Yürüyüş
kendilerini eleştirdi diye Yürüyüş ilanını almayarak, “bizi eleştiremezsiniz” diye dayatmaktadırlar.
Birgün gazetesinde de “farklı görüş ve eğilimde” yazarların bulunmasından övgüyle bahsederler, ki bizce sözünü ettikleri çeşitlilik, devrimciler, sosyalistler açısından pek de
övülecek bir “zenginlik” değildir ama
sonuçta kendi tercihleridir.
Fakat burada önemli olan, her türlü abuk sabukluğa sayfalarında yer veren bir “çeşitliliğe” sahip olan bu
anlayış, devrimcilere dair birkaç satırlık
eleştiriye bile tahammül etmemektedir.
Pespaye görüşleri hatta sapkınlıkları yazıp çizen köşe yazarların, devrimcilikle ilgisiz burjuva köşe yazarlarına özenip kendi ev yaşamını, çocuğunu, kızını anlatıp duran yazarlara; halkla ezilenlerle ilgisi tartışılır “sa-

natçı”lara sayfalarında yer bulan Birgün, Yürüyüş ilanını almıyor.
Niye?
Çünkü Yürüyüş, bu anlayışın politik önderini, teorisyenini eleştiriyor!
İşte orada Birgün’ün tüm demokratlığı, çok çeşitliliği yerle bir oluyor,
“biz birbirimizi her konuda eleştirebiliriz” diye övünegeldikleri sahte
demokratlık açığa çıkıyor.
Bu “çeşitlilik” içinde, Yürüyüş’ün
ilanında yer alacak iki üç satırlık eleştiriler, nasıl da ürkütüyor Birgün yöneticilerini.
Yıllardır başkalarını “önderlik”
kültürüne sahip olmakla eleştirip hatta bu kültürle alay eden, devrimci örgütleri “tarikat mürit” ilişkileri içinde tasvir eden, devrimci önderleri
diktatörlükle suçlayan, kendilerinin
ise her türlü “otorite”den, her türlü “önderlik” anlayışından uzak olduklarını
savunagelenlerin bu tavrı nedir öyleyse?
“Oğuz abi”lerinin eleştirilmesi karşısında nasıl da aslan kaplan kesiliyorlar. Nasıl da “önderlikçi” oluveriyorlar!
*

Sansürledikleri, ambargo uygulamaya başladıkları Yürüyüş ilanında ilgili yazının başlığında ne diyorduk:
“Oğuzhan Müftüoğlu'na cevap: Sizin için yol bitmiştir artık. Devrim
sizin dışınızda yürümektedir.”
Bizim bu iddiamıza karşılık pekala Birgün gazetesinin sayfalarında
“Bizim için yol bitmemiştir. Biz de
devrim yürüyüşünün şurasındayız” diye bir yazı yazabilirlerdi. Böyle bir yazı yazsalar, içini doldurmaları, ikna edici olmaları bizce zor gerçekten. Ama teorik olarak böyle yapabilirlerdi.
Mesela bu konuya ilişkin yapılan
tartışmada, Birgün yöneticileri, Devrimci Yol’un elinde devrimci kanı olduğu iddiasına da karşı çıkmışlardır.
Yapacağımız basittir o unutulan, bilmezden gelinen tarihi yeniden hatırlatacağız. (Ki bu konuda bir yazıyı da

Yürüyüş’ün bu sayısında okuyacaksınız.)
Birgün gazetesinde CHP’yi savunan yazarlar olacak, ama devrimci düşünceleri dile getiren yazıların başlıkları, duyuruları bile olmayacak. Bu
nasıl demokratlık!
Bugün Birgün gazetesini çıkaran
Müftüoğlu’nun önderlik ettiği grup
daha önce “Demokrat” diye bir dergi çıkarmıştı. “Demokrat”ın hemen yanında da bir ünlem vardı ve arkadaşlar o zaman “ünlemli demokrat” diye
anılıyorlardı.
O ünlemin ne kadar yerinde olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Devrimcilikten, sosyalistlikten vazgeçtik,
ünlemli bir demokrat olarak kendi içlerinde bile tutarlı davranmamaktadırlar.
*

“Sen bizi eleştirirsen, biz de ilanı
basmayız” demek günlük bir gazete
için ne demektir? Günlük gazeteysen,
herkesin gazetesi olma iddiasındaysan,
ona uygun davranırsın. Yok, Devrimci Yolun gazetesiyiz diyorsanız, onu
dersiniz, o zaman başka türlü tartışırız...
Birgün gazetesi kendileriyle Halk
Cephesi arasındaki ilişkiyi, “Doğan
Medya ile Düzen Partileri” arasındaki ilişkiyle karıştırıyor anlaşılan!
Birgün de ilanları, duyuruları yayınlamak için “kullanılmaması gereken kavramlar”, “yapılmaması
gereken eleştiriler” gibi listeler çıkarsın bari...
Birgün’ün unuttuğu bir başka gerçek şudur: Birgün o ilanları “dayanışma” amacıyla yayınlamıyor, parasını alıyordu. Peki o zaman Birgün’e
ilan verenler, bir de Devrimci Yol’un
“Abilerini” eleştirmeme garantisi
mi verecekler?
*
Birgün gazetesi bu yanlışından
dönmelidir. Yürüyüş ilanına karşı takınılan tavır; yanlış, temelsiz ve tipik
bir tahammülsüzlük tavrıdır.
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Bilmeyenler, Bilmezden Gelenler ve Unutanlar İçin:

Devrimci Yol’un sol içi şiddet tarihi
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Bu yazı, bir bakıma bir “talep”
üzerine yazılmıştır.
Dergimizin geçen hafta Birgün gazetesinde yayınlanması gereken ilanı yayınlanmadı. Nedenini sorduk.
Birgün’ün yöneticilerinden İbrahim
Aydın'ın bizimle görüşmek istediği
belirtildi. Görüştük.
İlanın yayınlanmamasının nedeni,
“dergimizde Müftüoğlu’na hakaret etmiş olmamızmış!”
Aydın, Müftüoğlu’na elinde devrimcilerin kanı var dememizi, “eleştiri değil hakaret” saydıklarını belirtiyordu.
Şöyle demiştik yazımızda:
“Ne Dev-Genç’lilerin ne Mahirlerin ne de onların tarihsel mirasçılarının
elinde hiçbir devrimcinin kanı yoktur.
Ama Müftüoğlu, kendileri için bunu
söyleyemez.”
Eğer, olmayan bir şey üzerine
bunu söylemiş olsaydık, evet, onun
adı hakaret olurdu karalama, spekülasyon, her şey olurdu.
Ama değil!
Aydın, “ellerinde hiçbir devrimcinin kanı olmadığını, bunu ispatlamamız gerektiğini”söylüyordu.
İşte bu yazı bunun cevabıdır.
Aydın veya Devrimci Yol’un eski
yöneticileri yazacaklarımızı kuşkusuz
biliyorlar; belki unutmuşlar, belki
bilmezden geliyorlar. Bizim için
önemli değil; biz tarih ve halk önünde sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.
*
Devrimcilerin kanını dökme eleştirimizi kabul etmiyorlar. Ama tarih
öyle demiyor. Türkiye solunda sol içi
şiddetin ağababalarından biri olan
Devrimci Yol, kendisini “solun”
sahibi (babası) gördüğü için, sola
karşı her türlü yasağı ve saldırıyı da
kendine hak görmüştür.
Bu konuda, 12 Eylül cuntasından
sonra, Faşizme Karşı Birleşik Direniş

Cephesi’ni oluştururken bir kez “özeleştiri” vermişlerdir. Onda da “Birbirimizle çatıştık, yenildik.” diye.
Yani yenilmeselerdi sorun yoktu. DY
bugüne kadar döktüğü devrimci kanının hesabını vermiş değildir. O
kanlı tarih DY’lilerin sırtındaki kamburdur.
Çatışmadıkları sol örgüt kalmamıştır. Keza, DY denilince sola uyguladığı siyaset yasakları akla gelir.
Kendileri halka ve devrimcilere
hesabını vermedikleri o kanlı tarihi
unutmuş(!) olabilirler. Anılarını anlatırken, onları yok sayabilirler. Ama
tarih, halk ve devrimciler yok saymaz.
Omuzlarında sol içi şiddetin sorumluluğu vardır ve Oğuzhan Müftüoğlu, eğer Devrimci Yol siyasi hareketinin tarihinde bir sorumluluğa sahipse, sol içi şiddet konusunda da tarihe söylemesi gereken şeyler vardır.

Müftüoğlu, bu “kanlı
tarih”in dışında mı?
Devrimci Yol’un, özellikle 12 Eylül öncesi Türkiye sol hareketi içinde saldırmadığı, siyaset yasağı uygulamadığı, çatışmadığı, kan dökmediği siyaset yok gibidir.
HK’dan (Bugünkü EMEP),
İGD’ye (O dönemki TKP), KSD’den
(Bugünkü SDP) HDÖ’ye, TKPML’ye kadar birçok sol grupla çatışmıştır.
Anti-faşist mücadeleye sevketmesi gereken güçleri, İstanbul’dan
Ankara’ya, Antalya’dan Karadeniz’e
kadar hemen her yerde sola saldırmış,
kan dökmüştür.
Kuşkusuz yaşananlar kendiliğinden, rastgele çatışmalar değildir. Bu
saldırıların kökeninde küçük-burjuvazinin mülkiyetçiliği ve iktidar perspektifinden uzaklığı vardır. Sol üzerinde otorite kurmak, solu bastırıp
ezmek ve “tek” kalmak, bu küçük
burjuva mülkiyetçiliğin karakteristik

özelliğidir.
Herkes Devrimci Yol’a tabi olmalıydı. Onlar solun “babası”, “hamisi” idiler. Bu politikanın ve bu politika temelinde gelişen çatışmaların
başta Oğuzhan Müftüoğlu olmak
üzere, Devrimci Yol yöneticilerinin dışında olması ihtimal dahilinde bile değildir!
*

1-)

1979'da Adana'da Devrimci
Kurtuluşcular DY'li birini vurdu. Çatışmanın görünür nedeni pazar yerindeki bir satış yeri yüzündendi.
Çatışma devam etti; Adana'da DY-DK
karşılıklı olarak birbirlerinden 6 kişiyi
öldürdüler.

2-)

1979'da Balıkesir'de DY ile
Halkın Devrimci Öncüleri arasında bir
parktaki inisiyatif nedeniyle çıkan çatışmada karşılıklı birer kişi öldürüldü.

3-) 11 Haziran 1980 günü Samsun'un Havza İlçesinde HK taraftarı
Bayram Demiralp isimli lise öğrencisi bir DY’li tarafından öldürüldü. HK’lıların çıkardığı Özgürlük gazetesi 30 Haziran 1980 tarihli 5. sayısında, “Dev-Yolcu olduğu bildirilen bir provokatör, Havza Lisesi'nin
kantininde devrimci bir genci silahla vurarak öldürdü. 11 Haziran günü
meydana gelen olayda ölen Bayram
Demiralp 16 yaşında bir lise öğrencisidir.”

4-) Devrimci Yol ile Kurtuluş arasında çeşitli zamanlarda süren çatışmada DY’liler, 24 Eylül 1978’de
Adana’da Kurtuluş taraftarı Mustafa Ertan’ı katlettiler. Mustafa Ertan’ın öldürülmesi Kurtuluş’un 3
Ekim 1978 tarihli 40. sayısında şöyle aktarıldı: “Park'ta herkesin gözü
önünde ... pusu kurularak katledildi...
Aynı şahıslar, uzun zamandır Kurtuluş sempatizanlarını, ‘sizi Adana'dan
ve bütün Türkiye'den temizleyeceğiz,
sizi Park'tan atacağız’ şeklinde teh-
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dit etmekteydiler. ‘Temizleme’ yöntemlerinin cinayet olabileceği belki insanın aklına gelmezdi, ama bu grubu
tanıyanlar için pek yadırganacak bir
yöntem değildir bu.”

5-) Devrimci Halkın Yolu taraftarı Vedat Yılmaz, 29 Eylül 1978 tarihinde Kars'ta katledildi. Devrimci
Halkın Yolu, Yılmaz'ın ölümünden,
Devrimci Yol’u sorumlu tuttu.

6-) 17 Ocak 1979 günü İstanbul
Kumkapı’daki Kadırga Öğrenci Yurdu’nda Halkın Kurtuluşu taraftarı
YDGD üyesi Erdoğan Çamdal
DY’liler tarafından katledildi. Halkın
Kurtuluşu gazetesinin 22 Ocak 1979
tarihli 144. sayısında bu sol içi cinayet hakkında şunlar belirtildi. “Sosyal faşist ‘Genç Öncü’ bir duvar gazetesi asmış, buna devrimciler karşı
çıkınca, dışarıdan getirilen 100 kişiyle
birlikte Devrimci Yol, Genç Öncü'yü
korumaya almıştır. Devrimcilere karşı çıkanların başında provokatör Hasan Polat vardır. ... Hasan Polat sabah saat 04.00’te gece nöbet tutan arkadaşa saldırmış, ... vurmuştur. Hastaneye kaldırılırken Erdoğan arkadaş
ölmüştür.”
Üyeleri DY’liler tarafından katledilen YDGF Başkanı Çetin Kaya,
saldırının açığa çıkarılmasını isteyerek şunları söylüyordu:“Elazığ, Ankara, Kars ve Adana'da bu tip provokasyonlar sonucu birçok devrimci
ölmüş, ancak Devrimci Yol bu olayların üzerine gideceğine, provokatörlerle uzlaşmış ya da sessiz kalmıştır.”

7-)

Devrimci Yol’un çatıştığı
gruplardan birisi de İGD’dir. DY ve
İGD arasındaki çatışmalar Ağustos
1979’da İzmir, Adana ve Kars’ta yaşandı. Her iki grup birbirlerine saldırdı.
9 Ağustos günü Menemen İGD
üyesi iki kişiye saldıran DY’liler
İGD’lileri kurşunla yaraladılar.
İGD Ankara Altındağ temsilciliğine karşı saldırılarını artıran DY’liler, bildiri dağıtan İGD'lilere, dışardan
getirdikleri sopalı ve zincirli bir grupla saldırarak bir İGD'liyi ağır yaraladılar. Ağustos başlarında Kars İGD

Şube Sekreteri'ni ağır yaraladılar.

8-) 19 Mayıs 1980 günü TKP’li
öğretmen Ekrem Öztürk Istanbul’da
katledildi. TKP’nin gençlik örgütü
İGD, Ekrem Öztürk’ü Devrimci
Yolcular’ ın katlettiğini açıkladı.
İGD’nin yayın organı Gençlik
Dünyası dergisinin 29 Mayıs 1980 tarihli 4. sayısında şöyle denildi: “Birlik-Dayanışmacı öğretmen Ekrem
Öztürk, İstanbul Halkalı'da Dev-Yolcular tarafından katledildi.”

9-) 3 Haziran 1980 günü Kurtuluş taraftarı Sabahattin Çakmak
Antalya'da DY’liler tarafından katledildi.
Kurtuluş, “Pantolon hırsızı DevYolcular bir Proletarya Sosyalisti Sabahattin Çakmak’ı öldürdüler” diye
açıklama yaptı. O dönem “pantolon
davası” olarak bilinen bu olay, DYKSD arasında çatışmaların da başlangıcı oldu.
Antalya’daki çatışma, Ankara’ya
sıçrayacak ve 5 gün boyunca yurtların, okulların basılmasıyla devam
edecek, birbirlerinin kitlelerini de
tarayacaklardı.
10-) Ankara’da süren çatışmalar
ile ilgili olarak Kurtuluş,”Kurtuluş'a
ölüm haykırışları arasında devrimci hareket 3 kayıp verdi...” diyordu.
Ankara’daki çatışmalarda; Şevki Tevfik Kobal ve Ahmet Özer katledildi. Kurtuluş, DY’lilerin Antalya’da 1, Ankara’da 2 kişi olmak üzere 3 Kurtuluşçu’yu katlettiğini açıklıyordu. Çatışmalarda Ankara DEVGENÇ yöneticisi Necdet Bozkurt da
ağır yaralandı...
Kurtuluş’un yayın organı Öncü
Dergisi’nin 30 Haziran 1980 tarihli 4.
sayısı Kurtuluş-Devrimci Yol çatışmasına ayrılmıştı. Öncü Dergisi'nde
Kurtuluşçular çatışmalarda Ankara’da 2 kişinin katledildiğini, onlarca kişinin yaralandığını yazdılar.

Ellerinde kendi
yoldaşlarının kanı var
Solu tehdit etmekten geri durmayan, sola siyaset yasağı koyan DY’lilerin ellerinde kendi yoldaşlarının

kanı da var.
Almanya’da, Aydın Erol ismindeki kendi arkadaşlarını katlettiler. Yıl
1987 idi. 23 Ekim'i 24 Ekim'e bağlayan gece bir kahvehanede Devrimci Yol’un o zamanki yöneticilerinden Taner Akçam’ın yaş gününü kutluyorlardı. İçip içip sarhoş olmuşlardı.
DY’liler içerken, aynı kahvehaneye gelen bir grup Dev-Genç’li de
Deri-İş’in grevini desteklemek için
bildiri dağıtıyordu. DY’liler, bildiri dağıtan, kendilerine bir zararı olmayan
Devrimci Solcular’ı engellemek için
müdahale edip ardından da silahla ateş
açtılar.
Devrimci Solcular’ı katletmek
için ateş açmışlar ama kendi arkadaşları Aydın Erol’u öldürmüşlerdi.
Aydın Erol’un öldürülmesi Türkiye’ye “sol içi çatışma” olarak yansıtıldı ve Devrimci Sol’a maledilmeye çalışıldı. Her yerden devrimci harekete karşı saldırıya geçtiler.
Gazetelere ilanlar verdiler, aylarca kendi arkadaşlarını nasıl katlettiklerini gizleyip, suçu devrimcilere
yıktılar. Murat Belge’nin yayınladığı Yeni Gündem dergisinde devrimci harekete “karanlık eller” diyerek
küfrettiler. Devrimci hareketi kan
dökmekle suçladılar.
Devrimci harekete saldırı için aradıkları fırsatı bulduklarını düşünüyorlardı. Günlerce tüm kinlerini kustular. Hatta, devrimcilerin bu ölümle
ilgilerinin olmadığını ısrarla açıklamalarına karşın inanmadılar. Saldırıyı devam ettirdiler. Devrimci Yol tarafından dağıtılan bildirilerde Aydın
Erol'un katillerinin “Devrimci Sol çetesi” olduğu ilan edildi.
O sırada Mamak Askeri Hapishanesi’nde tutsak olan Devrimci Yol davasından Oğuzhan Müftüoğlu imzasıyla da, “karanlık adamlar, katiller” diye devrimci hareketi suçlayan
ilanlar verildi.
Sonra gerçekler açığa çıktı. Aydın
Erol’u katleden Yılmaz Ulusoy adındaki arkadaşı, haksız yere başkalarının suçlanmasını kabul etmeyerek, Alman polisine suçunu itiraf etti.
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Aydın Erol’u Devrimci Solcular’ın vurmadığı, kendi arkadaşlarının vurduğu açığa çıktı böylece.
Ama bu gerçeğe karşın, devrimci
hareketi aylarca karalayanlar, tek
bir açıklama yapıp özür dilemediler. Ancak artık ellerinde kendi
yoldaşlarının da kanının olduğu bir
gerçekti. Bunu değiştiremez, bunu
unutturamazlardı.

Ölüm olmaması “sol içi
şiddet”i aklar mı?
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Birgün yöneticisi İbrahim Aydın, görüşmede, Devrimci Yol’un
Devrimci Sol’dan kimseyi öldürmediğini belirterek itiraz ediyordu bir de.
Evet, Devrimci Yolcuların katlettiği bir Devrimci Solcu yoktur.
Bizim de böyle bir iddiamız olmamıştır. Ancak şu da açıktır ki,
Devrimci Yol, ayrılıktan itibaren
Devrimci Sol’a karşı sol içi şiddete
başvurmuştur.
Siyaset yasaklarından, devrimci harekete yönelik karalamalara kadar çok çeşitli saldırılar
yapmıştır. O dönem DY’liler tarafından sürdürülen saldırılarda
ölümlerin olmaması tümüyle tesadüftür.
- DY’liler, Devrimci Sol taraftarlarına, Kars’ta ve Adana'da saldırarak, devrimcilerin siyasi faaliyetlerini engellemeye çalıştılar.
- İzmir, Adana, İskenderun,
Denizli’de DY’liler saldırılarını
sürdürdü. Saldırı birçok yerde silahlı boyutlara ulaştı.
- Türkiye’nin hemen her tarafında DY’liler, Devrimci Sol yazılamalarını silmişler ve bu merkezi bir tavır olarak aylarca sürdürülmüştür. Yazı silme, onlarca il
ve ilçede çatışmalara sebep olmuştur.
- Ankara’yı tamamen kendilerine ait gören Devrimci Yol, Devrimci Sol’un faaliyetlerini engellemek için adeta seferber olmuştur. Sadece Anıttepe Lisesi’ndeki ve ODTÜ’deki Devrimci Sol taraftarlarına yönelik engelleme ve

saldırılar, uzun bir liste oluşturur.
- Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen ayrılığa ilişkin tartışmalar, çoğu zaman şiddet yoluyla engellenmiş ve dağıtılmıştır.
- Devrimci Yol, Ankara’da
Kurtuluş'la çatışmaları sürerken,
İstanbul’da da Devrimci Solculara saldırmaya başladı.
-Kağıthane'de, “Dev-Solcular
halkın parasını harcıyor” yalanıyla, bir gecekonduyu bastılar,
halkın üzerine ateş açtılar. Bunun
üzerine 150-200 kadar emekçi
toplanarak, Devrimci Yolcuları
kovaladı.
- Gültepe'de bir devrimciyi
pusu kurarak yaraladılar. Gültepe
halkı toplantı yaparak, Dev-Yolculara uyarıda bulundu.
-Reşitpaşa’da duvarlara yazı
yazan dört devrimcinin üzerine
ateş açtılar.
- Sefaköy'de DY'liler Devrimci Sol’dan bir kişiyi yaraladılar.
- Mintax fabrikasında bir Devrimci Solcu DY'lilerin saldırısında yaralandı.
- Kanarya'da bir Devrimci
Solcuyu yere yatırarak kurşunlayıp yaraladılar.
Devrimci Yol’un kafa yapısının
aynen devam ettiği, 1990’ların
başındaki saldırılarında bir kez
daha görüldü.
- 16 Haziran 1990’da İstanbul
Gaziosmanpaşa'da Devrimci Yolcular, dört devrimciyi falçata ve bıçakla yaraladılar.
- Bu saldırıyı teşhir eden bir bildiriyi dağıtmak için 24 Haziran’da
Kocasinan Halkevi'ne giden devrimcilere ateş edildi. Bir kadın devrimcinin şakağına silah dayayarak,
tehdit ettiler.
*
İşte tarih bu. Devrimci Yol’un
sol içi şiddet tarihinin en bilinenlerinden derlenmiş bir özet.
Yürüyüş’ün ilanını yayınlamamak, bu tarihi değiştirmez!

Köylülerden protesto
14 Mayıs Cumartesi günü Mersin’de
“Akdeniz Örtü Altı Sebze Üreticileri
Birliği” Mersin’deki çiftçi ve üreticilerin,
üretimdeki girdi maliyetlerinin artması
üretilen ürünlerin fiyatının ya aynı kalması yada düşürülmesini 14 Mayıs çiftçiler gününde protesto ettiler.
Mersin’e bağlı Kazanlı’daki halde
toplanan çiftçiler, Mersin haline doğru arabalarla yollara biberleri dökerek gidildi.
Mersin halinin kapısında arabalardan inen
çiftçiler halin içinde yürüyüşe başladılar.
Yürüyüşte “14 Mayıs Dünya Çiftçiler
Günü Kutlu Olsun Akdeniz Örtü Altı
Sebze Üreticileri Birliği” imzalı pankart
taşınarak “yaşasın örgütlü mücadelemiz,
susma sustukça sıra sana gelecek, vur vur
inlesin başbakan dinlesin” sloganlarıyla
haldeki Mersin ziraat odaları birliği binasının önüne gelindi. Binanı önüne kasalarla biberler yerlere dökülerek çiftiler
tepkilerini dile getirdiler. Ziraat odası
başkanı konuşma yaptıktan sonra Akdeniz Örtü Altı Sebze Üreticileri Birliği başkanı Tansel İzgi basın açıklaması okudu.
İzgi; “on yıllardır siyasi iktidarların izlemiş olduğu ekonomik politikalar, ithalat ve ihracattaki izlenen yol ile tarım ve
ziraatı bitirme noktasına getirilmiştir”
dedi. Eylem “Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz” sloganlarıyla sona erdi.

Kaleiçi esnafı ikinci
günde kazandı
11 Mayıs’ta kepenk indiren Antalya
Kaleiçi esnafı, zabıtanın baskısının artması üzerine eylemine 12 Mayıs’ta da devam etti.
Sabah dükkanlara gelen zabıtanın esnafa baskı yapması üzerine esnaf birbirine haber vererek kepenklerini indirdi.
Kaleiçi’nde iki koldan yürüyerek tarihi çınarın altında toplanan esnaf, buradan
Büyükşehir Belediyesi’ne yürüdü.
Belediye ile yapılan görüşmede Sur
duvarları haricinde ürünlerin duvarlarda
sergilenebilmesi, bir hafta boyunca zabıtaların Kaleiçi esnafına müdahale etmemesi gibi maddelerde anlaşma sağlandı.
Bunun 200 kişilik kitleye açıklanmasından sonra, esnaf işyerine geri dönerek işyerlerini açtı.
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Ders: Meşruluk
Sevgili okurlarımız, merhaba. 10
Mayıs’ta, Okmeydanı, boydan boya
bir çatışma alanıydı: Meşrulukla gayri meşruğulun çatışma alanı.
Gayrimeşru bir şekilde semti basıp, insanları gözaltına alanlar, kendilerini meşru göstermek için yasalara
sığınıyor. Ama o yasalar, düzenin
sadece “yasallığını” gösterir, meşruluğunu değil.
Meşruluk konusunu, Devrimci
Okul’da daha önce de işlemiştik. Ancak bu somutluk üzerinden
konuyu tekrar ele alalım dedik.

caktır. Kapıların arkasına barikatlar
kurulup direnilecektir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki eylem de
bu meşruluğun bir ifadisidir. Hiçbir biçimde meşruluğun sınırları yasallıkla çizilemez. Bu, meşruluk tartışmasında kilit noktadır.
İktidar, devrimcilere hiçbir faaliyet yaptırmak istemez. Dernek açtırmamak, konser yaptırmamak, dergi
dağıttırmamak ister. Polis, dergi dağıtımında, basın açıklamasında ya

mümkün değildir. Cepheliler haklılıklarından aldıkları güçle hareket
eder; düşmanın gayri-meşru baskılarına, yasaklarına boyun eğmezler.
Burjuvaziye göre, kendi koyduğu yasal sınırlar içinde olanlar
meşrudur. Bize dayattığı da budur. Yasalarının dışında olanlar, yapılanlar ise
meşru değildir. Düzen herkesin, kendi çıkardığı yasalar çerçevesinde hareket etmesini ister.
Devrimcilerin düzenden etkilenmemesi, her türlü baskı, terör, yalan
ve demagojiye rağmen mücedelesini
kararlılıkla sürdürmesi, ancak doğru
ve haklı olduğuna inanmasıyla mümkündür. Meşruluğa inanç soyut değildir. Alınan her kararda, yapılan her türlü faaliyette, ilişkilerde, düşüncelerde, duyguda yansımasını bulur.
Cepheliler’in meşruluk anlayışı, halkın ve
devrimin çıkarına uygun olanın savunulmasına dayanır. Cepheliler,
düzenin çizdiği sınırlar
içinde kalmazlar. Sömürüye, faşizme karşı mücadele etmenin, direnmenin meşruluğuna inanırlar.
Bu anlamda meşruluk,
doğru ve haklı olanı yapmaktır.
Meşruluğuna inanmayanlar kararsızdırlar. Kafasında sürekli "acaba" sorusuyla yaşayan bir devrimci,
kararlı, militan olamaz. İdeolojisine,
dolayısıyla kendi meşruluğuna inanmayanlar, kuşkucudur, güvensizdir.
Devrime de kuşku ile bakar; hem doğruluğu hem olabilirliği net değildir kafasında.
Meşru luğu na inan ma yan lar
“dava adamı” olamaz. Dava adamı
olmak, kendini her şeyiyle devrime
adamaktır. Hiçbir çıkar gözetmeksizin halkın kurtuluşu ve vatanın bağımsızlığı için savaşmaktır. Meşruluğuna inanmayan bir devrimci dava adamı olamaz, çünkü bu saydığımız
özellikleri taşımaz.
Meş ru lu ğu na inan ma yan lar
düşman karşısında direnemez, çatışamaz. Meşruluğuna inanmayan
devrimci, düşmanla yüz yüze geldiğinde tereddüt yaşar. Direneyim mi di-

Hayatın içinde

Her kesim, kendi sınıfsal
çıkarlarına göre, kendini
“doğru” olarak görür. Ama
tarihsel ve bilimsel olarak
doğru tektir. Bu doğru ise, ezilen halkların çıkarlarını savunmaktır. Dolayısıyla da
meşru olan devrimcilerdir. Gayrimeşru olan ise; emperyalizm ve faşizmdir.

meşruluğumuzu

 Meşruluk somutta kendini
nerede ve nasıl gösterdi?
Meşru olan biziz. Gecenin bir yarısında yüzlerce polis mahalleyi kuşatıp derneklerimizi, evlerimizi kendi hukukuna da uymayarak basıyor.
Sonra devrimcilerin çelik kapı yapması, barikat kurması “suç”muş gibi
gösteriliyor. Hayır, gece yarıları baskın yaptıkları için, kapılarımızı duvarlarımızı kırdıkları için suçlu polistir.
Jammer kullanmak “suç” gibi
gösteriliyor. Tüm halkın telefonlarını dinlediği için suçlu olan AKP’dir.
Polis dinlerse, buna karşı jammer
kullanmak meşrudur. Polisin keyfiyetini önlemek için, elini kolunu sallayarak dernekleri basmasını engellemek için çelik kapılar yaptırıla-

büyüteceğiz
da bir afişlemede, karşımıza çıkar ve
"megafonla bağırıp, gürültü çıkarıyorsunuz!", "burada basın açıklaması yapmak yasak!", "bu astığınız
afişin izni var mı?" gibi gerekçelerle
yaptığımızı engellemeye çalışır.
Polisin her itirazı, meşruluğu esas
alan ısrar ve kararlılığımızla bozulur.
Yanlış bir meşruluk anlayışına sahip olanlar, düşmanın baskısı, tehditleri karşısında yasal faaliyetlerini
bile savunamazlar. Düşmanın her
türlü ideolojik, politik, kültürel ve fiziki saldırısı karşısında sağlam duramazlar.

 Meşruluk inançla başlar
Meşruluk bilincinin zayıflığının
veya kaybolmasının en başta gelen nedeni inançsızlıktır. Meşruluğun temelinde ideolojik sağlamlık bulunur.
İdeolojik sağlamlığı olmayanların,
meşruluk temelinde hareket etmesi
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Meş ru lu ğu mu za ina nır sak,
doğ ru lu ğu mu zu, hak lı lı ğı mı zı
bey ni mi ze ka zır sak,
ya pa ma ya ca ğı mız şey yok tur. Tüm
Cepheliler meşruluk bilinci ve
cü retiy le öne atılmalıdır. Edilgenlik,
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gütlerin saflarında da olsalar,
renmeyeyim mi, çatışayım
meşruluklarına olan inançlamı çatışmayayım mı teredrıdır.
dütüne sürüklenir. Bilinir
ki, tereddüt ile ihanet arasındaki çizgi kalın değil Meşruluk bilincine
dir. Tereddüt, devrimci bir
sahip olmak,
pasiflik, yılgınlık, karamsarlık, korku,
tercih yönünde çözülmedikorkularımızı
ğinde, düşmanın dayatmakaygı... tüm bunları bize, emperyalizm
larını kabul etmek ve ihayenmektir
ve oligarşi dayatmaktadır.
net, eşikteki tehlikedir.
Meşruluk bilincine sahip
Meşruluğuna kesin bir biolmadan korkular, kaygılar
çimde inanmayan, işkenmeziyetleri değil, olması gereken
aşılamaz. Meşruluk bilinci devrimcicecilere “asıl siz teslim olun” çağrıözelliklerdir. Bu özellikler olmadan
ye güç verir; dağda, şehirde, hapishasını yapamaz. Elbette devrimcilik
düşmana karşı nasıl savaşılacak, düşnede, işkencehanede, nerede olursa olyaparken ihaneti yaşamayı hiç kimse
manın pervasız saldırıları ve ideolosun devrimi savunmasını, idealleriistemez. Ama öyle olur ki, kendini bir
jik bombardımanı karşısında nasıl
mizden taviz vermemesini sağlar.
anda ihanetin ortasında buluverir. Bu
sarsılmadan durulacaktır? Halklara naMeşruluk bilinci kişiliklerimizin debirden bire ortaya çıkan bir durum desıl öncülük yapılacak? Bu özellikler
ğişip yenilenmesini sağlar. Meşruluk
ğildir. İnançsızlık, kendini ve savaşıolmadan, bir dönem devrimci safbilinci korkularımızı, kaygılarımızı aşnı meşru görmemeyi büyütür. Dilarda kalınabilir belki, ama bu geçimamızı sağlar. Kendine güveni olmarenmek ve çatışmak, düşmanın gayci olacaktır. Çünkü, devrimcilik teryanlara güven kazandırır. Kendine güri meşruluğuna karşı devrimin meşvensizlik de korku ve kaygının farklı
cihi bir anda parlayıp sönen bir coşruluğunu savunmaktır.
bir şekilde ifade edilmesinden başka
ku ve duygu değildir. Tercihin kaybir şey değildir. Haklı ve doğru oldunağı inanç, ideolojik sağlamlık ve bu Meşruluk bilincine sahip nun sonucu olan meşruluk bilincidir. ğuna, haklı ve doğru bir davanın neferi olduğuna inanan neden kendine
Meşruluk bilincindeki zayıflığın
olmadan devrimcilik
sürgüvensiz olsun ki? Kendine güvenmekendisini gösterdiği bir biçim de kordürülemez!
mek
özünde ideolojiye, Parti'ye gükudur. Elbette nasıl ki kimse açıktan
Meşruluk bilincinin devrimciler
ven
me
mektir.
devrimcilik meşru değildir demiyoraçısından önemi, devrimcilik yapGüvensizliğin nedeni ideolojik,
sa, korku da genellikle açıkça ortaya
makla özdeştir. Meşruluk bilinci ve
politik zayıflıklardır. Çözümü, ideokonmaz. Ama küçükten büyüğe incüret arasında kopmaz bir bağ vardır.
lojik eğitimdedir. Eğitim, bilinçlensanların çeşitli korkuları olur. Bunda
Meşruluğundan emin olmayanlar, cüdirecek, değiştirecek, dönüştürecektir.
normal olmayan bir şey yoktur. Korretli davranamaz. Cüretli olmayanlar
Meşruluk bilincini kazanmadan korku bir neden değil, sonuçtur. İnsanlar
korkularıyla yaşarlar. Korku meşrukuları, kaygıları gideremez; yanlış,
korkularına
rağmen
savaşırlar.
luk bilincini zayıflattığı, hatta yok etçarpık düşünceleri düzeltemez, düzen
Meşruiyet soyut değildir, dedik.
tiği gibi, meşruluk bilincinin olideolojisinin etkilerini silemeyiz.
Yaşamda mutlaka yansımasını bulur.
maması da korkuyu doğurur ve büMeşruluk bilincini kazananlar, öne
Korku da öyledir. Bir sonuçtur. Neden
yütür. Meşruluk bilinci ve cürete saatılacak, kavgayı büyük bir cüret ve
savaştığımızı, kime karşı nasıl savaşhip olmayan bir devrimci, düzenin çizkararlılıkla omuzlayacaklardır. Bu
tığımızı, savaşımızın halklarımıza ne
diği sınırlar dışına çıkamaz. Düşünbir anlık bir iş değildir. Devrimcilik
kazandıracağını kavradığımız ölçüde,
celerine de, pratiğine de düzen yön vebir ömür boyudur, süreklidir. Meşrukorkunun kaynağı kurumaya başlar...
rir. Meşruluk bilinci ve cüret aynı zaluk bilinci de sürekli beslenmeli,
Devrimin meşruluğu kavramanda birbirini geliştirir. Meşru oldugüçlendirilmeli, yenilenmeli; düşndığında korku, cesarete dönüşür...
ğuna, haklı ve doğru bir davayı sürmanın yeni ideolojik saldırılarını aldürdüğüne inanan bir devrimci korkuDünya geneline bakalım. Devtederek kendini sınamalardan geçirsuzdur. Kaygı taşımaz. Okmeydanı çarimcilerin boşluğundan yararlanarak
melidir.
tışmaları ve ona bağlı gelişen tüm diörgütlenen islami hareketlere mensup
renişlere bakıldığında, barikatlarda
insanlar, özünde asalak, sömürücü ka Halka meşruluğumuzu
veya Vatan önündeki eylemde, polisle
pitalizmi savunan akımlar için canıyapılan konuşmalara bakıldığında
anlatmalıyız
nı vermektedir. Sınıfsal temelleri gemeşruluğuna inanmanın nasıl büyük
Sınıflar mücadelesinin önemli bir
reği halkların kurtuluşunu sağlayamabir güce dönüştüğünü, nasıl devboyutu, meşruluğunu halka kabul
yacak olsalar da, kendi ideolojileri
rimcilerin önünü açan bir rol oynaettirmektir. Bu anlamda burjuvazi ile
doğrultusunda inançla mücadele etdığını görürüz.
devrimciler arasında sürekli olarak, kimektedirler. Onlara bu özelliklerini
Elbette bunlar devrimcilerin üstün
min ve nelerin meşru olup olmadıkazandıran, yanlış çizgiyi savunan ör-
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Burjuvaziye göre, kendi k oyduğu
yasal sını rl ar içi nde olanl ar

ğı üzerinden amansız
meşrudur. Bize dayattığı budur.
bir mücadele yürütülür.
Cepheliler’in meşruluk anlayışı,
Bir devrimci hareket
ne kadar haklı olursa olhalkın ve devri min çık arı na
sun, meşruluğunu halka
uygun olanın savunul masına
kabul ettiremezse örgütdayanır. Cepheliler, düzenin çizdiği
lenemez, gelişemez. Halsınırlar içinde kalmazlar...
ka gitmek, halka anlatmak, meşruluğa inanBu anlamda meşruluk, doğru ve
maktan, halkı örgütlemek
haklı olanı yapmaktır.
ise halkı meşruluğumuza
inandırmaktan geçer.
dileri bir biçimde mücadele içinde olÇeşitli siyasi hareketlerin yanlış
masına rağmen ailesine, yakınlarına
olan, halka karşı eylem çizgileri veya
“korumacı” yaklaşır, onları mücadekarşı-devrimler gibi çok çeşitli etlenin uzağında tutarlar. "Zaten yaşlıkenler sonucunda devrimcilerin meşlar,
hastalar bir de ben başlarına iş
ruluğunun zarar görmesi, devrimci
açmayayım" gibi gerekçelerle de yapmücadelenin gelişmesinin ve halkın
tıklarını masumlaştırırlar. Bu noktaörgütlenmesinin önünde büyük enda aslında kendi yaptığının haklılığıgellere dönüşebilir. Bu noktada meşna ve meşruluğuna, devrimin meşruruluk savaşı ve meşruluğumuzu anluğuna inanmıyordur.
latabilmek, pratikte gösterebilmek
daha büyük bir önem taşır.
Bu inanmama kendini başka türlü de gösterir. Mesela, kendi meşruBu düzenin meşruluğunu kabul etluğuna inanmadığı için bağış toplamek, halkın sömürülmesini, işsizlik,
maz, aidat alamaz. Çok yoksullar
yoksulluk içerisinde yaşamasını kabul
deyip, onu devrimin asli unsuru olaetmektir. Faşizmin işkencelerini, katrak görmek yerine “yardım” etmeye
liamlarını kabul etmektir.
kalkarlar... Halkın mücadeleye kazaCepheliler, meşruluğu doğru ve
nılmasını meşru görmeyenler aslında
haklı olanın her koşulda savunulmadevrim mücadelesini de gereksiz görsı olarak görürler. Cepheliler için
mektedir. Faaliyetlerimizi alt alta sımeşruluk, bu düzenin hiçbir biçimralayalım, hepsi de halkı örgütleyebilde meşru olmadığına; her şeyiyle
mek,
halkı devrim saflarına çekmek,
kökten yıkılması gerektiğine ve devhalka devrim mücadelesinin meşrulurimin zorunluluğuna inanmaktır.
ğunu benimsetmek içindir. Dergi,
Mücadeleye katılan halkın, devleajitasyon-propaganda faaliyeti, göstetin şiddetine maruz kalacağı, işkence
riler, mitingler, silahlı-silahsız tüm eygöreceği, tutuklanacağı, kurulu düzelem
ler... tümü devrim cephesini büyütninin bozulacağı açıktır. İşçi ise işten
mek, güçlendirmek içindir. Bu da
atılabilir. Memursa sürgün olabilir.
halkın mücadeleye katılımını sağlaÖğrenci ise okuma hakkı elinden alımak
demektir. Halkı, “başları belanabilir... Bunlar olmasın demek, müya girmesin” diye örgütlemek gerekcadele olmasın demektir. Bunlar olsizse, tüm bunları niye yapıyoruz
madan mücadele sürmez. Devletin
ki? Meşruluğuna inanmayanların soşiddet uygulayarak, halka acı çektirenuç
ta geleceği nokta burasıdır.
rek amaçladığı da zaten mücadele etHalka meşruluğumuzu taşımak,
mesini engellemektir. Mücadele edilön
ce
likle kendimizin meşruluğumudiğinde, direnildiğinde devletin şidza inanmasıyla mümkündür. Meşrudet uygulayacağını düşünerek mücaluğuna inanmayan yaygın, geniş ilişdele ve direnişlerden geri duranlar,
kiler içinde hareket etmeyi beceremez.
meşruluk bilinci ve iktidar iddiası olHalkı kazanmadan devrimi yapamamayanlardır.
Halk için böyle düşünenler özünyız. Buna tüm benliğimizle inanmade kendileri, aileleri, yakın çevreleri
lıyız... Meşruluğumuza inanırsak,
için de aynı şekilde düşünürler. Kendoğruluğumuzu, haklılığımızı bey-

nimize kazırsak, yapamayacağımız şey yoktur. Tüm Cepheliler meşruluk bilinci ve cüretiyle öne atılmalıdır. Edilgenlik,
pasiflik, yılgınlık, karamsarlık,
korku, kaygı... tüm bunları bize,
emperyalizm ve oligarşi dayatmaktadır. Düzenin herhangi bir
yanını bile doğru ve haklı görmek, onlara prim vermektir. Bu
dünyada onurlu ve namuslu yaşamak istiyorsak devrimciliğin erdemlerine sıkı sıkıya bağlanmak
zorundayız.
Devrimcilik yapmak, en başta
meşruluğa ve kendi ideolojisine inanmaktır. Haklı ve doğru olduğuna
inancı tam olanların düşmandan korkması, karamsarlığa kapılması mümkün değildir.
Cepheliler, faşizmin, düzenini devam ettirmek için çıkarmış olduğu
tüm yasaları, oluşturduğu kurumları
meşru görmezler. Düzenin, halka dayattığı yaşam biçimini kabul etmezler. Tüm bunlara karşı kendi meşruluk anlayışlarıyla hareket ederler.
Çünkü, haklı olan devrimcilerdir.
Haksız olan ise burjuvazidir.
Ayrıca Cepheliler, örgütlülük içerisindeki küçük burjuva alışkanlıkları, zaafları da meşru görmezler. Bunlara karşı sürekli mücadele ederler. Örgütsel disiplini bozacak, aksatacak
hiçbir hareketin, davranışın meşrulaştırılmasına izin vermezler. Cepheliler, mücadele esnasında pasiflik,
yılgınlık ve kaygı duymazlar. Yeni
mevziler elde etmek için ısrarlı bir şekilde mücadele ederken, çalışmalarını yürütürken kazanılan haklar için direnirler, bedel öderler. Çünkü haklılıklarına inanır, her alanda meşruluk
bilinciyle hareket ederler.
Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde tartıştığımız konunun özeti ve
somutu, 10 Mayıs sabahı başlayan
baskınlara karşı geliştirdiğimiz mücadele ve direniştedir. Bu nedenle bu
süreci, bu süreçteki direniş ve eylemleri, şubedeki direnişi, yoldaşlarımızın söylediği her sözü, bir ders
gibi ele almalıyız tekrar tekrar. Dersimizi burada noktalıyoruz, haftaya
görüşmek üzere.
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65 Yılda... 15 Genel Seçim...
88 Yılda... 60 Hükümet...
NE DEĞİŞTİ? NE ÇÖZÜLDÜ?
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Çok partili sisteme geçildiği
1946’dan bugüne tam 15 genel seçim
yapıldı. 12 Haziran’da 16.’sı yapılacak.
Çok partili sisteme geçiş “demokrasiye geçiş” olarak adlandırıldı. Halkın önüne beş yılda bir konulan sandıklar ise “demokrasinin
kanıtı” olarak gösteriliyor.
Halk, iktidardaki partilere memnuniyetsizliğini biraz yüksek sesle ifade etmeye kalkışsa hemen susturulur.
“Seçmeseydiniz” denir. “Şikayet
etme oy ver”, “Seçim zamanı sandıkta gereken dersi verirsiniz...” denir. Hesap sormak seçimden seçime
oy vermeye indirgeniyor. Ve oy verme işi o kadar kutsallaştırılıyor ki,
“vatan-millet borcu” haline getiriliyor. Sadece bilinçleri çarpıtılan halk
değil, birçok şeyin farkında olması
gereken ülkemizin aydını, sanatçısı,
yazarı da seçimleri böyle ele alabiliyor. Böylece, demokrasi beş yılda bir
seçimlerde oy vermeye indirgeniyor.

“Çok partililik eşittir
demokrasi” değildir!
Demokrasi diye adlandırılan çok
partili sisteme geçildiği 1946 yılından
günümüze kadar 65 yılda 15 genel seçim yapıldı. Cumhuriyet’ten bugüne
60 kez hükümet kuruldu. 65 yıl boyunca her seçim döneminin değişmeyen vaatlerinden biri “demokrasi”dir. Peki kim bugün demokrasi var
diyebilir?
1946’da çok partili parlamenter
sistemle demokrasiye geçildiyse 65
yıldır açılan bu demokrasi paketleri
niye?
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Çok partili 15 genel seçim yapıldı, 60 hükümet kuruldu. 1950’lerden
bugüne onlarca “demokratikleşme
paketi” açıldı. Kim söyleyebilir 10
sene, 20 sene, 50 sene öncesinden
daha demokratik bir ülkede yaşıyoruz?
Çok partili 15 genel seçim yapıldı. 60 hükümet kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP), Demokrat Parti’ye (DP), Adalet Partisi’nden (AP), Milliyetçi Hareket
Partisi’ne (MHP), Milli Selamet Partisi’nden (MSP), Anavatan Partisi’ne (ANAP), Sosyal Demokrat
Halkçı Parti’den (SHP), Doğru Yol
Partisi’ne (DYP), Demokratik Sol
Parti’den (DSP), Adalet ve Kalkınma
Partisi’ne (AKP) hepsi de değişik dönemlerde iktidara gelmişler ve ülkeyi yönetmişlerdir.
Peki 65 yıldır çok partili parlamenter sistemle yönetilen ülkemizde
ne değişmiştir? 65 sene önce seçimlerde vaat edilen şeyler bugün de vaat
ediliyor.
Seçim meydanlarında halka vermedikleri söz yoktu. Açlık, yoksulluk, işsizlik, eğitim, sağlık, konut ve
benzeri... halkın hangi sorununu
çözdüler?
1950’de DP’nin seçim vaatlerinin
başında “Hürriyet ve Demokrasi”
vardı. “Yeter! Söz Milletindir!”
deniyordu. İşçilere, “Toplu Sözleşme ve Grev Hakkının Verilmesi”
gerektiğini savunuyorlardı. 1954 genel seçimlerinde DP’nin ‘meşhur’ sloganı “Her mahallede bir milyoner”
yaratmaktı. Ülkemizi “Küçük Amerika” yapmayı vaat etmişlerdi.
Peki ne yaptılar?
Kurtuluş Savaşı’nda binlerce şehit verilerek kovulan emperyalistler
DP iktidarı döneminde işbirlikçi tekeller aracılığıyla ülkemize geri sokuldu.
Kurtuluş Savaşı veren ordu, adım
adım emperyalizmin iç savaş ordu-

suna dönüştürüldü. Ordunun, OYAK
gibi kuruluşlarla sömürü sistemine
bağlanması sağlandı.
Marshall Planı devreye sokularak
1947’de “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” çıkarıldı; IMF ve Dünya Bankası’na üye olunup borçlanıldı.
Ülkemiz, ABD’nin ileri karakolu
ve atlama tahtasına dönüştürüldü. Çıkarılan Petrol Kanunu ile emperyalist
tekellere her türlü ayrıcalık tanındı.
Shell ve Mobill tekelleri ülkemize sokuldu. Amerika’ya yaranmak için
Kore’ye emperyalizmin hizmetinde savaşmak için 4.500 asker gönderildi.
Amerika ile askeri, ekonomik alanda
yapılan ikili anlaşmalarla yeni-sömürgecilik pekiştirildi.
1952 yılında Türkiye emperyalist
saldırı bloku NATO’ya sokuldu. Ülkemiz emperyalizmin Ortadoğu ve
Balkanlar’a karşı kullandığı bir
üsse dönüştürüldü. Köy Enstitüleri
1954’te çıkarılan bir yasayla kapatıldı.
Evet, Menderes’in söylediği gibi ülkemiz “küçük Amerika”ya dönüştürüldü. Ama açlık, yoksulluk ve adaletsizlikte... Milyonlarca halkın sırtından bir avuç sömürücü milyoner
yaratıldı.

60 hükümetin 60’ı da
emperyalistlerin ve
işbirlikçilerin temsilcisi!
Ülkemizin yeni-sömürgeleştirilme
süreci DP döneminde Menderesler tarafından gerçekleştirildi. DP’den
sonra Tayyip Erdoğan’a kadar oligarşinin gelmiş geçmiş tüm iktidarları emperyalizme bağımlı ve faşizmle yöneten bir ülke devraldılar.
Ve hepsinin yaptığı da emperyalizme
bağımlılığı ve faşizmi pekiştirmek
oldu. 1960’lı yılların yarısından itibaren devrimci mücadelenin gelişmeye başlamasıyla birlikte halka
karşı savaş da geliştirildi. Ordu bu sü-

BAŞ EĞMEYECEK ‘YOLA GELMEYECEĞİZ’

reçte tamamen halka karşı savaşan
iç savaş ordusu haline getirildi.
“Özel Harp Dairesi” olarak bilinen kontrgerilla kuruldu. Komünizmle Mücadele Dernekleri yaygınlaştırıldı.

15 seçim, 60 hükümet...
Ne yaptılar?
‘70’li yıllarda halkçı geçinen
CHP’nin, dinci MSP’nin, şovenist
MHP’nin, muhafazakar AP’nin
iktidarda olduğu hükümetler kuruldu. Ama hepsi birbirlerinden
farklı görünmelerine rağmen, aynı
politikaları uyguladılar. Sadece
‘70’li yıllarda değil, ‘80’lerde,
‘90’larda, 2000’lerde açlık, yoksulluk, işsizlik, infazlar, katliamlar...
devam etti. İktidara gelen her partinin, vaatleri ne olursa olsun, icraatları bağımlılığı ve faşizmi pekiştirmek oldu.
Tüm düzen partileri işsizlik, açlık ve yoksulluğun sorumlusudurlar.
Her seçim döneminde, vaatlerle
halkın açlık ve yoksulluğunu kullanıyorlar. Sadaka niyetine dağıttıkları yardımlarla, halkı düzene
bağlamaya çalışıyorlar. Birkaç bin
kişilik işçi-memur kadrosu açarak
yüz binlerce insana sahte umut dağıtıyorlar. Sonuç?
Temelde hiçbir şey değişmiyor.

Emperyalizme bağımlılık
konusunda vaatte bile
bulunamazlar!
Oligarşinin partilerinin bugüne
kadar yapmadıkları vaat kalmamıştır. Ama bir şey hariç. Bağımsızlık konusunda sözde bile olsa, tek
bir vaatte bulunmamışlardır. Ülkemizin dört bir yanı Amerikan,
NATO üsleriyle dolu. Fakat ne
“milliyetçisi” ne “halkçısı”, topraklarımızdaki üslerin sökülüp atılacağını “yalandan” bile olsa vaat etmiyorlar. “Bu ülkeyi bağımsız yapacağız” demiyorlar. Tersine burjuva partileri Amerikan desteğini arkalarında görmek için emperyaliz
me yağlar yakıyorlar.

Oligarşinin iktidarına,
emperyalizmin işgaline,
faşizmin zulmüne son verecek
olan biziz.
Halk düşmanı oligarşinin
partilerinden herhangi birini
seçmek zorunda değiliz.
Güç biziz. Güç halktır.

Seçimler faşizmin
maskesidir! Maskeyi
indirelim...
Seçim mekanizması bizim gibi
ülkelerde demokrasicilik oyununun bir
parçasıdır ve hiçbir zaman iktidarın
niteliğini değiştirecek bir sonuç yaratamaz. Çünkü seçilen her parti
emperyalizmin ve oligarşinin çıkarlarını korumak zorundadır. Hangi
parti seçilirse seçilsin uygulayacakları
program tekellerin programıdır. Seçim
öncesi halka ne vaat etmiş olurlarsa olsunlar, icraatta tekellerin isteklerini yerine getireceklerdir. Onun için düzen
partileri 65 yıldır vaat ettikleri hiçbir
sözü tutmamışlardır.
Seçimle gelen oligarşinin tüm
partileri, tekeller adına “istikrarı”
sağlamak zorundadır. İstikrar, sömürünün sorunsuz sürdürülmesidir.
Ve fakat hiçbir yerde sömürü sorunsuz sürdürülemez. Sömürü demek açlık, yoksulluk, işsizlik demektir. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin sürdüğü yerde hiç kimse demokrasi hayalleri kurmasın. İşsizlik, açlık, yoksulluk en büyük adaletsizliktir. Açlık,
yoksulluk ve adaletsizliğin olduğu
yerde hiçbir zaman tekeller adına “istikrar” da olmayacaktır.
Bizim gibi ülkelerde, sömürü demokrasiyle sürdürülemez. Onun için
65 yıldır çok partili parlamenter sistemin “demokrasi” olduğu bizzat
oligarşinin bitmek bilmez “demokratikleşme paketleri”yle yalanlanmaktadır.
Yeni-sömürge ülkemizde oligarşinin yönetimi demokrasi değil, faşizmdir. Parlamento seçimleri ise faşist baskı ve terörle yıpranan maskenin beş yılda bir yenilenmesidir.
Halkın her kesiminin çeşitli partilerin yalan vaatleriyle düzen içine yeniden çekilmesidir. Yani çok partili
parlamenter sistem, demokrasi değil,

“demokrasicilik oyunu”dur.
Mahir Çayan oligarşinin parlamento sisteminin rolünü şöyle ortaya koymaktadır: “Bizim gibi ülkelerdeki oligarşik yönetim, rahatlıkla işçi ve emekçi kitlelerin demokratik
hak ve özgürlüklerinin olmadığı tam
bir dikta yönetimi ile ülkeyi yönetebilmektedirler. Buna sömürge tipi faşizm de diyebiliriz. Bu yönetim, ya klasik burjuva demokrasisi ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan “temsili demokrasi” ile icra edilir (gizli faşizm)
ya da sandıksal demokrasiye itibar
edilmeden açıkça icra edilir. Ancak
açık icrası sürekli değildir. Genellikle, ipin ucunu kaçırdığı zaman başvurduğu bir yöntemdir.”
65 yıldır oligarşinin partileri demokratikleşme paketlerini son kerteye
kadar “ipin ucunu” kaçırmamak için
açmaktadır. Açılan her “demokrasi
paketi”nin ise halk için daha çok baskı ve zulüm içerdiği aşikardır.
Faşizm budur. Emperyalizme bağımlılık budur. Demokratik, barışçıl
yollardan sistemin değiştirilmesi
mümkün değildir. Gerçek anlamda
demokratikleşme adımları atılamaz.
Atılan her adım halkı kandırmak
için göstermelik adımlardır. Gerçekte ise bu adımlar faşizmi daha da pekiştiren adımlardır. Seçimler, çok
partili oligarşik diktatörlüğün sömürü ve baskı rejimlerinin, "demokrasi" şalı giydirilmiş diktatörlüklerinin
vazgeçilmez oyunudur...
Halkımız!
Bu oyuna alet olmayalım. Seçimlere katılmak, düzene güç vermektir. Faşizmin yüzündeki yıpranan maskenin yenilenmesine ortak olmaktır.
Halk düşmanı oligarşinin partilerinden herhangi birini seçmek zorunda değiliz. Güç biziz. Güç halktır. Oligarşi de sömürüsünü yalanlarla
halkı kendi düzenine yedekleyerek
sürdürmektedir. Açlığa, sömürüye,
zulme son vermenin ilk şartı; düzene destek olmamaktır. Oligarşinin iktidarına, emperyalizmin işgaline, faşizmin zulmüne son verecek olan biziz. Bizim örgütlü mücadelemizdir.
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CHP halkın değil,
tekellerin partisidir
CHP’nin kuruluşundan bugüne adında “Halkçı” parti sıfatını taşımasının dışında halkla bağı olmamıştır. Kuruluş yıllarından itibaren esas olarak küçük burjuva kesimlerin, bürokrasinin partisi olarak şekillendi. Yeni-sömürgeleşen Türkiye’de, Demokrat Parti’nin Amerikancılığı
karşısında, iktidarda tutunabilmenin yolunu, “ortanın
solu”nu keşfetmekte buldu.
70’li yıllar boyunca da devrimci mücadelenin halk için
bir umuda dönüşmesi, halkı düzen sınırları içinde tutmak
için Ecevit’i öne çıkarttı. Ecevit, ‘70’li yılların ortalarında daha sol ve halkçı sloganlara sarıldı. “Bu düzen değişmelidir” gibi sloganlarla, “Toprak İşleyenin, Su Kullananın” gibi radikal söylemlerle halkın karşısına çıktı. Toprak reformundan, “hakça düzen!”den gelecek “ak günler”den bahsetti. Fakat CHP, iktidara geldikten sonra
bunların hiçbirini yapmadı. En çok “halkçı” geçindiği ‘70’li
yıllarda da emperyalizmin çıkarlarını gözetti. Örneğin
“1978 Mart ve 1979 Haziran aylarında uygulamaya sokulan IMF istikrar programı” CHP’nin bu niteliğini göstermektedir.
1980 sonrasının CHP’si ise, esas olarak tekelci burjuvaziyle bütünleşme, ona güven verme yolunda ilerleyen
bir CHP oldu. Bugünkü kadroların içinde yer aldığı SHP,
1990’lı yılların başında ku-

X

CHP’ye neden oy verelim?

CHP politikalarının özeti; sol görünüp en faşist politikaları uygulamak olmuştur. Oligarşi, sağ iktidarlar aracılığıyla yapamayacağı birçok politikasını sol görünümlü CHP, SHP,
DSP gibi partiler aracılığıyla yapmıştır. Bugün Kılıçdaroğlu, Ecevit’i kendine “model” olarak aldığı için Ecevit’in DSP’sini de aynı kefeye koyuyoruz. Ki, CHP’nin
önemli dönemlerinden doğrudan sorumlu olan Ecevit’tir.

Katliamcı bir parti olan CHP’i neden
destekleyelim?
Örnek 1: 16 Mart 1978 Beyazıt katliamı: İstanbul
Üniversitesi önünde 7 devrimci öğrenci kontrgerilla tarafından üzerlerine bomba atılarak katledildi. Katiller on
yıllar boyunca bizzat Ecevit tarafından korundu.
Katliamı protesto eden 1 milyon emekçi, başbakan
Ecevit tarafından işten atılmakla tehdit edildi.
Devrimci öğrencileri katleden ve katilleri koruyan
CHP’ye neden oy verelim?
Örnek 2: 24 Aralık 1978 Maraş katliamı: Ecevit iktidardaydı; devletin polis ve askerinin gözleri önünde bir
hafta boyunca süren katliam saldırısı sonucunda 111 kişi

38

rulan DYP-SHP koalisyon hükümeti emperyalistlerin sömürü politikalarını itirazsız uyguladı.
CHP, 2002 yılında ise işbirlikçi tekellere ve emperyalistlere sadakatını kanıtlamak için Kemal Derviş’i partiye aldı.
Kılıçdaroğlu da iktidar olmanın Amerika’nın onayını
almadan mümkün olmayacağını düşünerek Amerika’ya heyetler gönderdi.
Kılıçdaroğlu bunları yaparken halkı da aldatmak için
“halkçı” söylemleri dilinden düşürmüyor. Oysa, bir iktidarın “halkçı” olabilmesi emperyalizme tavır almadan
mümkün değildir. Bir iktidar emperyalizme bağımlılığa
son verirse, halk iktidarıdır. Emperyalistlerle yapılan
anlaşmaların hepsini iptal ederse, NATO ve Amerikan üslerini kapatırsa, halk iktidarıdır.
Her şeyden önce halkın çıkarlarıyla emperyalistlerin
çıkarları bir değildir. Halkın iktidarında emperyalist tahakküme son verilir. CHP bu konuda tam bir sahtekardır.
Emperyalizmin sömürüsüne tek bir şey söylemeden halkın iktidarından bahsedilemez.
Halkımız; CHP’ye oy vermezsek AKP kazanacak diye
CHP desteklenemez. Düzen partilerinin hepsi de aynıdır.
Hangi parti iktidara gelirse gelsin açlık ve yoksulluk sürecektir. Çünkü emperyalizmin sömürüsü sürmektedir. Açlığımızın, yoksulluğumuzun nedeni emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin sömürüsüdür. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ikisine
de karşı değildir.

katledildi. CHP’ye neden oy verelim?
Örnek 3: SHP’nin koalisyon hükümetine ortak olduğu
dönemde SHP’li İnsan Haklarından sorumlu bakan Mehmet Kahraman’ın nezaretinde 5 devrimci kuşatılıkları evde
katledildi. CHP’ye neden oy verelim?
Örnek 4: SHP’nin koalisyon hükümetine ortak olduğu dönem boyunca tam 500 civarında devrimci gözaltında kaybedildi. CHP’ye neden oy verelim?
Örnek 5: Sivasta SHP’nin koalisyon hükümetine ortak olduğu dönem 35 aydın yakılarak katledildi.
Örnek 6: 12 Mart 1995’de Gazi’de 18 kişi katledildi.
CHP’ye neden oy verelim?
Örnek 7 : 26 Eylül 1999’da Ecevit’in başbakan olduğu
dönemde 10 devrimci tutsak Ulucanlar Hapishanesi’nde
katledildi. CHP’ye neden oy verelim?
Örnek 8: 19-22 Aralık’da 28 devrimci tutsak hapishanelerde katledildi. CHP de bu katliama sessiz kalarak ortak oldu. CHP’ye neden oy verelim?
Örnek 9: 122 devrimci tecrite karşı sürdürülen
Büyük Direniş’te katledildi. CHP, bu katliamların
yapılmasında doğrudan sorumluluğu olan ya da susarak ortak olan bir partidir. CHP’ye neden oy verelim?
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yöntem aramalıyız.
Nerede arayacağız
doğruları?
Tarihimize,
Şehitlerimize,
Deneylerimize,
Dünya halklarının deneylerine
bakacağız.
Halktan öğreneceğiz,
doğadan öğreneceğiz.

Öğretmenimiz
Bir işi yaparken asla kendiliğindenciliğe teslim olmamalıyıyız.
Bir işi kendiliğindenciliğe bırakmak YENİLGİYİ kabul etmektir.
Biz yenilgiyi kabul etmedikçe kimse
bizi yenemez.
Yani her şey bizde
başlayıp bizde bitiyor.
Asla rehavete ve
moral bozuklukluğuna
düşmeyeceğiz.
Emek vermeye devam etmeliyiz.
Asla aklımızdan çıkarmamalayız ki;
mutlaka ikinci bir
yol vardır.
Mutlaka ikinci bir
çözüm vardır.
Yol tükenmez.
Bir yolu mutlaka vardır.
Biliriz, ya yeni bir yol bulunur
ya yeni bir yol yapılır.
Gerçek budur.
Gerçekler güçlüdür.
Gerçekler devrimcidir.
Gerçekçi olmalıyız.
Bir iş olmamışsa,
Sorun yöntemdedir.
Doğru yöntemi bulmalıyız.
Doğru yöntemi bulursak;
zayıflıklarımızı güçlülüğe dönüştürebiliriz.
Kararsızlıklarımızı inisiyatife dönüştürebiliriz.
Zayıflıklarımızı ve kararsızlıklarımızı yenmek için doğru

her şeyi yeni baştan ele alacağız,
tek tek yeniden düşüneceğiz,
adım adım ilerleyeceğiz.
Sonuç alana kadar defalarca
düşüneceğiz kesinlikle vazgeçmeyeceğiz.
Eğer vazgeçmezsek
eğer olmazlarla uzlaşmazsak
eğer yeterlilik duygusuna kapılmazsak
mutlaka bir yol
buluruz.
Devrimci düşünce bize hiçbir şeyin
niyetlerle açıklanmayacağını öğretir.
İyi niyetliyim,
her şeyi iyi kavrıyorum ama...
elimden geleni
yapıyorum ama...
demenin hiç bir
şey dememek olduğunu öğretir devrimci düşünce.
Bir amacımız
varsa ve sonuç buna
denk düşmüyorsa,
mutlaka bir yerde bir hata vardır
diye düşüneceğiz.
Eğer hatamızı BULMAZSAK, BULAMAZSAK boş boş
konuşmaya ve anlayış beklemeye devam ederiz.
Deneyeceğiz ... Yeniden deneyeceğiz... Başka yolu yoktur.
Pratikte yaşanan hatalardan
dersler çıkarırsak bu bize güç verir. Bu hata ve eksikleri ah vah demek için mazeret yapmamalıyız.
Kendi hatalarımızdan eksiklerimizden dersler çıkarmalıyız.
Çıkardığımız dersler, zorluklar
karşısında direncimizi arttırır.
Acılarımız, yanlışlarımız, eksiklerimiz bize hüzün değil; güç
vermelidir.

EKSİKLERİMİZ BİZE
HÜZÜN DEĞİL
GÜÇ VERMELİDİR

BİZ YENİLGİYİ KABUL
ETMEDİKÇE, KİMSE
BİZİ YENEMEZ
Doğru yöntemi bulursak
zayıflıklarımızı güçlülüğe
dönüştürebiliriz.
Kararsızlıklarımızı
inisiyatife
dönüştürebiliriz.
Hatta çocuklardan öğreneceğiz.
Her koşula, bizim o anki sorunumuza birebir cevap yoktur elbette ama en azından ilk biz olmadığımızı görürüz. Bizden öncekilerin bir
yol bulduğunu görürürüz.
Bir çıkmaza girdiğimizde bir
sorunu çözmediğimizde
ne yapacağız ?
Sorun konusundaki
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Devrimci Memur
Hareketi

Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011
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Eğitim-Sen Genel Kurulu 13-1415 Mayıs 2011 tarihinde Ankara'da
yapıldı. Gerçekleşen kongre her açıdan iyi değerlendirilmesi gereken, nasıl bir sendikacılık yapılması ve yapılmaması gerektiğini gösteren bir
kongre oldu.
Kongrenin işleyişinde görülen
anti-demokratiklik ve birbirine tahammülsüzlük, sendikal ve demokrasi
mücadelesinin nerelere savrulduğunun göstergesiydi. Delegelerin kürsü
konuşmaları her anlayışın sorunlara
nasıl yaklaştığını ve çözüm önerilerini sundukları yerler olmalıdır. Süre
kısıtlamaları ve az sayıda delegenin
konuşmasından sonra konuşmaların
bitirilmesi için verilen yeterlilik(!)
önergesi ile neyin amaçlandığı aslında nettir. Düzen içi hesaplar peşinde
olanların kongrelere nasıl baktıklarının göstergesidir. Kongreler geçmiş üç
yılın eleştirilerinin yapıldığı ve önümüzdeki döneme ilişkin nelerin yapılması gerektiğinin vurgulandığı,
mücadele programlarının oluşturulduğu yerlerdir. Tüm anlayışlar bunu
ifade ederler ancak çoğu buna uygun
davranmaz. Nedeni bellidir. “Eğer
eleştirirsem yönetimde yer bulamam”
mantığı vardır bu tutarsızlığın temelinde.
Devrimci Memur Hareketi’nden
delegeler, sendikanın nasıl olması
gerektiğini, sendikal mücadeledeki tıkanıklığın nedenlerini ilk gün yapılan
konuşmalarda ifade etme fırsatını
buldular. Fırsatı diyoruz çünkü ikinci gün konuşmalarında diğer delege
arkadaşlarına sıra gelmeden yeterlilik önergesi ile karşılaştılar. Devrimci Memur Hareketi’nden delegeler, yaptıkları konuşmalarda sorunların, sendikal mücadelenin devrimci özden yoksun olmasından
kaynaklandığını ifade ettiler. Devrimci
sendikacılığın tek çözüm olduğunu
belirttiler.
Üç güne sığdırılan kongrede tüm
sorunları ele almak mümkün değildir.
Ancak kongrede değişik sorunlarla il-

Eğitim-Sen Genel Kurulu'ndaYaşananlar

Nasıl Bir Sendikacılık Yapılmaması
Gerektiğini Gösteriyor

g i l i
mücad e l e
kararları alınabilirdi. Ne yazık ki bu da gerçekleşmedi. Ülkede emekçilerin yaşadığı sorunlar, hak ve özgürlük ihlalleri, tutuklamalar, tecrit, baskılar ve
gözaltılar konularında nasıl mücadele edilmesi gerektiği kongre salonunda
yoktu. Sistemin yaptıklarının kınanmasından başka bir şey ifade edilmedi. Elbette bu da gereklidir ama asıl
olan tüm bunlara karşı nasıl mücadele
edileceğidir. Kongrede buna dair bir
mücadele programının çıkarılmasıdır.
Hemen her delegenin yaptığı konuşmada sınıf ve kitle sendikacılığından
bahsetmesi ama buna uygun olarak
sendikaların ne yapması gerektiğini
ifade etmemesi, aslında sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını sadece
söyleme boğan bir anlam ifade etmektedir.
Sendikalar emekçilerin ekonomik-demokratik-ideolojik mücadelesinin araçlarıdır. Devrimci sendikal
anlayış bu mücadeleyi, ekonomist
bir anlayışla değil, devrimci bir anlayışla sürdürür. Sendikalarımızdaki
grupların birçoğunda ekonomist anlayışın hakim olduğu bu kongrede bir
kez daha tüm açıklığıyla görülmüştür.
Devrimci, militan bir mücadele içinde kurulan sendikalarımızda ekonomizmin geliştiğini bu kongrede yaşananlar üzerinden gözlemlemekteyiz.
Ekonomizmin ilk sonuçlarından biri
apolitikleşmedir. Bunu üye tabanında görmek mümkündür. Bahsettiğimiz ekonomizm ve doğurduğu sonuçlardan olan apolitikleşme, burjuva politikasına yedeklenerek veya
onun yöntem ve araçlarıyla siyaset
yapmayı da beraberinde getiriyor.
Doğrudan bir sınıf örgütü olarak, sınıfsal tavır alış içinde, halkın tüm kesimlerine yönelik saldırılara karşı tavır alış içinde bir siyasetten söz ediyoruz. Sendikalarımızdaki temel eksiklik budur.

Kongreye ikinci gün damgasını
vuran da yapılmak istenen tüzük değişiklikleridir. 7. Olağan Genel Kurul’da alınan tüzük kurultayı kararı,
aradan geçen sürede gerçekleşmedi.
Gerekçe ise tabanda tartışılmadığı idi.
Bugün tartışılmış olacak(!) ki, tüzük
kongrede hızlı bir şekilde madde
madde değiştirildi. Tüm yapıların
anlaştığı, “herkesin anadilinde eğitim
görmesi” gibi maddelerdeki değişiklikler delegelerin neredeyse tamamının onayıyla gerçekleşti. Ancak örgütlenme modeli, kimlerin üye olacağı
gibi maddeler daha yoğun bir şekilde tartışılması gereken ve önümüzdeki
dönem sendikaların nasıl yol alacağını
belirleyen önemli maddelerdir. Bundan dolayı Devrimci Memur Hareketi, “anadil maddesi” dışındaki diğer maddelere onay vermemiştir.
Kongre bir kültürümüzün daha
yok olduğunun göstergesi olmuştur.
Zamanla ilgili sorunda konuşmaların
yeterlilik önergesi ile engellenmesi ve
kürsüye müdahale, kendinden başka
kimseye özgürlük tanımayan bir anlayışın ürünüdür. Bunu emekçilere ülkemizde ancak devlet yapar. Konuşma özgürlüğünü sadece kendisi için
hak sayan bu anlayışın nedenlerinin
açıkça tartışılması ve sorgulanması gereklidir. Sorunun kaynağı bizce bellidir. Çoğunluk bendeyse. her şeyi
yapmaya muktedirim anlayışı meselenin özünü ifade eder. Bu anlayış
mücadelemizi ve sendikalarımızı geliştirmez. Tüm delegeler düşüncelerini ifade etmelidirler. Tartışmalar
belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra
tüm yapıların ortaklaşa alacağı bir yeterlilik kararı kongrede alınabilir.
Ancak kongrede buna uygun davranılmamıştır.
Son yapılan kongre her açıdan birçok olumsuzluğa imza atmış bir
kongredir. Kamu emekçilerinin belli başlı sorunları tartışılamamıştır.
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Örneğin, güvencesiz çalışan öğretmenler, YGS mağduru milyonlarca lise öğrencisinin durumu,
parasız eğitim, kamu emekçilerinin özlük hakları vb. Kongre tüm
bu sorunlara ilişkin bir mücadele
programı önüne koyamamıştır.
Öncelikli hedefi nitelikli kitleselleşme olması gereken sendikalarda ne örgütlenme ne kadro
yetiştirme ne de eğitim meseleleri 8. Olağan Kongre’nin gündemine alınmıştır. Tüm bu konular
gündem olamıyorsa bir kongre
neyi hedefler, niçin yapılır, sendika
yönetimine gelen anlayışların amacı nedir?
Devrimci Memur Hareketi’nin
yönetime girememesinin gerekçesi
ne olabilir?
Mücadele anlayışıyla ödediği
bedellerle, devrimci sendikal anlayışıyla ve pratiği ile bunu fiilen
sendikal mücadelenin her aşamasında yürüten bir anlayışı kimler
niye ve neden istememiştir?
DMH’nın kendi tarihine ve
sendikal mücadele birikimlerine
sahip çıkması mı, fiili-meşru mücadelede ısrarcı olması mı? İlk sendikaları kuran BEM-SEN, SAĞLIK-SEN, KAM-SEN geleneğinden gelen, sınıf ve kitle sendikacılığını esas alan, sendikalara devrimci sendikal özü yerleştiren, bu
anlamda örgütlenmeyi, militan
mücadeleyi, uzlaşmazlığı, kadrolaşmayı, eğitimi temel önceliği olarak alan ve tüm bu konularda cüretli pratik adımlar atan DMH, örgütün tabandan tavana tüm yönetim kademelerinde yer almalıdır.
Önümüzdeki sürecin pratiği
kong-renin en somut değerlendirmesi olacaktır. Bizler, Devrimci Memur Hareketi, devrimci anlayışımız gereği bu sendikal
mücadeleyi her yönüyle örgütleyecek ve büyütecektir.
Bu inanç ve birikim bizim mücadele tarihimizde vardır.
Devrimci Memur Hareketi’ni yaratan değerlerin bilincindeyiz.

TMMOB 15 MAYIS MİTİNGİ
Ankara’da 15 Mayıs Pazar günü TMMOB'nin eşitlik, özgürlük,
bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşama talepleriyle miting yaptı. Mitinge15 bin kişi katıldı.
Sabah saatlerinde Tren Garı'nın önünde toplanan kitle "Haklarımız, Geleceğimiz, Halkımız, Ülkemiz İçin" ana pankartı arkasında Sıhhiye Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
Eyleme Mühendislik, Mimarlık ve Planlamada +İvme Dergisi de
kızıl baretleriyle katıldı. "Düşük Ücrete ve Güvencesiz Çalıştırmaya
Hayır" ve "Yasadışı, Kuralsız Çalıştırılmaya Boyun Eğmeyeceğiz" pankartlarının taşındığı Artı İvme kortejinde 130 kişi yer aldı.
İvme kortejinin ardından Halk Cepheliler de “Halk Cephesi“ ve
“Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz!” pankartları ile mitingdeki yerlerini aldılar.
TAYAD'lı iki ana tertip komitesi adına İstanbul'daki baskınları, tutuklananları ve Grup Yorum üzerindeki baskıları anlattı.
Miting programı Sevinç Eratalay konseriyle son buldu.

Emekli-Sen, Genel Merkezin Adaletsizliğini
Protesto Etti
11 Mayıs günü Emekli-Sen Genel Merkezi’nin, Beyoğlu, Kadıköy ve Kartal şubelerini Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etmesi,
Kocaeli Şube yönetiminin görevden alınması, Keçiören Şube Başkanı ile Şube Sekreterinin bir yıl görevden uzaklaştırılması, İzmir
Bornova ve Mersin şubelerinin kongrelerin geçersiz sayılması
Emekli-Sen üyeleri tarafından protesto edildi.
Emekli-Sen Beyoğlu Şube Başkanı Hasan Kaşkır yaptığı açıklamada genel merkez yönetiminin, bir dönem daha yönetimde kalabilmek için hukuksuz ve antidemokratik uygulamalarla 9. Olağan Genel Kurul sürecini tehlikeye soktuğunu ifade ederek sendikalarının kamuoyunda genel merkez tarafından şaibeli hale getirildiğini söyledi. Bu durumun başlıca sorumlusu Genel Başkan
Veli Beysülen ve diğer genel merkez yöneticileridir” dedi.
Eylemin ardından oturma eylemi yapıldı.
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Röportaj

Kentin tüm sorunlarının çözümünde,
karar alma süreçlerinden başlayarak
uygulamaların tüm aşamalarında, kentte
yaşayanların örgütlü/bireysel katılımını ve
denetimini esas alır
+ İVME Dergisiyle YIKIMLARA KARŞI MÜCADELE
KURULTAYI Hakkında Röportaj

Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

Yürüyüş: Neden böyle bir kurultay düzenliyorsunuz?
İvme: +İVME olarak 28-29 Mayıs tarihlerinde düzenleceğimiz “YIKIMLARA KARŞI MÜCADELE
KURULTAYI” nı 12 Haziran tarihinde yapılacak genel seçimlerin ardından İstanbul da yoksul halkın
oturduğu bir milyon evin yıkılacağı,
Ankarada Bakanlar Kurulu kararıyla
daha şimdiden 7 (yedi) bölgenin
“kensel dönüşüm ve gelişim alanı ilan
edildiği” ve bunun gibi ülkemizin değişik kentlerinde yoksulların barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere
oturdukları evlerin yıkılıp bu yerlerden kent dışına sürülmesi ve bu yerlerinde semayeye verilmesine ve adına da “kentsel dönüşüm “denen projenin ne olduğunu bütün çıplaklığı ile
ortaya çıkarılmasına ve bu yıkımlara
karşı nasıl bir mücadele programı ile
karşı konulabileceğini tartışmak ve bu
dağrultuda kararlar almak için düzenliyoruz.
Yürüyüş: Kurultay'ın katılımcıları kimler olacak?
İvme: Kurultayın katılımcıları,
akademisyenler, mühendis, mimar,
şehir plancıları, hukukçular, burjuva ve
devrimci basın ve elbetteki yıkımları
yaşayan ve daha da ağırını yaşayacak
olan yoksul halkımız olacaktır. Katılımcıların isimleri kurultay program kitapçığında da belirtilmektedir.
Yürüyüş: Yıkımlara karşı mücadelede, mimar mühendislerin,
şehir plancılarının rolü, konumu
nedir? Sizce ne olmalıdır?
İvme: Sadece yıkımlarda değil,
HES’lerde, ÇED’lerde, tarımda, sanayide, enerjide ve bunun gibi hemen
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hemen her alanda mühendis, mimar,
şehir plancıları yer almaktadırlar.
Ama asıl önemli olan bu yer almaları değil bu yer almada kimin yanında yer aldıklarıdır. Yani bilim ve
tekniği halkın hizmetine mi burjuvazinin hizmetine mi sunduklarıdır.
Önemli olan halkın mühendis, mimar
ve şehir plancıları mı yoksa sermayenin mühendis, mimar, şehir plancıları mı olduklarıdır. Toplumda ve
mühendislik, mimarlık alanında da yaşanan budur; halkın mı yanındasın,
sermayenin mi yanındasın? Biz mimarlık, mühendislik ve planlamada
+İVME olarak halkının yanında halkın mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak görüyoruz kendimizi ve
tavrımızı, politikalarımızı da bu zeminde yükseltiyoruz.
Yürüyüş: TMMOB ve bağlı
odalar sizce üzerlerine düşen görevi yapıyorlar mı?
İvme: Maalesef yapmıyorlar. Bugün ülkemizde ne kadar proje üretiliyorsa (kentsel dönüşüm projeleri de dahil) nereye ne yapılmak isteniyorsa
bunların hepsinin altında mühendis,
mimar ve şehir plancılarının imzaları
vardır. Odalar bu ve bunun gibi pro-

“Kentsel dönüşüm” kavramı,
kapitalist sistemlerde kente,
yoksul halka karşı bir saldırı
projesidir. Bu nedenle, kentin
tarihi, kültürel dokusunu
koruyan, egemenlerin
kar/rant çıkarına hizmet
etmeyen, yoksulların
konutlarının başlarına
yıkılmasına ve kentten sürülmesine neden olmayan, tersine
mahallelerinin ve konutlarının
insanca yaşanılabilir olmasını
amaçlayan,
“YERİNDE İYİLEŞTİRME
YERİNDE ISLAH”
kavramını kullanıyoruz.

jelere karşıymış gibi görünürken bu
projelerin altında imzaları ve üyeleri
olan mühendis, mimar ve şehir plancıları hakkında oda olarak bir yaptırım
yapmaya gitmiyor. Yatırımların uygulanmaması olayın bir yüzüdür. Diğer taraftan Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne karşı mücadelenin toplumsal bir
muhalefet ile örgütlenmesi gereklidir.
Fakat TMMOB alanlarda, mahallelerde halkla omuz omuza bir mücadele
yerine salonlarda sadece teori üretip
50-60 kişi ile yapılan paneller, sempozyumlar ile geçiştirmektedir.
Yürüyüş: Bir Milyon evi yıkmak
istiyorlar. Kadir Topbaş ve TOKİ
başkanı hayallerini şöyle açıklıyorlar: "İstanbul yıktıkça güzelleşecek" Peki size sorsak bir milyon
yıkım sonrası nasıl bir İstanbul
olacak o İstanbul'u bize tasvir edebilir misiniz?
İvme: Tasviri dünyanın birçok
ülkesinde bizden önce başlamış kentsel dönüşüm projelerinin sonuçlarına
bakılarak görülebilir. Kendi kullandıkları cümlelerde onların nasıl bir İstanbul hayal ettikleri açık seçik görülmektedir aslında. İstanbul onlar için
finansın başkenti olacaktır. İstanbul
sermayenin, parası olanın, lüks tüketim yapabilenin başkenti olacaktır.
Onlara hizmet etmekle yükümlü yoksul halkla yaşamlarının hiçbir noktada kesişmeyeceği ama hizmet edebilecekleri en uzak olan yakın mesafede yani kentin dışındaki alanlara sürülerek ve borçlandırılarak oralarda
yaşamaya mahkum edilecektir.
Aslında Kadir Topbaş emperyalizmin ve işbirlikçi tekelci sermayenin adına bu açıklamayı yapıyor.
Söylemek istediği de “İstanbul halktan temizlenirse güzelleşecektir.”
Çünkü; yıkılması istenen kaçak villalar, kaçak siteler, kaçak özel üni-
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versiteler değil, yıkılmak istenen
yoksul halkın barınma ihtiyacı için
yaptıkları bu evlerdir. Ve istanbul
dışına sürülmek istenen de bu evlerde oturan yoksul halkımızdır. Burjuvalar, kentin merkezinde yer alan
gecekondu yoksullarıyla aynı mekanları paylaşmak, aynı otobüsleri,
metroyu kullanmak istemiyorlar. Çünkü onlar, "gecekondulardan gelip
boğazlarını kesecek" olanlardı.
“İstanbulun güzelleşmesi için”
yoksul ve “baldırı çıplaklar” kent
dışına bir an önce sürülmelidir.
Burjuvazinin komşu olmak istemediği, aynı mahallede oturmak istemediği, aynı okula çocuklarını göndermek istemediği yoksul halkımızdır. Bugün kimi gecekondu mahallelerine mecburen(!) komşu olmak zorunda kalan böylesi lüks sitelerin
(Acarkent, Beykoz Konakları, Çamlıtepe-Derbent Mesa Blokları vb.)
etrafını yüksek duvarlar, dikenli/jiletli
teller ve köpekli, silahlı güvenlik
gruplarıyla “koruma altına” alarak,
kendilerini yoksul komşularından
uzak tutmaktadırlar.
Kadir Topbaşlar’a göre “Kentsel
Dönüşüm” ile, gecekondu mahallelerinde yaşayan yoksullar, “TASFİYE”
edilerek mahallelerinden sürülerek,
belirli sürelerle ve grup grup yapılacak
yıkımlarla, toplu göç ettirilerek, aşamalı bir “GÖÇ” ve “TEHCİR” politikası ile “İstanbul güzelleşecektir”.
Yürüyüş: Kentsel Dönüşüme
karşı sizin öneriniz ne? Çözümünüz ne ?
İvme: Sınıfsal özünden soyutlanmış haliyle, ulvi ve kutsi bir havaya
büründürülerek tartıştırılan “kentsel
dönüşüm” kavramı, halktan uzaktır.
Bazı “kent bilimcileri” tarafından da
“kentlerin ahlaksız dönüşümü”,
“kentlerin rantsal bölüşümü” olarak adlandırılmaktadır.
“Kentsel dönüşüm”; özünde diğer
alanlardaki dönüşümlerde de olduğu
gibi sistemin ihtiyaçları ve egemen sınıfların çıkarlarına hizmet eden, kentlerin uluslararası ve işbirlikçi tekeller
tarafından talan edilmesine izin veren,
yoksulların ise konutlarının başlarına

yıkılarak kent dışına sürülmelerinin
bir aracı, bir dönüşümü olarak kullanılmaktadır.
İşte bu nedenle; “kentsel dönüşüm” kavramı, kapitalist sistemlerde
kente, yoksul halka karşı bir saldırı projesidir. Bu nedenle, kentin tarihi, kültürel dokusunu koruyan, egemenlerin
kar/rant çıkarına hizmet etmeyen, yoksulların konutlarının başlarına yıkılmasına ve kentten sürülmesine neden
olmayan, tersine mahallelerinin ve konutlarının insanca yaşanılabilir olmasını
amaçlayan, “YERİNDE İYİLEŞTİRME-YERİNDE ISLAH” kavramını kullanıyoruz.
"Yerinde Islah" kavramı, tartışmaların "kırk katır mı kırk satır mı" ikileminden çıkarılarak burjuva bataklığından kurtarılmasını ve sorunu kavram kargaşasından uzaklaştırarak, burjuvazinin konu üzerinde demagoji
yapmasını sınırlayacak ve tartışmaların ülke, kent ve halk yararına sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
Çünkü "Yerinde Islah" kavramı;
Halkın başta barınma olmak üzere, sağlık, eğitim, ulaşım, çevre (su,
atık, yeşil alan, hava-gürültü kirliliği
vb.) rekreasyon (dinlenme ruh ve
beden sağlığı) ile ilgili tüm sorunların çözümünü ve insanca yaşama
koşullarının iyileştirilmesidir.
Kentin tüm sorunlarının çözümünde, karar alma süreçlerinden başlayarak uygulamaların tüm aşamalarında, kentte yaşayanların örgütlü/bireysel katılımını ve denetimini esas alır.
Bölgeler arası eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını da amaçlar. Kent
ve ülke genelini kapsayan bir yaklaşımla projeleri bütünlüklü olarak ele

alır. Bu aynı zamanda “taşı toprağı altın” diyerek kırdan kente göç ettirilen
nüfusun belli kentlerde yoğunlaşmasının da önüne geçer.
“Yerinde Islah” projeleri, esas
olarak halk merkezli projeler olup,
kentin ormanlık alanlarının ve su
havzalarının talan edilmesinin önüne
geçeceği gibi, bu alanların ıslah edilmesi ve artan nüfusa oranla kullanım
alanlarının ve kapasitelerinin genişletilmesini hedefler. Bu aynı zamanda kentlerimizde yaşanan susuzluk ve
su baskınları gibi “afet”lerin de yaşanmasını engelleyecektir.
Yürüyüş: Kurultaydan nasıl bir
sonuç bekliyorsunuz?
İvme: Bu kurultay klasik yapılan
kurultaylardan farklı olacaktır. Bu
kurultay yaparken beklentilerimiz
kendini gecekondu halkından uzak
gören bu alanlara yıkımlarla müdahale
eden sermayenin mühendislerin hiçbir alanına müdahale etmeyeceğini
düşünen küçük burjuva düşünceleri
olan mühendis-mimarların taraf olmasını sağlamaktır. Halkın mühendis- mimarları her zaman taraf olmalı
ve bu taraf olma teorik sözde bir taraf değil pratik uygulamada ve günlük hayattada bir anlam bulmalıdır. Bu
kurultaydaki ilk hedefimiz aslında bu
anlamı ile mühendis mimarlar arasında + İVME olarak bu perspektif
bilinci ile kentsel dönüşüme karşı bir
örgütlenme sağlamaktır. Diğer bir
hedefimiz bu konuda mühendis-mimarlar akademisyenlerin bu konuyu
bu yağma ve talan projelerine mağruz kalan halk ile beraber enine boyuna tartışıp halkın karar alma sürecinde bulunacağı bir mücadele yöntemini oluşturmak olacaktır. Bu kurultay da + İVME örgütlülüğü olan
tüm kentler ve katılımcı olan herkesin önergelerini sunabilecektir. Bu
önergeler kurultayda tartışılacak ve
karara bağlanacaktır.
Yürüyüş: Ayrıca sizin eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
İvme: Bu ziyaretiniz için teşekkür
ediyoruz, sizleri de kurultayımıza
bekliyoruz.
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Gençlik Federasyonu’ndan

Gene geleceğiz,
çoğalarak geleceğiz
Gece saat 03.00'e geldiğinde bir ses odayı dolduruyor:
"Arkadaşlar operasyon var. " Hemen uyanıyoruz ve odalardan çıkıp 3. kata iniyoruz. Binamız dört katlı. Hepimiz
3. katta toplanıyoruz. Yoğun bir gürültü var. Kapıları makinalarla açmaya çalışıyorlar. "Gelecekleri varsa görecekleri
de var" diyoruz. Aklımızdan neler geçmiyor ki! Mahirler,
Sabolar, Sibel Yalçınlar bir bir aklımızdan geçiyor. O bıraktıkları onurlu mirası şimdi biz devretmek için direniyoruz ve 3. katın kapısına barikat örüyoruz. Herkes daha
fazla ne yapabilirim diye uğraşıyor. Çünkü burası DevGenç’lilerin mevzisi, düşman buraya elini kolunu sallaya
sallaya giremez. Bu katın kapısını dolaplarla, masalarla ördükten sonra sloganlarımıza devam ediyoruz.
Sonra kimimiz de dilimizden düşmeyen, tarih yazan
sözlerimizi duvarlara yazıyoruz: "Kanla yazılan tarih silinmez, Halkımızı ölesiye seviyoruz." Bulunduğumuz odaya su taşıyoruz aynı zamanda. Kovaya su doldurduk ve
havluları ıslattık. Birazdan içeriyi gaza boğacaklarını biliyoruz. Çünkü ellerinde gaz tüpleriyle bekliyorlar.
Sayı: 269
üçüncü katın kapısı da aralanmaya başlarken artık son olaYürüyüş rak durabileceğimiz bölgeye geçiyoruz. Makinalarla
22 Mayıs üçüncü katın kapısını da açtılar. Saatlerimize bakıyoruz
2011
ve saatin dördü gösterdiğini görünce hala girememiş olmaları coşkumuzu daha da arttırıyor. Arkadaşlarımız camdan sürekli ajitasyon çekiyor halka yönelik. Anlatıyoruz
işkencecilerin yaptıklarını mahalleliye, “teslim olmayacağız” diyoruz. Sonuncumuza kadar direneceğiz burada.
Tavrımız net, tereddüt içerisinde değiliz.
Bir arkadaşımız mahalledeki polis ablukasını anlatıyor bizlere. İdil Kültür Merkezi’ninde, Haklar ve özgürlükler Derneği’ninde polis tarafından saldırıya uğradığını öğreniyoruz. Birara Haklar Ve Özgürlükler Derneğine polisin giremediği haberini alıyoruz. Bu güzel haberi almak hepimizi sevindiriyor. Bunlar yaşanırken bizde son kapımıza barikatımızı örmeye devam ediyoruz. Dilimizde Dev-Genç marşı. Camı hiç boş bırakmıyoruz. Katiller sürüsüyle sürekli göz göze geliyoruz. Dışarıda ellerinde kamera derneği, bizi çekiyorlar. Biliyoruz o kameralar birazdan işkence yapılırken kapanacak. Çekmeyecek o kamera yerlerde sürüklenen Dev-Genç’lileri. Bizim gördüklerimizi, yaşadıklarımızı kameralar görmeyecek o esnada. İşte o son kapının arkasında birbirimize sarılıyoruz.
Sonra aynı 19-22 Aralık’taki gibi halaya duruyoruz kuşatmanın içinde. Kapıyı açmaya çalışan makina, sesiyle boğamıyor halayımızı. Ama bir gözümüzü de barikattan
çekmiyoruz. Kapının makinayla açılmaya başladığını gördüğümüzde etten duvar örüyoruz kapıya doğru. Kapı aralanınca göz gözeyiz düşmanla. Hala kapıdan içeri gire-
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miyorlar. Sonra zaman biraz daha ilerledikten sonra içeriyi gazla boğmaya başlıyorlar. Acizliklerini,
korkaklıklarını içeriye sıktıkları gazdan belli
ediyorlar.
Bir ses geliyor. "Yat yere!" Girer girmez ellerinde silahları etrafa savuruyorlar. Kafamıza, yüzümüze silahlarla, kasklarla vuruyorlar. Hiç durmadan, öldürürcesine. Hepimizi tek tek dışarı çıkarıyorlar.
Halk düşmanları sırayla merdivenlere dizilmiş. İşkence
yapmak için bekliyorlar. Merdivenlerden atarak en alt kata
indiriyorlar hepimizi. Sonra çevik aracına alıyorlar. Küfürleri hiç bitmiyor AKP'nin bekçilerinin.
Gün aydınlanmaya başladı Vatan'ın önündeyiz. Araçlarda bekletiliyoruz. Önümüzde İdil Kültür Merkezi’nden alınan arkadaşların olduğu çevik otobüsü var. Onları indiriyorlar araçtan sonra o aracı çekip Dev-Genç’lilerin olduğu çevik otobüsünü getiriyorlar. Araçtan indirip Vatan’a sokacaklar ve sırayla indirmeye başlıyorlar.
Her tarafımıza vurarak işkenceyle vatana sokuyorlar hepimizi. Nezarethaneye konulmadan önce üst aramasına
götürüyorlar. Onursuz bir şekilde üst araması yapıyorlar.
Bizi susturacaklarını sanıyorlar ama sloganlarımız dillerimizden düşmüyor. 'İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!'
Tekli ve ikişerli olarak nezarethanelere konuluyoruz. Her
getirilenin dilinde 'Baskılar bizi yıldıramaz!' İnletiyoruz
işkencehaneyi. Kafası yarılan, kolu kırılan, kolu, ayağı
ezilen arkadaşlarımız var. Ama canımız yanmıyor. Hissetmiyoruz ağrılarımızı. Önümüzdeki süreci az çok tahmin edebiliyoruz. Grup Yorum'dan arkadaşlar bu süre içinde türküler söylüyorlar ve biz de eşlik ediyoruz. Aramızda
savcılığa çıkatılıp serbest bırakılanlar var.
Toplam 46 kişi göz altına alınmıştık, sayımız azalmaya
başladı. Avukatlarımız bizlerle görüşmek için Vatan'a geliyor. Avukatla görüşen arkadaşlar dışarıyla ilgili haber
getiriyor bizlere. Vatan'ın önünde oturma eyleminin olduğunu öğreniyoruz. Sevincimiz daha da artıyor. İşte üç
kurumu bastıkları zaman her şeyi bitireceklerini düşünen
düşmana bir şeylerin gözlerinin önünde devam ettiğini
gösteriyoruz. Dört gün boyunca şeker ve su alıyoruz. Bir
yandan da üretiyoruz. Dört gün bu şekilde geçiyor. Ama
bu dört gün boyunca düşmanın tüm ahlaksızlıklarına şahit olduk. Parmak izi, tükürük örneği, doktor raporu derken hep işkence gördük. En az on polis saldırdı her birimize bu işlemleri yaparken. Biz işkenceyi ilk defa görmüyorduk. Engin Çeberler’den tanıyorduk işkenceyi. Biz
işkenceyi alt etmesinide biliriz dedik ve o dört günü Vatan'ın duvarlarına kazıdık. Dört günün sonunda adliyeye getirildiğimizde, başımız dikti. Düşman amacına
ulaşamadı. Kimimiz savcılıktan serbest bırakıldı. Kimimiz mahkemeye sevk edildi, Mahkemelerin sonunda 9
kişi tutuklandı. Saat 04.00' ü gösteriyordu. Günlerden ise
cumartesiydi. Tutuklanan arkadaşlarımızı uğurladık.
Gene geleceğiz, tutsaklarımızı zulmün elinden almak
için. Gene geleceğiz adliyeye, çoğalarak geleceğiz. Buz
dağının görünmeyen yüzüyle geleceğiz!
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Edirne

Çanakkale

Kocaeli

Anadolu’nun dört bir yanında çadır kurarak, imza masası açarak

Parasız Eğitim İstemeye Devam Ediyoruz
Gençlik Federasyonu’nun uzun
zamandan beri devam eden 'Parasız
Eğitim İstiyoruz Alacağız' kampanyası Anadolun’nun dört bir yanında kurulan çadırlarla ya da imza
masalarıyla sürüyor. Edirne’de 6 Mayıs’ta kurulan 'Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız' çadırı 12 Mayıs’ta
sona ererken Ankara Gençlik Derneği 20 Mayıs’tan itibaren 3 günlük 'Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız'
çadırı kuracağını açıkladı. Gençlik
Derneklerinin olduğu her yerde polisin, zabıtanın tüm saldırılarına rağmen ya imza masalarıyla ve çadırlarla
kampanya sürüyor.

Edirne: 5.000 imza Adalet
Bakanlığı’na postalandı
Edirne’de 6 Mayıs günü açılan açlık grevi çadırı 12 Mayıs’ta sona
erdi. Bununla ilgili bir basın açıklaması yapıldı.
17 Mayıs Salı günü ise Edirne
PTT önünde parasız eğitim çadırında
toplanan imzalar Adalet Bakanlığı’na gönderilirken basın açıklamasıyla durum halka bildirildi. PTT’den
imzalar gönderilirken oturma eylemi
gerçekleştirildi. Marşlar söylendi.
Halk büyük ilgi gösterdi. 5.000 imza
adalet bakanlığına gönderildi.

Kocaeli: Kocaeli Gençlik Derne-

ği üyesi öğrenciler de Merkez Bankası
önünden yürüyüşe geçip Yürüyüş
Yolu üzerinde oturma eylemi yaptılar. Yapılan konuşmalarda Ferhat ve
Berna’nın nasıl bir hukuksuzluk sonucu tutuklandıkları ve 15 yılla yargılanmakta oldukları halka teşhir
edildi.

Dev-Genç’liler
parasız eğitim istemeye
devam ediyor!
10 Mayıs günü gece Gençlik Federasyonu'na baskın yapılmıştı. Yapılan baskında Gençlik Federasyonu’nun kapıları ve duvarları kırılmış,
işkenceyle 23 Dev-Gençli gözaltına
alınmıştı. Fakat buna rağmen DevGenç'liler 10 Mayıs günü de Taksim'de parasız eğitim masasını açtılar. Dev-Genç'liler 10 Mayıs gününden itibaren hem parasız eğitim masasını açtılar hem de gençliğe yapılan
saldırıyı Taksim'de protesto ettiler.
17 Mayıs günü de Dev-Genç'liler "Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız" kampanyası dahilinde masa açtılar. Açılan masada parasız eğitimin yanında Gençlik Federasyonu’na
yapılan saldırı da halka anlatıldı.
Masaya gelenler “sizler bizim onurumuzsunuz çocuklar” diyerek imza
attılar. Ve masaya gelenlerin çoğu 10
Mayıs günü Gençlik Federasyonu'na

yapılan operasyonu sordular. DevGenç'liler 9 kişinin tutuklandığını
söyleyince halkımız AKP iktidarının
faşizmini, gençliğe yaptığı saldırıları eleştirdiler. 3 saat açık kalan masada
150 imza toplandı ve 4 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Sayı: 269

Yürüyüş

Çanakkale: 10 Mayıs günü Ça-

22 Mayıs
2011

nakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi önünde Ağaköy dolmuşlarının kalktığı
noktada otobüs fiyatlarının düşürülmesi için eylem yapıldı. Öğrenciler
derslik önünden eylemin yapılacağı
yere geldiler. Yapılan açıklamada
otobüs fiyatlarının düşürülmesini,
belediyenin bu güzergaha otobüs tahsis etmesini isteyen öğrenciler parasız eğitimin bir hak olduğunu belirtAnkara Açlık Grevi Çağrısı
20 Mayıs Cuma günü kuracağımız 3 günlük açlık grevi çadırı
için Ankara Gençlik Derneği olarak 18 Mayıs Çarşamba günü
Yüksel Caddesi'nde masa açarak
çadıra çağrı yaptık. 2 saat açık kalan masada parasız eğitim talebimizi yineleyerek
Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'ın parasız eğitim istediği için tutuklu bulunduğu halka teşhir ettik ve açılacak olan
çadırımıza destek vermeleri çağrısı yaptık.
ANKARA GENÇLİK DERNEĞİ
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Antalya

Adana

tiler. ”Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartının açıldığı eyleme
Grup Gündoğdu da şarkılarıyla destek verdi.
Eylemin öncesinde rektör ve dekanla görüşmeler yapıldı.

Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011
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Eylemin yapıldığı esnada rektör ve
dekanın konferansı vardı. Öğrenciler
basın açıklamasının ardından konferansa katılarak istek ve talaplerini tüm
okulun önünde de dile getirdiler.
Halk Bilim Topluluğu adına konuşan
Fırat Kıl fakültedeki yol yemekhane
kütüphane gibi sorunları dile getirdi.
Parasız eğitim istemenin suç olmadığını belirten Kıl, Ferhat Tüzer ve
Berna Yılmaz’ın 14 aydır tutuklu
bulunduklarını, 15 yıl hapis istemiyle yargılandıklarını belirtti.

Adana: Dev-Genç’liler 17 Mayıs
günü merkez postane önünde ‘Parasız Eğitim İstedikleri İçin Tutuklanan
Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz Serbest
Bırakılsın’ pankartı açarak eylem
yaptılar.
Eylemde temsili olarak karton kutudan yapılan hücrenin içine girilerek
açıklamayı okuyan Murat Akmut parasız eğitim istemenin demokratik
meşru bir hak olduğunu belirterek 24
Mayıs’ta görülecek olan mahkemeye
çağrı yaptılar. Eylemde “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir, Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler”
dövizleri taşındı. Halktan insanlar eylemde “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız, Yaşasın Dev-Genç Yaşasın

Ankara

Dev-Genç’liler” sloganları atılırken
alkışlarıyla destek verdiler. Parasız
eğitim için toplanan 3850 imzanın
TBMM’ye gönderilmesinin ardından eylem sona erdi.

Antalya:

14 Mayıs günü açılan

imza masasında 3 saatte 300 imza toplandı.

Mersin: Gençlik Fedarasyonu üyesi öğrenciler 16 Mayıs günü Mersin
Üniversitesi giriş kapısına “Parasız
Eğitim İstiyoruz Alacağız” yazılı
pankart astılar. Aynı gün saat stant açıp
imza toplayan öğrenciler çarşı bölgesinde bildiri dağıttılar.

Milli Eğitim Bakanı
Nimet Çubukçu
protesto edildi

Parasız Eğitim İsteyenler
Serbest Bırakılsın!
Baskılar Bizi Yıldıramaz!

12 Mayıs günü Okmeydanı Piyalepaşa
Mahallesi Beyoğlu Fatih Sultan Mehmet
Semt Konağı Sağlık Ocağı’na Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun geleceğini duyan Halk Cepheliler sağlık ocağı
önüne yürüdüler. “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız”, “Parasız Eğitim İstemek
Suç Değildir”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Ferhat ile Berna
Serbest Bırakılsın” sloganları eşliğinde
yürüyen Halk Cepheliler, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’yu protesto ettiler.
Slogan seslerini duyan Nimet Çubukçu
arabasına binerek mahalleden kaçtı.

Geçen yıl 14 Mart 2010 tarihinde İstanbul Abdi İpekçi Spor
Salonu'nda düzenlenen "Roman
Çalıştayı"nda, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın konuşma
yaptığı sırada "Parasız Eğitim
İstiyoruz, Alacağız/Gençlik Federasyonu" yazılı pankart açan
Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz,
defalarca hakim karşısına çıkmalarına rağmen 14 aydır tutuklular.
Bu hukuksuzluğa dur demek,
yapılan son baskınları protesto etmek için, 17 Mayıs 2011 tarihin-

de yapacağımız basın açıklaması
ve toplanan imzaların gönderilmesi eylemimiz ertelenmiştir.
Ayrıca derneğimize yapılan
baskında tüm imzalar polis tarafından çalınmıştır.
23 Mayıs günü saat 19.00’da
Taksim Tramvay Durağı’ndan
Galatasaray Lisesi’ne yürüyor ve
ertesi gün mahkemeye kadar Galatasaray Lisesi önünde yapacağımız oturma eylemine çağırıyoruz!
GENÇLİK FEDERASYONU
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Ülkemizde Gençlik

DYG’lilerin Saldırılarına Rağmen Canan Kulaksız Alternatif Öğrenci Şenliği Yapıldı

Dev-Genç Düzen Gençliğinin Alternatifidir
 Canan Kulaksız,
19 yaşında ülkemiz gençliğine
örnek bir yaşam ve örnek bir
ölüm sunarak ölümsüzleşti
 Ölüm orucu şehidi
Canan Kulaksız anısına
7 yıldır yapılan şenlikler,
gençliğe, düzenin sunduğunun
dışında bir yaşam ve tercihler
olabileceğini gösteriyor
Ege Üniversitesi’nde İzmir Gençlik Derneği Girişimi’nin düzenlediği
Canan Kulaksız Alternatif Öğrenci
Şenliği’nin 7’ncisi 9-13 Mayıs tarihleri arasında DYG’lilerin tehdit,
provokasyon ve saldırılarına rağmen
yapıldı.

Şenliğin 1. Günü
Bütün engellemelere rağmen Canan Kulaksız Alternatif Öğrenci Şenliği coşkuyla gerçekleştirildi. Şenliğin birinci ve ikinci günleri Ebru sanatı, Resim ve Heykel Atölye çalışmalarının yanısıra Grup Kaçkar, Grup
Günışığı , Grup Yel ve Pınar Sağ konserleri, Tiyatro ve Pandomim gösterisi ve Cezmi Ersöz, Av. Yavuz Dursun ve Öğretmen Serap Dursun’un
konuşmacı olduğu “Ülkemizde Politeknik Eğitim Uygulanabilir mi? Ülkemizde Parasız Eğitim Sağlanabilir
mi konulu ve değişik konularda yapılan seminer ve etkinliklere 500 kişinin katıldı.

Şenliğin 2. Günü
Atölye çalışmalarına Çamur Heykel Atölyesi de eklendi. Saat 14.00’te
başlayan çalışmalar sonunda 2 tane
çamurdan insan heykeli tamamlandı.
Ebru Atöltesine ilgi daha da artmıştı. Öğrenciler öğrendikleri şeyleri
uygulama ve kendi üretimlerini yapmanın heyecanı içindeydi.

Şenliğin 3. Günü
Yine heyecan ve coşkuyla güne
başlandı. Günlük programdaki atölyeler ve “Demokrasicilik Oyunu ve
Aydın Tavrı” konulu panel için hazırlıklara ve duyurulara başlandı. 3.
gün yapılacak etkinlikler afişlemeler
dışında davul ve megafonla okulun her
yerini gezen ekiple yapıldı. İstanbul
Okmeydanı’na yapılan polis saldırısı
basın açıklamasıyla protesto edildi.
Ayrıca Ahmet Kulaksız, Behiç Aşçı ve
Ferhat Akbey’in katılımıyla panel 40
kişiyle gerçekleştirildi.

Son gün
Grup Yorum konseri
Tüm stant ve pankartlar konserin
yapılacağı tören şölen alanına taşındı. Duyurular megafon ve davulla tüm
okul gezilerek konser saatine kadar
devam etti. Atölyelere son gün karikatür atölyesi de eklenerek atölye çalışmaları yoğun bir ilgiyle devam
etti.

Grup Yorum sahnede iken
DYG’lilerin saldırısına uğradı. Provokasyonlara rağmen konser programı devam etti. Ses sisteminin saldırı
sonucu zarar görmüş olmasına rağmen konser Grup Yorum’u yalnız bırakmayan 3 bin kişi tarafından birlikte
söylenen şarkılarla sona erdi.

Boğaziçi Üniversitesi
Halkbilim Topluluğu’ndan
söyleşi
17 Mayıs günü Boğaziçi
Üniversitesi Halkbilim Topluluğu;
araştırmacı-yazar İsmail Bucaklişi
ve Müzisyen Erdal Bayrakoğlu’nun
olduğu “Laz Dili ve Laz Kültürü”
üzerine bir söyleşi düzenledi.
Söyleşide ilk sözü alan İsmail
Bucaklişi halk kültürünün yozlaştırılmaya çalışıldığından ve Osmanlı’dan günümüze uygulanan
asimilasyon politikalarının Lazca ve
Laz kültürü üzerindeki etkilerinden
bahsetti. Bucaklişi, Osmanlı’da
Lazca konuşanların sürüldüğünü
ya da öldürüldüğü ve Cumhuriyetle birlikte “Lazca ile Mücadele
Dernekleri” nin kurulduğunu, bu
derneklerin bizzat Lazca konuşan
halk üzerinde bir “fişleme” operasyonuna giriştiğini anlattı. Söyleşinin
sonunda Halkbilim Topluluğundan
ve amaçlarından bahsedildi.
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AKP, Hapishaneleri Sadece
"CEZA"larla Yönetiyor!

Tecrit
sürüyor!
Yürüyüş
çalışanlarına ve iki
devrimciye
1000 Kitap
1000 Mektup

Kaan Ünsal, Halit
Güdenoğlu, Naciye
Yavuz, Musa Kurt,
Cihan Gün, Remzi
Uçucu, Mehmet Ali
Uğurlu’ya

ÖZGÜRLÜK
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Sincan 1 No'lu F Tipi Hapishanesi’nden Rabbena Hanedar'ın 20 Nisan
tarihli mektubu, bu politikanın bir özetini anlatıyor:
“Buradaki uygulamalar yine yanı.
Sohbet hakkı hala tam olarak kullandırılmıyor. Telefonda "tekmil" dayatması
kaldırılmadı. Yayınlar ya geciktirilerek
veriliyor ya da alınan keyfi yasak kararlarıyla engelleniyor. Sansür, hemen her
konudaki dayatma, sınırlama, keyfi uygulamalar ve disiplin cezaları da artarak
devam etmekte. Şubat’ta ve 21 Mart'ta
yaptığımız şehitler anması ve Newroz
kutlamasına verilen cezaların ardından
30 Mart ve 17 Nisan'da yaptığımız kutlama ve anma için de soruşturma açılıp
birer ay haberleşme yasağı cezası veril-

di.”

F Tiplerinde Newroz
kutlamak, anma yapmak,
AKP’yi eleştirmek yasaktır!
Hüseyin Özarslan 19 Nisan 2011 tarihli mektubundan Sincan F Tipi Hapishanesi’ndeki cezalardan bir örnek veriyor: “Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde Newroz ve 30 Mart-17 Nisan şehitlerimizi anmadan dolayı her birisinden ayrı ayrı "birer ay iletişimden ve
haberleşmeden men" cezası istediler.
"Ali Osman Köse’ye yazdığım mektupta AKP'yi eleştirdiğim paragrafı
'devlet büyüklerini aşağılamak' gerekçesiyle kısmen karalama kararı aldıktan
sonra mektup postalanmış.”

5 aydır tutuklu
Yürüyüş çalışanlarına özgürlük!
Mehmet Ali Uğurlu’nun Yürüyüş dergisi çalışanlarıyla
birlikte tutuklu olması ve rahatsızlıklarına rağmen tedavisi
için tahliye edilmemesi Antalya Özgürlükler Derneği tarafından her hafta yapılan eylemle protesto ediliyor. Ayrıca
Antalya Özgürlükler Derneği Başkanı Uğurlu’nun özgürlüğü için her hafta açılan imza masası 13 Mayıs’ta açıldı.
13 Mayıs Cuma günü Kışlahan’da açılan masada Okmeydanı’nda yapılan polis basınları protesto ve teşhir edildi.

Gemlik’te Yürüyüş
halkın elinde

Yürüyüş Dersim
sokaklarında

Gemlik’te 13 Mayıs’ta 4 Yürüyüş
okuru Eşref Dinçer Mahallesi’nde ve
Dereboyu Caddesi’nde megafonla
dergi tanıtımı yaptı. Yaklaşık 2 saat süren tanıtım boyunca halka, AKP polisinin İstanbul’da ki saldırıları anlatılarak baskıların, gözaltıların, tutuklamaların mücadeleyi engelleyemeyeceği duyuruldu. 4 Yürüyüş
okuru satışın sonuna doğru İstiklal
Caddesine çıkarak burada da tanıtıma
devam ederek 23 dergi satışı yaptı.

16 Mayıs’ta Yürüyüş dergisi okurları tarafından Dersim Yeni Mahalle
ve Alibaba Mahallesi’nde dergi dağıtımı yapıldı.Yürüyüş yazılı önlükleriyle dağıtım yapan dergi okurları
Dersim halkına son yaşanan operasyonları, saldırıları anlattı. Yapılan
sohbetlerde bu saldırıları boşa çıkarmanın tek yolunun örgütlü mücadeleyi
büyütmek olduğu vurgulandı. Dergi
dağıtımında 50 dergi halka ulaştırıldı.
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Röportaj

“Ya sağlığın ya da dediklerimizi
yapıp boyun eğeceksin” diyorlar
Mehmet Ali
Uğurlu:
“Amaç devrimci
tutsakları
sindirmek, boyun
eğdirmek ve
halka gözdağı
Mehmet Ali UĞURLU vermek.”
Yürüyüş: Gözaltına nasıl alındınız?
Mehmet Ali Uğurlu: Ben 23
Aralık’ta Antalya’da, evimden sabaha
karşı 04.30’da onlarca polis ve özel
harekatçıların baskını ile gözaltına
alındım.
Saat 11.00 gibi uçakla beni Antalya’dan getiren polisler, Ankara
Emniyet Müdürlüğü’ne teslim ettiler.
Ankara’da konulduğum hücre basık bir hücre ve sürekli yüksek sesle
çalışan, insanı bunaltan bir havalandırma sistemi vardı ve havasızdı.
Görevli memura rahatsızlığımı anlatıp “Ya şu havalandırmayı kapatın ya
da beni başka bir yere koyun.” dememe rağmen “Bunları daha önceden
düşüneydin beyefendi” cevabını verdiler.
Yürüyüş: Gözaltına alınmadan
önce sağlık probleminiz var mıydı?
Mehmet Ali Uğurlu: Tutuklanmadan 3 ay önce vücudumda lekeler
ve yaralar oluşmaya başlamıştı. Bundan dolayı cilt doktoruna gitmiştim.
Yapılan tetkikler sonucunda tam zamanında geldiğimi, bu leke ve yaraların, cilt kanseri belirtileri olduğunu
ve hemen tedaviye başlanması gerektiğini söyledi.
Yürüyüş: Hapishanede bu konuda nelerle karşılaştınız?
Mehmet Ali Uğurlu: Buraya gelince bizi revire çıkardılar. Orada
soruyorlar, geçirdiğiniz bir rahatsız-

lık var mı, şu an devam eden hastalığınız var mı? Ben de olan hastalıklarımı söyledim. Aynı hafta hemen
Ankara Numune Hastanesi’ne gönderdiler.
Tabi sonradan anlıyorum ki bu hemen göndermeleri bizleri düşündüklerinden dolayı değil, tespit ettirmek
amaçlı. Yani “zaten geldiğinde böyleydi, burada hapishanede gelişen
bir hastalık değil”, demek içinmiş.
Kalp için iki gün sonra hastaneye
anjiyo olmaya götürüldüm. Doktor
anjiyo sonrası beni yoğun bakıma aldırdı. Anjiyo yapılan hastaların 24 saat
hayati riski olduğunu, anjiyo bacaktan açılan damardan yapıldığından 8
saat kum torbası konulması, 24 saati bitirene kadar orada kalmam gerektiğini söylediler.
Sekiz saat yoğun bakımda kaldıktan sonra, yoğun bakımda yer az
gerekçesiyle mahkum koğuşuna indirdiler. Oradaki gardiyanlar üst araması yapacaklarını söylediler.
Halbuki ben yoğun bakımdan kolumda serum ve ameliyat elbisesi ile
getirilmiştim. Gardiyan bana içeriye
alınmam için, iç çamaşırı hariç soyunmam gerektiği dayatmasını yaptı.
Ben kabul etmeyince de içeriye almadılar ve beni ambulansla cezaevine getirdiler. “Ya sağlığın ya da dediklerimizi yapıp boyun eğeceksin.”
diyorlar.
Daha sonrasında revir doktoru, anjiyo sonucunun geldiğini, kalp damarlarında hasar olduğunu, dikkat etmem gerektiğini, üç ayda bir tetkiklerin yapılması gerektiğini söyledi.
Cilt için ise bir hafta sonra tekrar
hastaneye götürüldüm. Hastanede
biyopsi yaptılar. Biyopsi yapmadan
evvel biyopsi yapılacak olan yerleri işaretlediler. Üç tane bacaktan, üç
tanede koldan parça alacaklardı. Koldan ilk parça alımından sonra kanı zor
durdular, korkup diğer yerlerden parça almadılar. Yaklaşık üç ay olacak
ben biyopsi sonucunu bekliyorum. Sa-

dece iki krem verdiler, hepsi bu. Bundan 20 gün önce revire çıktım. Revir
doktoru sonuç daha
gelmedi bekliyoruz, dedi.
Yürüyüş: Tecrit koşullarında nelerle karşılaşıyorsunuz?
Mehmet Ali Uğurlu: Tecrit uygulamaları hastaneye gidiş gelişlerde bir işkence metodu gibi. Sabah koğuştan alınıyorsun, üç arama noktasından geçiyorsun. Sonra kelepçeyi takıyorlar. Kelepçeler hapishaneye tekrar gelinceye kadar kollarında takılı
kalıyor. Araçlar zaten tıkış tıkış ve havalandırmasız. Hastanede bekleme
yeri yapmışlar, mahkumlar için sıranı beklerken oraya koyuyorlar. Orada bile kelepçeler çıkarılmıyor.
Yürüyüş: Hapishanede ne tür
uygulamalar var?
Mehmet Ali Uğurlu: Burada her
şey tredmana bağlı. İstediklerini kabul ettirip, istedikleri profili yaratmaya
çalışıyorlar. Mesela telefon olayı...
Haftada 10 dakika telefon görüşü
var. Onda da sanki biz askerleriyiz,
bizden tekmil istiyorlar.
Aile görüşleri tam bir zulüm oluyor. Aileyi X-ray cihazından ötüyor
diye iç çamaşırlarına kadar aramak istiyorlar.
Mektuplar zaten geç gönderiliyor,
geç veriliyor. En son Antalya’ya arkadaşlara toplu mektup göndermiştim.
Arkadaşlardan beş kişiye yazdığım
mektuplar zarfın içinden çıkmamış.
27 Şubat’tan beri dört defa açılan soruşturmalardan iletişim cezası
aldık. Kantinden renkli kalem, renkli
kağıt örgüt bayrağı amblemi yapıyorlar diye vermiyorlar. Basit bir traş
makası bile tehlike arz eder gerekçesiyle verilmiyor. Kitaplar sınırlı sayıda
verilirken dergileri iki ay geriden takip ediyoruz.
Tutsaklarla ilgili olumlu olabilecek her konuda zorluk çıkarıyorlar.
Devrimci tutsakları sindirmek, boyun
eğdirmek ve halka gözdağı vermek istiyorlar.
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Bugün Katlediyorlar! Yarın İçin;
Daha Fazla Katledeceğiz Diyorlar!
Şırnak’ın Uludere ilçesi kırsalında
12-14 Mayıs arasında süren çatışmalarda 12 Kürt yurtsever gerilla
daha katledildi. BDP öncülüğünde
geliştirilen eylemlerle gerillaların
cenazeleri alınırken, bölgede üç gün
yas ilan edildi. Kepenk kapatma
eylemleri yapıldı. Cenazeler, binlerin
katıldığı törenlerle toprağa verildi.
Gerillaların cesetlerinin bir kısmı
“sınır ötesi”nde bırakılmıştı.
BDP’lilerin öncülüğünde sınır ötesine geçen halk, bulabildiği gerillaların
cenazeleriyle geri döndü. Oligarşi
geri dönüş sırasında saldırdı. Sırtında
tabuttan başka bir şey olmayan insanların üzerine gaz bombaları atılıyor,
kurşunlar sıkılıyor, havada skorsky
uçuruluyordu.
Cenazeler kaldırılırken, Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa’da

yaptığı konuşmada şöyle dedi: “İlk
planda 10 bin daha sonra yine 10 bin
asker yetiştirerek bu bölgeye sevk edeceğiz. Attığı zaman vuran, tehlikeyi
sezen, tuzakları fark eden, tuzağa düşmeden kendisi avcı olan birliklerle o
bölgeyi koruyalım istiyoruz. Bir taraftan polis sevk ediyoruz. Yani hükümet
olarak istihbaratı güçlendiriyoruz.”
(17 Mayıs 2001, Basın)
Kürt sorununa oligarşi bir kez
daha “insan avı” olarak bakıyor. Bu
kez AKP’nin avcıları sorunu “çözecek”!
Arınç’tan bir gün sonra Başbakan
Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, bu katliam politikasını teyid
etti.
Erdoğan açıklamasında Kürt halkının ulusal talepli tüm eylemlerini,
mücadelesini “provokasyon; tezgah”

olarak nitelendirirken, eylemlerde
kadın ve çocukların ön planda çıkarıldığını, ama kendi politikalarından
geri adım atmayacaklarını açıkladı.
Erdoğan’ın açıklaması tıpkı daha
önce yine gerillaların cenazelerini
kaldırmak için yapılan eylemler sırasında “kadın da olsa, çocuk da olsa,
gereken yapılacaktır” demesini ve
bunun ardından Diyarbakır’da 12
çocuğumuzun katledilmesini hatırlattı.
Yapacakları tek şey yine budur.
Kürt halkının kanını dökerek, Kürt
halkını sindirerek sonuç almak istiyorlar. Ancak artık o dönem çoktan
kapanmıştır.
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Geleneksel ODTÜ Şenliği
Yapıldı
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde 25. Uluslararası Bahar
Şenliği kapsamında 12 Mayıs günü
"Devrim"
yürüyüşü
yapıldı.
Yürüyüşün ardından Grup Günyüzü
ve Grup Yorum sahneye çıkarak
konser verdiler.
Fizik bölümü önünden başlayan
Devrim yürüyüşüne topluluklar,
siyasetler ve ODTÜ öğrencileri
katıldı. Devrim yürüyüşünde +İvme
Genç de "Mühendislik Mimarlık ve
Planlama Öğrencileri Örgütlenelim!" ve "Düşük Ücrete ve
Güvencesiz Çalıştırılmaya Hayır"
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pankartlarıyla katıldı.
Yürüyüşün sonunda Devrim
Stadı'na giren İvme Genç korteji
"Umudun Türküsü Grup Yorum"
sloganıyla Devrimci Mühendis ve
Mimarlar'ı selamladı.
Şenlik programı Grup Günyüzü
konseri ile devam etti. Konserin
ardından mumlarla sahaya devrim
yazıldı. Yazı sırasında İvme Genç
de "15 Mayıs Ankara Mitingi İvme
Korteji" çağrısının yapıldığı
5000 adet kuşlamayı stadta
mum alevleriyle yazılmış
Devrim yazısını izleyen
seyircilerin arasında kalabalık bir şekilde iki koldan ulaştırdı. Aynı anda, ODTÜ devrim stadının en görünen ve en
yüksek yerinden, sahneyi
selamlayan ve "15 Mayıs’ta
Halkın
Mühendislerinin
Kortejine" çağıran, +İVME
imzalı kocaman pankart tüm
mühendisleri +İvme kortejin-

de mitinge davet ediyordu.
Grup Yorum sahneye çıkmadan
önce geçtiğimiz hafta devrimcilere
ve Grup Yorum üyelerine yapılan
baskınları kınamak üzere ODTÜ
öğrencileri tarafından yazılan açıklamayı bir İvme Genç üyesi sahneden okudu. Grup Yorum'un 26 yıldır yıldırılamadığının ve yıldıramayacağının belirtildiği açıklamanın
ardından Yorum sahneye çıktı. Grup
Yorum yaptığı konuşmada gözaltılara alışık olduklarını, baskılara asla
boyun eğmeyeceklerini söyledi.
Konser Grup Yorum'un şarkıları ve
halaylarla sona erdi.
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En Büyük Namussuzluk
IMF Başkanlığıdır!
IMF Başkanı
Kahn, asıl
olarak IMF Başkanlığı
nedeniyle gözaltına
alınmalı, yargılanmalı ve
en ağır cezaya
çarptırılmalıdır!...
IMF Başkanı Strauss-Kahn, geçtiğimiz hafta içinde ABD’nin New
York kentinde kaldığı otelde bir kadın görevliye tecavüz etmeye kalkıştı.
Kadının şikayeti üzerine IMF Başkanı
Kahn gözaltına alındı ve daha sonra
çıkarıldığı mahkeme tarafından tecavüz girişiminden dolayı tutuklandı.
Ahlaksızlık, tecavüzcülük, namussuzluk emperyalist düzenin tüm
politikacıları için geçerlidir. StraussKahn esas olarak IMF Başkanlığı’ndan
dolayı tutuklanmalıdır. Çünkü IMF
Başkanlığı halkların geleceğine tecavüzdür. Milyarlarca insanı aç, yoksul,

işsiz bırakan onlardır. Milyonlarca
kadını, çocuğu fuhuş batağına iten, satan onlardır. Onlar yoksulluğun, fuhuşun, ahlaksızlıkların, yozlaşmanın en
büyük teşvikçileridir.

Kahn’ın,
Berlusconi’nin,
Sarkozy’nin ahlakı,
kapitalistlerin ahlakıdır!
Strauss-Kahn, emperyalistlerin kim
bilir hangi çıkar çatışmaları sonucunda tutuklandı. Söz konusu olan tecavüz olayı onların hepsinin yaptığı
şeylerdir. Ahlaksızlık konusunda hiçbirinin birbirinden farkı yoktur. Devletlerin, en üst kurumların başına getirecek başka adamları yoktur... Fuhuşu
yasallaştıran, en zenginler için lüks fuhuş merkezleri yapan, fuhuşu çeşitli biçimlerde meşrulaştıran kapitalistlerden
başkası değildir...
Aylardır gazetelerde, televizyonlarda İtalyan Başbakanı Silvio Ber-

Savaşan
Kelimeler
Cepheli’nin Sözleri, Silahıdır
Her sınıfın kendi dili vardır. Sınıfları temsil eden örgütlülüklerin her sözünün bir amacı vardır.
Düzen güçlerinin ağzından çıkan kelimeler, burjuvazinin
kavramlarıdır. Bu kavramlar, emperyalist tekellerin, işbirlikçi
iktidarların çıkarlarını ifade eder. Ancak bu çoğu zaman çıplak olarak görülmez. Tersine, kavramların bir çoğu, halkı aldatmaya, onu yaşadığı gerçeklik hakkında bilgisiz bırakmaya yöneliktir.
Bu nedenle gerçeğin temsilcisi olan devrimcilere saldırırlar.
Halka gerçekleri tüm açıklığıyla gösteren, söyleyen, yazan herkesi, her şeyi susturmak, yok etmek veya etkisizleştirmek için saldırırlar.
Tekeller bir günde milyonlarca gazete ve dergiyle, çok daha
geniş kesimler tarafından seyredilen televizyonlarla halka ulaşırlar. Ama bizim haftada bir çıkan, 15-20 bin dağıtılan 56 sayfalık dergimizden veya sınırlı bir alana ulaşan radyomuzdan
veya internet sitemizden korkarlar. Kitaplarımızı, dergilerimizi, bildirilerimizi toplatırlar, afişlerimizi, pankartlarımızı
engellemeye çalışırlar.
Oligarşinin korkusu güçsüzlüğündendir. Sömürü düzeni

lusconi’nin Fransız Cumhurbaşkanı
Nicolas Sarkozy’in sapıklıkları eksik
olmuyor. Ahlaksızlıkları, sapıklıkları; kapitalizmin sapıklığı, ahlaksızlığıdır. Ahlaksızlık onların karakteristik özelliğidir. Asıl suçları dünya
halklarına yaptıklarıdır.

Avrupa’nın ilericileri,
devrimcileri! IMF
başkanı’nın sosyalistlerin
Başkan adayı olması,
eşyanın tabiatına
aykırıdır. O sosyalizmin
sosyalizmle alakası yoktur!..
Sapık, ahlaksız Strauss-Kahn’ın
“sosyalist” olduğu vurgusu ısrarla
yapılıyor. Bu tam bir çarpıtmadır. Emperyalist bir kurumun başında sosyalist bir kişi olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Adı “sosyalist” olan
o partiler emperyalizmin elinde bir
oyuncaktır. O partilerin sosyalistlikle bir ilgisi yoktur. Sosyalistlikle ilgisi
olmayan o “sosyalist” partileri terkedin! Sosyalizmin böyle aşağılan-

doğal olarak yalan ve demagoji üzerine kuruludur. Bu güçsüzlüklerini polisin ve askeri kuvvetlerinin baskı ve terörü ile
gizlemeye çalışırlar. Ancak gerçekler polis gücüyle ya da çarpıtmalarla yok edilemeyecek bir güce sahiptir.
İktidar iddiasının temsilcisi olan Cepheli’nin dilinde yalnız gerçekler vardır. Sözleri eğilmez, bükülmez. Onun sözlerinde muğlaklığa yer yoktur. Her sözü yalana, yanlışa yok
edici bir darbe vurur, gerçeğe güç verir.
Cepheli’nin sözleri, örgütlenmeye, direnişe ve savaşa çağrıdır. Halka oligarşinin, düzen partilerinin, halk düşmanlarının gerçek yüzünü gösterir. Halkı hakları ve geleceği için mücadeleye çağırır. Sözü ikna edicidir. Sade, anlaşılır, halkın yaşadıklarına dayanır ve hayatta karşılığı vardır. Gazi katliamındaki gibi tek bir sözü ile halkın öfkesini, düşmanın üzerine yönlendirir. Ayaklanma başlatır. Cepheli’nin dilindeki,
sloganındaki vermeyeceğiz, yıktırmayacağız, alacağız, direneceğiz, kabul etmeyeceğiz ifadeleri, kesinlik ve kararlılıktır. Ne denilmişse, yorulmadan, yılmadan, baskılara aldırmadan o gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Cepheli, sözünün sloganının hakkını verendir.
Söz, duygu ve düşüncelerin dile gelmiş halidir. Cepheli’nin
sözleri, düşmanına kinini haykırırken de, halkına kavgayı öğretirken de, yoksulları sevgisi ve güveniyle sarıp sarmalarken de, beyni ve yüreğinden süzülen kelimeler ağzından ikirciksiz, coşkulu ve hedefine kilitlenmiş bir ok gibi çıkar.
Cepheli’nin sözleri, süren kavga için umut ve güven, gelecek için bir müjdedir. Her Cepheli, bunun bilincinde olarak, her kelimesini, özenle seçmeli, sorumlulukla kullanmalıdır.

ÇARE SEÇİM DEĞİL, DEVRİM
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Avrupa’da
DUİSURG

Alman Emperyalizmi
Devrimcileri Yargılayamaz
Almanya
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Berlin: 6 Mayıs günü, Halk Pazarı önüne kurulan standta, tutsakların serbest bırakılması için 23
imza toplandı. Almanca ve Türkçe
“Tecrite Yüz bin Kere Hayır” başlıklı 350 adet bildiri dağıtıldı.
19 Mayıs'ta Şadi Özbolat ve
Ünal Düzyarlar’ın mahkemesine
çağrı yapıldı.
Duisburg: 6 Mayıs’ta Mitte’deki Koenig-Heinrich Platz Meydanı’nda Anadolu Federasyonu üyeleri tarafından Türkçe ve Almanca
yazılı “Tecrite Yüz Bin Kere Hayır”
pankartıyla imza standı açıldı.
7 Mayıs’ta da Anadolu Federasyonu üyeleri Duisburg Hamborn’daki Halk Pazarı’nın önüne
imza standı açtılar. Masada 200
bildiri dağıtıldı.

İngiltere
Londra’da Avrupa’daki siya-

52

si tutsaklar için bildiri dağıtıldı ve
imza standı açıldı
Özgürlük Komitesi İngiltere’nin
başkenti Londra’da 7 Mayıs’ta, Avrupa’daki siyasi tutsaklar için Woodgreen Kütüphanesi önünde bildiri
ve imza standı açtı. Standta 600 bildiri dağıtılarak 165 imza toplandı.
Bildiri standında Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet İstanbullu’nun resmi bulunan ve İngilizce “Türkiye’nin Faşişt rejimine karşı oldukları için Almanya’da yargılanıyorlar Özgürlük Komitesi” yazan pankart açıldı.
Ayrıca Yürüyüş dergisinin ve
Grup Yorum’un 25. yıl konser
DVD’sinin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Hollanda
Anadolu Gençliği imza
kampanyasına devam ediyor
5 Mayıs’ta Anadolu Gençliği
başkent Amsterdam’da "Tecrite
Yüz Bin Kere Hayır" kampanyası
kapsamında imza toplayarak bildiri
dağıttılar.
Amsterdam'da 81 imza toplandı ve 200 bildiri dağıtıldı.
Rotterdam: 6 Mayıs’ta Anadolu Gençliği Rotterdam'ın şehir
merkezinde saat 15.00’ten 17.00’ye
kadar 58 imza toplayarak, yaklaşık
150 bildiri dağıttılar.

Okmeydanı saldırısı
protesto
edildi
İ n g i l t e re ’ n i n
başkenti Londra’da
Halk Cepheliler 10
Mayıs’ta AKP iktidarının saldırılarını
protesto etmek için
Türkiye Elçiliği
önünde protesto eylemi yaptı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, Halk
Cepheliler 11 Mayıs ‘ta Türkiye'nin Almanya
Büyükelçiliği'nin girişine bir pankart astılar.
Halk Cephesi imzalı pankartta “Saldırılar
Halkımızı Teslim Alamaz! Faşist AKP Halka Hesap Verecek!” sloganı yazılıydı. Ayrıca Berlin Halk Cephesi yaptığı açıklama ile
saldırıyı protesto etti.

Avusturya Mauthausen
Nazi Kampında Anma ve
Kurtuluş Kutlaması
8
Mayıs’ta,
Avusturya'daki Mauthausen Nazi toplama kampında, 66.
yılında Uluslararası
Anma ve Kurtuluş
Programı 7 000 kişinin katılımıyla
gerçekleşti.
Mauthausen toplama kampı ve bölgedeki diğer kamplarda 70'i aşkın uluslardan insanlar Naziler tarafından tutsak edilirken,
120.000'e yakın kişi katledildi.
Polonya, Rusya, Arnavut, Macaristan,
Ukrayna, Slovenya, Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa ve birçok ülkeden katılan heyetler Nazi kampının iç ve dış bölümünde
bulunan ve kendi ülkelerindeki mağdurları
için yapılan anıtların önünde anma gerçekleştirdi.
Kübalı bir heyet de İspanya İç Savaşı’na
katılan ve ardından Mauthausen kampında
katledilen 4 Kübalı savaşçıyı andı.
Anmada 16 kişiyle yürüyen Anadolu Federasyonu kızıl karanfil ve bayraklarla katıldı.
Meydandaki anıtın önünden kortej halinde geçen demokratik kitle örgütleri ve ülke temsilcileri çelenk bıraktı. Anadolu Federasyonu üyeleri de anıtın önüne karanfil koydu.

BAŞ EĞMEYECEK ‘YOLA GELMEYECEĞİZ’

AVRUPA’dakiBİZ

Tutukladıklarınızın
yeri hiç boş
kalmayacak!
Devrimciler ve özel olarak Halk Cepheliler, Alman
emperyalizmi için ne kadar büyük bir tehlikedirler?
Herkes biliyor ki, ortada fiziki, askeri anlamda, Alman emperyalizmi için tehlike arz eden bir durum yoktur.
Evet, emperyalizm politik anlamda korkmakta sonuna kadar haklıdır. Evet, devrimciler nihai hedeflerinden biri olarak emperyalizmi yer yüzünden tamamen silmek isterler.
Ama hiçbir ülke, böyle bir politik hedeften dolayı insanları tutuklatıp aylarca, yıllarca içeride tutamaz.
Ancak Alman emperyalizmi bunu yapıyor. Kendi yasalarını dahi çiğneyerek yapıyor bunu.
Biz burjuva demokrasisinin matah bir şey olmadığını çok iyi biliyoruz. Biz o demokrasinin emperyalistlerin çıkarları için nasıl fiilen rafa kaldırılabildiğini de iyi biliyoruz. Ancak biz emperyalizmden,
önce kendi yasalarını uygulamasını istiyoruz.
Karşısında somut bir askeri güç olmadığına göre
Alman emperyalizmi neden saldırıyor? Neden bu kadar devrimciyi yargı önüne çıkarıp tüm gerçekler tersini söylemesine rağmen, Alman emperyalizmi ağır
hapis cezalarında ısrar etmektedir ?
Alman emperyalizminin amacı açıktır. Alman emperyalizmi “devrimciliği” mahkum etmekte, bizzat
kendisine devrimciyim demeyi, sosyalistim demeyi
suç saymakta ve bunları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
Bugün emperyalist ülkelerdeki en önemli devrimci
demokrat dinamikler, göçmenlerdir. Bu tür davalarla Alman empreyalizmi göçmenlerin devrimcileşmesini, örgütlenmesini engellemek istemiştir.
Alman emperyalizmi yanılıyor... Tecritle, yargılamalarla göçmen halkımızı örgütsüz bırakma hedefine ulaşamayacak.
Halkımız! Örgütlenelim. Alman emperyalizmine
vereceğimiz en iyi cevap budur.
Şadi Özbolat’la dayanışmanın en etkili ve geçerli yolu budur.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli, Eğitimiyle
Devrimi Büyütür
Devrimci örgütün kadroları, taraftarları, savaşçıları olaylar,
gelişmeler karşısında aynı duygu ve düşünceleri taşırlar. Böyle olması bir tesadüf değildir; bu, ideolojik birliktir. İdeolojik birlik, tarihsel bir sürecin sonucudur ve o birlik, sürekli ve yeniden eğitimle ve ortak bir pratikle sürdürülür.
Devrimci eğitim, Cepheli’yi bu ideolojik birliğe ulaştırmayı hedefler. Ancak bu hedefe ulaşmak, ideolojide, kültürde bir çok çarpışmayı ve bir çok çalışmayı gerektirir.
Cepheli, eğitiminde, birinci olarak, düşüncesinde ve yaşamında, alışkanlıklarında burjuva kültürüne ait ne varsa
onları yok etmeyi hedefler.
Marksist-Leninist ideolojiyi, örgütünün stratejisini
özümsemesi, eğitiminin diğer bir yanını oluşturur.
Eğitimde amaç, savaşı büyütebilecek donanıma ve disipline sahip kadrolar yetiştirmektir.
Gerçekte eğitim, klasik anlamda bir eğitim çalışmasından ibaret değildir. Günlük yaşamın her anına yayılır. Cepheli, okuduğu kitaptan, seyrettiği filmden, eğitim çalışmasından, sohbetlerine, eylemlerine kadar her alanda eğitimini sürekli kılandır.
Devrimci ideolojinin, örgütün ölçüleri ve değerlerinin
olmadığı yerde düzen vardır.
Düzen, gazetelerini, televizyonlarını, reklamını bol
yaptığı kitapları, yazarları, filmleri, müzikleri, düşünürleri kullanarak, sistemli bir şekilde kendi ideolojisini ve değerlerini yaygınlaştırmak ister. Bu propagandanın etkisinde kalanlar, istedikleri kadar teorik bilgiye sahip olsun, istedikleri kadar kitabı hatim etmiş olsunlar, önemi yoktur.
Böyle bir insanın beyni yararsız bilgilerle dolu çöplük gibidir adeta.
Cepheli’nin beyni en kıymetli organıdır. Orada mücadelenin ihtiyaçlarını karşılayacak bilgiler dışında bilgiye yer
yoktur. İhtiyaçlar dahilinde öğrenir, yeni bilgiler ekler donanımına, öğrenmeye açıktır.
Öğrenmek ve öğrenileni pratikte uygulamak, disiplinli bir yaşamı zorunlu kılar. Cepheli’nin eğitiminin bir parçası da, disiplinli bir yaşamı kurmaktır.
Cepheli’nin disiplini ideolojik gücüdür. Devrimci hareketin tarihi boyunca, yoldaşlarının kanı pahasına çıkarılan derslerden hareketle konulmuş kurallar bütününe uyulması, disiplinin ilk ve zorunlu adımıdır.
Cepheli yaptığı her şeyin devrim mücadelesini ya büyüteceğini ya da zarar vereceğini bilir. Bu anlamda da, hep
devrimin ihtiyaçları doğrultusunda hareket eder, kendini bu
doğrultuda eğitir ve geliştirir.
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UCM hukukun değil,
emperyalizmin hizmetinde
Emperyalistlerin hizmetinde olan,
Uluslararası Ceza Mahkemesi
(UCM) Savcısı Luis Moreno Ocampo, mahkemeden Muammer Kaddafi , oğlu Seyfülislam ve İstihbarat
Kurumu Başkanı Abdullah El Senussi hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istedi.
“İnsanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle” Kaddafi hakkında çıkarılmak istenen tutuklama kararını
emperyalist Almanya ve İngiltere
desteklediklerini açıkladı.
Gerçekte tutuklama kararı çıkarılacaksa günlerdir Libya’yı bombalatan, yüzlerce Libyalı’yı katlettiren emperyalist ülkelerin liderleri Obama,
Sarkozy, Merkel, Berlusconi hakkında tutuklama kararı çıkarılmalıdır.
Sayı: 269

Yürüyüş
22 Mayıs
2011

UCM, Libya halkına yönelik saldırıların arttığı, emperyalistlerin is-

tedikleri sonuçları alamadıkları bir dönemde devreye sokuldu.
UCM’nin böyle bir dönemde devreye girmesi, Kaddafi ve oğlu için tutuklama talep etmesi, emperyalistlerin Libya’ya yönelik saldırılarının
devamı niteliğindedir.
Libya halkını teslim almak için savaş gemilerini, uçaklarını, akıllı bombalarını kullanan emperyalistler bugün de UCM’yi kullanıyor.
UCM, Libya halkına karşı kullanılan bir savaş gemisinden, bir uçak
filosundan farksızdır bugün. O nedenle UCM hukukun değil, emperyalizmin hizmetindedir. Emperyalistlerin çıkarları neyi gerektiriyorsa
UCM bugün onu yapmaktadır.
UCM uluslararası hukukun değil
emperyalist hukukun, haydutluğun
yönlendirdiği bir mahkemedir.

Filistinliler, geri
dönüş için direniyor
Filistin halkının Nakba olarak adlandırdığı (Büyük
Felaket) İsrail’in kuruluş tarihi ve Filistin halkının topraklarından göç ettirilmesinin 63. yıldönümü, (15 Mayıs 1948) Filistin halkının eylemleriyle lanetlendi.
Suriye, Ürdün, Lübnan ve Mısır’da bulunan Filistinli mülteciler ile Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinliler,
Filistin sınırına yürüdüler. Ürdün ve Mısır’da yürüyüşe
işbirlikçi iktidarlar izin vermedi.
Yürümekte kararlı olan Filistinliler’e Ürdün ve Mısır
polisi saldırdı. Çatışmalar yaşandı. Aynı gün Batı Şeria ve
Gazze'de de yaşanan çatışmalarda onlarca kişi yaralandı.
Lübnan’da sınır aşılamazken yaşanan çatışmada onlarca kişi yaralandı ve 10 kişi şehit düştü.
Suriye’de Filistinli mülteciler İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepeleri’ne yürüyerek, işgalcilerin barikatlarını ezip geçtiler. Yürüyüşe aralarında FHKC (Filistin Halk
Kurtuluş Cephesi)’nin FDKC (Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi), de olduğu örgütler ve kurumlar katıldı.
Suriye’de ilk defa izin verilen böylesi bir yürüyüşe sa-
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UCM, sıradan faşist bir mahkemeden daha adil değildir! Orada sadece emperyalizme boyun eğmeyenler (bir de görüntüyü kurtarmak için,
emperyalizmin posasını çıkardığı işe
yaramayacak işbirlikçiler) yargılanmakta, tutuklama kararları çıkarılmaktadır.

Sırada Suriye var!
Emperyalistler Libya’dan sonra bu
kez de Suriye’yi kuşatmaya çalışıyorlar. O nedenle UCM’yi devreye sokup sokmama konusunda nabız yokluyorlar. Ama uygun koşullarda
UCM’yi bu kez Suriye için kullanacaklardır.

dece Şam’da
bulunan Yarmuk, Spena,
Han El Şeyh
mülteci kamplarından katılım
oldu. Suriye’de
yaşanan olaylar
gerekçe gösterilerek tüm kampların
katılmalarına izin
verilmedi. Buralardan bireysel katılım oldu.
15 Mayıs’ta Yarmuk Kampı girişinde toplanan çoluk
çocuk, yaşlı genç 10 bin kişi vatan topraklarından ayrı oldukları on yılların acısını çıkarırcasına söyledi marşlarını.
Ve nihayet varmak istedikleri yere Golan Tepeleri’ne
yani Mejdel El Şems Köyü'ne varıldı. Otobüslerden inildiğinde genç, yaşlı, kadın ve çocuk mülteciler öfkeyle sloganlarını haykırarak sınıra doğru yürümeye başladılar.
“Milyon şehitle Kudüs’e döneceğiz”, “Filistin Filistinlilerindir”, “Un ekmek değil silah istiyoruz” diyerek direniş sloganları ile direndiler. Şehitler vererek, saatlerce
çatıştılar.
16 Mayıs’ta Yarmuk Kampı’ndan 200 bin kişinin katılımı ile şehitler uğurlandı. Cenaze töreni 5 saat sürdü.
İsrail’e büyük bir öfke vardı.

