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Benim adım Hüsnü Yıldız! Hayatın bana verdiği sı-
radan yaşama şansını kullanmaya çalışan biriyim. 7 yıl-
dan beri iki çocuğumla birlikte yaşamını sürdüren bir
babayım aynı zamanda. 6 ay kadar önce, Yıldız aile-
si olarak; 14 yıldır kayıp olan kardeşim Ali Yıldız’ın
Dersim’in Çemişgezek ilçesinde ortaya çıkan bir top-
lu mezarda olduğunu öğrendik. O günden itibaren an-
nemin, babamın ve bizlerin ziyaret edebileceğimiz bir
mezar taşı olsun diyerek, adliye adliye dolaştık ama dev-
letin tüm kapıları yüzümüze kapatılarak, mezarımız bize

teslim edilmedi. Bir mezar hakkınız değil, denil-
di. Soruyorum bir mezar herkesin hakkı değil, mi-
dir? Tüm başvurularımıza rağmen talebimiz kar-
şılanmayınca Dersim meydanındaki Yeraltı Çar-
şısı üzerinde çadır kurarak süresiz açlık grevine
başladım. Benim ve ailemin tankı topu yok. Ya-
salar çıkarma, karar verme gücümüz de yok. Be-
denlerimiz var. İşte ben de bedenimi mücadele si-
lahı yapıp, açlık grevine başladım. Çünkü başka
bir silahım yoktu. Konunun birinci derece sorum-
lularından AKP iktidarının Adalet Bakanı Sadul-
lah Ergün’e konunun tüm detayları 1 saat kadar
bir sürede anlatıldı. Ama aradan 2 haftaya yakın
bir süre geçmesine rağmen bir adım atılmadı. Dev-
letin gözü açlık grevi çadırımızı görmedi. Devle-
tin kulağı sesimizi duymadı. Devletin eli mezarı-
mızı açmadı. “Cenazemizi almanın bedeli neyse
ben onu ödeyeceğim.” demiştim. İnsan yaşamına,
hakkına ve ölüsüne devletin açtığı bir savaşsa bu,
ben de bu savaşı görüyorum ve süresiz açlık gre-

vi direnişimi 45. gününden sonra, ölüm orucuna çevi-
riyorum. Bu kararı özgür irademle, insan kalabilmek
adına kendim aldım. Cenazemiz alınana kadar da bu
kararımdan geri dönmeyeceğim. 

CENAZEMİZİ İSTİYORUZ! 

TOPLU MEZARLAR AÇILSIN!
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ALİ YILDIZ’ın abisi HÜSNÜ YILDIZ

SÜRESİZ AÇLIK GREVİ DİRENİŞİMİ 
ÖLÜM ORUCUNA DÖNÜŞTÜRÜYORUM!

O, ÖLÜME YÜRÜYOR! Sen Ne Yapacaksın?
Ne yapabilirim ki deme! Ne yapabiliriz ki demeyelim. Çok şey yapabiliriz. Hüsnü Yıldız’ın eylemini des-

teklemek için yapılan her hangi bir eyleme katılabiliriz. İmza kampanyasına bir imza atabiliriz; kendimiz imza
toplayabiliriz. Destek açlık grevi yapabiliriz. Bu onurla, haklı eylemi duyurmak için dergi dağıtabilir, bildiri
dağıtabiliriz. Yazılama yapabiliriz. Toplu mezarları açmayan Adalet Bakanlığı’na protesto için faks, mail yol-
layabiliriz. Mahallemizde, şehrimizde yapılan eylemlere katılabiliriz. Yapacak bir şey mutlaka ama mutlaka
vardır. Hüsnü Yıldız’ı desteklemek insan olmaktır; bu karara vardığımızda, ne yapacağımızı da kendi koşul-
larımızda buluruz.  
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Ağustos 1991’de
Yozgat Akdağ-
madeni’nde
geçirdiği bir
trafik kazasında
kaybettik.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

1972 Antakya Kuzeytepe doğumludur. 13
yaşından itibaren pamuk tarlalarında, fab-
rikada, atölyelerde bir emekçi olarak çalış-
tı. 20 yaşından itibaren ise bir devrimciydi.
1995’te tutuklandı. Tutsaklık koşullarında
direnişlerde yer aldı. 2000-2007 Ölüm
Orucu Direnişi’nin 5. Ölüm Orucu Eki-
bi’nde görev üstlendi. Zorla müdahale iş-

kencesi altında 10 Ağustos 2002’de ölümsüzleşti.

6 Ağustos - 12 Ağustos

"Sabır da eylem..."
Selami Kurnaz

Fatma
BİLGİN

12 Ağustos 1980’de, Aybastı’da iki
köy arasındaki çelişkilerin devrimcile-
rin müdahalesiyle çözülmesi sonucun-
da düzenlenen barış toplantısına gider-
lerken, yolda geçirdikleri trafik kaza-
sında kaybettik.Nuri ASLAN Metin KÖSE

Fatma Bilgin’in 
Mezarı Başında Okunmak Üzere 
Yazıp Bıraktığı Mektuptur:

Merhaba baş koyduğum Antakyam’ın halkına; 

Merhaba Kuzeytepem, Kuzeytepe'nin sıcak, candan, vefalı, güzel
insanları; 

Analarım merhaba, çocuklar, yiğit kardeşlerim;

Toprağımıza, suyumuza, börtü böceği ile vatanımıza, geleneklerimi-
ze feda ettiğim canımla selamlıyorum sizleri. Ellerinizden öpüyorum bü-
yüklerim ve herkesi özgürlüğe çarpan yüreğimle kucaklıyorum.

Önce Yusuf Kutlu yoldaşım selamladı sizleri Ekinci'den. Yusuf abim-
dir, kardeşimdir. Birlikte gelecek aydınlık bir ülke için özgürlüğü için
vatanımızın yola çıktık Yusuf'la. Hapishanelerde yüzlerce kardeştik,
onlarcamız ölüm oruçlarında zulme karşı şehit olduk. Halkımız An-
takyamız’ın payına, sizlerin sevgi dolu yüreklerinizin payına Yusuf ve
ben düştük. 

Daha direnişimiz sürüyor. Gelenlerimiz olur; sizlere, incelmiş beden-
leriyle toprağın bereketli kokusuyla, parıldayan yıldızları ve sizlere bı-
rakacakları umutlarıyla gelenlerimiz olur canlar. 

Bu direniş zafere kadar. Bu direnişte, zindanlarda sizlere zaferi ar-

mağan edeceğiz canlar. 

Ağlamaklı olmasın gözleriniz. Süslü tabutlarımızın içinde öylesi-
ne gururla, öylesine umutla yatarken biz, siz de gururlanın. Siz de umut
doldurun gözyaşı yerine canlar, kardeşler. 

Şimdi yanınızdayım. Artık hiç ayrılmamak üzere geldim. Bu düğün
olsun, bu şenlik hepimizin bayramı olsun, kuşlar, çiçekler uçuşsun ren-
garenk, türkü türkü eyleyelim burayı. Çağlayalım sizinle, halaylara du-
ralım. Dahi kırmızı mendillerle mitralyözlerle, sebgevi, harce ile halay-
lara duralım, omuz omuza verme zamanı, birbirimize kenetlenme zama-
nı, yürekleri birleştirip birlik olma zamanıdır şimdi. 

Haydi yiğit kardeşler, bacılar, canlar, halklar, bizim halklarımız bu da-
vetle geldim size, sevgimle, umutlarımla geldim. Düşlerimle, gülüşlerim-
le geldim, ölümümde aranızda yeniden doğdum. 

Yeniden doğmaktır şehitlik, ölmedik halkımız, ölmeyeceğiz, yenil-
meyeceğiz zulme, zulmü ezecek her cengte yine yine geleceğiz. 

Sizleri seviyor, saygı duyuyorum. Mutluyum, alnım açık başım dik
sizlere selamlar söylüyorum. Ölümü yenmişim ölüm orucunda, sizle-
re gelmişim alnımın akıyla, sizlere layık olmuşsam ne mutlu bana, şim-
dilik gidiyorum, siz kalın sağlıcakla. 

Yüreklerinize selam, 

Sizden bir can, bir yürek, bir parça 

Fatma Bilgin (364. gün...) 

Anıları Mirasımız

Kas ı m
YILMAZ

Ağustos
1980’de
Konya’da
faşistler
tarafından
katledildi.Şükran

KURU

Ağustos
1979’da
şehit
düştü.

Ömer
ERMİŞ

Ağus-
tos
1979’
da
şehit
düştü.Zekai

BÖLÜKBAŞI

Ağus
tos
1980’
da
şehit
düştü.Mehmet

AKŞER

Ağustos
1977’de
faşistler
tarafın-
dan kat-
ledildi.Ahmet EREKLİ

Ağustos 1979’da İs-
tanbul Hisarüs-
tü’nde gecekondu
yıkımına karşı dire-
nişte jandarmalar ta-
rafından katledildi.

M. Ali
BALOĞLU

1972’de, Kahramanmaraş’ın Elbistan
ilçesinde doğdu. Mücadeleye lise yılların-
da, bir Dev-Genç’li olarak katıldı. 1993’te
tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu Direni-
şi’nin Birinci Ekibi’nde yer aldı. Direnişte
kalıcı sağlık sorunları oluştu. 1999’da sağ-
lık durumunun ağırlaşması nedeniyle tahli-
ye edildi. Tedavisi için yurtdışına çıkarıldı.

11 Ağustos 2001’de Atina’da tedavi gördüğü hastanede
elleri arkadan bağlı katledilmiş olarak bulundu.

İbrahim
DOĞAN

Selami, 1964, Arşin Trabzon doğumlu-
dur. Devrimci düşüncelerle 12 Eylül önce-
sinde 14 yaşında tanıştı, 17 yaşında müca-
deleye katıldı. Cunta yıllarında tutsak düş-
tü. 1990’lı yıllardan itibaren mücadelesini
devrimci hareket saflarında sürdürdü.
Trabzon ve İstanbul’da görevler üstlendi.
2001’de tutsak düştü. 2000-2007 Ölüm

Orucu Direnişi’nin Gültekin Koç Ölüm Orucu Eki-
bi’nde görev üstlendi. 12 Ağustos 2004’te bir ölüm oru-
cu direnişçisi olarak ölümsüzleşti.

Selami
KURNAZ



İ ç i n d e k i l e r

4 Biz kazanacağız

6 Tek çözümleri katliam

8 İnfaz alkışçıları, manşetlerindeki
hala kurumamış kanlarla
karşımızda!...

9 Terörle mücadele adı altında

halka savaş...

10 Tutsaklarımızı yeni tutsaklar
verme pahasına sahiplenmeye

devam edeceğiz

14 Çayan mahallesi direniş çadırı

günlüğü'nden...

16 Bedel ödeme
kararlılığımızla

o toplu mezarı açtıracağız...

20 Ankara’da açlık grevi çadırına
saldırı! Cenazemizi alıncaya
kadar direneceğiz

21 AKP toplu mezarları açmıyor!

22 Hiçbir şehidimizi sahipsiz
bırakmadık, aradık,
peşine düştük ve asla

unutmadık!

37 Şimdi itiraf ediyorlar...

40 Halkımızın desteğiyle TAYAD’lıların

özgürlüğünü kazandık...

41 TAYAD'lı Aileler, tecrit eyleminde

polisin kontrgerilla yöntemleriyle
devrimcileri kaçırmasını

protesto etti...

42 Enginler’in Ferhatların sesini

en yükseğe taşıyacağız...

44 Öğretmenimiz: Sorunlarımızı

örgütlenerek ve direnerek

çözebiliriz

45 Emekçiler! Boyun eğmeyelim!

47 Devrimci İşçi Hareketi:
Direnmek zorunlu,

kazanmak mümkündür

48 Yeni anayasa aldatmacadır!

50 Grup Yorum’dan Açıklama:

Kızılbayrak’a zorunlu bir cevap!

52 Avrupa’daki Biz: “Huzur ülkesi

Norveç” faşist katiller yaratıyor

53 Yeni değinmeler

54 Evvel Temmuz Festivali ile halkın

gücünü gösterdik

55 Yitirdiklerimiz...

Polisin kontrgerilla yöntemlerine
boyun eğmeyeceğiz

24 Bu parlamento halktan yana

olabilir mi?

25 Amaç hak arayamaz hale
getirmek, sindirmektir...

27 Savaşan Kelimeler:

Sokağa dökülmek..

28 ABD’ye Kürt sorunu hakkında
‘akıl verme’ fırsatı
verilmemelidir...

29 Halk komiteleri kurmalıyız
(7. Bölüm)

32 Cepheli: Cepheli militanca
düşünendir...

33 Nasıl Bir Yaşam:

Neden açlık grevi yaparız?

34 Gençlik Federasyonu’ndan:
Düzenin yoz eğlence
anlayışlarına karşı, gençliğin
9. alternatif yaz kampını
gerçekleştirdik...

35 Gençliğin Gündeminden:
Liseli Gençlik mahallelerde

onlara ulaşmalıyız ...

36 Halk Düşmanı AKP: Okumak
herkesin hakkıdır AKP bu
hakkı gasp ediyor!

Ülkemizde Gençlik

Dersim TAYAD’lı Aileler’den Çağrı

ALİ YILDIZ’IN CENAZESİNİ İSTİYORUZ!
TOPLU MEZARLAR AÇILSIN!

Her Cuma saat 18.00'de 
Yürüyüş Dergisi çalışanlarının 

serbest bırakılması için, 
Sakarya Caddesi’ndeyiz!

Ankara Halk Cephesi

Cenazemizi istiyoruz!

Yer   : Dersim Yeraltı Çarşısı Üstü
Direniş Çadırı Önü

Tarih : Her Pazartesi
Saat : 18:00

Bizler TAYAD'LI AİLELER 
Hüsnü Yıldız'ın talebinin kabul edilmesi,

Ali Yıldız'ın cenazesinin 
verilmesi talebiyle 

Galatasaray Lisesi önünde 
açlık grevindeyiz

Halkımızı bu haklı talebi sahiplenmeye,
eylemimize destek olmaya çağırıyoruz.

Yer   : Galatasaray Lisesi Önü
Tarih : 29 Temmuz - 31 Ağustos 2011

TAYAD’LI AİLELER

AÇLIK GREVİNDEYİZ



Bu topraklar sayısız kez, halka karşı savaş ilanları gör-
dü. Gerçek şudur ki, oligarşinin halka karşı savaşı sü-

reklidir. Ancak koşullara döneme göre bu savaşın boyut-
ları ve biçimleri farklılaşır. Bazen demokrasicilik oyununda
“demokratikleşme, açılım, reform!” manevraları öne çı-
kar. Ancak halkın mücadelesinin gelişmesi karşısında, bu
manevraların ömrü hep kısa sürelidir. O noktada, sistem
asıl yüzüyle çıkar halkların karşısına. O yüzünde, infaz-
lar, işkenceler, kayıplar, faili meçhuller, hapishane katli-
amları, tecrit, komplo, provokasyon vardır. 

Oyüzünde özel harp, özel harekat, özel timler, ölüm
mangaları, JİTEM, 03 timleri... vardır. Halka karşı

mücadelede bugüne kadar onlarca örgüt, onlarca infaz, kat-
liam ekibi kurdular. Her birine sınırsız zulmetme yetkisi
verildi. Yargı koruması sağlandı. Yeter ki, sonuç alsınlardı.
Oligarşinin istediği sonuç, faşist terörle korkuyu egemen
kılmak, halkın mücadelesini bastırmak, örgütlenmeleri-
ni dağıtmaktı. Özel timi, ölüm mangaları, işkence uz-
manları, hepsi halk düşmanlığıyla eğitildiler. “Kahrolsun
insan hakları” diyecek kadar haklar ve özgürlüklere,
“Kahrolsun halk” diyecek kadar halka düşmandılar. Bun-
lar, tüm dünyada kontrgerillanın ortak sloganlarıydı. Ve
ortak bir özellikleri de hepsinin kar maskeleri kullanı-
yor oluşuydu. Kar maskelerinin arkasına gizleniyorlardı
bu suçları işlerken. Halktan, devrimcilerden gizleniyor-
lardı. Ama yüzlerindeki dünyanın en hükümsüz, en say-
dam kar maskesiydi; çünkü hiçbir zaman onların kimli-
ğini gizleyemedi. Kar maskesinin arkasından apaçık gö-
rünüyordu ki, onlar “devletin” adamlarıydılar. Onlar fa-
şisttiler. Kimisi ırkçı, kimisi dinci zihniyetle yoğrulmuştu
ve fakat, işkence tezgahının başındayken, arazide, evde,
sokakta devrimcileri yakın mesafeden
infaz ederlerken birbirlerinden fark-
sızdılar. 

Özel harekat polisleri, açıktır ki, en
açık, en vahşi devlet terörünün uy-

gulayıcısıdırlar. Onları öne çıkarmak
demek, halka karşı devlet terörünün
daha da arttırılması demektir. AKP, Baş-
bakan Erdoğan’ın ağzından yaptığı
“teröre karşı mücadelede yeni dönem”
açıklamasıyla, halka ve devrimcilere
karşı zaten hiçbir zaman ara verilme-
miş olan baskı ve terörü tırmandırma
kararını ilan etmiştir.  

Başbakan Erdoğan’ın açıklaması, polis için aynı zamanda
bir saldırı talimatı yerine geçmiştir. Ve saldırı da pek

çok kez olduğu gibi, en başta yine devrimci harekete yö-
nelmiştir. Bunun da çok açık ve yalın bir nedeni var. Bu “ne-
den”, bir süre önce işkencecilerin ağzından Cepheliler’e kar-
şı şöyle ifade edilmişti: “bir sizi yola getiremedik”...

Kar maskeliler, İstanbul sokaklarında kontrgerilla
yöntemlerini hayata geçiriyorlar yine. Kaçırıyor, teh-

dit ediyor, teslim olmaya zorluyor, işkencehanelerine gö-
türüyor ve tutuklatıyorlar.  Hedeflerinde Halk Cepheliler
vardı. Aylardır mahallelerdeki devrimci-demokratik ör-
gütlenmelere, derneklere, dergi bürolarımıza yönelen
baskınları hatırlayın. “Özel timler” işbaşındadır zaten. Şim-
di Erdoğan’ın talimatıyla, daha doğrusu AKP’nin “terö-
re karşı mücadele yeni dönem” politikasıyla, rolleri daha
da artırılmış olacaktır. 

Özel timler, geçmişte “Sarkık bıyıkları, üç hilalli yü-
zükleri, asık ve pis suratları, ellerinde en gelişmiş si-

lahlarıyla..” hafızalara kazınmışlardı. Şimdi muhtemelen
içlerinde “badem bıyıklılar, gümüş yüzüklüler” çoğun-
luktalar; ama devamı aynıdır yine. Bu düzen için oyna-
dıkları rol aynıdır. Yaptıkları aynıdır. Orduda, poliste han-
gi düzen partisinin, oligarşinin hangi kesiminin kadro-
laşmasının belirleyici olduğu veya olacağı, halka karşı mü-
cadelede polisin mi, yoksa ordunun mu daha yetkili ola-
cağı, oligarşi içi çatışmanın tartışmasıdır; halk açısından
bu tartışmanın bir önemi yoktur. Halk açısından, halka zul-
mü, polise bağlı özel harekat birimlerinin mi, yoksa jan-
darmaya bağlı özel harekatçıların mı gerçekleştireceği tar-
tışması, yanlış, yersiz, celladını seçmekten farksız bir tar-

tışmadır. 

Bu anlamda polisin yetkilerinin art-
tırılmasına, “ordunun yetkisi azal-

tılıyor” diye karşı çıkmanın, demokratik
bir yanı yoktur. Karşı çıkılması gere-
ken, halka karşı bu politikaların ken-
disidir.   Başta CHP olmak üzere bir ke-
sim demokrat ilerici aydın, Özel Ha-
rekatçıların daha fazla yetkilendirilmesi
sorununu “ordu-polis çekişmesi” açı-
sından ele alıyorlar. Oysa o sömürü-
cülerin, zalimlerin iç çekişmesidir;
bize gelen cop aynı coptur, üzerimize
yağan bombalar, kurşunlar aynıdır.

Halka ve devrimcilere karşı 1955’den beri, KONTRGERİLLA yöntemleriyle
savaşıyorsunuz. Sonuç alamadınız! Yine alamayacaksınız! Boyun eğdiğimizi,

teslim olduğumuzu, uzlaştığımızı asla göremeyeceksiniz.
Bu topraklarda  DEVRİM mücadelesini ve DEVRİMCİ HAREKETİ

yok edemeyeceksiniz! Ve ne yaparsanız yapın; 

Türkiye devrimci
hareketi, oligarşinin

çeşitli hükümetlerinin
halka karşı savaş ilanıyla
defalarca karşılaşmıştır.

Onların savaş ilanına
karşı biz de ilan ederiz ki,

bundan öncekilerde
olduğu gibi, bu saldırıyı

da püskürteceğiz.

BİZ KAZANACAĞIZ!
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Halk, hangi kurşunla öldürüleceği tercihini tartışamaz.  

Başta da belirttiğimiz gibi, Türkiye devrimci hareke-
ti, oligarşinin çeşitli hükümetlerinin halka karşı sa-

vaş ilanıyla defalarca karşılaşmıştır. Onların savaş ilanı-
na karşı biz de ilan ederiz ki, bundan öncekilerde olduğu
gibi, bu saldırıyı da püskürteceğiz. Oligarşinin iktidarla-
rı, bir bakıma “hapishane müdürleri”ne benzemektedir-
ler. Hapishaneye yeni atanan her müdür, “bu hapishane-
nin hali ne, çiftlik gibi olmuş” deyip, operasyonlarla, ya-
saklarla, tehditlerle tutsakları zapt-ı rapt altına almayı de-
ner. Hepsi bu denemeyi  yapmıştır mutlaka. Oligarşinin
iktidarları da bir bakıma böyledirler. Özal’dan, Çil-
ler’den beri, hepsi, “bu Marksist-Leninistler, tüm dünyada
yok olurken, bizde nasıl oluyor da hala varlar?” sorusuyla
iktidar koltuğuna oturdular ve bizi yok etmeye soyundu-
lar. AKP’nin yapmaya çalıştığı da budur ama kendinden
öncekilerden farklı bir sonuç elde edemeyecektir.  

Başbakan Erdoğan “artık kimse bizden iyi niyet bek-
lemesin” diyordu bu yeni saldırı-

yı başlatırken. Bugüne kadar yaptıkları
sanki bir “iyi niyet”in ifadesiymiş
gibi... 

AKP’nin düzenlediği “açılım” top-
lantılarına katılıp, Başbakan’ın

demagojilerini dinledikten sonra, kapı
önünde “çok iyimser olduklarını,  bu
sorunların çok yakında çözüleceğine
inandıklarını” açıklayanlar; bu asalım
keselim hezeyanı karşısında ne düşü-
nüyorlar şimdi? Nasıl bu kadar kolay
aldatılabildiklerini düşünmeliler en
başta. Nasıl halkın aldatılmasına alet ol-
duklarını, nasıl kullanıldıklarını dü-
şünmeliler. Düşünmeli ve muhasebe
yapmalılar. 

Kürt sorunu açısından AKP’nin tek çözümümün kat-
liam olduğu artık açıktır. AKP’nin bir “demokratik-

leşme”yi gerçekleştiremeyeceği de artık açık olsa gerekir.
Tüm bu yaşananlardan sonra, hala AKP’den demokrasi
beklemeye devam eden varsa, orada sadece ve sadece çok
açık bir işbirlikçilik vardır. AKP’den hala demokrasi bek-
lemeye devam edenlerin, ilericiliği, solculuğu, demokratlığı
söz konusu olamaz. 

Hayatın her alanında AKP iktidarının pervasız bir sal-
dırısı söz konusudur. Emekçilerin haklarına karşı per-

vasız bir saldırı hiç durmadan sürüyor: Torba Yasa, kıdem
tazmiantları, 51 bin belediye işçisine sürgün, TMMOB’u
etkisizleştirme saldırısı, kiralık işçi büroları, esnek çalış-
ma... Devrimcilere ve Kürt ulusal mücadelesini yürüten-
lere karşı tutuklamalar, açık bir teröre dönüşmüş durum-
dadır. Sadece Halk Cepheliler’e karşı sürdürülen tutuk-
lamalarda, son altı ayda 100’ü aşkın insan tutuklandı...
KCK’ya yönelik tutuklamalar, ikibinlerle ifade ediliyor...
Siyasi anlamda, her türlü muhalefeti yok etme saldırısı sü-
rüyor; düzen basınında büyük bir tasfiye sürdürülüyor...

Düzen içi muhalefete karşı da operasyonlar, gözaltılar, tu-
tuklamalar yaygın biçimde kullanılıyor... Linçler hala kul-
lanılmaya devam ediliyor. Bütün bu saldırıların bu kadar
pervasız sürdürülebilmesinde kuşkusuz en önemli ne-
denlerden biri, devrimci-demokratik güçlerin, saldırılara
karşı güçlü bir birlik oluşturamamalarıdır. Bunun neden-
leri de kuşkusuz tartışılmaya, sorgulanmaya muhtaçtır. 

Bu nedenlerden biri, AKP’den yersiz ve temelsiz
beklentilerin solun çeşitli kesimleri tarafından da  pay-

laşılıyor olmasıdır. Bu beklentiler, ÖDP’nin AB’ye uyum
politikaları nedeniyle AKP’yi desteklemesinden Kürt
ulusal hareketinin “Kürt sorununa çözüm” beklemesine
kadar uzanıyor. Bu beklentinin hakim olduğu yerde elbette
haklar ve özgürlükler mücadelesinde tutarlı, sonuç alıcı,
militan bir tarz da ortaya çıkmaz. Ne tutuklamalara, ne tec-
rite, ne hak gasplarına karşı uzun vadeli mücadelelere gi-
rişilmez. Bu geri çizgide, olması gereken devrimci de-
mokratik birlikler de oluşmuyor elbette. 

Solun önemli kesimi kendine güvenini
kaybetmiştir. Sol bir anlamda umu-

dunu kaybetmiş ve düzen içi beklentilere
yedeklenmiştir. Oysa, gelecek sadece ve
sadece soldadır, devrimcilerdedir. 

Polis sayısı, sürekli artırılıyor. Bu-
nun çok açık ve basit bir nedeni

var. Oligarşi, halkların mücadelesini
bastıramamanın, yok edememenin ça-
resizliğini yaşıyor ve “çare”yi, daha
fazla poliste, daha fazla terörde bulu-
yor. “Sınıflar mücadelesi bitti” di-
yorlar, “devrimler çağı kapandı” di-
yorlar, devrimci mücadele ve dev-
rimciler, ilericiler söz konusu oldu-

ğunda “marjinal gruplar” diyorlar; fakat, hemen her şey-
lerini yine de onlara göre, sınıflar mücadelesine, devrime,
devrimcilere göre ayarlıyorlar. Şu soru çok çıplak biçimde
ortaya geliyor; madem sınıflar mücadelesi bitti, madem
devrimler çağı kapandı, bu korku niye, bu hazırlıklar niye,
polise, orduya bu yatırımlar niye?

Sınıflar mücadelesinin bittiği, devrimler döneminin ka-
pandığı, silahlı mücadeleyle sonuç alınamayacağı, sos-

yalizmin öldüğü... Bunlar, tüm dünya emperyalist ve iş-
birlikçi güçlerin ortak ve büyük yalanlarıdır. Burjuvazi,
dünyanın dört bir yanında papağan gibi bunları tekrarla-
yıp duruyor. Bunların bir kısmı, küçük burjuva aydınlar
üzerinde de etkili oluyor. Fakat hayat, sürekli olarak bu
teorileri tekzip ediyor. Bizzat emperyalizmin ve oligarşik
diktatörlüklerin kendi politikaları, yalanlarına kendileri-
nin inanmadığının kanıtıdır. Gerçek hükmünü sürdürüyor.
Tarih çarpıtıcılarına rağmen, tarih de hükmünü sürdürü-
yor. Ve bilim ve tarih diyor ki, halklar kazanacak! Yani biz
kazanacağız; isterse on binlerce özel harekatçı maskele-
riyle tüm sokaklarımızı işgal etsinler; bu sonucu değişti-
remeyecekler.  

Solun önemli
kesimi kendine

güvenini kaybetmiştir.
Sol bir anlamda

umudunu kaybetmiş ve
düzen içi beklentilere

yedeklenmiştir.
Oysa, gelecek sadece ve

sadece soldadır,
devrimcilerdedir.

31 Temmuz
2011

Yürüyüş

Sayı: 279

5



POLİSİN KONTRGERİLLA YÖNTEMLERİNE

Başbakan Tayyip Erdo-
ğan, geçen hafta yaptığı bir açık-

lamayla, bundan sonra “terör-
le mücadelede yeni bir dönem

başlattıklarını” açıkladı. Baş-
bakanın açıklamasına göre,
bu “yeni dönem”in en
önemli özelliği ise iç gü-
venlikte polis özel harekat
timlerinin daha fazla kul-

lanılması, polisin rolünün değiştiril-
mesi ve aktifleştirilmesi olacak. 

Daha somut olarak söylersek,
“Terörle Mücadelede Polis Özel Ha-
rekat Daire Başkanlığı’na bağlı özel
harekat timleri öne çıkarılacak.”
Yine bu çerçevede eski özel harekat-
çılar tekrar “işe” alınarak, dağlarda ve
büyük şehirlerde görevlendirilecek.
Eski özel harekatçıların infaz katliam
tecrübelerinden yararlanacaklar. AKP
iktidarı “ustalık” döneminde, katli-
amcıların ustalarını da görev başına
çağırıyor. İktidar kulak, burun ke-
senleri tekrar dağa çıkarıyor. Yeni po-
litika gereği yapılacak bir başka dü-
zenleme de MİT ve Kamu Güvenli-
ği Müsteşarlığı’na yeni yetkiler ve-
rilmesi olacak 

AKP, Özel Harekat’ın
halka karşı zulüm
tarihini aklıyor

AKP’nin daha fazla yetki ver-
meyi, daha fazla öne çıkarmayı plan-
ladığı özel harekatçılar, ülkemiz ta-
rihine infazlarıyla, işkenceleriyle,
faili meçhulleriyle, mafyacılıklarıy-
la, haraççılıklarıyla, uyuşturucu ka-
çakçılıklarıyla geçmişlerdir. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ, Özel Harekat Timleri’nin gö-
revlendirilmesiyle ilgili şu açıkla-
mayı yaptı geçen hafta: 

“Eskiden özel tim deniliyordu.

Tasfiye edildiği döneme bakıldığında,
başarısız olduğundan mı, başka ne-
denlerle mi tasfiye edildi onu yeniden
değerlendirmek lazım. Özel harekat
polislerinin başarısız oldukları ge-
rekçesiyle tasfiye edildikleri konu-
sunda bir tartışma yapıldığını hatır-
lamıyorum. Başka nedenlerle tasfiye
edilmişti o dönemde.” (Habertürk, 25
Temmuz 2011) 

Bozdağ’a göre özel timler başarı-
lıdır! Peki özel timlerin başarısı ne-
dir? Yukarıda belirttik. Onların tari-
hinde zulümden başka bir “başarı yok-
tur”. 

Bozdağ, tıpkı kontrgerilla şefleri
gibi, tıpkı OHAL valileri gibi ko-
nuşmaktadır. Bakın, bir zamanların
OHAL valisi Necati Bilican, her tür-
lü pisliği, zulmü açığa çıkmış özel
timleri nasıl savunuyordu: 

"Emniyette binlerce insan çalışı-
yor... Özel tim yıpranıyor diye ondan
vaz mı geçeceğiz? Ülkenin özel time
ihtiyacı var. Burada çok kahraman ki-
şiler çalışıyor. Özel tim yıpranmıyor.
Yıpranan kişiler. Güzel olanı, kötü-
lüğü ortaya çıkaran kişileri hemen
bünyesinden atması. Emniyet Genel
Müdürlüğü, çürükleri derhal bün-
yesinden ayıklıyor."

Özel Harekat Timleri’nin en “ak-
tif” olduğu (yani şimdi tıpkı AKP’nin
yapmak isteği konumda olduğu) 1996
yılında yargının, kontrgerilla şefleri-
nin tüm himayelerine rağmen, Özel
Harekat Timleri’nde görevli 7 bin po-
listen 1650 özel timci hakkında di-
siplin soruşturması açılmıştı ve 500’ü
görevden alınmıştı. 1997 yılında bu
sayı, özel timcilerin sayısının yarı-
sına kadar yükseldi. Sonra suçlar
daha büyük bir titizlikle örtbas edil-
di. Ama işte AKP’nin bugün daha ak-
tifleştirmek istediği güç böyle bir
güçtür. 

AKP, bu kararıyla, bu politikasıyla,

Özel Harekat Timleri’nin tarihindeki
tüm infazları, katliamları, kaybet-
meleri, failii meçhulleri, işkenceleri
ÜSTLENMEKTEDİR!

Özel Harekat, halkın kanını
dökmenin adıdır

Özel Harekat birimi, 1985 yılında
kuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve Harekat Daire-
si Başkanlığı  bünyesinde kurulan tim-
ler, başlangıçta “gönüllü” polislerin
arasından seçildi. Sayıları o dönem 5
bin civarındaydı. İçişleri Bakanlığı-
na bağlı olan bu birimin başına, iş-
kencecilikten hüküm giymiş, ama
cezası “zaman aşımına uğratılmış” bir
katil, İbrahim Şahin getirildi. 

Özel timin ana karargahları Ankara
Gölbaşı ve İzmir Urla ilçesindeki
birliklerdi. Buralarda 6 ila 9 ay ara-
sındaki eğitim süresinin ardından
Özel Harekat Tim görevlisi olarak gö-
revlendiriliyorlardı. 

O dönem, özel tim mensupları ge-
nellikle MHP kökenli faşistlerdi.
MHP il ve ilçe teşkilatlarından özel
time katılmak için toplu başvurular or-
ganize edilmişti. 

Sonraki süreçte, gerek Doğu ve
Güneydoğu’da gerekse de başta İs-
tanbul olmak üzere devrimci hareketin
eylemlerinin olduğu şehirlerde, bu
özel timler içinden daha özel birlik-
ler, Ölüm Mangaları oluşturuldu. 

Ülkemizin dağlarında ve şehirle-
rinde yüzlerce infazda onlar vardı.
Yüzlerce kaybetme onların eseriydi.
12 Temmuz'larda, PERPA'larda, 17
Nisan'da, Beşiktaş'ta, Kadıköy Mo-
da'da onlar vardı. 

Onların gerçekleştirdiği faili meç-
huller, kaybetmeler, yargı dışıydı.
İnfazlara ilişkin ise, açılan davaların
akıbeti baştan belliydi. Aklanıp beraat
ettirileceklerdi. Bu yüzden hiçbiri

Tek Çözümleri Katliam!
Bunun için, dönüp dolaşıp ‘çözüm’ü yine infazcı,
katliamcı Özel Harekat Timleri’nde buluyorlar!
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BOYUN EĞMEYECEĞİZ

yargılandıkları süre içinde bile açığa
alınmadılar, katletmeye devam ettiler. 

AKP, oligarşik diktatörlüğün
katliamcı politikalarının
sürdürücüsüdür; bu bir kez
daha kanıtlanmıştır

1993 Temmuz’unda Başbakan Tansu
Çiller tarafından Özel Harekat Timleri’nin
sayısının 5 binden 15 bine çıkarılaca-
ğı açıklanmıştı. Çünkü halka karşı savaş
açan, açılmış savaşı tırmandırmak isteyen
her iktidarın ilk yapacağı iş, ölüm man-
galarının, işkencecilerin, katillerin sayı-
sını artırmaktır. 

AKP de bunu yapıyor. 

Çiller, Gölbaşı ve Urla’daki eğitim ka-
rargahlarına Sivas ve Elazığ’daki eğitim
karargahlarını eklemişti. AKP de katilleri
yetiştirmek için yeni karargahlar kuracak.
“Açılım” toplantılarından, yeni kontrge-
rilla karargahlarına!..

Bekir Bozdağ, yukarıdaki açıklama-
sının devamında şöyle diyordu: 

“''Terörle mücadelede bütün Türki-
ye Cumhuriyeti hükümetleri mücadele-
lerini sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da
bu mücadelenin gerekleri neyse gerekleri
yapılmak suretiyle devam edecekti.”

Bu sözler, AKP’nin kendisinden ön-
ceki hükümetlerden HİÇBİR FARKI-
NIN OLMADIĞININ İTİRAFIDIR. 

Ne Kürt sorunu konusunda, ne de-
mokrasi konusunda, AKP’nin DYP’den,
ANAP’tan, DSP’den, MHP’den hiçbir
farkı yoktur. Devrimciler, AKP iktidarı-
nın başından bu yana bunu söylediler.
AKP’nin emperyalizmin ve işbirlikçi
tekelci burjuvazinin partisi olduğunu
belirtip, devrimci, ilerici güçleri, halkı ya-
nılgılara karşı uyardılar. 

AKP’ye yönelik tüm beklentiler iflas
etmiştir. Bu beklentiler üzerine kurulu tüm
politikalar iflas etmiştir. AKP gerçeği,
şimdi karşımıza “Özel Harekat”ın yet-
kilerinin arttırılması biçiminde çıkmıştır. 

Bu politikada, yalnız zulüm vardır.
Halka düşmanlık vardır. Bu politikaya
karşı devrimci demokratik halk güçleri-
nin tek seçeneği de direniş ve savaştır.
Halkın başka yolu yoktur. 

Halk Cephesi, 20 Temmuz günü Samsun’da, köy yolundan evi-
ne gitmeye çalışan 16 yaşındaki Gökhan Çetintaş'ın katledilmesiyle
ilgili olarak 23 Temmuz 2011 tarihli yazılı bir açıklama yaptı. Gök-
han Çetintaş gibi; polis kurşunu, asker infazı, kafalarına inen cop-
lar, boğazlarına takılan ilmikler... ile öldürülenlerin isim listesinin
verildiği açıklamada; 

“Her türlü hak talebi ‘terörizm’ faaliyetiydi, hakkını savunanlar
da ‘terörist’... 

Bu keyfilik hakkını arasın ya da haklarından bihaber olsun, hal-
kın canının namlunun ucunda sallanmasını getirdi. Ve en çok da genç
bedenler solduruldu namluların ucunda. 

Ola ki katliamlar, mahkemelere taşınabilirse, orada da akıtılan
genç bedenlerin kanları, yargı suyuyla yıkanır, katiller ‘yol’a sırt-
ları sıvazlanarak devam ettirilir... ‘Adalet’ yazısı duvarda kalmaya
devam eder... Gökhan'a ateş açılması emri veren teğmenin sokağa
salınması gibi... Daha önceki katliamları yapanların aramızda do-
laşması gibi... Buradan alınıp şuradaki ‘yüksek’ mertebelere geti-
rilmeleri gibi... Sokaklarda, dağlarda, evlerimizin içinde ve hatta kun-
daklarımızda, ‘terörizm’ denilerek bedenimizi bulan kurşunların ne-
deni nedir? Sorumlusu kimdir? Gökhan'ın babasını aç bırakan, Gök-
han'ın annesini ve Gökhan'ı günlüğü 20 TL’ye soğan toplattıran kim?
Evlerimizi başımıza yıkarak ayağımızın altındaki toprağı zengine
peşkeş çeken, bizi  kaldırımlarına mahkum eden kim? Hastane ka-
pılarında süründüren, eczanelerde rehin bıraktıran kim? Mahsulü-
müzü toprakta çürüten kim? Attığımız her adımda cebimizdeki üç
kuruşa göz diken kim? Bize hakaret eden, bizimle alay eden, bizi
aşağılayan kim? En kötü koşullarda bile işten atılacağım korkusuyla
çalıştıran kim? Halkta nefret uyandıran devletin terörüdür. Bu nef-
reti bildiği için her daim parmağı tetiktedir, herkes, her an hedef-
tir. Herkes yarın hatta bugün başka bir Gökhan'dır!” denildi. Açık-
lama,“ ‘Terörizm’ demagojisine sarılarak her türlü hakkımızın önü-
ne barikat kuran, direnme hakkımızı dahi elimizden almaya çalışan,
hayatlarımızı her türlü bahanelerle solduran bu devlete karşı biz de
barikat kuracağız. Halkı örgütleyeceğiz! Mücadele etmesini sağla-
yacağız! Geleceğini kurmasını ve  genç evlatlarının katili olan bu
devletten hesap sormasını savunacağız!” cümleleriyle bitirildi.

GÖKHAN GİBİ BU TOPRAĞIN NİCE
EVLADINI KATLEDEN BU DEVLETTEN
HESAP SORMAK HERKESİN NAMUS

BORCUDUR! HALKI AÇLIĞA,
YOKSULLUĞA MAHKUM
EDENLERDEN, ÜÇ KURUŞ

KARŞILIĞINDA GÖKHANLAR’IN
EMEĞİNİ SÖMÜRENLERDEN HESAP

SORACAĞIZ!

31 Temmuz
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Özel Harekat Timleri’nin sayısı-
nın arttırılması ve daha “aktif” görev
verilmesi kararı üzerine, burjuva ba-
sında da  iki görüş öne çıktı. Bir ke-
sim, özel timlerin geçmişteki kanlı bi-
lançolarını hatırlatırken, bir diğer
kesim ise, pervasızca, “tüm özel timi
karalamamak gerektiğini... geçmişte
bunların çok başarılı işler yaptığını”
savunmaya başladı. 

Bugünlerde, AKP işbirlikçisi, halk
düşmanı bu kalemlerin özel tim gü-
zellemelerini okuyoruz gazetelerde. 

Bunlardan biri olan Fikret Bi-
la’nın yazdıkları, hepsinin yazdıkla-
rının bir özeti gibidir: 

“Hepsi aynı kefeye konulmamalı...
Hukuk dışına çıkan ve çeteleşen po-
lisler nedeniyle özel harekâtçı polis-
lerin aynı kefeye konulması doğru ol-
maz. ... Terörle mücadele gibi bir gö-
rev üstlenen güvenlik kurumları ve
mensuplarının, içlerinden çıkan kö-
tüler nedeniyle, mahkûm edilmesi
yanlış olur.

Terörle mücadelede özel harekât
polislerinin önemli başarılar sağla-
dıkları da unutulmamalıdır. Bu ne-
denle toptancı bir yaklaşımla hepsi-
ni suçlu, mafya, çete gibi görüp gös-
termek, büyük özveriyle görev yap-
mış... polisleri ve ailelerini rencide
eder.” (Milliyet, 27 Temmuz 2011)

“Başarılar” sağladıkları unutul-
mamalıymış! Bunu söyleyenler, kat-
liamcıdır. Bunun başka bir anlamı
yoktur. Çünkü sözü edilen “başarı”nın
işkence, infaz ve katliam olduğunu
herkes biliyor. 

Evinde, iş  yerinde, sokakta yüz-
lerce insanı infaz eden, bazen infaz et-
tikleri insanların isimlerini bile, kat-
lettikten sonra öğrenen, silahsız in-
sanları katledip sonra yanına bir silah
koyup “teslim ol çağrısına ateşle kar-
şılık verdi” diye açıklayan, itirafçı-

larla, kumarhane-
cilerle, mafyacı-
larla ortaklık için-
de ihale takipçiliği
yapan, haraç alan,
uyuşturucu kaçak-
çılığı yapan BUNLARDI; işte onla-
rın BAŞARILARI bunlardır.  

Bu pislikleri örtbas edip, dev-
rimcileri, yurtseverleri katlettikleri sü-
rece onları alkışlayan da bugün “hep-
sini aynı kefeye koymayın” diye ya-
zanlardır. 

Fethullahçıların sözcüsü Hüseyin
Gülerce, 27 Temmuz tarihli  Za-
man’da, mücadeleye düşmanlığın
baş temsilcisi olarak şöyle yazdı: 

"Terörle mücadelede artık yeni bir
dönem var. Yeni Türkiye, terörün be-
lini bu defa kıracak. Bu defa yetki, so-
rumluluk, inisiyatif sivil hükümette
olacak... Terörle ilk defa 'Büyük Tür-
kiye'ye yaraşır bir mücadele verile-
cek... sivil iradenin kontrolündeki
polisin, jandarmanın, özel askeri
birliklerin ahenkli çalışmalarıyla ne-
ler yapılacağıın dost düşman herkes
görecek..."  

Daha yetki polise devredilirken
kan akıtmaya başladı yazıları. Yarın
o kan akmaya başlayınca, neler ya-
zacaklar, tahmin etmek zor değil. 

Bakın düzen gazetelerinin eski
manşetlerine. İnfazlara alkış man-
şetlerine bakın. “Beli kırıldı, beyni da-
ğıtıldı” diyen manşetlerini hatırlayın.
19-22 Aralık katliamının kan, yalan
dolu manşetlerini hatırlayın. 

Bu düzenin hemen tüm gazeteci-
leri, Ertuğrul Özkök’ün çok açık yaz-
dığı gibi, “her devletin Susurluk’a ih-
tiyacı vardır” diye düşünür. AKP’nin
Özel Harekatçılar’ı daha öne çıkarma
politikası işte bu yüzden bu kadar çok
alkışçı ve onaycı bulmuştur.  

Özel timlerin, ilk başta Mehmet

Ağar tarafından oluşturulan, Korkut
Eken, İbrahim Şahin gibi kontra şef-
ler tarafından yetiştirilen ve sonra sa-
yıları çoğaltılan Ölüm Mangalarının
tüm infazları, oligarşinin basınında
manşetlerden alkışlanmıştır. Hür-
riyet’ten Zaman’a, Sabah’tan Yeni
Şafak’a, Vakit’ten Milliyet’e, Tür-
kiye’den Tercüman’a, manşetler
hep ortaktır ve kan içindedir. Bu ga-
zeteler, lafa gelince birbirlerinden
farklıdırlar; hatta birbirleriyle kıyasıya
kavga içindedirler. Kimi laik, kimi şe-
riatçı, kimi demokrat, kimi muhafa-
zakar, kimi islamcı, kimi liberaldir... 

Ama manşetleri ortaktır. Man-
şetlerinin ortaklığı, halk düşmanlı-
ğındaki, devrimci düşmanlığındaki or-
taklıklarının doğal ve kaçınılmaz so-
nucudur.   

Özel harekat gücünün sayısının
arttırılmasını, onlara daha “aktif”,
“etkin” görev verilmesini savunmak,
halk düşmanlığının, devrimci düş-
manlığının bugünkü biçimidir. Bunu
“gazeteci” sıfatıyla yapmak, kimse-
yi halk düşmanı damgasını yemekten
kurtarmaz ve kimsenin suçunu ha-
fifletmez! 

Hürriyet’ten
Zaman’a, Sabah’tan Yeni

Şafak’a, Vakit’ten
Milliyet’e, Türkiye’den

Tercüman’a manşetler hep
ortaktır ve kan içindedir.
Ve hep halka devrimcilere

düşmandır. 
İslamcı veya laik,

liberal veya muhafazakar
olmaları hiç farketmez!

İnfaz Alkışçıları, Manşetlerindeki
Hala Kurumamış

Kanlarla Karşımızda!
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15 Bin Özel Harekât
Polisi Daha Fazla
Katliam, Daha Fazla
Kaybetme Demektir
AKP iktidarı, “terörle mücadele” adı
altında halka karşı sürdürdüğü sava-
şın yeni planlarını hazırlıyor. Son
dönemde oligarşinin ordusuna karşı
yapılan eylemleri gerekçe yapan ikti-
dar, bir yandan büyük şehirlerde
özellikle Kürt halkını hedef alan linç
saldırıları örgütlerken, diğer taraftan
askeri saldırıları, operasyonları yoğun-
laştırıyor. Basında çıkan haberlere
göre bu kapsamda, “askerin gerilla
karşısında yetersiz kaldığı” gerek-
çesiyle sürdürülen baskı ve terörde
polisin etkinliğinin artırılacağı, bu
çerçevede ilk etapta 15.000 özel hare-
kat polisinin görevlendirileceği belir-
tiliyor. 

“Demokratik açılım”, “Kürt soru-
nunda çözüm” söylemlerinin sahteliği
bir yana, bu gelişme bir kez daha
AKP’nin tüm muhalefeti; devrimci-
leri, Kürt ulusal hareketini sadece
imha etme amacıyla hareket ettiğini
göstermektedir. Nasıl bir ülkede yaşa-
dığımız gerçeğini unutarak AKP’nin
ilericiliğini, demokratlığını keşfe-
denler,  “açılımlara”  umutlarını yük-
leyenler bir kez daha yanıldılar. 

Peki 15.000 özel harekat polisinin
anlamı ne? 

Esasında bu sorunun cevabı yakın
tarihte duruyor. Bu tarihe bakan her-
kes, AKP’nin “terörle mücadelede
çözüm” diye sunduğu seçeneğin aşa-
ğılık ve ahlaksız bir savaş yöntemi
dışında bir anlamı olmadığını göre-
cektir. 

Bu öyle bir yöntemdir ki, vurulan
devrimcilerin vücutlarında yüzlerce
mermidir. Ölü bedenlere işkence
yapılmasıdır. Bu, gerillaların uzuv-
larından koleksiyon yapan bir ahlak-
tır. Kaybedilen yüzlerce insanımızdır.
Cenazeleri hala ailelerine teslim edil-

meyen, çukurlara atılan binlerce insa-
nımızdır. Yakılan ve boşaltılan bin-
lerce köy, yurtlarından sürülen yüz
binlerce insandır. 

Özel Harekat polislerinin bu mem-
lekette örgütlenmesinin şefleri;
Mehmet Ağarlar, Hüseyin
Kocadağlar, İbrahim Şahinler’dir. 

Öve öve bitiremedikleri Özel
Harekat’ın en yetenekli polisleri,
Ayhan Çarkınlar, Oğuz Yorulmazlar,
Ercan Ersoylar’dır. 

Peki bu isimler bu halk için ne
anlam ifade ediyor? 

Bu isimlerin birlikte anıldığı tek
şey; işkencedir, kaybetmedir, katli-
amdır. Ağar’ın deyimiyle 1000 ope-
rasyondur. Özel Harekatçılar’ın terör-
le mücadele adı altında sürdürülen
teröre yapacağı katkı, bu tablonun ve
bilançonun artmasıdır. İşte AKP ikti-
darının çözüm diye sunduğu seçenek
budur. Hemen belirtmek gerekir ki bu
seçenek hiçbir zaman devre dışı bıra-
kılmamıştır. Özel Harekat polisleri
halka karşı savaşta sadece dün kul-
lanılmış değildir; hala kullanılmak-
tadır. Tartışılan Özel Harekat polis-
lerinin etkisinin ve sayısının arttırıl-
masıdır. 

AKP iktidarının devrimci, demok-
ratik, ilerici güçlere, ve tüm halka
yönelik politikasının iki yönü bulun-
maktadır. Birincisi, demokrasi paket-
leriyle sürdürülen demagoji ve yalan,
ikincisi ise baskı ve terördür. AKP
iktidarı döneminde yapılan işkence,
infaz bilançolarına bakan herkesin
göreceği gerçek budur. Yani baskı ve
terör AKP iktidarı boyunca kesintisiz
devam etmiştir. 

Diğer yandan yaşananlar AKP’nin
hukuk ve yargı eliyle geçmiş dönem-
de yapılan katliamları soruşturup
cezalandıracağına ilişkin propagan-
dasını da çürütmektedir. Mehmet
Ağarlar’ın, İbrahim Şahinler’in ve
Ayhan Çarkınlar’ın yargılanması,
Ergenekon davası, iktidar ve işbir-
likçileri tarafından, hep “geçmişin

hesabının sorulacağı”
propagandasına mal-
zeme yapıldı. Hızını
alamayanlar “Temiz

Eller Operasyonu” dediler, “tek tek
defterler açılıyor”, “hiçbir suç ceza-
sız kalmayacak” diyenler oldu. Biz ise
yargılamaların iktidar içi güç odakları
arasındaki bir çatışmadan ibaret oldu-
ğunu, asla halka karşı işlenen suçla-
rın cezalandırılması gibi bir amacın
bulunmadığını belirttik. Katliam emir-
lerinin Milli Güvenlik Kurulu’nda
alındığının katiller tarafından dahi
söylendiği bir yerde, aksini düşünmek
zaten mümkün değildir. 

Bugün gelinen nokta bu tespitimizi
doğrulamıştır. Keza bugün Ağarlar’ın,
Çarkınlar’ın işledikleri suçlar ve
onları yöneten politikalar, AKP ikti-
darı tarafından çözüm diye sunuluyor.
Bu politikaları sürdüren dahası tahkim
eden bir iktidarın halka karşı işlenen
suçların hesabını sormasını beklemek
ya siyasi bir körlük ve saflık, ya
düpedüz düzen içi düşünme veya
AKP işbirlikçiliğidir. 

Açık ki Özel Harekat polislerinin
görevlendirilmesi, daha fazla katliam,
daha fazla işkenceden başka anlama
gelmiyor. O halde bu politikaya kar-
şı mücadele etmek zorundayız. Yine
görülmüştür ki bu mücadele ancak
devrimciler, demokratlar tarafından
verilebilir. CHP gibi düzen partileri-
nin karşı çıkışları ise demokratik bir
muhteva taşımayıp, oligarşi içi hesap-
lara göre şekillenmiştir; CHP’nin tek
derdi, TSK’nın etkisinin azalacağı,
polis-asker dengesini polisin lehine
değiştireceği hesabıdır. Yani katletme
konusunda iktidarıyla, muhalefetiy-
le tam bir birliktelik vardır. Onlar için
tek sorun halkı kimin katledeceği ve
böylece gücünü artıracağıdır. Bizi
katletmek üzerine kurdukları itibar ve
güç kazanımlarını bu nedenle teşhir
etmeliyiz. 

Katillerin cezalandırılması, daha-
sı yeni katliamların önlenmesi ancak
mücadeleden geçmektedir. 

Bu mücadele de bizim omuzları-
mızdadır.

Halkın Hukuk Bürosu

TERÖRLE MÜCADELE ADI ALTINDA 

HALKA SAVAŞ 
Halkın 
Hukuk
Bürosu

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

31 Temmuz
2011
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Başbakan Erdoğan
"Açılımla terörle mü-
cadeleyi birlikte sürdü-
receğiz" demişti. AKP,
katliamcı polislerini sal-
dı sokaklara...  Kontrge-
rilla yöntemleriyle halka,
devrimcilere saldırıp te-
rör estiriyor. 

Başka da yapabilece-
ği bir şey yok AKP’nin.
Sömürü ve zulüm düze-
nini ancak daha fazla zu-
lüm, daha fazla terörle
sürdürebilir. 

Ama, o da çare olma-
yacak: Terörle, zulümle
halkı, devrimcileri sindi-

remeyecek AKP! Devrimcilerin ol-
duğu her yerde direnişlerle karşıla-
nacak.

22 Temmuz 2011; Pembe
Özlem Olgun İstanbul Çayan
Mahallesi’nde kar maskeli, uzun
namlulu silahlı katil polisler tarafın-
dan kaçırılarak gözaltına alındı ve tu-
tuklandı. 

22 Temmuz 2011; Özgür
Aydın İstanbul Mecidiyeköy’den
AKP’nin polisleri tarafından kaçırıl-
dı. Gözaltına alındıktan sonra tutuk-
landı.

23 Temmuz 2011; Sevgi
Daylan Gülensu Mahallesi,  Aylar
Caddesi’nden güpegündüz sivil po-
lisler tarafından zorla kaçırılarak gö-
zaltına alındı ve tutuklandı.

25 Temmuz 2011; Özlem
Kütük ve Gazi Nefes Çayan
Mahallesi’nden güpe gündüz işken-
ceci polisler tarafından zorla kaçırı-
larak gözaltına alındılar.

26 Temmuz 2011; Semiha
Eyilik, Yaşar Kaşık, Ahmet
Karaboğa, Seyfi Gümüş,
Serhat Parlak, Sultan Işık,
Onur Kesimal TOPLU ME-
ZARLARIN AÇILMASI İÇİN An-
kara Yüksel Caddesi’ne açtıkları aç-
lık grevi çadırına saldıran işkenceci
polisler tarafından zorla gözaltına
alındılar. 

26 Temmuz 2011 gece ya-
rısı; AKP’nin katil polisleri yine Ça-
yan Mahallesi’nde. AKP’nin tutuk-
lama terörüne karşı 71 gündür Açlık
Grevi yapan Halk Cepheliler’in di-
reniş çadırına baskın yaptı.

AKP’nin polisi Başbakan’dan ta-
limatı aldı ve kontrgerilla yöntemle-

riyle elinde bir liste devrimcilere kar-
şı terör estirmeye devam ediyor. 

Pembe Özlem Olgun
Direniş Çadırı’ndan
kontrgerilla yöntemleriyle
zorla kaçırılıp gözaltına
alındı. Kontrgerilla
yöntemlerinizle bizi
yıldıramazsınız:
ÇADIRDA DİRENİŞ
SÜRÜYOR!

Çayan Mahallesi’nde 68 gündür
AKP’nin tutuklama terörüne karşı
çadır kurup açlık grevi yapan Halk
Cephelilere polis defalarca saldır-
mıştı. Polis, AKP’nin terörünü teşhir
eden çadır direnişini dağıtmak istedi.
Ama başaramadı. Her saldırıdan son-
ra çadır tekrar kuruldu. 

22 Temmuz’da yine saldırdılar.
Bu sefer çelik kasklarla, uzun namlulu
silahlarla geldiler. Mafya gibi siyah gi-
yinmişlerdi. Kar maskelerinden kontr-
gerillanın katliamcı özel timlerinden
olduğu belliydi. 20 kadar kar maske-
li polis geldi. Çadırda bulunan Pem-
be Özlem Olgun’u zorla, işkence ya-
parak direniş çadırından kaçırdı. 

Burası Çayan! Devrimcilerin,
halkın alınteriyle, kanları pahasına
kuruldu! Kontrgerilla yöntemle-
riyle yıldıramazsınız. Polisin saldı-
rısına halk direnişle karşılık verdi.
Kasklı, kar maskeli Özel Timler’in di-
reniş çadırına saldırdığını gören halk
bu saldırıya hemen taşlarla cevap
verdi. 

Hukuksuz baskınlara ve tutukla-
malara karşı başlatılan açlık grevi di-
renişimize 68. gününde, yeni bir hu-
kuksuzluk ve saldırı eklendi. 

Kaçırılan Pembe Özlem Olgun
aynı gün 22 Temmuz’da çıkarıldığı

� Katil polis iş başında...
Başbakanın talimatını aldılar!

� Siyah plakasız araç...
Maskeli maskesiz...
Uzun namlulu silahlarla
nereye geliyorsunuz?

� Yasadışı tutuklamaları
protesto eden çadırımıza
geliyorlar... 

� Amaç; yoksul halkın
yaşadığı mahallelere korku
salmaktır...

� Terörle mücadelede ‘polise
ağırlık’ verecek ya hükümet;
işte polisin ağırlığı:
PLAKASIZ ARAÇ,
GECE KARANLIĞINDA
BASKINLAR,
KAR MASKELİ, UZUN
NAMLULU SİLAHLAR...

Tutsaklarımızı Yeni Tutsaklar Verme Pahasına

Sahiplenmeye Devam Edeceğiz!

Halk Düşmani Polis Kontrgerilla Yöntemleri 
İle Sokaklarda Devrimci Avına Çıktı
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Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı. 

Çayan Mahallesi’nde tutuklama
terörüne karşı direniş yeni gözaltı ve
tutuklamalara rağmen sürüyor. 

Yaşasın Çayan Direnişimiz!

Bu eşkiyalıktır: Sevgi
Daylan Gülsuyu’nda
yolda yürürken sivil
polislerce mafya
yöntemleriyle kaçırıldı

23 Temmuz’da Gülensu Mahallesi
Aylar Caddesi’nde saat 12.00 civa-

rında SEVGİ DAYLAN sivil polis-
lerce kaçırılmıştır. 

Bu şekilde gözaltına alınması,
polisin ülkemizde bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesi
verenlere karşı olan düşmanlığının,
hukuksuzluğunun, komploculuğu-
nun göstergesidir. Bu saldırı ne ilktir,
ne de son olacaktır. Bir gece yarısı he-
likopterlerle panzerlerle kuşattılar
mahallemizi. Onlarca evi, derneğimizi
bastılar. Arkadaşlarımızı gözaltına
aldılar. Ancak terörle sonuç alama-
dılar. Polis; bugün de, bugünden son-
ra da hiçbir sonuç alamayacak, ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
için mücadelemiz zafere kadar süre-
cek! 

Ülkemiz tam bağımsız olmadan bu
mücadelemiz bitmeyecektir. Emper-
yalistler ve onların işbirlikçileri her za-
man karşılarında devrimcileri gör-

meye devam edecektir. 

Sevgi Daylan’ın gözaltına alınması
Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi ta-
rafındaın yapılan açıklamayla protesto
edildi. 

Sevgi Daylan ise Çayan Mahal-
lesi’nde bir polisin dövülüp silahının
alınması gerekçesiyle tutuklanarak
Bakırköy Hapishanesi’ne götürüldü.

Polis terörü yine
Çayan Mahallesi’nde:
Polis iki devrimciyi sokak
ortasından kaçırdı! 

Polis devrimcileri sokak ortasın-
dan kaçırarak terör estirmeye devam
ediyor.

25 Temmuz Pazartesi günü Çayan
Mahallesi’nde polisin kaçırma terö-
rüne bir yenisi daha eklendi. Gazi Ne-

fes ve Özlem Kütük, saat 16.40’ta,
Gazi Nefes ‘in evinin önünden si-
vil polisler tarafından plakasız si-
yah panelvan tipi iki araç eşli-
ğinde kaçırıldılar.

Halk Cepheliler bu hukuksuz-
luğu ve keyfiyeti, Çayan Mahal-
lesi’nde aynı gün düzenledikleri
yürüyüş ve açıklamayla protesto et-
tiler. Çayan Mahallesi’ndeki dire-
niş çadırından başlayan yürüyüş,
halka kaçırma terörünü anlatan
konuşmalar yapılarak ve sloganlar
atılarak, mahallenin birçok sokağı
dolaşılıp Sokullu Caddesine geçi-
lerek sürdü. Dilan Kafe’nin önüne
gelindiğinde Halk Cepheliler yolu
trafiğe kapatarak Halk Cephesi
imzalı “GÖZALTILAR TU-
TUKLAMALAR BİZİ YILDI-
RAMAZ!” ve “KEYFİ TU-
TUKLAMA ZULMÜNE SON!”
pankartları önünde açıklama yap-
tılar. Yapılan açıklamada şöyle
dedi: “Polis, Çayan Mahalle-
si’nden, en genel anlamda dev-
rimcilerle bütünleşmiş örgütlü
halktan korkmaktadır.  Bu kaçır-
maların başka bir açıklaması yok-
tur.  Operasyonlarla bizi ‘yola
getiremeyen, ıslah edemeyen’ dev-
let, şimdi de kaçırma politikasıyla
bizi sindirebileceğini ve halka kor-

İşkenceci polislerin direniş çadırını bas-
tığında İsviçre’den gelen ve o an çadır-
da olan Özlem polis terörünü anlatıyor:

“Yatıyordum, slogan sesleri duydum,
kendime gelene kadar çadırın kapısı
açıldı polisleri gördüm. Kalktım, ne is-
tiyorsunuz dedim. Polis alay eder gibi
‘bak sizin gençler kaçtı, çocuklarınız kaç-
tı’ dediler. ‘Bizim çocuklar kaçmaz,
hele sizden hiç kaçmazlar. Bir yere git-
meleri gerektiyse gitmişlerdir. Onlar ne
yapacaklarını bilir’ dedim.
Çadırdan çıkınca dışarıyı dağıttıklarını
gördüm. Çadırda yalnızdım. Ve sorum-
lu davranmam gerekiyordu, öyle de
yaptım. ‘Demokratik bir haktır bu çadır
niye dağıtıyorsunuz’ dedim. Demokra-
si dediğin Avrupa'da burası Türkiye de-
diler. 
Dağıtıp gittiler, ellerinde de koca koca
silahlar vardı. 
İçlerinde Maskesiz olanlar vardı, emir-
leri onlar veriyordu. Diğerleri ise kor-
kunç, Amerikan filimlerinde olur ya
garip maskeli adamlar öyle maskeleri
vardı.
Benimle yapılan konuşmalarını, çadırı
dağıtmalarını her şeyi kamerayla çekti-
ler. Şekerleri yerlere attılar. Herşeyi
dağttılar. Megafona, telefona ve benim
güneş gözlüklerime el koydular. Çadır-
daki tüm Yürüyüş dergilerini aldılar...

Kar maskeliler Türkiye Gerçeğini anlatıyor: 
“Demokrasi Avrupa’da Burası Türkiye”
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ku salabileceğini düşünmektedir.”

65 kişinin katıldığı eylemde Ali
Yıldız’ın abisi Hüsnü Yıldız’ın ölüm
orucuna başladığı halka duyuruldu.
Açıklama,“Kahrolsun Faşizm Yaşa-
sın Mücadelemiz!”, “Baskılar Bizi
Yıldıramaz!”, “İşkenceci Katiller
Halka Hesap Verecek!”, “Mahir Hü-
seyin Ulaş Kurtuluşu Kadar Savaş!”,
“Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”
sloganları atılarak bitirildi. Eyleme
DHF ve PARTİZAN destek verdi.

Elektriği keserek,
katletmeye gelir gibi
geldiler

Polis, Çayan Mahallesi’nde Hü-
seyin Aksoy Parkı’nda bulunan dire-
niş çadırına, 26 Temmuz günü de
gece�saat 03.45’te saldırdı. 

Önce, saat 03.15’te mahallenin
elektriğini kesen katletmede, halka
terör estirmede uzman Özel Harekat
Timleri saat 03.45’te mahalleye gir-
di. Polisin mahalleye girmesinden
önce, durumu fark eden halk, direniş
çadırında bulunan Halk Cepheliler’e
“Mahalleye polis giriyor, dikkatli
olun” şeklinde haber verdi.

Polis saldırdığında, Halk Cephe-
liler direnerek, bir süre Özel Timler’in
çadıra girmesine izin vermediler.�Sa-
yıları gittikçe artan,�yüzleri maskeli,
kafalarında aydınlatma olan, ellerin-
de uzun namlulu silahlar bulunan
polisler Halk Cephelileri aşamayınca
12 araçla gelerek, direniş çadırına
tekrar saldırdı.�

Parkta bulunan tutsak resimlerini
ve pankartları söküp yerlere atıp, şe-

kerleri de döktüler. Ça-
dırda bulunan cep te-
lefonu ve fotoğraf ma-
kinesini de çalarak git-
tiler. Gözaltının ya-
şanmadığı saldırıda,
Halk Cepheliler’den
birinin kolu ve ayağı
hafif yaralandı.

Çadırları yıkarak, terör
estirerek devrimcileri
yıldıramazsınız. Yıkılan
direniş çadırı yeniden
kuruldu!

Sabah olduğunda direniş çadırı
yeniden kuruldu. Resimler özenle
yeniden asıldı. Etraf toplandı, dağı-
nıklar süpürüldü, flamalar eski hali-
ne getirildi. Açlık grevi panosu ya-
pıştırılıp 72. gün yazısı yazıldı ve aynı
yerine tekrar asıldı. 

Bir yandan hazırlıklar yapılırken
bir yandan da son ses Grup Yo-
rum’un direniş türküleri çalındı. Te-
mizlik yapanlar halay türküleriyle
halay çekiyorlar, çevreden insanlar da
bu halaylara eşlik ediyordu. Saldırı-
ları protesto etmek amacıyla Dilan
Cafe önünde eylem yapılacağı, sesli
çağrıya çıkıldı. Çayan’ın Hüseyin
Aksoy Parkı’ndan toplu bir şekilde
slogan atarak Dilan Cafe’nin önüne
gelindi. Sibel Kırlangıç tarafından ya-
pılan açıklamada adaletsizliğe karşı
direnişe devam edileceği vurgulana-
rak şöyle  denildi: “Tablo ortada beş
gün içinde 3 saldırı, 6 gözaltı ve "şim-
dilik" 3 tutuklama...Yaklaşık bir yıl-
dır denenen bu yıldırma taktiği bo-

şunadır. Yıllardır
bunu söylüyoruz ve
pratiğimizle de gös-
teriyoruz. Çabala-
rınız boşunadır,
umudun türküsünü
söylemeye devam
edeceğiz diyoruz.
Bu türküyü söyle-
meye devam ediyo-
ruz; yeri geliyor 70
li günlerinde saldı-
rılara rağmen hala

direnen TAYAD’lı Aileler oluyoruz,
yeri geliyor Dersim' de cenazemizi al-
mak için direnen Hüsnü Yıldız olu-
yoruz, yeri geliyor çadır çadır dire-
nen Dev-Genç’liler, memurlar, işçi-
ler, sanatçılar... 

Halkız biz, haklarımızı biliyoruz...
En meşru hakkımız olan zulme karşı
bedeller ödeyerek kazandığımız  di-
renme hakkımızı kullanıyoruz. Ve bu
hakkımızı savunmak için de hiç bir be-
delden kaçınmıyoruz.

Halklar ve düşmanları yüzyıllar-
dır yerlerini koruyorlar. Bu yer şim-
di Çayan’dır, Dersim’dir. Direniş
buralarda en keskin haliyle devam
ediyor. Seçimler bitti, demokrasicilik
oyunu bitti. Şimdi sıra  gecekondu yı-
kımlarında, yeni hapishaneler yapa-
rak  daha fazla devrimciyle doldur-
makta. Bu saldırılara karşı da tek yol
mahallelerimizde birlik olmakta. Bir-
likte olursak güç oluruz, direnme
hakkımıza yapılan her saldırıyı da
püskürtebiliriz” 

Açıklamanın ardından eyleme
destek veren Grup Yorum üyeleri, Şa-
han Kanatlılar ve Haklıyız Kazana-
cağız marşlarını kitleyle birlikte söy-
ledi. Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek
yaptığı açıklamada devrimciliği bi-
tirmek için saldırdıklarını vurgula-
yarak “bir kez daha ilan ediyoruz ki
yola gelmeyeceğiz, boyun eğmeye-
ceğiz. Sosyalizmin bayrağını dalga-
landırmaya devam edeceğiz” diyerek
konuşmasını sürdürdü.

Açıklamanın ardından kortej ha-
linde Hüseyin Aksoy Parkı’na “Çayan
Faşizme Mezar Olacak, Halkız Hak-
lıyız Kazanacağız, Kahrolsun Fa-
şizm Yaşasın Mücadelemiz” slogan-
larıyla yürüyüş yapıldı. Marşlarla
sloganlarla Çayan’daki direniş devam
ediyor, denilip ardından yürüyüş ça-
dıra kadar tekrar yürünerek sonlan-
dırıldı.

Yürüyüş

31 Temmuz
2011
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Gözaltına alınanlar
22 Temmuz’dan 27 Temmuz tarihine kadar

son 5 gün içinde gözaltına alınanlar: Çiğdem
Yakşi, Gazi Nefes, Özlem Kütük, Fatih Özgür
Aydın , Emel Keleş, Yusuf Aslan, Yasemin Ka-

radağ, Pembe Özlem Olgun, Sevgi Daylan.
Gözaltına alınanlardan Fatih Özgür Aydın,
Sevgi Daylan ve Yusuf Aslan tutuklandı. 

Yeni tutuklanmalar pahasına da olsa
tutsaklarımıza sahip çıkıyoruz.
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Yola Getiremeyen,
Islah Edemeyen
Devlet; Kaçırmalarla
Korkutmaya,
Sindirmeye Çalışıyor,
Başaramayacaklar!

22-27 Temmuz 2011 tarihleri ara-
sında İstanbul ve Ankara’da, 9 dev-
rimci sokaktan kaçırılarak gözaltına
alındı. Önce, 22 Temmuz günü Pem-
be Özlem Olgun, İstanbul Çayan Ma-
hallesi’ndeki direniş çadırından, 20 ci-
varında çelik kasklı, ağır silahlı sivil
polisler tarafından kaçırıldı. 23 Tem-
muz günü de Sevgi Daylan, Gülensu
Mahallesi Aylar Caddesi’nde yürürken
sivil polislerce kaçırıldı. 

25 Temmuz’da ise yine Çayan Ma-
hallesi’nde, Gazi Nefes ve Özlem Kü-
tük, Gazi Nefes’in evinin önünden si-
vil polisler tarafından, siyah renkli
Wolkswogen Caravela tipi iki araç
eşliğinde kaçırıldı. Minibüs içinden bir
anda inen özel harekat polisleri Kütük
ve Nefes’i, yaka paça minibüsün içine
atarak kaçırdılar. “İnsanlık Onuru İş-
kenceyi Yenecek, İşkence Yapmak Şe-
refsizliktir” sloganlarını duyup, ka-
çırma olayını fark eden devrimciler po-
lislere doğru koştu. Polisler, ellerinde
hortuma benzer bir aletle ve değdiği
yeri yakan bir gaz ile gelenlere saldı-
rırken, 2 devrimciyi de kaçırdılar. 

26 Temmuz’da Emel Keleş, An-
kara Sakarya Caddesi’nde, sivil po-

lisler tarafından ticari bir taksiye zor-
la bindirilerek kaçırıldı. 

Çiğdem Yakşi, Fatih Özgür Ay-
dın,�Yusuf Aslan ve Yasemin Karadağ
da son iki günde kaçırılarak gözaltı-
na alınan diğer devrimciler oldular.

Çayan Mahallesi’nde yaşanan ka-
çırmaların ardından, gözaltı terörünü
protesto etmek için Halk Cephesi 25
Temmuz günü saat 20.00’de Ça-
yan’da bir yürüyüş düzenledi. Yürü-
yüş öncesinde mahalle halkına sesle-
nilerek yürüyüşe çağrılar yapıldı. 

Yürüyüşün başlayacağı saatte Hü-
seyin Aksoy Parkı’na gelen onlarca
kişi “Gözaltılar Baskılar Bizi Yıldı-
ramaz”, “Keyfi Tutuklamalara Son”
pankartlarının arkasında toplandı. Öf-
keli sloganlarla Dilan Kafe önüne
yürüyen Cepheliler, burada basına
bir açıklama yaptılar. Açıklamada,
“Özlem Kütük ve Gazi Nefes’in giz-
li ve sinsi bir şekilde mahallemizden
kaçırılması polisin Çayan Mahalle-
si’nden, en genel anlamda devrimci-
lerle bütünleşmiş örgütlü halktan
korktuğunu göstermektedir. Bu ka-
çırmaların başka bir açıklaması yok-
tur.  Operasyonlarla bizi ‘yola getire-
meyen ıslah edemeyen’ devlet, şimdi
de kaçırma politikasıyla bizi sindire-
bileceğini ve halka korku salabilece-
ğini düşünmektedir.” denildi. 

Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi,
Sevgi Daylan’ın polis tarafından ka-
çırılması ile ilgili olarak 24 Tem-
muz’da bir açıklama yaparak, “Bu şe-
kilde gözaltına alınması, polisin ül-

kemizde bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesi verenlere kar-
şı olan düşmanlığının, hukuksuzlu-
ğunun, komploculuğunun gösterge-
sidir. Ancak bugüne kadar bu yön-

temleriyle sonuç alamayan polis;
bugün de, bugünden sonra da hiç-
bir sonuç alamayacak; bağımsız-
lık, demokrasi ve sosyalizm mü-
cadelesinin zaferine engel ola-

mayacaktır.” dedi.

VATAN’DA GÖZALTILARIN
HESABINI SORUYORUZ

Halk Cephesi, polisin bu kaçırma-
larına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü
önünde bir kez daha oturma eylemi baş-
lattı. Gözaltıların mahkemeye sevkedi-
leceği zamana kadar sürecek olan otur-
ma eyleminde “Polis 5 Gün İçinde 9 Ki-
şiyi Kaçırdı, Neden? Gözaltılar Tutuk-
lamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz / Halk
Cephesi” pankartı açıldı. 

Toplam 25 kişinin katıldığı ey-
lemde, 

“Çiğdem Yahşi Serbest Bırakıl-
sın, 

Gazi Nefes Serbest Bırakılsın, 

Özlem Kütük Serbest Bırakılsın, 

Fatih Özgür Aydın Serbest Bı-
rakılsın, 

Emel Keleş Serbest Bırakılsın, 

Yusuf Aslan Serbest Bırakılsın, 

Yasemin Karadağ Serbest Bıra-
kılsın, 

Sevgi Daylan Serbest Bırakılsın, 

Pembe Özlem Olgun Serbest
Bırakılsın, 

Polis Mahallelerden Defol, 

Yola Gelmeyeceğiz Islah Olma-
yacağız” dövizleri taşındı. 

Yoldaşlarını sahiplenmenin bilin-
ciyle sloganlarını coşkulu ve gür bir şe-
kilde atan Cepheliler, oturma eylemi-
ne geçmeden önce basına bir açıklama
yaptılar. Açıklamada gözaltına alınan-
ların serbest bırakılmasını talep ettiler.

Açıklamanın ardından Grup Yorum
küçük bir konser verdi ve oturma ey-
lemi başladı. 

İstanbul İşkence Merkezi’nin önünde oturma eylemindeyiz

5 Gün İçinde 9 Devrimci Polis Tarafından Kaçırıldı

Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi Yıldıramaz!

Burası, Vatan
Caddesi’ndeki İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Önü!
Artık her gözaltı teröründe
buradayız!
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Çayan Mahallesi’nde direniş,
saldırılar, gözaltılar arasında sürü-
yor. Açlıklar açlığa, sloganlar slo-
ganlara, türküler türkülere, öfke öf-
keye ekleniyor. Tutukluların serbest
bırakılması talebi dile getiriliyor.
Aşağıda Çayan direniş günlüğün-
den bölümler sunuyoruz:  

65. GÜN
19 Temmuz, direnişimizin 65.

günü. Ziyaretçilerimiz hiç eksik ol-
muyor. Oturup sohbet ediyoruz.
Akşam serinliğinde aileler ço-
cuklarını parka getiriyorlar. Biz de
ailelerle oturup sohbet ediyoruz. 

66. GÜN
Elazığ'dan iki kişi çadırımızı zi-

yarete geldi. Oturup birlikte soh-
bet ettik. Yan sokaktaki bakkal sa-

hibi geldi, direnişimizin sebebini
sordu, anlattık. Hüseyin Aksoy
Parkı'nın yapım çalışmasında yer
alan mühendisler, işçiler bu sabah
da çalışmalarına devam ettiler.
Çadırın yeni yeri daha güzel de-
diler.

67. GÜN�
İki genç arkadaş açlık grevin-

de. Akşam üzeri de Gazi Mahal-
lesi’nden genç bir arkadaş deste-
ğe geldi. Ertesi gün yapılacak
programın ozalitlerini astık. İbra-
him Karaca, Pınar Sağ, Uğur Ka-
rataş yarın bizimle olacak. Saat
20.00'de Çayan'da açlık grevi-
mizle ilgili bildiriler dağıtılıyor, ya-
rınki programa çağrılar yapılıyor.
Çadırımızın yanındaki masa hiç
boş kalmıyor. Bir yandan da park-
ta çalışmalar sürüyor. Parkta bir

yanda direniş, bir yanda tadilat, dü-
zenleme...

68. GÜN
Devlet ve polis her zamanki gibi

onursuzluğunu ve korkaklığını de-
mir kaskların ve uzun namlulu si-
lahların arkasına geçip mahalleye
girmekle gösterdi... Dernek çalışanı
arkadaşımızı gündüz vakti ve bizim
keyfi tutuklama zulmüne son ve-
rilmesi için başlattığımız açlık
grevi çadırından yaka paça kaçı-
rarak gözaltına aldılar. Bütün be-
denlerini çelik zırhlarla donatmış-
lardı. Halkın tepkisi oldu. Cam-
lardan bir şeyler atanlar oldu. Po-
lisin arabası taşlandı ve camları kı-
rıldı. Mahallede yapılan çağrılar-
la, halkın çadırı sahiplenmesi ge-
rektiği, alınan gençlerin mahalle-
nin çocukları ve gençleri olduğu,

Halk Cepheliler, yoksul mahalle-
lerin cadde ve sokaklarında tekellerin
reklamları için konulan reklam pano-
larını, devrimin araçları haline getir-
meye devam ediyorlar. 

İstanbul Okmeydanı Anadolu kav-
şağına konulan reklam panoları, son
süreçte semtlerde estirilen polis terö-
rü ile tutuklanan devrimcileri sahip-
lenmek, keyfi tutuklama terörünü teş-
hir ve protesto etmek için Halk Cep-
heliler tarafından 24 Temmuz günü bü-
yük boy afişlerle donatıldı. Tutukla-
nan devrimcilerin resimlerinin oldu-
ğu afişler, “Keyfi Tutuklama Zulmü-
ne Son!” sloganını yoksul halkımıza
ulaştırıyor.

Çayan Mahallesi Direniş Çadırı Günlüğü'nden:

“BURAYA HERKESİ GETİRMEK GEREK... 
BU SICAKLIĞI, UMUDU GÖRMELİ, HİSSETMELİ... 

BURASI BİR UMUT ADASI”

PANOLARDAKİ DEVRİMCİLER BU HALKIN 
EVLATLARIDIR

ONLAR BİZİM GURURUMUZDUR!
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onların da suçlarının ma-
halleyi sahiplenmek, fu-
huştan, uyuşturucudan
ve yozlaşmadan koru-
mak olduğu anlatıldı.
Çağrı sırasında halk al-
kışlarıyla destek verdi.

Akşam, İbrahim Ka-
raca’nın şiirleri, Pınar
Sağ ve Uğur Karataş’ın
türküleriyle programımı-
zı yaptık. Saat 21.45’te
sona eren programın hemen ardın-
dan meşaleli yürüyüş yapıldı. Prog-
ramda yaklaşık 250 kişi vardı.

69. GÜN
Kamu Emekçileri Cephe-

si’nden arkadaşlar destek açlık
grevine katıldılar. Mahallenin
gençlerinin ilgisi, çocukların po-
litiklikleri dikkatlerini çekiyor.
Gün boyu önceki gün polisin bas-
kısı, komplosu konuşuldu. Her ge-
len soruyordu ne oldu diye ve yo-

rum yapıyordu konuyla ilgili. 

Gençler bir masada, yaşlılar bir
masada, direnişçiler bir masada
oturmuş grup grup sohbet edi-
yorlar. Ama sonra bu durum tek
masa etrafında devam etti. 

Gün içinde Kamu emekçile-
rinden direnişteki arkadaşlara des-
teğe gelenler oluyor, akşam üze-
rine kadar oturuyorlar, sohbetler
ediyorlar. Desteğe gelenlerden
bir arkadaş “Buraya herkesi ge-
tirmek gerek. Bu sıcaklığı, du-
vardaki yazıları, umudu görmeli,

hissetmeli… Burası bir
umut adası.” diyor. 

73. GÜN
Bugün Dev-

Genç’liler 20 kişilik
bir grup halinde çadı-
rımızı ziyarete geldiler.
“Çayan Faşizme Me-
zar Olacak! Bedel
Ödedik Bedel Ödete-

ceğiz! Yaşasın Dev-Genç Yaşasın
Dev-Genç’liler!” sloganlarıyla ça-
dıra gelen Dev-Gençliler’in ziya-
retiyle çadır hareketlendi. Genç,
umutlu, coşkulu sloganlarına ça-
dırdakiler alkışlarla karşılık verdi. 

Halay çeken Dev-Gençliler 2-
3 saat çadırda kaldıktan sonra
Çayan’dan ayrıldılar. Özgür tut-
saklardan Filiz Gencer çadır için
bir heykel yapıp hediye gönder-
mişti. Sincan F Tipi’nden çadıra
destek mektubu geldi. O da pa-
noya asıldı.
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Emrah Çalçalı: 24 yaşında. Giresun doğumlu.
Gülsuyu'nda oturmakta ve bir lokantada servis elema-
nı olarak çalışmaktaydı.

Gökhan Aktaş: 27 yaşında. Muş doğumlu. Geb-
ze'de oturmakta ve beyaz eşya tamirciliği yapmaktadır.

Cem Özcan: 27 yaşında. Sivas doğumlu. Gazi Ma-
hallesi'nde oturmakta ve 1 Mayıs Mahallesi’nde halı yı-
kama işi yapmaktadır.

Emrah Çalçalı: Gülsuyu halkının sorunlarına kar-
şı duyarlı davranmış, mahallesini sahiplenmiştir.

Gökhan Aktaş: Düzene karşı olmuştur. En azın-
dan düzenin kölesi olmayı kabul etmemiştir.

Cem Özcan: Anadolu Haklar ve Özgürlükler Der-
neği'ne gitmiş, halkın değerlerini sahiplenmiştir.

Emrah Çalçalı: Derneğe gidip geldiği için.
Gökhan Aktaş: Düzene karşı olduğu için.
Cem Özcan: Halkın değerlerini savunmanın adı

“örgüt üyeliği” olmuştur. “Örgüt üyesi” olduğu, “silah
bulundurduğu” gerekçesiyle tutuklandı.

Cemil Varıcı : 27 yaşında. Sultanbeyli'de oturu-
yor. Turizm Rehberliği öğrencisiyken okuldan atıldı. Bir
dönem inşaatlarda çalıştı.

Erdal Öğüt: 25 yaşında. Sarıgazi'de oturuyor. İç
dekorasyon ustası. 

Ali Asker Durgun: Gazi Mahallesi’nde oturuyor.
Marangoz ustası. 

Cemil Varıcı : Sarıgazi Özgürlükler Derneği’nin
çalışmalarına katılıp, demokratik eylemlerde yer aldı.

Erdal Öğüt: Sarıgazi Özgürlükler Derneği üyesi
olarak Sarıgazi halkının sorunlarını sahiplendi.

Ali Asker Durgun: 1 Mayıs'larda ve Alevi mi-
tinglerinde Halk Cephesi saflarında yer aldı.

Cemil Varıcı : Demokratik eylemlere katıldığı için.

Erdal Öğüt: Halkın sorunlarını sahiplendiği için
bir çok kez gözaltına alındı. Halkın sorunlarını sahip-
lendiği için.

Ali Asker Durgun: 9 Nisan 2011'den beri tutuklu.
Emekçilerin ve Alevi halkın sorunlarına sahip çıktığı için.

Ne yapt�lar?
Ne yapt�lar?

Kimdiler? Kimdiler?

Neden tutukland�lar?
Neden tutukland�lar?



Hüsnü Yıldız, kardeşi Ali Yıl-
dız’ın cenazesini toplu mezardan ala-
bilmek için kendi canını öne sürdü. İk-
tidar kana doymuyor, can almadan ol-
maz diyor. Bu direnişi başlatan devletin
kendisidir. Mezarı açıp cenazemizi
vermeyerek başlatmıştır bu direnişi.
Susup oturacağımızı düşünmüş ama
yanılmıştır. Devrimci tutsakları ha-
pishaneden çıkartabilmek için kendi-
ni feda eden bir kuşağın temsilcileri-
yiz biz. Kızıldere’nin devamcılarıyız. 

İşte bugün görev Dersim’dedir.
Sorumluluklardan kaçmadık hiçbir za-
man. Hüsnü Yıldız da bu bilinçle kar-
deşini sahipleniyor. Bir ailenin yap-
ması gerekenleri hatırlatıyor yeniden.

25 Temmuz günü, Dersim’deki sü-
resiz açlık grevi eylemi Ölüm Orucu’na
dönüştü. Ali'mizi toplu mezardan çı-
kartmadan direnişimiz bitmeyecek.

TAYAD’lı Aileler de, Hüsnü Yıl-
dız'ın talebinin kabul edilmesi, Ali Yıl-
dız'ın cenazesinin verilmesi talebiyle 29
Temmuz 2011 Cuma günü saat 13.00'te
Galatasaray Lisesi önünde açlık grevi-

ne başlayacaklarını açıkladılar.

***
DİRENİŞ 

GÜNLÜĞÜ'NDEN
Direnişin 41. günü Kocaeli 1

No’lu F Tipi Hapishanesi’nden Tay-
fun, Volkan, Bayram, Ali Ekber ve
Bülent’ten mektup geldi. Tunceli
Emek Gazetesi�bir e-mail gönderdi.
Kendileri açlık grevi direnişimizle il-
gili olarak bilgilendirici bir yazı ha-
zırlayıp, TBMM Başkanlığı’na, Dev-
let Bakanı Cevdet Yılmaz’a, İçişleri
Bakanlığı’na, Akşam gazetesinden
tanıdıkları Ankara Haber Müdürü
Ersin Bala, BİA’ya ve Diyarbakır’daki
gazeteci tanıdıklarına göndermişler.
Hani deriz ya herkesin yapabileceği
mutlaka bir şeyler vardır diye. İşte ona
emekten yana güzel bir örnek…

Eğitim-Sen’den Mehmet Püre-
miş ve Evrim Doğan da arayarak des-
teklerini iletiyorlar. 

24 Temmuz günü, yurt dışından
misafirlerimiz oldu. Ayrıca Belçika-

lı ilerici demokrat Prof. Lieven de
Cauter eylemimize destek verdi. Avu-
katlarımız Selçuk Kozağaçlı ve Ebru
Timtik çadırımızı ziyaret ettiler. 

43. gün, Fransa’dan Ömer Ayna
isimli bir ziyaretçimiz oldu. İsmini ba-
bası koymuş. Yeni Şafak gazetesinden
köşe yazarı Teodora Doni aradı. Ken-
disine attığımız mailleri okuduğunu,
çok etkilendiğini, bilgisayarın ba-
şından kalkamadığını ama anlamadığı
noktaların da olduğunu söyledi. An-
latıyoruz süreci ayrıntılarıyla. Konu-
nun takipçisi olacağını, köşesinde
konuyu yazacağını söylüyor. 

44. gün Ömer Köse telefon ede-
rek, tutsağımız Ali Osman Köse’nin
selamlarını iletti. Türbanlı bir ziya-
retçimiz geldi, uzun uzun konuştuk.
İki kadın misafirimiz geldi. Biri mah-
çup, “Buradan her gün geçiyorum
ama gelmedim hiç ve kendimi gelmek
zorunda hissettim en sonunda. Ne ya-
pabiliriz, imzaysa imza, eylemse ey-
lem…” diyor. 

45. gün Şair Mehmet Özer,  ça-

Devlet Bir Cenazeyi Dahi Vermiyor, 
Çünkü Onun Sadece Bir Cenaze Olmadığını Biliyor! 

Bu Yüzden Cenazemizi Almak İçin Ölüme Yatmamız Gerekiyor!

BEDEL ÖDENMEDEN CENAZE DAHİ ALINMIYOR
BEDELSİZ BİR DEVRİM HAYALİ KURANLAR İYİ 

İZLESİNLER BEDEL ÖDEME KARARLILIĞIMIZLA 
O TOPLU MEZARI AÇTIRACAĞIZ!
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dırımıza misafir oldu. Stuttgard’tan
bol alkışlı destek telefonu geliyor. Biz
de onları meydan okuyan çadırımız-
dan saygı ile selamlıyor, alkışlıyoruz. 

Direnişin 46. günü, Yeni Şa-
fak’tan Teodora Doni köşesinde yaz-
dı bugün: “Sayın Yıldız umut dolu ve
hayatı çok sevdiğini söylüyor.”

Kemikler toprağın altından fış-
kırmaya devam ediyor. Munzur’un en
yüksek bölgesi Kılıçkaya’da 89 kişi-
nin olduğu toplu mezar, kemiklerin
toprağın üzerine çıkmasıyla ortaya çı-
kıyor.

47. gün’ümüzde Sincan 1 No’lu F
Tipi’nden mektup aldık. Sanatçı Mi-
kail Aslan ve iki Alman arkadaşı zi-
yarete geldiler. Almanya’dan anarşist
tutsak Werner Braeuner’den destek
mesajı geliyor. “Eğer şehitlere ve
ölülere onurlu davranılması için mü-
cadele ederlerse, bütün dünyadaki
insanlar için mücadele etmiş olurlar.”
diyor Braeuner. 

Cezmi Ersöz ile telefonda konuş-
tuk, “Ne gerekiyorsa yapmaya çalı-
şacağım, ayrıca bunu her yerde de dile
getireceğim.” dedi.

Ali Yıldız'ın cenazesinin verilme-
si�ve toplu mezarlar açılsın talebiyle
toplanan imzalar, 28 Temmuz günü
Dersim Yeraltı Çarşısı üstündeki di-
reniş çadırından başlayacak yürüyüşün
ardından TBMM’ye yollanacak.

BASIN AÇIKLAMASI 
EYLEMİ 7. HAFTASINDA

Toplu mezarların açılması için
her hafta Pazartesi günü Dersim’de
yapılan basın açıklamasının sonun-
cusu 25 Temmuz günü yapıldı. 7
haftadır sürdürülen eylem öncesi 200

bildiri dağıtılarak, megafonla “Halk
savaşçımız, gerillamız Ali Yıldız’ın
cenazesini istiyoruz” denilerek eyle-
me çağrı yapıldı.

Dersim Yeraltı Çarşısı üzerinde
saat 18.00’de başlayan eylemde,
“Toplu Mezarları Yaratan Katilleri İs-
tiyoruz-TAYAD’lı Aileler” pankartı
açılarak, “Ali Yıldız Ölümsüzdür!
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücade-
lemiz! Bedel Ödedik Bedel Ödete-
ceğiz! Anaların Öfkesi Katilleri Bo-
ğacak! Cenazemizi İstiyoruz Alaca-
ğız!” sloganları atıldı.

Yapılan açıklamada, AKP iktida-
rının her konuda olduğu gibi toplu
mezarlar konusunda da ikiyüzlüce
yaklaşımı teşhir edilerek, “Toplu me-
zarların yerini devlet çok iyi bilmek-
tedir. Oligarşinin ordusu, kontrge-
rillası açıyor bu mezarları. Katlettik-
leri insanları toplu mezarlara gömüp
saklayacaklarını sanıyorlarsa yanılı-
yorlar. Aradan on yıllar da geçse, aynı
Ali Yıldız örneğinde olduğu gibi,
bir gün mutlaka açığa çıkacak, çı-
kartacağız. Şehidimizin kemiklerini
almadan bırakmayacağız.” denildi.

Açıklamadan sonra�Ali Yıldız’ın
abisi Hüsnü Yıldız bir açıklama ya-
parak süresiz açlık grevi direnişini
Ölüm Orucu’na dönüştürdüğünü açık-
ladı. Bu açıklamayla birlikte “Yaşa-
sın Ölüm Orucu Direnişimiz!” sloganı
atılarak eylem bitirilirken, tüm halk
bant takma törenine davet edildi.

DERSİM’DEKİ
SÜRESİZ AÇLIK GREVİ
ÖLÜM ORUCUNA
DÖNÜŞTÜ

Her hafta pazartesi yaptığımız

eylemin son sloganları atıldıktan son-
ra Hüsnü Yıldız megafonu eline alı-
yor. Heyecanı her halinden belli.
Ama kararlılığını 46. gününde dim-
dik durarak gösteriyor. “Kardeşim Ali
Yıldız’ın cenazesi alınıncaya kadar di-
reniş devam edecek. Bugünden iti-
baren süresiz açlık grevi direnişimi
ölüm orucuna dönüştürüyorum. Bu
cenaze buradan alınana kadar, katil-
ler cezalandırılana kadar, adalet yerini
bulana kadar direneceğim. Herkesin
bunu bilmesini istiyorum.”  diyor.

Yeni durumu ilk kez duyanların
şaşkınlığı yüzlerinden okunuyor. Ki-
minin ise gözleri doluyor. Analar ev-
latlarının kararlılığı karşısında gururlu,
gözyaşları döküyor. Bir ses “Tüm hal-
kımız bant takma törenimize davet-
lidir.” diyor. Yoldan geçerken donup
kalan yaşlı amca, “Ne yapabilirim oğ-
lum” diyor direnişçimize. “Buraya
geldin ya yeter amca” cevabını alıyor.
Çadırın içi hareketli. Çaylar hazırla-
nıyor. Tabaklara direnişçimizin şe-
kerleri konuyor. Bant takma töreni
sonrası hep beraber çay içilecek, tür-
küler söylenecek, kına yakılacak.
Misafirlerimizin bir kısmı çadırın
çevresinde, direnişçimizin aldığı ölüm
orucu kararının ağırlığını yaşıyor.
Ağır geliyor karar ama hepimiz bili-
yoruz ki şehidimizin bir çukura atıl-
mış olması daha ağır.

Herkesin gözü direnişçimizin üze-
rinde. Ayağa kalkıyor ve Ali Yıldız pa-
nosunun önüne gelerek kısa bir ko-
nuşma yapıyor. Önce süresiz açlık
grevindeyim önlüğü çıkıyor, sonra on-
larca şehidimizin onurla taşıdığı, ren-
gini devrimden alan kızıl bant, kar-
deşinin cenazesini isteyen Hüsnü
Yıldız’ın alnında direnişimizin ka-
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rarlılığının göstergesi oluyor. Evet,
ölürüz biz. Kardeşimiz için, yolda-
şımız için, halkımız için, hiç tanı-
madığımız, görmediğimiz insanlar
için ölürüz de sözümüzden geri dur-
mayız. Alacağız! Bunu, sonsuz inan-
cımızı kimse sarsamayacak. İşte kı-
zıl bandımız. Öleceğiz ama alacağız. 

Sıra sıra arkadaşlar direnişçimizi
kutlayıp, kızıl bandından öpüyor.
Bu onur, bu gurur hepimizin. İşte kına
geliyor. Direnişçimizin serçe par-
mağına yapılan kına, kızıl bir bezle
sarılıyor. Dersimde doğan güneş ile
sesleniyoruz dağlara, o dağlarda yi-
ğitçe çarpışanlara. Halkımızın geli-
ni ile halaya duruyoruz “Yaşasın
Ölüm Orucu Direnişimiz!” diye hay-
kırarak. Halk savaşçımız, gerilla-
mız seni alacağız!

BİRİMİZ HEPİMİZ,
HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN
BİR İMZA DA SİZ ATIN!

Elazığ Halk Cephesi, 23 Temmuz
tarihinde Hozat Garajı’nda, Der-
sim'de Ali Yıldız'ın cenazesini almak
için ölüm orucunda olan Hüsnü Yıl-
dız'a destek için imza masası açtı.
Açılan imza masasında, devletin
toplu mezar politikasını teşhir eden
Halk Cepheliler, “Dersim'de Toplu
Mezara Gömülen Ali Yıldız'ın Ce-
nazesini Ailesine Verin! Bu Zulme
Son Verin” yazılı pankart da açtılar.
Dağıttıkları bildirilerle ve yaptıkla-
rı konuşmalarla, toplu mezarların
bir devlet politikası olduğunu anlat-
tılar. 

Polis, eylemi kamera ile görün-
tülemeye ve imza atanları engelle-

meye çalıştı. Başarılı olamayınca
zabıtayı devreye soktular. Zabıtanın
gelip masanın kaldırılmasını iste-
mesinin de bir faydası olmadığını gö-
ren polis, eylemi uzaktan izlemekle
yetindi. 3 saat açık kalan masada 130
imza toplandı, 300'e yakın bildiri da-
ğıtıldı. 

BELÇİKALI 
CAUTER’DEN DESTEK
EYLEMİ

Belçika'lı profesör Lieven de
Cauter, Ali Yıldız'ın cenazesinin top-
lu mezardan çıkarılması için 20 Tem-
muz’da Başbakan'a, Adalet Bakanı
Sadullah Ergin'e, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'e, Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu'na, Türkiye'nin
BM nezdinde Daimi Temsilcisi Er-
tuğrul Apakan'a, Belçika'daki Türkiye
Büyükelçisi Nazif Murat Ersavcı'ya,
Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi
Temsilcisi Selim Kuneralp'a e-mail
gönderdi.

Leuven Üniversitesi’nde öğre-
tim görevlisi olan Cauter, aynı za-
manda, Amerikan emperyalizminin
Vietnam'daki suçlarının yargılandığı
sembolik mahkemenin Brüksel kolu
olan Brussells Tribunal adındaki
mahkemenin başkanlığını yapıyor. 

ALMANYA’DAKİ
ANARŞİST
TUTSAKTAN DESTEK
MESAJI

Almanya’nın Sehnde Hapisha-
nesi’nde bulunan, Alman anarşist

tutuklu Werner Braeuner de, karde-
şi Ali Yıldız’ın cenazesini almak ve
toplu mezarların açılması talebiyle
Hüsnü Yıldız’ın başlattığı Ölüm
Orucu’na destek mesajı iletti.

Braeuner, mesajında Dersim’de-
ki yoldaşlara benden büyük devrim-
ci, yürekli selamlar. Onlar insanlık
onuru ve insan hakkı için mücadele
ediyorlar. İnsanlar, eğer şehitlerine ve
ölülerine� onurlu davranılması için
mücadele ederlerse, bütün dünyada-
ki insanlar için mücadele etmiş olur-
lar.” dedi.

Werner Braeuner, hapishanesin-
deki yemekler yenilmeyecek dere-
cede kirletilerek verilmeye başlan-
dığında (yemeğin içine pislikler veya
böcekler atma şeklinde), bu aşağıla-
yıcı uygulamalara karşı hapishane ko-
şullarını protesto etmek için 8 Mayıs
2011 tarihinde açlık grevine başlamış,
eyleminin 54. günü olan 30 Haziran
2011’de de zaferle bitirmişti. 2001 yı-
lından beri tutuklu bulunan Werner,
ülkemizdeki 2000-2007 Ölüm Oru-
cu direnişini de takip etmiş ve des-
teklemişti. 

WUPPERTAL’DA
3 GÜNLÜK
DESTEK AÇLIK GREVİ
YAPILDI

Hüsnü Yıldız’ı mücadelesini des-
teklemek, onunla aynı duyguları
paylaşmak amacıyla, Anadolu Fe-
derasyonu tarafından Almanya’nın
Wuppertal şehrinde 3 günlük destek
açlık grevi yapıldı. Açlık grevinin son
günü dernek binasında bir araya ge-
lindi. Yapılan konuşmada kısaca
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Hüsnü Yıldız’ın mücadelesi anlatıl-
dı ve daha sonra kendisiyle telefon
bağlantısı kuruldu.

Hüsnü Yıldız ile yapılan görüş-
mede, yüreklerinin onunla beraber at-
tığını, gelişmeleri takip ettiklerini
söyleyerek, bir ihtiyacı olup olmadı-
ğını da sordular. Telefon konuşma-
sında duygulu anlar yaşayan Fede-
rasyon üyeleri, coşkuyla alkışlayarak
direnişi selamladılar. Anadolu Fede-
rasyonu tarafından Ali Yıldız’ın anı-
sına verilen cenaze yemeğiyle açlık

grevi sona erdi.

VİYANA’DA DESTEK
EYLEMİ YAPILDI

Avusturya Anadolu Federasyonu,
27 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00
ile 20.00 arasında Viyana’nın kalaba-
lık bir alışveriş merkezi olan Mariahilfer
Caddesi’nde bir eylem düzenlendi.

“Toplu Mezarlar Açılsın. Ali Yıl-
dız’ın Cenazesi Ailesine Verilmeli”
pankartının ve “Sakine Yıldız Oğlu-

nun Cenazesini İstiyor, Hüsnü Yıldız
48 gündür Ölüm Orucunda” yazılı dö-
vizlerin açıldığı eyleme, demokratik
kitle örgütleri de destek verdi. İmza
masası açılarak, direnişi anlatan Al-
manca�bildiriler dağıtıldı. Ayrıca çev-
rede bulunan insanlara yönelik Al-
manca konuşmalar yapılarak imza
çağrısında bulunuldu. 

Ali Yıldız’ın cenazesini alana ka-
dar eylemlerine devam edeceklerini
belirten Federasyon üyeleri 40 imza
topladılar.

Hüsnü Yıldız bir şehit abisi. Şe-
hidini sahiplenen, peşini bırakmayan,
bir tek kemiğine dokunmak için ca-
nını feda edebilecek bir abi. Hiç bu
kadar yakından içten sahiplenmeye-
bilirdi kardeşini toplu mezardan çı-
karmak için. Beklerdi, ne olacak, çı-
kartırlarsa çıkartsınlar derdi ısrar et-
mezdi, rahatını bozmazdı. Ne yani öl-
müş birisi için bu kadar fedakarlık ya-
pılır mıydı? “Kardeşin de olsa önem-
li olan kendi canın” da diyebilirdi. İşte
böyle demedi, hatta düşünmedi bile
Hüsnü abi. O, şehidine layık bir abi
gibi davrandı, Ali’den güç aldı, Ali,
abisine direnme gücü veriyor.  O hem
abilik görevini hem de Ali Yıldız’ın
yoldaşı olma görevini omuzladı. Yol-
daşının yolunda yoldaşının cansız be-
denine sahip çıkmak için canını ver-
meye kararlı, bu yolda ilerlemeye
inanmış bir abi.

Hüsnü abinin çocukları var, bir ai-
lesi var yani arkasında. “Bizi neden
düşünmüyorsun”  diyebilecek birileri
var. Ama o hem kardeşinin hem de ai-
lesinin sevgisini bütünleştirmiş, sev-
gim ortak demiş, ben bu görevimi ye-
rine getirmezsem size karşı da boy-
num bükük, kardeşime karşı da...
Sevgi nedir diye soruyoruz Hüsnü
abinin nezdinde. Sevgi sahip çıkmak,
sevgi emek vermek, sevgi verdiğin
emeğe sahip çıkmaktır. Emek sevgiyi
güçlendirir, kopmaz bağlarla bağlar

birbirine. 

İnsan düşünmeden edemiyor, sizi
de düşündürüyor mu durum… Ya bi-
zim ailelerimiz yaparlar mıydı bu fe-
dakarlığı diyor musunuz hiç… Bizi,
canlarını feda edecek kadar sevi-
yorlar mı? Mutlaka seviyorlar bun-
dan şüphemiz yok ama onların sev-
gisi nasıl bir sevgi, bunu soruyoruz
kendimize. Hüsnü abide bunu her yö-
nüyle görüyoruz. O kardeşinin bir tek
kemiğine canını vermeye hazır.

Ya hayattaki abilerimiz, ablaları-
mız... Devrimcilik yapmaya karar
vermiş kardeşlerine, bizlere neden sa-
hip çıkmazlar ya da neden yolu-
muzdan döndürmeye çalışırlar? Ne-
den diye soruyoruz ama cevabını da
biliyoruz aslında. Bunun cevabı “ben-
cillik.” Evet koskocaman harflerle
yazmaya gerek yok bu kelimeyi,
bunun adı bencillik, yani üzülmek is-
tememek, yani merak etmek iste-
memek, yani düşünmek istememek.
Rahatının bozulmasından endişe et-
mek. 

Kararlı Hüsnü abi, Ali’yi o me-
zardan çıkartacak, başka yolu yok bu
işin. Birlikte direndiği yoldaşlarıyla
buna inanıyor. Bunun için bedel
ödemek gerekiyor, çünkü biliyor ki
hiç bir şey bedel ödemeden kazanıl-
mıyor… Sonuna kadar gideceğim di-
yor, kimse beni bu kararımdan vaz-

geçiremez diyor. Ve Hüsnü abinin an-
nesi, Ali’sinin bir mezarı olsun isti-
yor. Mezarını Ali’sinin yerine koya-
cak, gidecek orada onunla konuşacak,
dertleşecek, sevincini, hüznünü pay-
laşacak, kim bilir neler biriktirmiştir
anamız anlatmak için. Hergün gelse
başuncunda konuşsa yine de bitire-
mez anlatacaklarını. Toprağını kok-
layacak, su dökecek, çiçek büyütecek
üstünde, ayrık otlarını temizleye-
cek. Ali’nin yatağı olacak o mezar.
Belki her gittiğinde mezara yine ağ-
layacak göz yaşları hiç dinmeyecek
ama akan göz yaşları Ali’sinin top-
rağına düşecek, toprağını gözyaşla-
rıyla sulayacak kimi zaman. 

Ali Yıldız’ın anası artık daha
güçlü, daha öfkeli, daha kararlı... Bu
gücü birlikte direnmekten alıyor, her
gün oğlunu ziyarete gelenleri görü-
yor, yanlız olmadıklarının bilincine
varıyor. Süreç uzun da sürse kaza-
nacağımızı biliyoruz. Biz bunu öde-
diğimiz bedellerden sonra kazandı-
ğımız zaferlerden biliyoruz.

Yeni geleneklere şahit oluyoruz,
yeni gelenekler sahiplenildikçe bü-
yüyor, güçleniyor. Ali Yıldız ve top-
lu mezarlarda olan insanlarımızın
hepsinin kendi mezarlarının olması-
nı sağlamak bizim elimizde, bizim ıs-
rarımızda... Bizim kararlılığımız düş-
mana geri adım attıracaktır.

Direniş ve Kardeşlik 
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26 Temmuz günü Ankara Yüksel
Caddesi’nde, toplu mezara gömülen
Ali Yıldız'ın cenazesini istemek için
açlık grevinde olan abisi Hüsnü Yıl-
dız'a destek vermek için 2 günlük aç-
lık grevi yapmak isteyen TAYAD'lı-
lara polis saldırdı.

Yüksel Caddesi’nde çardak kurup,
altında masa açan TAYAD'lıların ya-
nına gelen polis, “Bu şekilde burada
durmanıza izin veremeyiz.” dedi.
TAYAD'lılar, yaptıklarının yasa dışı
olmadığını belirtip, oradan ayrılma-
yacaklarını söylediler. Bunun üzeri-
ne çevik kuvvet polisleri TAYAD’lı-
lara saldırarak 7 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan yedi TAYAD'lı
dışında, Emel Keleş de, Ankara Sa-
karya Caddesi’nde, sivil polisler ta-
rafından ticari bir taksiye zorla bin-
dirilerek kaçırıldı. Gözaltına alınan-
lar Siyasi Şube'ye götürüldü. 

Sabah saat 10.30'da yaşanan sal-
dırının ve gözaltıların ardından, saat
12.30'da, gözaltıları protesto etmek ve
tekrar açlık grevine başlamak için
Yüksel Caddesi’nde bir eylem daha
yapıldı.

TAYAD'lı Ailelerin yaptığı eyle-
me KESK’e bağlı sendikalarla, dev-
rimci- demokrat kurumlar da destek
verdi. “Baskılar, Gözaltılar, Tutukla-
malar Bizi Yıldıramaz-Halk Cephe-
si” ve “Toplu Mezarlar Açılsın, Ali
Yıldız'ın Cenazesini İstiyoruz-TA-
YAD'lı Aileler” yazılı pankartların
açıldığı eylemde “Gözaltılar Serbest
Bırakılsın!", "Baskılar, Gözaltılar,
Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz!",
"Adalet İstiyoruz!", Toplu Mezarlar
Açılsın!", "Ali Yıldız'ın Cenazesini İs-
tiyoruz!” sloganları atıldı.

TAYAD adına yapılan açıklama-
da, katliam yapmanın serbest, açlık
grevi yapmanın yasak olduğu bir ül-
kede yaşadığımız vurgulandı ve göz-
altıların serbest bırakılması istendi.

Eylemde konuşan şair Mehmet
Özer ise, Ali Yıldız'ın ailesinin açlık
grevi yaparak talep ettiği evlatlarının
cenazesinin verilmesini istedi.

Ardından KESK Başkanı Lami
Özgen, onun da ardından söz alan
ÇHD Genel Başkanı Selçuk Koz-
ağaçlı ise, sabah yaşanan gözaltıların

tamamen keyfi ve yasadışı olduğunu
dile getirerek, gözaltıların serbest
bırakılması gerektiğini ve burada aç-
lık grevi yapmanın anayasal bir hak
olduğunu belirttiler. 

Sabah saatlerinde kaçıralan Emel
Keleş'in durumuna değinen Koz-
ağaçlı, gözaltına alınma olayını ta-
mamen yasa dışı bir uygulama olarak
değerlendirdi. Bu durumun insanla-
rı kaçırıp kaybetmeye varacağını ifa-
de eden Kozağaçlı, polislere sesle-
nerek “Birer tetikçi olacaksınız ve gün
gelecek son kurşunu kendinize sıka-

caksınız.” dedi.
Ali Yıldız'ın cenazesinin veril-

memesine değinen Kozağaçlı, son
olarak da AKP'nin kameralar eşliğinde
Ermenilerin katlettiği Türkler olarak
iddia edilen mezarları açma şovları
yerine Çemişgezek'teki, Nevala Ka-
saba'daki ve diğer yerlerdeki toplu
mezarları açması gerektiğini söyledi.
Kozağaçlı’nın konuşması alkışlarla
karşılandı.

Sloganlarla bitirilen eylemden
sonra pankartlar yere serilerek otur-
ma eylemi başlatıldı.

Gözaltına alınan TAYAD’lılar,
aynı gün akşam saatlerinde serbest bı-
rakıldılar. Yüksel Caddesi’nde devam
eden açlık grevi eylemine polis gece
saat 24.00 civarında yeniden saldır-
dı. Açlık grevi yapan üç TAYAD'lı
gözaltına alındı. 

Yaşanan saldırılar üzerine 27 Tem-
muz günü yazılı açıklama yapan TA-
YAD’lı Aileler, “Gözaltına alınmaya
devam ettiğimiz sürece, çadırımız
ve eşyalarımız AKP polisi tarafından
gasp edildiği sürece oturma eylemi-
miz de devam edecek. Bu bilinmeli-
dir. Biz Abdi İpekçi Parkı’nda 4 yıl
oturduk, onlarca kez gözaltına alınıp
tutuklandık. Haklı ve muşru olan bi-
ziz. AKP'nin polisi yasadışı davranı-
şıyla suç işliyor. Çadırımızı tekrar açıp
açlık grevi oturma eylemimize devam
edeceğiz.” dediler.

TAYAD’lı Aileler, iki günlük aç-
lık grevi ve oturma eylemlerini bas-
kılara ve gözaltılara rağmen devam et-
tirerek; 27 Temmuz 2011 Çarşamba
günü saat 18.00'de yaptıkları basın
açıklamasıyla sona erdirdiler.
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Ankara’da Açlık Grevi Çadırına Saldırı! Sonuç: İşte yine buradayız!

Cenazemizi alıncaya kadar direneceğiz

Biz Abdi İpekçi 
Parkı’nda 4 Yıl 

Oturduk, Onlarca
Kez Gözaltına Alınıp

Tutuklandık. Bizi 
Engelleyebileceğinizi

mi Zannediyorsunuz?
Çok Yanılıyorsunuz!..



9 yıldır iktidarda olan AKP, toplu
mezarların açılması, toplu mezarları
yaratan katillerin bulunup yargılan-
ması için tek bir adım atmadı.

Yargıyı istediği gibi kullanan AKP,
9 yıl boyunca toplu mezarları yaratan,
emir veren katiller hakkında göster-
melik de olsa tek bir dava açtırmadı.

Peki AKP toplu mezarların yerle-
rini mi bilmiyor?

Ya da AKP toplu mezarları yara-
tan, karar veren katilleri mi bilmiyor?

Hiç uzağa gitmeye gerek yoktur
oysa. Canla başla çalıştıkları devlet-
lerinin arşivlerinde hepsini bula-
bilirler. Genelkurmay Başkanlığı’nın
arşivlerinde bulabilirler. Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü’nün, Jandarma Genel
Komutanlığı’nın arşivlerinde bula-
bilirler. Ama açık ki; sorun, bilmemek,
bulamamak değildir. 

AKP toplu mezarları 
açmayarak sahipleniyor!

AKP toplu mezarları bilinçli ola-
rak açmıyor. Açmamak ile de kalmı-
yor ve açıkça sahipleniyor. Bunun en
son örneği yeri bilinen Ali Yıldız’ın
bulunduğu mezarın açılmamasında-
ki ısrardır. 

Ali Yıldız’ın ağabeyi Hüsnü Yıl-
dız’ın açlık grevi ölüm orucuna dö-
nüşmüş olmasına rağmen, AKP hala
toplu mezarı açmıyor. 

Hüsnü Yıldız ve avukatları toplu
mezarın açılıp Ali Yıldız’ın cenaze-
sinin verilmesi için tüm hukuki yol-
ları denemişlerdir. Adalet Bakanı ile
de görüşülmüş ve görüşmede Adalet
Bakanı Sadullah Ergin, toplu me-
zarlar konusunun mutlaka çözüme
ulaştırılacağını, bu konuda girişim-
lerde bulunulacağını söylemiştir. 

Adeta bir tiyatro oyuncusu gibi rol
yaparak aileye, avukatlara söz ver-
miştir Ergin. Ama sözlerinin oyala-
ma olduğu açığa çıkmıştır. 

Hüsnü Yıldız direnişinin 40. gü-

nünde yazdığı mektubunda diyordu
ki: “AKP iktidarı... direnişimizi gör-
memezlikten geliyor. Sakat kalmamı
mı bekliyorlar ya da ölmemi mi? Ce-
nazemizi almanın bedeli neyse ben
onu ödeyeceğim.”

AKP sorunu çözmeyerek,
oyalayarak, yok sayarak toplu
mezarları açıkça sahipleniyor. 

AKP’nin sahiplendiği 
kontrgerilladır

Toplu mezarlar politikası oligar-
şi’nin özellikle, 1990'larda yükselen
devrimci mücadeleye ve Kürt ulusal
mücadelesine karşı geliştirdiği bir
yöntemdir. Toplu mezarlar, oligarşi-
nin alçaklığının ve ahlaksızlığının
belgesidirler. Katlettiklerini işkence
edilmiş, yakılmış, bombalanmış bir
halde elbiseleriyle çöplüklere, kaya
diplerine, inşaatlara gömdüler. Halkın
değerlerini ayaklar altına aldılar. 

İşte AKP bugün Susurlukçular’ın,
Ergenekoncular’ın katlettikleri yüz-
lerce ilericiyi, devrimciyi, yurtseve-
ri, toplu mezarlarda tutmaya devam
ediyor. Kontrgerillaya karşı olduğu-
nu söyleyen AKP yalan söylüyor.

AKP toplu mezarları açmıyor!
Bu, Ergenekoncular’ı, Susurlukçu-
lar’ı, savunmaktır. AKP kontrgeril-
lanın suçunu örtüyor.

AKP toplu mezarları açmıyor! Bu
toplu mezarlar politikası, katletmeler
doğrudur demektir. Nitekim, AKP de
hapishanelerde tecritle katlediyor,
şehirlerde “dur ihtarına uymadı”
diyerek, devrimcileri infaz ederek, kır-
da gerillaları katlederek aynı şeyi
yapıyor.

Kontrgerilla şefleri Veli Küçük’ü,
Arif Doğan’ı, İbrahim Şahin’i tu-
tuklayan AKP, onların kazdığı toplu
mezarları niye gündeme getirmiyor?

Çünkü AKP’nin derdi halka kar-
şı işlenen suçları ve suçluları açığa çı-
karmak değil. 

AKP toplu mezarların 
açılmasını engelleyemez

AKP toplu mezarları açmayarak
kimi koruyor? AKP, Susurlukçular’ı,
Ergenekoncular’ı sahiplenerek on-
ları da kendini de aklayamaz!

AKP toplu mezarlardan da doğ-
rudan sorumludur. Nitekim toplu me-
zarları açmamak, ama açar gibi gö-
rünüp oyalamak AKP’nin halkı al-
datma taktiğidir.

AKP her konuda böyle yapmıştır.
İnfazlarda, kayıplarda da böyle yap-
tı. Aylarca, yıllarca oyaladı. 

AKP iktidarı göstermelik bir iki
mezar açarak klasik politikasını
sürdürmüştür. Mesela, Bitlis’in
Mutki ilçesinde kazılan yerlerde;
iki ayrı toplu mezarda 20 kişinin
cesetleri bulundu. Öldürüldükten
sonra elbiseleriyle ve  battaniyeye
sarılı halde bir kayanın dibine göm-
müşlerdi halk düşmanları.

Toplu mezarın bulunduğu  yer
Jandarma Karakolu’nun çöplü-
ğüydü. 

Ama sonra kazılar durduruldu!

Halkı aldatan, halkın taleplerini
görmezden gelen AKP suçludur. 

Toplu mezarların açılmasını iste-
yen Hüsnü Yıldız bugün ölüm oru-
cundadır. Çok açık ki, Susurlukçu-
lar’ı, Ergenekoncular’ı savunan AKP
toplu mezarların açılması için sür-
dürdüğümüz mücadele karşısında ça-
resizdir. Bir kez daha halk düşmanı
yüzü açığa çıkmıştır.

Oligarşinin 1990’lı yıllarda sür-
dürdüğü katletme ve toplu mezarlar
politikası nasıl devrimci mücadeleyi
engelleyemediyse, AKP’nin toplu
mezarların üzerini örtme politikası da
sonuçsuz kalacaktır.

Toplu Mezarları Açmamak, Susurlukçularla, 
Ergenekoncularla, Kontrgerillayla Suç Ortaklığıdır

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

31 Temmuz
2011

21

Yürüyüş

Sayı: 279

AKP Toplu Mezarları Açmıyor!

Oligarşinin toplu 
mezarlarından biri; yer Siirt



Tarih 27 Mayıs 1997. Aksaray
metro önünden otobüsler kalkıyor.
Otobüslerde yüzleri düşünceli, acılı ve
bir o kadar öfkeli insanlar var. Ve Elif
Ana var. 

Elif Ana bir kayıp annesi. 

Haklar ve Özgürlükler Platfor-
mu ve onun çağrısıyla gelen çeşitli de-
mokratik kitle örgütlerinin temsilci-
lerinin katılımıyla çıkılan yolda, oto-
büslerin hedefi, Kırklareli Çadır-
kent’ti... Çadırkent’te bir çöplük.  

Elif Ana, yanındaki genç kızla ko-
nuşuyor: “Düzgün'ü, kardeşinizi bul-
maya gidiyoruz kızım... ya oradaymış
kardeşiniz, çöpe atmışlar yaa..." 

Çöplük bir toplu mezardı belki. 

Gebze Hapishanesi’nde bir kontr-
gerilla ajanı devrimciler tarafından
açığa çıkarılmış, itiraflarında o zaman
üç yıldır kayıp olan Düzgün Tekin'in
akıbetini de açıklamıştı. Düzgün Te-
kin'in infaz edilip Kırklareli Çadır-
kent'teki bir çöp arazisine gömüldü-
ğünü itiraf etmişti ajan. 

İşte oradaydılar. 

Bir dozer şüphelenilen yerleri ka-
zıyordu. 

Düzgün’ün annesi Elif Ana ve ba-

bası Veli Amca, do-
zerin kazdığı yerleri
karış karış tarıyor-
lar gözleriyle.

“Veli Amca son-
ra dozerin kazdığı
bir çukura atlıyor,
eliyle bir şeyleri
çıkarmaya çalışı-
yor. Parmaklarıy-
la kazıyor ve bul-
duğu bir parça
kemiği inceliyor,
Elif ana da ba-
banın yanına ge-
liyor "ne bul-
dun, ne var".
İkisi birden yeniden kazıyorlar... Ka-
zılan çukurları parmaklarıyla oyarak
evlatlarını arıyorlar. Sonra ikisi de çı-
kıyor çukurdan Düzgün burada yok.
Gençlerin yumruklarını ve dişlerini
sıktığını görüyoruz... Sonra başka
bir çukura yöneliyor Veli Amca, bir
başkasına, bir başkasına...”

DİSK Tekstil Sendikası’na bağlı
sendikacılar, DİSK Genel-İş Şubele-
ri, İHD, DMP ve basın mensuplarının
oluşturduğu sayıları 100'ü geçkin
kitle, o gün o çöplükte, kaybedilen-
leri sahipsiz bırakmayacaklarını, on-
ların toplu mezarlarını aramaya de-
vam edeceklerini gösteriyorlar. 

Düzgün Tekin oligarşinin kay-
bettiği yüzlerce devrimciden birisidir.
21 Ekim 1995’te İstanbul Güneşli
Evren Mahallesi’nde işyerine gitmek
için evden çıktıktan sonra bir daha ha-
ber alınamadı kendisinden. Kaybe-
dilmeden önce, bir hafta boyunca
sürekli sivil polis tarafından takip edil-
di.

Aylarca izine rastlanmadı. İstanbul
kontrgerillası tarafından katledildi
ve bilinmeyen bir yere gömüldü.

Kaçırıldığı ilk günden başlayarak,
aylarca, yıllarca aradık Düzgün Te-

kin’i. Halk düşmanları tarafından
kaçırıldığında, durup beklemedik.
Araştırdık, soruşturduk. En küçük
bir haber için yollara düştük. 

“Sağ aldınız sağ istiyoruz” slo-
ganıyla bir kampanya başlatarak, sa-
hiplendik Düzgünümüzü! Günlerdir
takip ettikleri Düzgün Tekin’i evinin
önünden işe giderken almışlardı. Sağ
almışlardı, sağ istedik!

Bu ısrarımızdan vazgeçmedik.
Oligarşinin, kaybettiği Düzgün Te-
kin’nin cesedini kendisi çıkartmaya-
cağı açıktı. Kendimiz arayacaktık.
Kaybedenleri teşhir etmeye devam
edecektik. Her tümseğin, her taşın al-
tında onu ve diğer kayıplarımızı ara-
yacaktık. Düzgün’ü bulamadık ama
asla da vazgeçmedik.

Her yerde
Düzgün Tekin’i aradık

Düzgün Tekin tekstil işçisi ve
aynı zamanda DİSK Tekstil 2 No'lu
Şube'nin delegesiydi. Çalıştığı yer-
lerde kendisi ve tüm emekçiler için di-
renmiş, tekstil işçilerinin saygısını ka-
zanmıştı. Kısa yaşamına onurlu bir ta-
rih sığdıranlardan biriydi. Halkının

Düzgün Tekin;
devrimci bir işçi

21 Ekim 1995’de İstanbul Gü-
neşli Evren Mahallesi’ndeki akra-
basının evinden Bayrampaşa’daki iş-
yerine giderken bir daha haber alı-
namadı kendisinden.

Dersim’li yoksul Kürt Alevi bir
ailenin çocuğuydu. Devrimci bir iş-
çiydi aynı zamanda. Devrimci İşçi
Hareketi içinde çalıştı uzun süre.
Kurtuluşun sosyalizmle olacağına
inanan bunu işçi sınıfına taşıyan bir
emekçiydi. DİSK, Tekstil Sendika-
sı 2 No'lu Şube delegesiydi. 

Elif Ana,
dozerin kazdığı

çukurda
elleriyle

oğlunu arıyor... 

Hiçbir Şehidimizi Sahipsiz Bırakmadık!

Aradık, peşine düştük, 
ve asla unutmadık!
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kurtuluşu için tereddütsüzce
yola çıkan Düzgün Tekin yol-
daşları, ailesi ve demokratik
kurumlarca hemen hemen her
yerde arandı.

Kendisinden haber alına-
madığı 21 Ekim’den sonra tüm
karakollara, emniyet müdürlü-
ğüne, işkence merkezlerine so-
rularak bulunmaya çalışıldı.

Kendisini kaçırmış olabilecekleri
düşünülen ve kendisini takip eden
kontrgerilla araçlarından birisinin
plakası açıklanarak, İstanbul kontr-
gerillası teşhir edildi.

Düzgün Tekin’in avukatları, ai-
lesi, yoldaşları suç duyurularında bu-
lundular. Ailesi ve yoldaşları halka
çağrı yaparak, Düzgün Tekin’in sa-
hiplenilmesini istediler. 

Kayıp yakınlarının, anaların, ba-
baların, aydınların Galatasaray Lise-
si önünde sürdürdükleri eylemlerde
çağrılar yapılarak, Düzgün Tekin sağ
istendi. Galatasaray Lisesi önünde ya-
pılan eylemlerde uzun bir süre Düz-
gün Tekin için açıklamalar, çağrılar
devam ettirildi. 

Galatasaray’da 25 Kasım 1995’te-
ki oturma eylemi özel olarak onun için
yapıldı. Düzgün Tekin'in ailesi, teks-
til işçileri, kayıp aileleri ve aydınlar
katıldı bu eyleme. Bu eylemlerde en
önde, 12 Eylül faşist cuntası döne-
minde kaybedilen Hayrettin Eren’in
annesi Elmas Eren ile Düzgün Te-
kin’in annesi Elif Tekin yer aldı. 

Cephe’nin Düzgün Tekin için
yürüttüğü “Sağ aldınız! Sağ istiyo-
ruz” kampanyası çerçevesinde
Düzgün Tekin'in resminin bulunduğu
afişler bastırılarak ülkemizin dört bir
yanı bu afişlerle donatıldı. Kurtuluş
dergisi üzerinde Düzgün Tekin'in
resminin yer aldığı bir özel sayı ya-
yınladı.

Hemen her yerde halk düşmanla-
rı onun resimleriyle, yazılarla, açık-
lamalarla, yapılan gösterilerle, mum-
lu eylemlerle karşılaştılar. 

İstanbul ve Anadolu’da demokrat
radyolar yayınlarıyla Düzgün Te-
kin için yürütülen kampanyanın yay-

gınlaşmasına katkıda bulundular.
Dinleyicilerine çağrılar yaparak, ey-
lemlere katılmasını istediler.

Cephe, tüm devrimci-demokratik
kamuoyuna, ilerici ve yurtseverlere,
aydınlara, insan hakları savunucula-
rına, işçi ve kamu emekçileri sendi-
kalarına “Düzgün Tekin'in katle-
dilmesine izin vermeyelim” çağrısı-
yaptı.

Düzgün Tekin için Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarından sonra İHD
de İçişleri, İnsan Hakları ve Milli Sa-
vunma Bakanlıklarına başvuruda bu-
lunarak Düzgün Tekin'i sordu ve sağ
olarak istedi. 

Unutmadık!
Hesap sorduk!

Tüm Cepheliler yine o yıllarda da
seferber olmuşlardı. Hemen hemen
her tür araçla kapı kapı, ev ev dola-
şarak Düzgün Tekin’in kaybedilme-
sini anlattık. Onu sağ istedik.

İstanbul’da, Anadolu’da, yurtdı-
şında basın açıklamaları, işgaller,
yürüyüşler  yapıldı. Halka çağrılar ya-
pıldı, oturma eylemleri örgütlendi. 

Katiller yoldaşımıza dair hiçbir
açıklama yapmayarak, belirsiz ve
kör karanlıklar içinde onun katledil-
mesini unutturacaklarını sandılar. 

Buna izin vermedik. Kayıpların,
katliamların, toplu mezarların oli-
garşi tarafından halka karşı kullanıl-
dığı bir dönemde, oligarşiden yolda-
şımızın hesabını sorduk.

Düzgün Tekin için hesap soran ey-
lemler de yaptı devrimci hareket.
Bir yandan kampanya sürerken, dev-
rimci hareket işkencecileri de ceza-
landırma yoluna gitti. Hesap sordu. İş-
kenceciler inlerinde o günleri kor-
kuyla yaşadılar.

Cephe’nin "Sağ
Aldınız, Sağ İstiyo-
ruz" sloganıyla de-
vam ettirdiği kam-
panyaya, “Düzgün
Tekin'in Katledil-
mesine İzin Verme-
yelim” çağrısına yur-
tiçinden, yurdışından
çeşitli eylem ve et-

kinliklerle karşılık verildi.

Uluslararası Af Örgütü “Acil
Eylem” çağrısında bulunurken, Al-
manya'dan PDS (Demokratik Sos-
yalizm Partisi)'nin de katıldığı geniş
bir kesim tarafından Türkiye devlet
kurumlarına yönelik mektup ve fax-
la protesto kampanyası başlatıldı.

Fransa’da CGT Sendikası Düz-
gün Tekin için eylem yaparken, ulus-
lararası sendikaları Türkiye'deki ka-
yıplar-katliamlar konusunda duyarlı
olmaya ve bu konuda DYP-CHP ik-
tidarına  karşı tavır almaya çağırdı.

Bu kampanya boyunca ve sonra-
sında da tutsaklar, öğrenciler, emek-
çiler, gecekondular çeşitli eylemler-
le Düzgün Tekin’i sahiplendiler.

İşkenceciler, afiş asan, açıklama
yapan, oturma eylemi yapanlara sal-
dırarak, suçlarını da itiraf ettiler.
Kaybettikleri Düzgün Tekin’in kat-
ledilmesine izin vermemek için ya-
pılan eylemlere saldırmaya başladılar.

Saldırılara, gözaltılara karşı
“Düzgün Tekin Nerede?” sorusu her
yerde sorulmaya, yankılanmaya de-
vam etti. Ekim, Kasım, Aralık ayla-
rında en yoğun eylemler yapıldı.

TAYAD’lıların işgal eylemlerine,
tekstil işçilerinin yürüyüşlerine,
DİSK'ten eyleme çağrılarına ve ya-
pılan eylemlerle yoldaşımızı istedik.

Nasıl Güler Zere’yi sahiplendiy-
sek, nasıl Ali Yıldız’ı sahiplendiysek
o zaman da tüm kayıplarımızı, Düz-
gün Tekin’i de öyle sahiplendik.Gün-
düz gece demeden yoldaşımızı aradık.
Onun dirisini veya ölüsünü kontrge-
rillanın elinden almak için mücadele
ettik. Onu ve onları, tüm kayıpları-
mızı, unutmayarak, unutturmayarak
karanlıklar içinde boğmalarına izin
vermedik.

Kırklareli Çadırkent çöplüğü...
HÖP’lüler, şehitlerinin mezarını  arıyor...
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Türkiye Milletvekillerini ve Se-
çilmişleri İzleme Komiteleri Derne-
ği  TÜMİKOM'un, Meclis'in 1 Ekim
2008 ile 11 Aralık 2009 tarihleri ara-
sındaki çalışmasına ilişkin  hazırla-
dığı  raporuna bakın: 

Sadece 15 aylık suç 
dosyaları bu kadar! 
AKP’lilerin suçları: 

22 AKP milletvekili hakkında
27 dava açıldı. Bu davalardan yüz-
de 4'ü "Sahtecilik, dolandırıcılık,
zimmete para geçirme" gibi yüz kı-
zartıcı suçlar, yüzde 26'sı "Görevi
kötüye kullanma", yüzde 11'i "Dik-
katsizlik, tedbirsizlik veya kasten
adam öldürmek", yüzde 26'sı "Ha-
karet ve tehdit" suçlarından oluş-
maktadır.

CHP’lilerin suçları: 
10 milletvekili hakkında 19 dava

açıldı. Bu davalardan yüzde 53'ü
"Sahtecilik, dolandırıcılık, zim-
mete para geçirme" gibi yüz kı-
zartıcı suçlar, yüzde 11'i "SPK'ya
muhalefet", yüzde 10'u "Kasten ve
dikkatsizlik sonucu adam öldür-
mek"gibi suçlardan oluşmaktadır.

MHP’lilerin suçları: 
8 milletvekili hakkında 13 dava

açıldı. Bunların yüzde 46'sı "sahte-
cilik, dolandırıcılık, zimmete para
geçirme" yüzde 31'i "SPK'ya mu-
halefet", yüzde 8'i "adam öldür-
mek" gibi yüz kızartıcı ve adi suç-
lardan oluşmaktadır.

***

Oligarşinin parlamentosunu işte
böyle milletvekilleri oluşturuyor.
Tek tek anlatmaya devam ediyo-
ruz: İşte onlardan birkaçı daha:

AKP İstanbul
Milletvekili 
Hüseyin Bürge: 

Eyüp Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde devam eden İGDAŞ yol-

suzluk davasının sanığı... Millet-
vekili dokunulmazlığı zırhına bürü-
nerek yolsuzluklarına devam ediyor. 

AKP Van Milletvekili 
Mustafa Bilici:

Van Gölü sahil
şeridinde halka açık
olan alana, Sahil Şe-
ridi ve Kıyı Kanu-
nu’nu ihlal ederek
bazı bürokratlarla
birlikte yaptıkları ka-
çak villalarla halka
ait sahili halka kapattılar. 

AKP Elazığ Milletvekili 
Zülfü Demirbağ: 

Mesleği inşaat
Mühendisi. Ancak
mesleğini çalmak,
çırpmak için kullan-
mış. Tayyip Erdo-
ğan’ın İstanbul Bü-
yükşehir Belediye
Başkanlığı dönemin-
de, içlerinde Erdoğan’ın, Albay-
raklar’ın, şimdiki İçişleri Bakanı
İdris Naim Şahin’in de olduğu top-
lam 100 kişi ile birlikte “ihaleye fe-
sat karıştırmak, görevi kötüye
kullanmak, çete, zimmet, dolan-
dırıcılık vb.” suçlarından yargılan-
dı. Ancak Zülfü Demirbağ ve İdris
Naim Şahin, 3 Kasım 2002 seçim-
lerinde milletvekili seçilerek “fesat
karıştırmaya, zimmete, dolandırı-
cılığa” devam ettiler. Naim Şahin ve
Demirbağ 2011 seçimlerinde de mil-
letvekili seçildiler.

İstanbul CHP Milletvekili 
Aydın Ayaydın: 

Oligarşinin çeşitli kurumlarında
çalışmış bürokratlarındandır. 2011
seçimlerinde CHP’den milletvekili

seçildi. Ancak hangi parti aday gös-
terirse o parti içinde yer alabilen
biridir. CHP, güya YÖK’ün kaldırıl-
masını istiyor; ama seçtirdiği Ayay-
dın, 1992'de Cumhurbaşkanı Turgut
Özal tarafından atanan YÖK
üyelerinden biriydi. 1995’te DYP'-
den milletvekili adayıydı. Şimdi
parlamentoda CHP milletvekili. Han-
gi partiden olursa olsun Aydın Ayay-
dın her dönem işbirlikçi tekellerin
hizmetinde oldu. 

CHP Ankara
Milletvekili 
Sinan Aygün: 

CHP Genel Baş-
kanı Kılıçdaroğlu’-
nun “devrimci, halk-
çı” sloganlarla halkı
aldattığının kanıt-
larından biri, Sinan
Aygün’ü milletvekili
yapmasıdır. Sömürücü patronlardan
biri olan Aygün, Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı’ydı. Halen müteah-
hitlik yapıyor. Aygün oligarşinin par-
lamentosunda kimin vekili olacak,
kimin çıkarlarını savunacak? Elbette
halkın değil, tekellerin!

Trabzon
MHP
Milletvekili 
Koray Aydın:

Parlamentonun
19. döneminde Trab-
zon ve 21. dönemde Ankara Mil-
letvekilliği ile Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı yaptı. Faşisttir. Bakanlığı
sırasında yaptığı yolsuzluk nedeniyle
Yüce Divan'da yargılandı. Toplam 29
ihaleye zincirleme olarak fesat
karıştırmak ve haksız mal edinme
suçlarından toplam 216 yıl 6 aya
kadar hapsi istendi.Ayrıca eyleminin,
görevi kötüye kullanma suçu boyu-
tunu aşmış olması nedeniyle
dolandırdığı 1 trilyon 961 milyar TL'nin
zorla alımına karar verilmesi istemiyle
yargılandı. Ancak mahkeme sonucun-
da AKP iktidarı tarafından aklandı. 

24

Yürüyüş

31 Temmuz
2011

Sayı: 279

POLİSİN KONTRGERİLLA YÖNTEMLERİNE

Oligarşinin parlamentosu suçlu dolu;Oligarşinin
parlamentosunda 

kimler var?

Bu parlamento halktan

yana olabilir mi?



Silvan’da PKK gerillaları ile TSK
askerleri arasında yaşanan çatışmada
13 askerin ölmesinin ardından oligarşi
bir kez daha tüm güçleriyle saldırıya
geçti. Başbakanı, bakanları, cum-
hurbaşkanı, düzen partileri, burjuva
medyası, bürokratları ve tüm işbir-
likçileriyle, hep bir ağızdan "Asın",
"Kesin", "Vurun" naraları attılar.
Türk ve Kürt halkına, devrimcilere,
ilericilere karşı fiziki, ideolojik ve psi-
kolojik bir  saldırı dalgası başlatıldı.
Polis, MİT destekli sivil faşistlerle linç
saldırıları tezgahladı. Şovenist kış-
kırtmalar,  gözdağı ve tehditler sav-
ruldu devletin yetkili ağızlarından. 

Başbakan Tayyip Erdoğan ‘‘Çok
açık ve net söylüyorum, bu kötü niyetli
davranışlar bizden hiçbir yerde iyi ni-
yet beklemesinler" diyerek devletin po-
litikasını özetlerken "Kürt sorunu yok
PKK sorunu var" diyerek de Kürt ger-
çeğini, yok sayma tavrını sürdürdü. So-
runu böyle görenlerin çözümleri de bel-
lidir: Daha fazla katliam. 

Nitekim "Güneydoğu'ya yıldız ya-
ğacak" başlığıyla basına yansıyan ha-
berlere göre "Genelkurmay‘ın terörle
mücadele, başarı kazanmış, sicili yük-
sek ve ilk sıralarda terfi etmiş olan su-
bayları bölgeye göndermek için ça-
lışma yaptığı" açığa çıktı. Oligarşi ve
onun güçleri için “başarı”nın ölçütü
katliam, sindirme ve yok etmedir. 

"Hükümet terörle mücadelede ya-
pılacakları açıkça ortaya koymalı"
dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçda-
roğlu... Yapılan ortada değil mi? Bas-
kı ve katliam... 

“Ya demokrasi, ya kan kusanlar-
la birlikte olacağız. Herkes aklını ba-
şına toplamalı” dedi Meclis Başka-
nı Cemil Çiçek. Ağzından adeta kan
damlarcasına. 

Yurtiçi yetmedi, şovenizm yurt-
dışına da yayıldı. "Terörü Lanetliyo-
ruz, Şehitlerimizi Analım",  "Kah-
rolsun PKK" adı altında yürüyüşler
düzenlendi. 

Birçok ilde BDP binalarına saldı-
rıldı. Protesto gösterilerinde BDP
yöneticilerinin, Abdullah Öcalan’ın
maketleri yakıldı. 

İstanbul Zeytinburnu’nda yaklaşık
bir hafta boyunca polis ve sivil fa-
şistler semtteki Kürt halkına karşı te-
rör estirdiler, oturdukları mahalleyi ab-
lukaya alıp,  sindirmeye çalıştılar. 

Tüm bu saldırılar oligarşinin or-
ganize ettiği bilinçli, iradi bir politi-
kanın ürünüdür. 

Bu linç ve sindirme kampanyası
devletin yetkili ağızlarından kışkır-
tılmış, teşvik edilmiştir. 

Bu saldırıyı kışkırtan devlet ya-
şanan linçler karşısında da elbette su-
sacak, seyredecek, göz yumacak, da-
hası resmi güçleriyle linç terörünü,
sindirme operasyonunu destekleye-
cekti. Böyle de oldu. 

Başbakan Erdoğan, Silvan'daki
çatışma noktasından yapılan yayınları
da  eleştirerek  'bunlar terör örgütü-
ne hizmet ediyor' diye medyayı da teh-
dit etti. Haberin doğruluğu, yanlışlı-
ğı ilgilendirmiyor Başbakanı. Ona
göre, basın yayın organları, gerekti-
ğinde sansür uygulamalı, gerektiğin-
de yalan haber yapmalıdır; önemli
olan haberin düzene hizmet etmesidir.
Ölçüsü budur Başbakanın. 

Oligarşinin askeri, polisi, subayı
öldüğünde, onların geride kalan ço-
cuklarından, dul kalan eşlerinden,
nişanlılarından, ölenlerin gençliğin-
den söz edenler, halkın çocukları
katledildiğinde bütün bunları hatır-
lamazlar bile. Halkın çocukları, dev-
rimciler, yurtseverler katledilebilir
çünkü onlara göre. Onlar katledildi-
ğinde, diri diri yakıldıklarında, iş-
kencelere uğratıldıklarında, kulak-
ları kesildiğinde, devletin yetkili
ağızlarından ses çıkmaz. Şimdi ağız-
larından salyalar akıtarak halka kar-
şı savaş çağrısı yapanlar da bu vah-
şetler karşısında sus pus olur, yok sa-
yarlar. Çünkü halka düşmandırlar.

Çünkü bunda “faydalanacakları” bir
şey yoktur. 

Saldırılar, ‘hassas vatandaş’ın  
anlık tepkileri değil, örgütlü, 
bilinçli bir politikadır 

Linç saldırıları, hiçbir zaman te-
sadüfi veya kendiliğinden başlama-
mıştır. Ya bir çatışma, bir eylem kul-
lanılarak, veya doğrudan devrimci de-
mokratik muhalefeti sindirmek ama-
cıyla, devletin yetkili ağızları tehdit-
ler savurur, kışkırtır, sivil faşistlere so-
kağa inin mesajı verirler, medya bunu
körükler... ve devlet destekli sivil
faşistler harekete geçerler. Kürt, Türk
çatışması yaratmaya çalışırlar. Bir
yerde TAYAD’lılara, bir başka yerde
BDP binalarına veya konvoyuna, bir
yerde Dev-Genç’lilere yönelebilir
linç saldırıları.

Linçler, bir bütün olarak devrim-
ci demokratik güçlere yöneliktir. TA-
YAD'lılar, devrimci gençlik mey-
danlarda taleplerini dile getirirler,
hak arama eylemleri yaparlar; yine or-
taya "hassas vatandaşlar" çıkar. Sal-
dırırken yine şovenizmi körüklerler,
polis de, linç güruhunun şefleri de me-
sela karşılarındakilerin TAYAD’lı-
lar olduğunu bildikleri halde, "Kah-
rolsun PKK" sloganlarıyla kışkırtır-
lar. Burada mesele, BDP veya TA-
YAD meselesi değil, her türlü dev-
rimci demokratik mücadeleyi, hak
arama eylemlerini “yapılamaz” hale
getirip yok etmek; muhalefeti, parti
dernek binalarındaki basın açıkla-
malarına hapsetmektir. Şovenizm,
bunda kullanılan en önemli silahtır. 

Şovenizm kullanılarak gerçekleş-
tirilen bu saldırılarda, sivil faşistler po-
lis desteğiyle lince girişirler. "İyi" po-
lis, her şey olup bittikten sonra “bu
kadar yeter” diye devreye girip, linç
güruhuna karşı kitleyi çembere alır, ya
polis araçlarına bindirir, ya da kapa-
lı bir mekana kapatır. Burjuva basın

Saldırı Süreklidir, Saldırı Tüm Halkadır!

AMAÇ HAK ARAYAMAZ HALE 
GETİRMEK, SİNDİRMEKTİR! 
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yayın organlarına göre de, linçi polis
önlemiş olur!

Devrimci, demokratik, ilerici ey-
lemler sonrası linçlerin, sabotajların
yaşanması, ülkenin hemen her köşe-
sinde büyüklü küçüklü faşist göste-
rilerin gündeme gelmesi tesadüf de-
ğildir. Bunları, oligarşinin iradi poli-
tikalarının belirlediği açıktır. 

Polis, jandarma katliamlara dö-
nüşebilecek faşist saldırıları izleyen,
daha doğrusu bunları organize eden,
destekleyen durumundadır. Katliam-
ların yaşanmasını bazen devrimci
demokratik güçlerin kararlılıkları,
kendilerini korumaları önler. Bazen,
oligarşinin bizzat kendisi saldırıları
“gereken yerde” durdurur. 

Linç saldırılarında hemen her se-
fer, saldıranların değil saldırıya uğ-

rayan devrimcilerin, ilericilerin göz-
altına alınması, tutuklanması da te-
sadüf değildir. 

Bu, sistemli, sürekli, faşist bir
politikadır. Oligarşi kendisi gibi dü-
şünmeyen herkesi düşman olarak
görmekte ve bu saldırılarıyla sustur-
mak istemektedir. Resmi güçlerinin
yanında sivil güçlerini de devreye so-
karak halkı, devrimcileri, ilericileri te-
rörize etmektedir. 

Yarattığı psikolojik ve fiili or-
tamla devrimcileri, demokratları, ile-
ricileri hak arayamaz hale getirmek is-
temekte, meydanları, sokakları ade-
ta yasaklamaktadır. 

Faşist demagoji ve provokasyon-
la, bayrak, vatan, şehitlik gibi halkın
değer verdiği şeyleri istismar edip kul-
lanarak, psikolojik baskı altına alarak,

ideolojik bombardımana tutarak hal-
kı aldatmakta; devrimcilere, ilericilere
karşı saldırtmaktadır. 

Oligarşinin bu politikasında din,
bayrak, millet, şehitlik... istismar edi-
lir. "Terör" edebiyatı, ülkenin bölü-
neceği demagojisi yapılır. 

Oysa asıl terörist kendileridir. Bu
çok açıktır. Devrimcileri, yurtsever-
leri toplu mezarlara doldurur, cena-
zelerini dahi ailelerine vermezler.
Gerillaların burunlarını, kulaklarını
keserler. Cesetlerimize bile işkence
yaparlar. Bütün bunları mübah gö-
renlerin kendi cenazelerine de say-
gıları olamaz. Onlar kendi cenazele-
rini de istismar eder, kullanırlar. 

İşsizliğin, açlığın, yoksulluğun
her geçen gün büyüdüğü, hayatın
zorlaştığı, halkın temel haklardan
yararlanamaz hale geldiği ülkemizde,
parayla, tehditle, yalanla kitle toplar,
gösteri örgütler, linçler yaparlar. Ya-
ratılan psikolojik, ideolojik, fiili linç
ortamında amaç kendilerine kitle ta-
banı yaratmaktır. 

Demokratik mevzilerimizden
yazgeçmek meşruluğumuzu da
yitirmektir 

Demokratik mevzilerimizden vaz-
geçmemiz; meydanları, sokakları ter-
ketmemiz; hak arama eylemlerinden
vazgeçmemiz oligarşinin politikala-
rında başarı kazanması anlamına ge-
lir. Çünkü oligarşinin linç saldırıla-
rındaki en önemli amacı budur. 

Meydanları, sokakları terketme-
miz; bizim meşruluğumuzu yitirme-
mizdir. Meşruluğunu kaybeden bir
mücadelenin en küçük bir hakkı dahi
kazanması, bırakalım kazanmayı dile
getirilmesi dahi olanaksız hale gelir. 

Faşist linç saldırılarına karşı mey-
danlara çıkmaktan, hak arama ey-
lemlerinden vazgeçmeyi "provakas-
yona gelmeyelim" diyerek savun-
mak, kendi meşruluğunu inkardır.
Bu anlayışla saldırılar geriletilemez. 

Çünkü bu saldırılar devrimci, de-
mokratik eylemler sonrası, düzen sı-
nırlarının dışına çıkan eylemler sonrası
gündeme gelmektedir. Dolayısıyla fa-
şistlerin "provakasyonu" her zaman sü-
recektir. Bu anlamda, saldırılara kar-

Samsun’un Havza ilçesinde kına
gecesinden dönen Habib Çetintaş ve
Gökhan Çetintaş isimli iki kardeş jan-
darma timinin pususuna düştü. Pusu
sonucu Gökhan Çetintaş jandarma
kurşunlarıyla katledildi. 

Samsun İl Jandarma Komutanlı-
ğı ve Samsun Valisi Hüseyin Aksoy
yaptıkları açıklamada her zaman ol-
duğu gibi, "dur ihtarına uyulmadı-
ğını", "ateşle karşılık verildiğini"
söylediler. 

"İstihbarat raporlarında gece
saatlerinde oradan terör örgütü
mensuplarının geçeceği belirtili-
yordu. Raporlarda geçecek kişilerin
üzerlerinde siyah montların bulun-
duğu belirtiliyordu. Bunun üzerine
bölgeye pusu atıldı. Belirtilen saat-
te 2 kişinin geçtiği fark edildi ve ra-
porlarda belirtildiği gibi siyah mont-
lar vardı üzerlerinde. Yaklaşık 20 da-
kika bu kişiler izlendi. Daha sonra
'dur jandarma' diye 2 defa uyarıda
bulunuldu. Ancak karşı taraftan 2-3
el silah sesi geldi... Bunun üzerine
ateş açıldı. ... 10 dakika boyunca yay-
lım ateşi açtık. Daha sonra canlı he-
defe ateş açın emri verildi." 

Operasyonu yapan jandarma timi

sorumlusu bunları söylüyordu. 

Olayın mağdur tek tanığı, katle-
dilen Gökhan Çetintaş'ın ağabeyi
Habib Çetintaş ise jandarma timinin
kendilerine hiçbir uyarı yapmadığı-
nı, "dur ihtarında bulunmadığını",
üzerlerine dakikalarca kurşun yağ-
dırıldığını söylüyordu. 

Öldürülen halktan, sıradan bir
insan olduğundan operasyonun so-
rumluları hakkında soruşturma açıl-
dı. Ancak dur ihtarlarının olmama-
sı, olduğunda göstermelik olması
gibi, açılan soruşturma da göster-
melikti. Daha önceki sayısız örnek-
te olduğu gibi bu soruşturmadan
hiçbir sonuç çıkmayacak, katleden-
ler aklanacaktır. Çünkü onlara kat-
letme yetkisini veren devlettir. Öl-
dürülen PKK'liler olsaydı göster-
melik de olsa herhangi bir soruştur-
ma da olmayacak, "başarılarını" kut-
layacaklardı! 

"Şüpheli" diye katlet. Halka kur-
şun yağdır. Görevine kaldığın yerden
devam et. Öldüğümüzle kalalım. 

Onların gözünde tüm halk "şüp-
helidir", tüm halk "teröristtir". Çün-
kü onlar halka düşmandırlar.

16 Yaşındaki Gökhan Çetintaş'a 500 Kurşun; 
ONLAR HALKA DÜŞMANDIRLAR 
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şı direnmeyi “provokasyona gelmek” diye nitelemek, daha
baştan kendini eylemsizliğe mahkum etmektir. 

Bu anlayış sadece meydanları, sokakları faşizme ter-
ketmekle de sınırlı kalmayacak, devrimcilere, ilericile-
re "sağduyu" çağrıları yapmaya, mücadele hakkından vaz-
geçmeye zorlayacaktır. Olan da budur. Kürt ulusal ha-
reketine "silah bırakma" çağrıları bunun için yapılıyor.
"Her türlü şiddete karşıyız" söylemleri bunun için gün-
deme getiriliyor. 

Tüm bu saldırılar ve kafa karışıklığı arasında boğu-
lan Kürt halkının talepleridir. Boğulan Türkiye halkla-
rının demokrasi ve bağımsızlık istemidir. Halklarımızın
haklar ve özgürlükler mücadelesidir. 

Bu mücadeleleri nasıl geliştiririz sorusunu tartışmak
yerine, tartışılan; “barış, sağduyu, hoşgörü, provakas-
yona gelmemek” ve benzeridir. 

Tartışma yanlış zeminde yapıldığı için, politika ve mü-
cadele de oligarşinin çizdiği sınırlara hapsedilmektedir.
Bu tarz, bu anlayış halklarımızı kurtuluşa götüremez. Bu
anlayış hak ve özgürlükler için mücadele edemez. 

Halka gitmeli, 
halkı örgütlemeliyiz

Oligarşinin halka verebileceği hiçbir şey yoktur. Oli-
garşinin ahlakı, adaleti, vicdanı yoktur. Oligarşinin de-
ğeri yoktur. Onun tek değeri sömürüsünün devamıdır.
Emperyalizm uşaklığıdır, vatanı satmak, halkına ihanet
etmektir onun değeri. 

Güçlü olan, meşru olan, haklı olan devrimcilerdir.
Devrim davasıdır. Haklar ve özgürlükler mücadelesidir.
Bu mücadeleyi büyütmek halka gitmektir. Halkı örgüt-
lemektir. 

Bu mücadeleyi büyütmek, "meydanlar bizim",
"meydanları faşistlere terketmeyeceğiz" demektir. 

Bu mücadeleyi büyütmek, halkın örgütlü gücüyle bir-
leşmiş şiddetini geliştirmektir. 

Oligarşi halkı kendi ideolojik etkisi altına almaya ça-
lışıyor. Oligarşi demokratik mücadeleyi, direnme hak-
kını yok etmek istiyor. Oligarşi mücadeleyi, devrimi, kit-
le çalışmasını bitirmek istiyor. 

Biz daha fazla örgütlenme, daha yaygın kitle çalış-
ması, mevzilerimizi korumak ve yeni mevziler kazan-
mak için direniş demeliyiz. 

Önderimiz Dursun Karataş'ın şu çağrısı, gerekliliği
ortaya koyuyor: 

“Örgütlenmek, daha çok örgütlenmek ve halk kitle-
lerinin doğrudan söz ve karar sahibi oldukları halk ör-
gütlenmelerini yaratmak ve halkı savaştırmak, savaşı
halklaştırmak bugünkü vazgeçilmez yakıcı sorunumuz-
dur.” 

Faşist yaygarayı, demagojiyi bozacak olan tek ger-
çek bunlardır. Bağımsız, demokratik bir ülkeyi gerçek-
leştirecek olan yol buradan geçmektedir. 

Devlet zam yapar, zulmeder, hakkımızı yer, işkence ya-
par, katleder, aç-işsiz bırakır, hastane kapısında ölmemizi iz-
ler, kıdem tazminatımızı gasp eder, sendikalıysak işten atar,
sınav cevaplarını kendi adamlarına verir ve daha bir dolu halk
düşmanlığı yapar... Biz bunların hesabını sormak istediğimizde
de, “insanlar sokağa döküldü” derler.

Eylemin içini boşaltmak için “sokağa döküldüler” diye-
rek aşağılarlar. Halk su mudur ki sokağa dökülüyor. Ya da çöp
müdür? 

Halk BAŞ KALDIRMIŞTIR, MEYDANLARA ÇIK-
MIŞTIR! Bunun doğrusu budur. Halk, hesap sormak için, hak-
kını aramak için meydanlara çıkmıştır. O meydanlarda kanlarını
dökmüştür... Canlarını şehit vermiştir. Taksim alanını 1 Mayıs
Alanı yapan, 1 Mayıs ’77 şehitleridir. Basit bir “sokağa dö-
külme” değildir bunlar. Yüz binlerin hesap sorma eylemidir. 

Ama burjuvazi aşağılamak için, örgütsüzlüğü vurgulamak
için, kendiliğinden bir hareketmiş görüntüsü vermek için bi-
linçli olarak çarpıtma yapar. 

“Sokağa dökülmek” kendiliğinden bir harekettir. Burju-
vazinin medyasında, örgütlü eylemlerden söz edilirken kul-
lanılan dil, aslında örgütsüzlüğü beslemeye yöneliktir. Halk
yerine sokaktaki insan; eylem yerine sokağa dökülme...

Kendiliğindenci, gelişi-güzel, aniden, örgütsüz gelişen bir
biraraya gelme halidir “sokağa dökülmek” olarak ifade edi-
len durum. Bu kelimelere eşlik eden görüntüler de genelde
dağınık insanların görüntüsüdür. Görüntüler de aynı sebep-
le, dikkatle seçilir. Kitlesel görüntüler kullanılmaz. Televiz-
yonları başında izleyenler, en kitlesel eylemi dahi bu keli-
melerin eşliğinde izlediğinde, önemsemeyecektir. Tek tük in-
sanlar sokağa çıkıp bağırıp çağırıp gitmişler diye düşüne-
ceklerdir.

Halkın meydanlara çıkıp hesap sorduğunu söyleseler; kime,
niçin yapıldığını da söylemek zorunda kalacaklardır. İzleyenler,
sokağa çıkanların üç-beş kişi olmadığını, halk olduğunu ve
bir araya geldiklerinde nasıl güçlü olabildiklerini göreceklerdir.
Ne kadar kalabalık olduklarını, aslında kendileriyle aynı so-
runları yaşayan ne kadar insan olduğunu göreceklerdir.
Karşı çıkan, boyun eğmeyenlerin olduğunu görecekler, bun-
dan güç bulacaklar, oligarşi ve işbirlikçi iktidar teşhir olacaktır. 

Halkın devlete baş kaldırmasından korktukları için keli-
meleri ve anlamlarını değiştirmeye çalışıyorlar. Korkuyorlar!
Devletin yenilmezliği düşüncesi sarsılırsa diye, büyüğü kü-
çük, genişi dar, çoğunluğu azınlık, meydana çıkmayı soka-
ğa dökülme yapıyorlar...

İşte kelimeler bu yüzden çok önemli. Bizi yanlış kelimelerle
uyutmaya çalışmalarına izin vermemeliyiz. Burjuvazinin kul-
landığı kelimelere karşı dikkatli ve seçici olmalıyız. Kendi
dilimizi de bunlardan arındırmalıyız. 

MEYDANLARA ÇIKMAYI, HESAP SORMAYI “sokağa
döküldüler” diye aşağılamalarına izin vermemeliyiz. Söyle-
yenleri, yazanları uyarmalıyız. 

Savaşan
Kelimeler 

“SOKAĞA DÖKÜLMEK”
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Geçtiğimiz günlerde, emperya-
listlerin ve işbirlikçilerinin Kaddafi yö-
netimini devirmek üzere kurdukları
“Libya Temas Grubu” adı altında
düzenlenen toplantılar için Türki-
ye’ye gelen ABD Dışişleri Başkanı
Hillary Clinton, düzen partileri ve te-
kellerin sözcülerinin yanısıra, Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) yetkilileriyle
de görüştü.

Clinton’un görüştüklerinin liste-
sinde şunlar vardı: Cumhurbaşkanı,
Başbakan, Dışişleri Bakanı, CHP
Genel Başkanı, MHP’den Meclis
Başkanvekili, TÜSİAD, MÜSİAD,
TOBB, Fener Patriği, Futbol Fe-
derasyonu ve BDP.  

Bu listenin içinde BDP olmama-
lıydı. Görüşmeye BDP adına katılan
Grup Başkanı Selahattin Demirtaş,
görüşme hakkında şu bilgiyi verdi: 

“Türkiye'deki temel sorunların
çözümüne ilişkin olarak parti politi-
kalarımızı paylaştık. Türkiye'deki ...
en basitinden en ciddisine kadar tüm
sorunların, iç dinamiklerin etkisiyle
birlikte çözüm arayışıyla birlikte çö-
zülmesinin mümkün olduğunu kendi-
siyle paylaştık. Türkiye, kendi so-
runlarını uzlaşı ve diyalog içerisinde
çözebilecek potansiyele sahiptir. Bunu
değerlendirebilmek elbetteki iktida-
rıyla muhalefetiyle bizlerin elindedir. 

(...) Arzuladığımız demokrasiye
henüz ulaşmamış olabiliriz, ama bu-
nun inancını, gücünü ve kararlılığı-
nı tartışıyoruz. (...) Her gün sorun ve
sıkıntı yaşayan bir ülke olsak da biz
kendi sorunlarımızı çözebilecek güç-
lü bir demokratik muhalefete, güçlü
bir demokratik potansiyele sahibiz.
Görüşlerimizi bu şekilde ifade ettik.” 

Clinton da bu görüşmeye ilişkin
kendi cephesinden basına açıklama-
lar yaptı. Radikal gazetesinden Deniz
Zeyrek'in haberine göre Clinton, ken-
disine ‘Hatip Dicle, tutuklu vekiller,
kültürel haklar’ gibi talepleri hakkında
bilgi veren ve devletin müzakere ze-
mini yaratmadığından yakınan BDP
Grup Başkanı Selahattin Demirtaş’a
“Müzakereleri ilerletmek için şiddeti

reddetmek gerekir. Ölümcül saldırı-
larda ölen gencecik insanlar için ‘üz-
günüm’ demek yeterli değil. Müza-
kereler sürsün istiyorsanız önce şiddeti
kınayın” mesajını verdi.

Clinton, Kuzey İrlanda’nın ba-
ğımsızlığı için savaşan İrlanda Kur-
tuluş Örgütü (IRA) ile siyasi kana-
dı Sinn Fein’in yaptıklarını anlatıp,
“IRA örneğine bakın. Sinn Fein ...
önce IRA’yı reddettiğini açıkladı.
Bu Sinn Fein’e moral avantaj ka-
zandırdı” dedi. Demirtaş’ın yanıtı da
“Bizim amacımız da bu” oldu. 

Demirtaş, bu görüşmeyle ABD’ den
çözüm beklentisini ortaya koyarken
emperyalist Clinton ise BDP’lilere
akıl vererek açıkça Kürt ulusal hare-
ketinin varlık koşulu olan silahı bı-
rakın diyordu. Clinton, esas olarak
Kürt halkının mücadelesinin meşrui-
yetini tartışmaktadır. Sanki dünya
halklarını katledenler kendileri değil-
miş gibi, Libya halkı üzerine bomba-
lar yağdıran, Afganistan’da, Irak’ta kat-
liamlar gerçekleştiren kendileri de-
ğilmiş gibi “ölen gencecik insanlar için
‘üzgünüm’ demek yeterli değil” diye
BDP’ye akıl vermektedir. Clinton,
kendi şiddetlerini meşru görüp halk-
ların şiddetini tartışmaktadır.

Binlerce şehit vermiş, ulusal bir
mücadele veren BDP’nin emperya-
lizmin temsilcisi Clinton’a bunları
söyleme fırsatı vermemesi gerekirdi.
Doğrusu, bu görüşmenin hiç ger-
çekleşmemesidir. 

BDP’nin Clinton’la görüşmesi-
nin anlamı açıktır: ABD’den çözüm
beklentisi. Ezilen halkların baş düş-
manı ABD’den çözüm beklemek bü-
yük yanılgıdır. Dost düşman ayrımı-
nın belirsizleştirilmesidir. 

Kürdistan Kürt Halkınındır 
Çözüm, Kürt Halkının
Kendi Kaderini 
Tayin Hakkı’ndadır

BDP bu noktaya nasıl gelmiştir?
ABD’den, AB’den veya başka em-
peryalist güçlerden, kurumlardan çö-

züm beklentisi neyin sonucudur?
Milliyetçi politikaların, düzen içi po-
litikaların, Kürt halkının kendi kade-
rini tayin hakkından uzaklaşmanın, or-
tak mücadele ve devrim anlayışındaki
çarpıklığın sonucudur. Çözümsüz-
lük ve tıkanıklık, BDP’yi kah Clin-
tonlar’dan, kah Sabancılar’dan,
ABD’den, AB’den, TÜSİAD’dan çö-
züm bekler hale getirmiştir. Bu da baş-
ka bir açmazdır. 

Kürt halkı kayıtsız şartsız kendi
geleceğini belirleme hakkına sahiptir.
Bu hakkı yok saymak, Kürt soru-
nunda çözümsüzlüktür. 

Bugün oligarşinin yaptığı budur;
Kürt sorununu yok saymaktır. Nite-
kim Başbakan Erdoğan’ın ağzından
bu görüş bir çok kez tekrarlanmış; en
son Erdoğan “Kürt sorunu yoktur,
PKK sorunu vardır” diyerek, Kürt so-
rununu “terör” sorunu olarak ele al-
dığını ele vermiştir. 

Oligarşinin bu politikası emper-
yalizmin politikasından bağımsız de-
ğildir. Emperyalistler de Kürt soru-
nunu yok saymışlardır. Yaşananlar bir
kez daha gösteriyor ki, Kürt halkının
kurtuluşu emperyalizme ve oligarşi-
ye karşı savaşmaktadır. Kürdistan’ın
Kürt halkının olduğu tarihsel bir ger-
çekse, kurtuluşunun da savaşmaktan
geçtiği bir başka gerçekliktir. 

Emperyalistlerin ve işbirlikçileri-
nin Kürt halkının geleceğine müda-
halesi meşru değildir. 

Kürt halkının ulusal bağımsızlığı,
emperyalist müdahalelere havale edi-
lemez; emperyalizmin ve işbirlikçi-
lerinin icazetine terkedilemez. Çün-
kü bu, hiç kimsenin bahşetmediği ta-
rihsel bir haktır. Özgürlükleri dıştan
beklemek, emperyalizmin dayattığı
dünya düzenine hapsolmaktır. Em-
peryalist müdahalelere onay verilerek,
oligarşinin icazeti kabul edilerek
oluşturulan statüler, eninde sonunda
bozulmaya mahkumdurlar. Bu statü-
ler, Kürt halkının ulusal taleplerinin
çözümünü, Kürt halkının kurtuluşu-
nu sağlayamaz. Bu nedenle bu tür
“çözümler” çökmeye mahkumdur. 

Çözüm halklarımızın ortak mü-
cadelesinde ve anti-emperyalist, anti-
oligarşik devrimdedir. 

SORUNLARIN TEMEL KAYNAĞI, EMPERYALİZM VE İŞBİRLİKÇİLERİDİR 

ABD'YE  KÜRT SORUNU KONUSUNDA 
‘AKIL VERME ’ FIRSATI VERİLMEMELİDİR



Yazı dizimizin 6. bölümünde,
devrimci hareketin bu alanda yarattığı
ilk halk örgütlenmelerinden başlaya-
rak bu doğrultuda oluşturulmuş çeşitli
komite örneklerini ele aldık. Devrimci
hareket halk örgütlenmelerine hangi
bakış açısıyla baktı? Halk Komitele-
ri nasıl kuruldu? Halk Meclisleri na-
sıl ortaya çıktı? sorularının cevabını
vermeye çalıştık.

Bu anlayışın somutlanması olan
İstanbul Nurtepe Çayan Mahallesi ve
Küçükarmutlu’daki komite örnek-
lerine yer verdik. 

Bu sayımızda ise Halk Meclisle-
rini ele alacağız.

***

Halk Meclisi Nedir?
Halk Meclisi, halkın kendi söz ve

karar hakkını kullanacağı, iradesi-
ni açığa çıkaracak, halkın kendi ken-
dini yönetmeyi öğreneceği,
halkın kendi sesini duyura-
cağı, güçlerini birleştirece-
ği, gücüne güç katacağı bir
“taban örgütlenmesi”dir.
Halkın, bugünü ve yarını
için örgütlenmesidir.

Halkın kendi öz örgüt-
lenmesidir diyoruz, çünkü
bu meclislerde işçisi, emekçisi, işsi-
zi, esnafı, memuru, kadını-erkeği,
yaşlısı-genci ile Alevisi-Sünnisi, Kür-
dü, Türkü, Arabı, Lazı, Çerkezi, Boş-
nakı ile sadece halk vardır. Halkın so-
runları vardır.

Bu meclislerde, soyguncusu, zul-
medeni, sömüreni, halk düşmanı hiç
kimse yer alamaz. Meclisler, torpil-
le, rüşvetle oluşturulmaz. Herkes
eşittir ve halktan herkes meclislerde
görev alabilir.

Halk Meclisleri'nin görevleri ve iş-
levlerini şöyle sıralayabiliriz:

“a- Mahallelerde yaşanan so-
runların en azından bir kısmını da-

yanışma ve mücadele içinde çözme-
mizi mümkün hale getirecektir.

b- Tüm ulusal, dinsel, mesleki ay-
rımlarına rağmen, ortak sorunlar,
ortak çıkarlar temelinde Kürt, Türk
ya da Alevi, Sünni ya da işçi, memur,
öğrenci, esnaf halkın her kesiminin
birliğini sağlayacaktır.

c- O Meclis bölgesinde sömürüye,
zulme karşı olan tüm örgüt, kurum
ve kuruluşların birliğini mücadele
içinde sağlayacaktır.

d- Mahallelerde halka yönelebi-
lecek saldırılara karşı halkın dire-
nişini güçlendirecek; can güvenliğini
sağlamaya, devlet terörünün kitleleri
sindirmesinin önüne geçmeye, dev-
let terörünün vereceği zararı en aza
indirmeye çalışacak bir yapı ola-
caktır.

e- Sorunlarını çözmek, talepleri-

ni kazanmak için mücadele eden
herkese sorunların asıl kaynağını,
daha adil, eşit, özgür bir yaşamı ka-
zanmanın asıl yolunu gösterecektir.

f- Halkın farklı meslek, din, mez-
hep, uluslara ait, farklı ekonomik,
kültürel koşulları olan çok çeşitli ke-
simleri arasında dayanışmayı sağ-
lamak için somut bir zemin olacak-
tır.

g- Halkın yaratıcılığını ve ola-
naklarını mücadeleye kazandıra-
caktır.

h- Halkın kendi gücünün farkı-
na varmasını kendine güven ka-
zanmasını sağlayacaktır.

ı- Halkın bugününe, yarınına
ve geleceğine ilişkin, neyi nasıl ya-
pacağına ilişkin söz ve karar hakkı-
nı kullanmasını sağlayacaktır. (...)”
(50 Soruda Halk Meclisleri, Haziran
Yayıncılık, 1. Basım, 1996)

Niye Halk Meclisi diyoruz!
Bölge ve alanlarda mücadele için-

de bugüne kadar çok çeşitli örgüt-
lenmeler yaratıldı. Yoksul mahalle-
lerin sorunları için kurulmuş mahal-
le derneklerinden, o mahallelerde
oturan halkın geldiği bölgeyle bağı-
nı koparmamak için kurulan yöre
derneklerine, kültürel alanda faaliyet
yürüten kültür merkezlerine kadar çe-
şitli kitle örgütlenmeleridir bunlar.

Bu örgütlenme biçimleri, müca-
delenin belli koşullardaki ve boyut-
lardaki ihtiyaçlarına cevap veren ör-

gütlenmelerdir. Ancak iktidar
perspektifi ve iddiasındaki ge-
lişmeye paralel olarak bunların
dışında, bunları aşan çeşitli ör-
gütlenmelere de ihtiyaç vardır. 

İhtiyaçlardan biri, başta ta-
nımını yaptığımız gibi, o alan-
daki kitlelerin söz ve karar hak-
kını kullanabilmesini, kendi ken-
dini yönetmeyi öğrenmesini sağ-

layacak nitelikteki taban örgütlen-
meleridir. Bu taban örgütlenmeleri kit-
leleri en geniş biçimde devrime yö-
neltebilecek, onlara iktidar hedefi
kazandırabilecek örgütlenmelerdir.  

Çeşitli alanlarda kurulması ön-
görülen, işçi meclisleri, gençlik
meclisleri, memur meclisleri, aydın
meclisleri ve Halk Meclisleri, işte
böyle bir ihtiyacın sonucu olarak or-
taya çıkmıştır. 

Bunların içinde, gecekondulu, işçi,
memur, esnaf, gençlik; Alevi, Sünni ve
her ulustan, milliyetten halkın her
kesimini birleştirmesi yanıyla, ma-
hallelerdeki Halk Meclisleri daha be-
lirleyici bir yere sahiptir. Halk Mec-

7

“Örgütlenmek, daha çok
örgütlenmek ve halk kitlelerinin
doğrudan söz ve karar sahibi
oldukları halk örgütlerini
yaratmak ve halkı savaştırmak,

savaşı halklaştırmak bugünkü
vazgeçilmez sorunumuzdur.” (Dayı)

Yedinci Bölüm: Halkın
öz örgütleri, Halk
Meclisleri kuruldu
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lisi’nin ismindeki Halk sözcüğü, bu
yanıyla tüm halkı kapsamaktadır.
Halk Meclisleri yoksul, emekçi hal-
kın oturduğu mahallelerde, kitleleri
örgütlemenin aracıdırlar.

Halk Meclisinin sıralanan gö-
revlerinden ve bu yazının sonunda
aktardığımız Halk Meclisi Ana Tü-
züğü’nden de görüleceği gibi Mec-
lisler, bürokratik örgütlenmeler de-
ğildir. Halkın iradesinin birebir yan-
sıdığı, halkın kendi sorunlarını tar-
tıştığı, çözümler bulduğu, kararlar al-
dığı ve kendi kararlarını kendisinin
uyguladığı örgütlenmelerdir.

Halkın çeşitli kesimlerinin kendi
sorunlarını kıyasıya tartıştığı yerler ol-
duğu için “Meclis” sözcüğünü de bu-
radan almıştır Halk Meclisleri.

Halk Meclisleri, gizli kurumlar
değil, açık, meşru ve demokratik ör-
gütlenmelerdir. 

Meclisler, yeri gelmiş adalet için,
yeri gelmiş yozlaştırmaya, fuhuşa,
uyuşturucuya karşı, yeri gelmiş in-
sanca yaşam koşulları için mücadele
etmiştir. Halkı ilgilendiren hemen
her konuda Meclisler mücadele eder-
ler. Onların mücadeledeki sınırını
halkın haklı talepleri belirlemektedir.

Gazi Halk Meclisi Açıldı
Halk Meclisi ve Demokratik Mu-

halefet Meclisleri 1996’da sol’a öne-
ri olarak götürülerek, tartışmaya açıl-
dı. Sol, her ikisine dair de, ikisini bir-
birine karıştıran ve soyut, pratikten ko-
puk tartışmalar sürdürdü. İşin özü, her
ikisinden de kaçıyordu sol. Onun ge-
tireceği yükümlülüklerden kaçıyordu.
Uzun süren tartışmalardan somut so-
nuç çıkmaması üzerine Halk Meclis-
leri konusunda ilk adımlar sol olma-
dan atıldı.

5 Ekim 1996’da, 3 aylık bir ça-
lışmadan sonra Gazi ve Zübeyde Ha-
nım Mahalleleri Halk Meclisi, ör-
gütlediği bir toplu sünnet şöleninde
kuruluşunu açıkladı.

Halk Meclisi adına yapılan açık-
lamada şunlar belirtildi: 

“Sorunlarımızı nasıl çözeceğiz?
On yıllardır bu sorunlarla boğuşu-
yoruz. Binlerce kez girişimlerde bu-
lunduk... muhtarlarımız çalmadık

kapı bırakmadı. Hiçbir sorunumuz
çözülmedi artarak devam ediyor.
Bir de buna polis baskısı eklenince
tedirgin yaşar olduk. Bütün bunlar
bizler için eğitici ve öğretici oldu. So-
runlarla tek tek başa çıkamıyacağı-
mızı gördük. Dayanışma ve birlik
içinde olmamız gerektiğini kavradık.
Bizi bölüp parçalamaya, birbirimiz-
den uzaklaştırmaya çalışanlara kar-
şı verilecek cevabın da ‘dayanış-
ma’ olduğunu anladık. Halk Mecli-
si oluşturma fikri böyle başladı, tar-
tışarak yaygınlaştı.” (Halk İçin Kur-
tuluş, sayı: 1, 12 Ekim 1996) 

Açıklamada vurgulandığı gibi hal-
kın kendi sorunlarını sahiplenmesinin,
sorunlarını ancak kendi örgütlülük-
leriyle çözebileceği gerçeğinin adıy-
dı Halk Meclisleri.

Nitekim Gazi Halk Meclisi, 70 ço-
cuğun sünnet edildiği sünnet şöleni
dışında, daha kuruluşunun başında, 3
kez sağlık taraması örgütlemiş, uz-
man doktorlar 700 kişiyi muayene et-
miş, 300 milyon TL. tutarında ilaç
halka ücretsiz dağıtılmıştır.

Sık sık kesilen elektrik sorunu için
esnaflar toplantısı yapılmış, bir ko-
misyon oluşturularak TEK'e gidilmiş,
sorunun kaynağı araştırılmıştır. Gazi
için ana trafodan ayrı bir hattın çe-
kilmesi talebinde bulunulmuştur. Bu
konuda bir imza kampanyası başla-
tılarak, binlerce imza toplanmıştır.

Meclis, mahallenin gençlerini kah-
ve köşelerinden nasıl kurtarabileceği-
ni, çocuklara nasıl bir alternatif suna-
bileceğini de gündemine aldı. Sporu se-
yirlik olmaktan çıkaran, bütün halkın
faydalandığı bir anlayışla spor kulübü
oluşturma fikri ortaya çıktı.

Bunlar kısa sürede Gazi Halk
Meclisinin başardığı faaliyetlerin bir
kısmını oluşturmaktadır.

Okmeydanı’ndan 
Sarıgazi’ye Meclisler

Gazi ve Zübeyde Hanım Ma-
halleleri Halk Meclisi’nin çalışma-
larına başlamasından sonra İstanbul
Okmeydanı halkı da Halk Meclisi
oluşturmak için ilk adımı attı. Ok-
meydanı Halk Meclisi Girişimi ola-
rak çalışmalar sürdürülürken, ma-
halle halkının ilk örgütlü çalışması,
semtte sayıları otuzu aşan barlara,
pavyonlara ve birahanelere karşı
mücadele ile başladı.

Akşam saatlerinde halkın, ailele-
rin, kadın ve çocukların dışarıya çı-
kamayacak hale getirildiği Okmey-
danı'nda halk örgütlü mücadelesi ve
kararlılığıyla bu pislikleri temizleye-
cekti. Okmeydanı’nın çürütülmesine
izin vermeyecekti.

Kapı kapı, ev ev dolaşılarak halk
mücadeleye çağrıldı. İmza kampan-
yasından, açıklamalara, pislik yuva-
larına karşı gerçekleştirilen fiili ey-
lemlere kadar kararlı bir mücadele
sürdürüldü. Sonuçta pislik yuvaları
kapatıldı. Bu halkın örgütlü gücünün
başarısıydı. 

İstanbul’un daha birçok yoksul ge-
cekondu mahallelerinde Halk Mecli-
si çalışmaları yürütüldü.

Bunlardan biri de İstanbul Sarı-
gazi’deydi. Sarıgazi Halk Meclisi
Girişimi, ilk olarak gecekondu yı-
kımlarına müdahale etti. 23 Aralık
1996’da Sarıgazi’nin bir beldesi olan
Yenidoğan'ın Paşaköy deresi etra-
fındaki binaların 38'i Refah Partili be-
lediye tarafından yıkılırken, yaklaşık
üçyüz evin yıkılacağı söylendi. 

Mahalle halkı Sarıgazi Halk
Meclisi Girişimi'nin öncülüğünde
bir komite oluşturarak, yıkımlara
karşı direnme kararı aldı. Barikatlar-
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la, gösterilerle yıkım saldırısı püs-
kürtülerek, yıkım engellendi. 

Susurluk’ta meclisler
Gazi ve Okmeydanı’ndaki Halk

Meclislerinin oluşturulmasını,
Nurtepe, Güzeltepe, Alibeyköy,
Armutlu, Gülsuyu, Sarıgazi,
Çağlayan Halk Meclisi Girişimleri
izledi. 

Bu süreçte, 3 Kasım 1996’da
Balıkesir’in Susurluk kazasında
sivil faşist şef Abdullah Çatlı’nın,
İstanbul Emniyet Müdür Muavini
Hüseyin Kocadağ’ın da içinde
olduğu bir mercedes otomobil, bir
kamyona çarptı. 

Kaza sonrası, faşist şefi, bir polis
şefini, Bucak aşireti lideri ve DYP
milletvekilini bir araya getiren şeyin
ne olduğu tartışılırken, “1000 ope-
rasyon” yapanlara dair kimi bilgiler
de açığa çıktı.

Bu dönemde, kimileri sorumlulu-
ğu “Çiller-Ağar-Bucak” ile sınır-
larken, devrimci hareket “Susurluk
devlettir” diyerek, faşist devleti he-
def gösterip adalet için halkı hareke-
te geçirdi. Susurluk’a karşı kitlesel
muhalafetin örgütleyicisi ise, Halk
Meclisleri’ydi. 1000 operasyonu ya-
panlardan hesap sorulması için kitlesel
eylemler örgütlendi. 

1 Şubat 1997’de başlatılan, “sü-
rekli aydınlık için 1 dakika karanlık”
eylemi, Halk Meclisleri tarafından
yoksul mahallelerde bir hesap sorma
ve adalet isteme eylemine dönüştür-
dü. 

Halk Meclisleri, sadece 1 dakika-
lık ışık söndürme eylemleri ile yetin-
mediler. Eylemi daha nitelikli hale ge-
tirmeye, eylemi yürüyüşlerle, meşaleli
eylemlerle, her biri binlerce kişinin ka-
tıldığı mitinglere dönüşen gösteriler-
le büyütmeye, kitleselleştirmeye ça-
lıştılar. Şubat, Mart ayları boyunca ey-

lemler sürdürülmeye çalışıldı.

Halka devlet gerçeği gösterilme-
ye çalışılırken, halkın kitlesel müca-
delesi geliştirildi. Halkı bu sürece ka-
tan Halk Meclisleri çağrılarla, deği-
şik araçlar kullanarak Susurluk dev-
letine karşı mücadeleyi büyüttü.

- devam edecek -

1-Tanımı; Halkı ilgilendiren her
konuda, görüşme, tartışma, genel
çıkarları gözeten kararlar alıp haya-
ta geçirmek üzere, yöre, milliyet, din,
mezhep ve siyasal görüş farkı gö-
zetmeksizin halkın tüm kesimlerinin
katıldığı ve demokratik bir işlerliğe
sahip olan sivil bir halk kurumudur.

2- İlgi alanı; ekonomik, sosyal,
kültürel ve siyasal sorunları meclisin
en genel anlamda çalışma kapsamı-
nı oluşturur. (...)

3- Meclisin organları; Halk Genel

Kurulu, Halk Meclisi, Sözcü, Sekre-
terya ve Komitelerden oluşur.

a)- HALK GENEL KURULU;
Halkın gönüllülük temelinde katıla-
rak oluşturduğu en üst karar ve de-
netleme organıdır. 

b)- MECLİS GENEL KURULU;
Halk Genel Kurulu tarafından seçi-
len belirli sayıdaki üyelerden oluşan
organdır. Halk Genel Kurulunun
toplanmasını gerektirmeyen konu-

lardaki karar organıdır.

c)- SÖZCÜ; (...)

d)- SEKRETERYA; (...)

e)- KOMİTELER; Meclis tarafın-
dan ele alınan sorunların çözümü çer-
çevesinde, uygun sayı ve kişiden
oluşmuş, fiilen işleri yapmakla gö-
revli organlardır.

4- Seçme ve Seçilme; Demokratik-
lik esas olmak üzere aşağıdaki gibi-
dir.

a)-Vasıf; Mahallede oturan veya
mahallede işyeri bulunan, halka kar-
şı suç işlememiş olan, 18 yaşını bi-
tirmiş herkes seçme ve seçilme hak-
kına sahiptir.

b)- Üyelik; (a) bendindeki vasıfa uy-
gun olan her mahalle sakini HALK
GENEL KURULU'nun doğal üye-
sidir.

c)-Meclis organlarının seçimi; Mec-
lisi HALK GENEL KURULU, mec-
lis organlarını ise MECLİS GENEL

KURULU belirler.
5- Meclis organlarının seçim yön-
temleri;
a) HALK GENEL KURULU; Yılda
bir defa meclis seçimi için, 6 ayda bir
defa ise faaliyetleri denetlemek ama-
cıyla düzenli olarak toplanır. (...)
b)- HALK MECLİSİ; Halk Genel
Kurulunun iradesine göre kapalı
veya açık oyla seçilebilir. En az 25,
en fazla ise oylamaya katılım oranı-
na göre tespit olunacak sayıda kişi-
den oluşur.

6- Toplantı ve karar usulü; (...)
meclis organları salt çoğunluk ile top-
lanır. Kararlar ise toplanan bu ço-
ğunluğun yine salt çoğunluğu ile
alınır. Bu kararlar genel işleyişe iliş-
kin kararlar olup, yeniden seçim, vs.
veya mahallenin genelini ilgilendiren
sorunlarda bu oran uygulanmaz.

7- Üyeliğin düşürülmesi ve ayrıl-
ma; (...)
8- İş bu Halk Meclisi Ana Tüzüğü,

hükümleri ve yaptırımlarını seçen,
seçilen ve gönüllü olarak faaliyet-
lere katılan her üye veya kişi kabul
etmiş sayılır. (...)

Halk Meclisi 
Ana Tüzüğü
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Sözlüklerde militan: “Bir düşüncenin bir görüşün ba-
şarı kazanması için savaşan, mücadeleci” olarak geç-
mektedir. Bizim militan sözünü ilk duyduğumuzda ak-
lımıza gelen, mücadelenin askeri alanında korkusuzca sa-
vaşan, cesaretli, söyleneni tereddüt etmeden yapandır.

Evet bunlar da militanın özelliklerindendir. Mücade-
lenin askeri alanında da militanlık sadece bu özelliklere
sahip olmakla bitmiyor. Aslında militanlık bir ruh hali,
yaşam ve düşünce biçimidir. O nedenle sadece askeri an-
lamda bir militanlık aklımıza gelmemeli.

Militanca yaşamak... Militanca düşünmek

Militanca çalışmak... Militanca savaşmak...

Yani militanlık yaşamımızın bütünüdür.

Bir devrimci düşünün; bir iş yapacak ama en küçük
bir sorunu bile çözmekten aciz kalıyor. Koşullara teslim
oluyor. Kurallı ve ilkeli davranmıyor. Her şeye yapılabilir,
edilebilir gibi değil de olmazcı yaklaşıyor. Kendi zaaf-
ları ve eksikleriyle barışık yaşıyor, ne kendisiyle ne de
başkalarıyla çatışmaya cesaret edebiliyor. Bir şey oku-
muyor, yeni bir şey öğrenmiyor, öğretmiyor. Eleştiri- öze-
leştiri zaten onun kitabında hiç yok. Böyle bir devrimci,
istenilen sonucu alabilir mi? Elbette alamaz, ayrıca bı-
rakalım istenilen sonucu almasını, elde olanı da tüketir,
bitirir. 

Bir devrimci böyle olamaz. Bunun sonucu yozlaşmadır,
çürümedir, gideceği yer düzendir. 

Bu yüzden devrimci MİLİTAN OLACAK.

Peki bir devrimci nasıl militan olacak?

Kurallara ve ilkelere kesinlikle uyacak.  Kurallar işin
güvenliği için gereklidir, ilkeler ise bizim vazgeçilmez-
lerimiz, olmazsa olmazlarımızdır. Böyle değerlendirecek,
ilkeler hayatidir. 

Düzenle, hangi biçimde karşısına çıkarsa çıksın uz-
laşmayacak. Her sorunun üzerine gidecek, bize, devrimci
değerlere aykırı gelen hiçbir şeyi kabul etmeyecek.

Eleştiri ve özeleştirinin gerçeği ortaya çıkartmak ve
akılcı çözümler bulmak olduğunu unutmayacak. Bunlar
için ideolojik düzeyini yükseltmek, doğru-siyasi çizgiyi
benimsemek ve çalışmadaki eksiklerin üstesinden gele-
bilmek için ideolojik eğitimini süreklileştirecek.

Sonuç alana kadar defalarca düşünecek, kesinlikle vaz-
geçmeyecek; kendini ve düşmanı tanıyacak.

Cepheli, militanlığın kişisel bir cüretten öte mesele-
lere bilimsel bakabilmek olduğunu kafasından çıkart-
mayacak. Çünkü kişisel cüret ve cesaret dönemseldir. Bi-
limsel bakmak ise militanlığı bir çizgi haline getirmek-
tir. Bilimsel bakış; diyalektik materyalizm'dir. En geçerli,
en doğru, en militan düşünme şeklidir. Devrimcileri mi-
litanlaştıran bu bakış açısıdır. Militanlık bu ideolojinin ken-
disindedir. Diyalektik ve tarihsel materyalizm tarihin en
militan sonucu DEVRİMİ yaratmıştır çünkü.

Militanca düşünen için; nerede ne olduğu ve hangi işi
yaptığı değil; onları nasıl yaptığıdır belirleyici olan.

Militanlık iş, insan, faaliyet örgütlemektir. Alanına va-
kıf olmaktır, nerede ne oluyor, kim ne yapıyor, ne düşü-
nüyor, ne durumdadır bilmektir.

Hangi işi nasıl örgütleyeceğini düşünen, bilen, bil-
miyorsa sorup öğrenen, sonuç alandır. Sorunları çözen,
sorun karşısında çaresiz kalmayan, sorunlardan korkmadan
her engeli aşan, sorunları çözüp işi yapılabilir hale geti-
ren, sorun çözerken eğitendir. 

Her koşulda, her durumda insanları eğiten, gerekçe-
leri olmayandır. Düşman karşısında hiçbir koşulda taviz
vermeyendir.

Cepheli militanca düşünür ve çalışır. Ancak böyle bir
düşünce ve çalışma tarzı devrimi gerçekleştirecektir. Cep-
heli'nin militanlıktan anladığı budur.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

CEPHELİ MİLİTANCA DÜŞÜNENDİR

Yargıtay, kaza kurbanı bir çocuğa
'zaten okuyamazdı ' gerekçesiyle asgari
ücretten tazminat verilmesini istedi. 

Kırıkkale'de trafik kazasında kat-
ledilen 9 yaşındaki bir çocuk için açı-
lan davada, mahkeme öğretmenleri-
nin ve yakınlarının "çalışkan bir öğ-
renciydi, üniversite okuyabilirdi”
şeklindeki tanıklığı üzerine asgari üc-
retin iki katı maaş alacağını varsa-
yarak 212 bin TL tazminat öden-
mesine karar verdi. Ancak Yargıtay,
mahkemenin verdiği bu kararı boz-
du. Verilecek tazminatın çocuğun ya-
şadığı mahalle ve ailesinin yoksul

durumunu gözönünde bulundurarak
"OKUYAMAZDI" diyerek kararı
bozup tazminatın asgari ücretten
hesaplanmasını istedi. Şöyle diy-
ordu Yargıtay: "Fatih'in başarılı bir
öğrenci olduğu anlaşılmakta. Ne var
ki... davacının yaşı, sosyal ve eko-
nomik durumu dikkate alındığında,
mutlak yüksek öğrenim göreceğinin
kabulü için yeterli sayılmamalıdır.
Fatih kaza geçirmeseydi, yaşadığı
ekonomik ve sosyal çevreye göre 18
yaşından itibaren asgari ücretle
çalışmaya başlayacaktı.”

Bu nasıl bir Adalet anlayışı? Böy-

le adalet olur mu? Kapitalizmin ada-
leti böyle olur. Onlar için yoksul
halkın ne yaşarken, ne de ölürken bir
değeri yok. Paran çoksa istediğin
kadar öldürebilirsin. Ki, öldürüyorlar.
Öldürüyorlar; “iş kazası” diyorlar. Öl-
dürüyorlar; “trafik kazası” diyorlar.
Öldürüyorlar; “doğal felaket” di-
yorlar. Allahtan, diyorlar ve hiç ce-
zası yok. Patronlar için halktan in-
sanları öldürmek, “önlem” almaktan
daha ucuz. Onun için öldürülen işçi-
lerin hesabı yok. Halktan insanları öl-
dürmenin karşılığı asgari ücretin de
altında. O halde öldür öldürebildiğin
kadar!

Bu adalet halkın değil, kapitalizmin adaleti!
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Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
meşru olmayan düzeninde, meşru-
luğumuzu, haklılığımızı göstermek,
gerçekleri teşhir etmek, irademizi
bu düzenin sahiplerine kabul ettirmek
için stratejimiz doğrultusunda çok çe-
şitli eylemler yaparız. Bu eylemler-
den biri de açlık grevidir.

Genelde hapishanelerde çeşitli
saldırıları, hak gasplarını, sürgün
sevkleri protesto etmek, taleplerin ka-
bul edilmesini sağlamak için yapılan
açlık grevi, devrimci tutsakların en
önemli silahlarındandır. Hakları için
direnen, siyasi kimliği için direnen
tutsakların başvurabileceği çok fark-
lı eylem biçimleri yoktur. Bu nedenle
açlık grevi tutsakların iradesini, ka-
rarlılığını ortaya koymak için baş-
vurdukları önemli bir eylemdir. Tut-
saklar açlık grevleriyle taleplerini ka-
zanabilmekte, iradelerini ortaya ko-
yup, belli bir duyarlılık yaratabil-
mektedirler. 

Gözaltına alındığımızda da hu-
kuksuzluğu, haksızlığı, gerekçesiz,
sorgusuz sualsiz gözaltına alınmayı

protesto etmek için açlık grevi ya-
parız. Gözaltında açlık grevi yapmak,
“Hukuksuzluğu kabul etmiyorum.”
demektir.

Yasal bir belge ile ifademize baş-
vurulmak üzere savcılığa çağırmak
yerine keyfi olarak korkutmak için,
baskı yapmak için gözlatına alıyor-
lar. Bu hukuki durum değildir. Gece
yarıları evlerimiz, derneklerimiz ba-
sılarak veya sokakta kaçırılarak göz-
altına alınıyoruz. Bu sindirme baskı
ve korkutmayı protesto etmek için aç-
lık grevi yapıyoruz.  Bu açlık grevi,
düşmanın elinde olmamıza rağmen,
kendi irademizi kabul ettirme mü-
cadelesidir. Devrimci bir tavırdır
gözaltındayken açlık grevi yapmak.
Bedenimiz dışında başka bir silahı-
mız yoktur hukuksuzluğu protesto et-
mek için: Bu nedenle açlık grevi ya-
pıyoruz. 

Bunların dışında hukuksuz, key-
fi tutuklamaları protesto etmek, işten
atılmaları protesto etmek, işimizi
geri almak için; parasız eğitim, pa-
rasız sağlık için ve daha başka talepler

için de açlık grevi yapabiliriz. Düzeni
teşhir etmenin bir aracıdır açlık gre-
vi. Diğer bir yanı ise, halkta bir du-
yarlılık yaratmak, halkta örgütlülük
bilincini büyütmek, hukuksuzlukla-
rı, saldırıları, hak gasplarını protes-
to etme bilincini yaratmaktır.

Mahallelerde, okullarda, fabri-
kalarda... yaptığımız açlık grevleri,
haklarımızı geri almak ve hukuk-
suzlukların son bulması için ölümü
göze aldığımızı gösterir. Açlık grevi
hayatın, kavganın herhangi bir ala-
nında bu denli önemli bir silahtır. 

Kardeşinin cenazesini toplu me-
zardan çıkartmak için Hüsnü Yıl-
dız’ın yaptığı açlık grevi eylemini ör-
nek verebiliriz. Yıldız, hukuki olarak
tüm başvuruları yapmasına rağmen
sonuç alamamıştır. O noktada, elin-
de başka çözüm yolu kalmayınca, be-
denini açlığa yatırmıştır. Böylelikle,
devlet üzerinde baskı ve halkta du-
yarlılık oluşturarak cenazesini al-
mak istemektedir. 

Açlık grevleri, esas olarak dev-
rimci tutsaklar tarafından bir silaha
dönüştürülmüş ve bugün halk tara-
fından da en geniş biçimde kullanı-
lan etkili bir silahtır. 

NEDEN AÇLIK GREVİ YAPARIZ?

Grup Yorum, Niğde-Ulukışla'yla
başlayıp Dersim ve Antakya-Sa-
mandağ'la devam ettirdiği konser-
lerin sonuncusunu 17 Temmuz Pa-
zar günü Tokat’ta verdi. Grup Yo-
rum, Tokat'ın Almus İlçesi'nin Fi-
litze Köyü Yayla Şenlikleri'nde Al-
muslular’la buluştu. Almus'un ilçe
ve köylerinden, Filitze Köyü yay-

lasına gelen yaklaşık 2000 kişi
Grup Yorum'u coşkuyla dinle-
di. 

“Katil ABD Ortadoğu’dan
Defol” pankartının yer aldığı
konserde, Tokat'lılar Grup Yo-
rum’un şarkılarına coşkuyla

eşlik ettiler. Grup Yorum, bir ko-
nuşma yaparak, Aleviliğin özünde
birlik, beraberlik ve dayanışma ol-
duğunu, zalime karşı olma düşünce-
sinin yattığını, bu nedenle, halkların
tepesine bomba yağdıran Amerika,
İngiltere gibi işgalci emperyalistlere
de karşı olunması gerektiğini anlat-

tı. Ayrıca Sivas'ta ‘93 yılında diri diri
yakılarak katledilen 35 aydın insanın
da bu değerleri taşıdıkları için kat-
ledildiklerini vurguladı. Şenlik bo-
yunca yöresel ürün ve dernek stant-
ları açıldı. Tokat'ın meşhur ellik
oyunları oynandı, halaylar çekildi.
Yöresel sanatçılar sahne aldı. Jan-
darmanın şenlik alanını kuşatmış ol-
masına rağmen, halkın bir kez daha
asıl sorun yaratanan iktidarın poli-
si jandarması olduğunu gösterip,
gözdağı verme çabalarına karşın
şenliği coşkulu bir şekilde tamam-
landı.

2 Bin Kişi Grup Yorum'la Tek Ses Oldu:
Acılarımız ve Sevinçlerimizde Olduğu 
Gibi Mücadelemizde de Bir Olacağız!
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Ülkemizde Gençlik

Israrla devam ediyoruz düzenin
pisliğine vurmaya. Paylaşarak, üre-
terek çoğalıyoruz, güçleniyoruz. Bu
pis düzenin alternatifi, sosyalizmin
kurucuları olma misyonumuzun ver-
diği sorumlulukla yaşıyoruz. Ve bu
sorumlulukla 9 senedir örgütlediği-
miz alternatif yaz kampımızı bu
sene de gerçekleştirdik. 

Alternatif yaz kamplarımız bizim
için önemlidir. Ki bu yüzden 9 yıldır
kesintisiz bir şekilde her türlü baskıya
rağmen gerçekleştirmek için emek
veriyoruz. Belki bazıları “Bir yaz
kampı bu kadar da büyütülmez ki” di-
yebilir. Biz de o zaman, onlarca jan-
darma polis baskınları, onlarca göz-
altı yaşadığımız, tutsak bile verdiği-
miz kamplarımızı hatırlatırız, ülke-
miz faşizm gerçekliğini hatırlatırız.
Direnmenin ne demek olduğunu öğ-
renmelerini tavsiye ederiz. 

Evet yaz kamplarımız, tüm ey-
lemlerimiz gibi bir direniştir de aynı
zamanda; her türlü yozlaştırma sal-
dırılarına, fiziki düşman saldırıları-
na karşı… sürekliliktir… Bizi dev-
rime bu ısrar götürecektir. Gençliği
bu ısrar örgütleyecek. Devrimcileş-
tirecektir. Bu yüzden bu kadar mis-
yon biçiyoruz kamplarımıza. 

Kampımız öyle bir zamana denk
geldi ki; Rock’n Coke bir taraftan,
“Fanta konserleri” bir taraftan... Hep-
si gençliği çağırıyor. Gelin birlikte tü-
ketelim diyor, içkileri, sevgileri, kül-
türü, kendimizi... Gençliğin dina-
mizmini boşaltma merkezleridir bun-
lar. Ucube ilişkiler yaşanılır dakika-
lık, saatlik, günlük… Uyuşturucu
normaldir, çünkü yadırgayan kimseler
yoktur ortada… Yani herkes “çağ-
daş”tır oralarda, “geri kalmışlık” ge-
ride kalmıştır… Yani birkaç gün
önce geldiğimiz yoksul mahalleleri-
mizde kalmıştır. Birkaç gün sonra
geri döneceğimiz gerçekliğinden ne
kadar uzaklaşırsak o kadar iyidir!
Şimdilik “huzurumuzu”  bozmaya

gerek yoktur. Özentinin verdiği ge-
çici haz, yozlaştırılmış rock müziği-
nin verdiği afyonla birleştiğinde kar-
şımıza çarpık, yaşadığı dünyaya ül-
keye duyarsızlaşmış bir gençlik çıkar.
Coca Cola gibi tekellerin sponsor-
luğunda gerçekleştirilen bu festival-
lerin yanında daha tehlikelisi, kendini
demokrat, muhalif olarak tanımlayan
çevrelerin gerçekleştirdiği benzer
organizasyonlardır. Slogan diğerlerine
alternatif olmaktır ama ortada buna
denk düşen bir eylem yoktur, aksine
birebir benzerlik, özenmişlik hemen
fark edilir.

İşte Dev-Genç olarak bunlara
karşı direniyoruz 9 yıldır. Gençliğe
geldiği yeri, yaşadığı yoksulluğu
unutturmayı değil; aksine yoksullu-
ğumuzun çözümünü anlatmaya ça-
lışıyoruz. Kolektif yaşıyor, üretiyo-
ruz. Ahlâkı, güzel olanı paylaşıyoruz.
Anadolu’nun her yerinden geliyoruz;
İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul, Di-
yarbakır, Kars, Kocaeli, Hatay…
Kültürlerimizi paylaşıyoruz. Ve bel-
ki de çoğumuz ilk defa ortakça ya-
şıyoruz; bencillikten, bireycilikten
uzak. Sayımız belki yukarıda bah-
settiğimiz festivaller kadar kalabalık
değil ama nedenlerini biliyoruz.
Daha kalabalık olabilirdik diyoruz,
bunun da nedenlerini kampımızda
birlikte tartışıyoruz ve seneye daha
kalabalık nasıl olabiliriz, bu konuda
çözümler üretiyoruz.

Kampımızda bu sene bir ilki de
yaşıyoruz. İlk defa kampımızı, ikin-
ci kez aynı yerde yapabiliyoruz.
Çünkü ilk kampımızı yaptığımız
2003 yılından beri kamp yapmamı-
zı engelleyemeyen düşman, kamp
yeri sahiplerini korkutmuş, bazıları-
nın işletme ruhsatlarını bile ellerin-
den almıştı. Düşman, insanların ek-
meklerini ellerinden alacak kadar
alçaklaşmıştı. Bu anlamda bu sene
elde ettiğimiz küçük bir kazanımdı
da. Bunda kampımızın disiplini, pay-

laşımımız, yoldaşlık ilişkilerimiz et-
kili oldu. Güzel dostluklar da ka-
zandık her sene olduğu gibi. Kendi-
mizi anlattığımızda halkı kazanabi-
leceğimizi tekrar görmüş olduk. 

Her sene elde ettiğimiz dene-
yimlerle geliştiriyoruz kampımızı. İh-
tiyaçlarımız da belirleyici oluyor ta-
bii ki yeniliklerimiz de. Kampımız-
da bu sene sosyalist yaratıcı yarış-
tırmayı da örgütlemeye çalıştık. Ana-
dolu’nun dört bir yanından gelen ar-
kadaşlarımızdan oluşturduğumuz
karma gruplarla hem eğlenceli, hem
eğitici-öğretici yarışmalar, oyunlar
gerçekleştirdik. Yeni insanı yaratma
mücadelemizde, rekabeti de dev-
rimcileştirme anlayışımızla yarış-
malarımız, etkinliklerimiz dolu dolu
geçti. Solun kamp afişlerinde yazdı-
ğı “büyük”, “iddialı” çeşitli atölye-
ler kurmadık, “ünlü” yazarlarla-ay-
dınlarla söyleşiler düzenlemedik. Ve
200-300 TL arası ücret almadık kim-
seden. Amacımız, coşkulu, gençliğin
gücünü hissettiren, alternatif tatil
anlayışını hayata geçirmekti. Abar-
tılı programlar çıkarmadık bu yüzden.
Ve bu sayede birbirimizle tanışabil-
me, kaynaşabilme fırsatını bulabildik.

Ve savaş devam ediyordu, düş-
man yaz demiyordu. Kampımız de-
vam ederken farklı günlerde İstan-
bul’da 5 arkadaşımızın gözaltına
alındığını ve tutuklandığını öğrendik.
İşte dedik mücadele budur. Ve biz bu-
rada bunun önemli bir parçasını ör-
gütlüyoruz. 

Alternatif kampımızı bu sene de
bitirdik. Ama yine geriye çok şey kal-
dı bizlere. Yeni dostluklar, arkadaş-
lıklar ve en sıcak yoldaş paylaşımları.
Ve istiyoruz ki bu güzelliği daha ge-
niş gençlik kitleleriyle paylaşalım.
Kamp çağrımızda da belirttiğimiz
gibi; işçi-köylü-öğrenci gençliği al-
ternatif kamplarımıza çağırıyoruz.

DÜZENİN YOZ EĞLENCE ANLAYIŞLARINA KARŞI, 
GENÇLİĞİN 9. ALTERNATİF YAZ KAMPINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Gençlik Federasyonu’ndan

34

Yürüyüş

31 Temmuz
2011

Sayı: 279

POLİSİN KONTRGERİLLA YÖNTEMLERİNE



Ülkemizde Gençlik

Yaz tatilinin ortalarındayız. Lise kayıtları başladı. Ve
birkaç ay sonra okullar açılacak. Fakat o zamana kadar
liseliler bulundukları yerlerde, yani mahallelerinde neler
yapıyor? Ve biz liselilere ne kadar ulaşabiliyoruz?

Yoksul halkımızın, farklı tatil bölgelerine gidip tatil ya-
pabilmeleri pek mümkün değil. İnsanlarımız dinlenmek-
sizin çalışıyor ve tatil için mümkün olan zamanda da ai-
lesini, lüks tatil köylerini bırakalım, yanı başında piknik
alanına, belki bir deniz kenarına dahi götürmekte zorlanıyor. 

Belediyeler de gençliğin yaz tatilini verimli bir şekilde
geçirebilmesi için gerekli olanakları sunabileceği halde
sunmuyor. Dostlar alış-verişte görsün anlayışıyla, bir iki
yüzme havuzu açan birkaç belediye dışında, çoğunun böy-
le bir hizmeti bile olmuyor. Bunun böyle olmaması ge-
rektiğini biliyoruz. Gençler için spor okulları, sanat
atölyeleri, çeşitli kurslar açılmalı. Ancak böyle gelişir genç-
lik; spor yaparak, üreterek… Evet neredeyse her semtte
bir kapalı spor salonu vardır ama hep kapalıdır işte. Genç-
liğe açık olması gereken yerler hep kapalıdır ya da para-
lıdır; sadece saatlik kira parası verilirse açılır. 

İşte böyle bir boşluk var karşımızda. Ve yine alternatifi
yaratmak bize düşüyor. Eğer belediyeler götürmüyorsa
biz gideceğiz. Spor yapacağız, kurslar açacağız, birlik-

te üretecek, birlikte eğleneceğiz liseli arkadaşlarımızla.
Çünkü biz de gençliğiz ve bizler de aynı mahallelerin in-
sanlarıyız. Yani sorunumuz ortak. Maddi olanağımız mı
yok, birlikte yaratacağız. Liseli gençlik üretmeyi öğren-
meli, paylaşımı yaşamalı. Bir müzik aleti çalabilmeli, tür-
külerimizi ezberlemeli ve söyleyebilmeli hissederek. Halk
derya deniz... Halkın yeni sanatçıları, aydınları bizim ma-
hallelerimizden, bizim liselilerimizden çıkmalı. Çıkabi-
lir. Mesele “haydi yapalım” diyebilmekte, örgütleye-
bilmektedir.

Gençlik her şeyden olduğu gibi film kültüründen de
koparılmış. Beyinleri “Maskeli Beşler”le, “Recep İve-
dik”lerle doldurulmuş. Oysa izleyebileceğimiz çok eği-
tici ve de eğlenceli filmlerimiz var. Düzen, gençliği bun-
lardan da mahrum bırakmıştır; bunları biz götürmeliyiz.
Ve unutmamalıyız ki, bu yozlaşmadan bir genç tek ba-
şına etkilenmiyor. Asıl yozlaşmanın başladığı yer ailedir
belli boyutlarıyla. Dolayısıyla bu etkinliklere, çalışma-
lara ailelerimizi de katabilmeliyiz. 

Mahalleler bizim, gençlik bizim. Gençliğin örgütsüz
olduğu bir gerçek ama bunun biz gidersek çok çabuk de-
ğişecebilecek bir durum olduğu da bir gerçektir. Soru-
numuzun çözümü gerçekten karmaşık değil. Gençliğe ih-
tiyacı olanı sunabilmek, beraber yaratmak; sporu, sana-
tı, arkadaşlığı. Hepsi bu kadar.

Antalya’da 2011 Temmuz ayının başından itibaren
yürürlüğe sokulan  yüzde 40 ulaşım zammını protesto
etmek için 22 Temmuz Cuma günü bir yürüyüş düzen-
lendi. Halk Cephesi, Halkevi, ÖDP, PSAKD Antalya
Şubesi, Sosyalist Parti, ESP, ve TKP’nin zamlara karşı
oluşturduğu “Ulaşım Hakkı İçin Mücadele Birliği”nin
düzenlediği yürüyüşe 160 kişi katıldı.

Yürüyüş saat 15.00’te Dönerciler Çarşısı önünden baş-
layarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi önüne kadar sürdü.
Yürüyüş esnasında sık sık “Ulaşım Haktır Satılamaz",
"Ulaşım Zamları Geri Alınsın", "Susma Haykır Zamla-
ra Hayır", "Ulaşım Hakkımız Söke Söke Alırız" ve "Be-
lediye Zamları Al, Başına Çal” sloganları atılırken; halk,
eylemi büyük bir coşkuyla karşıladı. Halkın alkışlayarak
ve ıslık çalarak desteklediği eylem, belediye binasının
önünde yapılan basın açıklamasıyla devam etti. 

Ulaşım Hakkı İçin Mücadele Birliği adına basın açık-
lamasını Yurdagül Gümüş okudu. Gümüş yaptığı açıkla-
mada, ulaşım hakkının sermayenin sömürü aracı olmasını
istemediklerini; halk yoksullukla boğuşurken, belediyenin,
sermayenin çıkarına yaptığı bu zammın adaletsiz olduğu-
nu söyledi. Taleplerinin, zammın geri çekilmesi olduğunu
söyleyen Gümüş, “Ücretsiz olması gereken ulaşım hak-

kımız, sermayeye peşkeş çekilemez.” dedi.

Basın açıklaması sonrasında, 5 kişilik heyet, Antalya
genelinde zammın geri alınması için toplanan 10 bin im-
zayı vermek ve konuyla ilgili görüşmek için Belediye’ye
girdi. Belediye Başkanı’nın yurt dışında olmasından
dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Bayram Özen ve Ulaşım Daire Başkanı Na-
zif Altınpınar'la görüşüldü. 

Yaklaşık 20 dakika süren görüşme sonrasında yapılan
açıklamada, “Gelecek hafta Çarşamba gününden itibaren
Belediye’nin siyah plakalı otobüslerinde 5 TL'lik kartların
satılacağını ve bu kartlarla binişin 1,70 TL olacağını söy-
lediler. Yurt dışında olan Antalya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mustafa Akaydın ile de 25 Temmuz Pazartesi günü
görüşeceğiz.” denildi. Yapılan bilgilendirmenin ardından
“konunun takipçisi olacağız” denilerek, eylem sona er-
dirildi.

Antalya’da Ulaşım Hakkının Sermayeye
Peşkeş Çekilmesine İzin Verilmedi 
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Halk çocuk-
larının okula git-

mesi, eğitimini de-
vam ettirmesi, üni-

versiteye girmesi ve me-
zun olabilmesi zorlu bir süreçtir.
Zorlukların büyük çoğunluğu eğitimin
paralı olması üzerine kuruludur. Hal-
kımız, çocuklarını okutmak için gün-
lük harcamalarından kısar. Daha çok
çalışır, ihtiyaçlarını daha az alır.

Çocuklarını, kendi çektiklerini çek-
mesin, bir meslek sahibi olsun diye üni-
versiteye göndermek ister aileler. Bo-
ğazlarından, üst-başlarından kıstıklarıyla
dershaneye gönderdikleri çocuklarını bir
de sınava sokmak zorundadırlar. 

Tüm halk çocuklarının üniversite-
ye gidebilme hakkı vardır, olmak zo-
rundadır. AKP’nin ya da başka bir ik-
tidarın lütfuna bağlı olmaksızın, oku-
ma hakkı temel bir haktır. Yalnız
geçtik halk çocuklarının üniversiteye
gidebilme hakkını, bir de özellikle
AKP iktidarı döneminde katmerle-
şen bir sınav sorunu var. Özellikle bu
sene yaşanan ve “skandal” olarak ni-
telendirilen sınav sistemi AKP’nin
halk düşmanlığının bir sonucuydu.

Daha iyi bir okulda okuyabilmek
(tabii yine parasıyla), üniversiteye gi-
rebilmek, uzmanlık kazanabilmek,
mesleğini yapabilmek... gibi birçok
nedenle sınava girmek zorunda bıra-
kılıyoruz. Sınava girenler birbirinin
kuyusunu kazmak zorunda ki, öne ge-
çip yer kapabilsin. Rekabetçi bir eği-
tim sistemiyle, halkımızın eğitim
hakkı elinden alınırken; bir de bu sı-
navlarda sahtekârlık yapılıyor. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM), sadece son 2 yıl-
da 5 sınavda sahtekârlık yapmıştır. 

Ali Demir’den önceki ÖSYM
Başkanı Ünal Yarımağan döneminde,
Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS)’nda, 500'ün üzerinde öğren-
ci Eğitim Bilimleri Sınavı'nda 120 so-
ruda 120 doğru yaptı. Bunun üzerine
başlatılan soruşturmada soruların ça-
lındığı ortaya çıktı. KPSS’ye giren-
lerin sayısı 3 milyon 789 bin 331’di.
Üniversite bitirmelerine rağmen öğ-

retmen olabilmek için yeniden sına-
va girmek zorunda bırakılan insanların
alın teri, umutları çalındı. 

KPSS’nin ardından, 2010 Açık
Öğretim Sınavı sırasında bir astsu-
bayın üzerinde çıkan kağıtta sınavın
soruları ve cevapları bulundu. So-
rular yine sızdırılmıştı.

Devletin “güvenliğini” sağlamak
için 16 yaşındaki çocukları katleden
devlet, sınav sorularının güvenliğini
nedense sağlayamıyor. Sorular el-
den ele dolaşıyor. Bir yıl emek verip
çalışanların hakkı yeniyor, kul hakkını
savunduklarını söyleyen AKP ikti-
darının ise girecek mezarı kalmadı.

ÖSYM'nin 6 yıllık başkanı Ünal
Yarımağan, 2 sınavın sorularının ça-
lınması üzerine nihayet istifa etmek
zorunda kaldı. Yerine Ali Demir geç-
ti. Demir döneminde ilk olarak 27
Mart 2011’de yapılan Yüksek Öğre-
time Geçiş Sınavı (YGS)'nda yol-
suzluk yaşandı. YGS cevaplarının
şifreli olduğu ortaya çıktı. Ama üze-
ri kapatıldı. Başbakan’dan Cumhur-
başkanı'na kadar tüm yetkililer sı-
navdan sorumlu olan Ali Demir’e sa-
hip çıktı. 

Yalan söylediler, hırsızlık yaptılar,
kul hakkı yediler, yetim hakkı yedi-
ler, sahtekârlık yaptılar, para karşılı-
ğında soruları sattılar... Ve bunların so-
rumlularını görevden almadılar, yar-
gılamadılar.

İnsanların geleceklerini kurmak
için binbir umutla girdikleri sınavların
güvenliğini sağlayamayan devlet sınav
sonuçlarını da yanlış hesapladı. 

Cevapları şifreli olan, sonuçları
yanlış hesaplanan YGS’deki 3. sah-
tekârlık ise, kitapçıkların kaybolma-
sı oldu. Diyarbakır'da 4 öğrencinin ce-
vap anahtarı kayboldu. 

Bu sene YGS’ye 1 milyon 692 bin
345 öğrenci girmişti. Aileleriyle bir-
likte düşünürsek en az 5 milyonluk bir
kesimi etkiledi bu yolsuzluklar.

ÖSYM’nin çürümüşlüğü, YGS'den
sonra Akademik Personel ve Lisans-
üstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sı-
rasında da ortaya çıktı. 24 Nisan

2011’de yapılan sınava İzmir'de gi-
renler, sınav kitapçıklarındaki sorula-
rın eksik ve sayfa sıralarının karışık ol-
duğunu gördüler. 

Sorumsuzluklar bitmedi. Yurtdışı
Yükseköğretim Diplomaları Denkli-
ği İçin Seviye Tespit Sınavı’nda, tıp
doktorluğu 2. aşama kitapçığındaki
100 sorudan 75'inin geçen yılki so-
ruların aynısı olduğu ortaya çıktı.

Son icraatları ise Lisans Yerleş-
tirme Sınavı (LYS) sonuçlarının geç
açıklanması oldu. Beş oturumda ya-
pılan ve sonuncusu 26 Haziran günü
tamamlanan LYS’nin sonuçlarının
gecikmesiyle ilgili olarak ÖSYM
açıklama yapma gereği bile duyma-
dı. “Ne zaman çıkarsa o zaman öğ-
renirsiniz” pervasızlığındaydılar. Sı-
nav sonuçlarını, meslek liselilerin
yerleştirme puanlarına ek puanın ek-
lenmesini unuttukları için geç açık-
ladıkları ortaya çıktı. 

ÖSYM, 2011 yılında 36 adet sınav
hazırlamakla yükümlü. Bu sınavlar-
dan kişi başına ortalama 40-50 TL
para alıyor. Sadece YGS’den
59.232.075 TL para kazandı ÖSYM. 

Halkın parasıyla hazırlıyorlar her
şeyi. Fakat bir sınav yapmayı bile be-
ceremiyorlar. Devleti yönetenlerin
bu beceriksizliği elbette unutkanlık,
dikkatsizlik gibi gerekçelerle açıkla-
namayacak boyuttadır. Birinci ne-
den, sistemin çürümüşlüğüdür. İkin-
cisi sınıfsal olarak, sistemin hiçbir ye-
rinde bu halk ve evlatları yoktur; kâr-
ları ve oligarşiye kalifiye eleman ye-
tiştirme dertleri vardır. 

Halk çocuklarının hakları yenir-
ken; kendi çocuklarını ABD’de özel
okullarda okuturlar, iktidarları için ge-
rekli kadrolarını kollarlar. 

Sonuç olarak; kapitalizmde en
basit sorunlar bile karmaşıklaştırılıp,
çözümsüz hale getirilir. Bu, sistemin
doğası gereğidir. Yani başta, başka ik-
tidar da olsa bu değişmeyecektir.
Yalnız AKP, ABD'nin ve işbirlikçi oli-
garşinin yüklediği misyonunu çok
pervasız, arsız bir şekilde yerine ge-
tiriyor. Düzen çürümüştür, neresini tu-
tarsanız elinizde kalıyor. 

Düşmanı
Halk

AKP

OKUMAK HERKESİN HAKKIDIR
AKP BU HAKKI GASP EDİYOR!
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11 yıldır diri diri yakanları, kat-
ledenleri anlatmaya çalıştık. Yeri gel-
di tek başımıza kaldık. Anlatmaktan
yine geri durmadık.

11 yıl sonra Bayrampaşa’da ger-
çekleştirdikleri katliama ilişkin bir iti-
raf daha yapıldı. 19 Aralıkta Bay-
rampaşa’da katliam saldırısı içinde yer
alan ve o tarihte uzman çavuş olan Al-
tan Sabsız, Bayrampaşa davası ne-
deniyle verdiği ifadede katliamı ve ya-
kılan kadınları anlattı.

19- 22 Aralık 2000’de 20 hapis-
hanede katliam saldırısı düzenle-
yenler, Bayrampaşa Hapishane-
si’nde de 12 tutsağı katledip, onlar-
ca tutsağı da yaraladılar.

Bayrampaşa Hapishanesi’nde, kat-
liam saldırısı sırasında kadın tutsakların
olduğu koğuşa şu ana kadar menşei bi-
linmeyen yanıcı, yakıcı kimyasal gaz-
lar atan halk düşmanları 6 kadın tut-
sağı diri diri yaktı. Tutsakların 21’i ise
ağır derecede yanıklarla tesadüfen bu
katliamdan kurtuldular.

Katliamcılar kadın tutsaklar ya-
narken mazgalların arkasında, karşı-
larında kahkaha atmaktaydılar.

Kadın tutsaklar, kendileri “ya-
narken” yaralı yoldaşlarını sahiple-
nerek ranzaları, mazgal demirlerini
bile eriten o yangından yoldaşlarının
bir çoğunu dışarı çıkararak, daha bü-
yük bir katliamın önüne geçtiler.

Oligarşi, katliam sırasında ve son-
rasında gerçekler bilinmesin diye
burjuva basın ve televizyonları da kul-
lanarak, tam bir yalan kampanyası
sürdürdü. “Tutuklu ve hükümlülerin
kendilerini emir ve talimatla yak-
tıklarını”, “hapishanelerin cepha-
nelik olduğu”, “hapishanelerde ça-
tışma çıktığı” yalanları ile katliamı
gizlemeye çalıştılar.

Gerçekleri anlatmaya çalışanlar
tehdit edildi, gözaltına alındılar. Fa-
şist terör ile herkesi sindirmeye ça-
lıştılar. 19 Aralık katliam saldırısını,
F Tiplerini anlatmak, tecritten söz
etmek korku kaynağı haline getirildi.

Kimler nasıl katletti? 
Nasıl diri diri yaktılar?

Bayrampaşa katliam davası nede-
niyle 5 Temmuz 2011’de Van 1.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimat-
la ifadesi alınan Altan Sabsız, katli-
am saldırısı sırasında “silahsız olarak,
sevk için içerde görev aldığını” söy-
lerken yaşanan katliamı da anlattı.

Sabsız, bugüne kadar neden ifade
vermediğini şu sözlerle anlatıyor-
du;“11 yıl gibi bir süre geçmesine
rağmen herhangi bir şekilde ifade-
mize başvurulmamış olması beni
bu konuda ifade vermeye... mecbur
bırakmıştır.” 

Düşünün, oligarşinin yargısı adet
yerini bulsun diye bile katliama ka-
tılanların ifadesine başvurmuyor. Bu-
güne kadar oligarşi katillerini hep ko-
rudu. Katliama katılan, emir veren-
lerin isimlerinin açıklanmasını isteyen
avukatların talebi karşılanmadı.

Yine mahkemelerin hangi birlik-
lerin ve kimlerin katıldığına dair sor-
dukları soruları Jandarma, “böyle
bir liste yok” diyerek listeleri gön-
dermedi. 

Oligarşi bir yandan ölüm manga-
larını korurken, bir yandan da mah-
kemeye çıkaracağı katillerinin ger-
çekleri anlatmasından korktu. Ayrıca
göstermelik de olsa açılacak bir da-
vada ölüm mangalarının bir kısmının
sanık olması, yeni katilleri “huzur-
suz” edeceği için de katiller korundu.

Altan Sabsız katliama dair şunları
anlattı:

Altan Sabsız diyor ki; “İlk
müdahaleyi Ankara jandarma ko-
mando özel asayiş komutanlığı bir-
liğinden gönderilen ve tam olarak
nereden geldiğini bilmediğim başka
personel de dahil olmak üzere ateş-
li silahlarla girmek suretiyle ve bu si-
lahları kullanmak suretiyle müda-
hale etmişlerdir.”

Altan Sabsız diyor ki, “ko-
ridorda gördükleri tutuklu ve
hükümlülerin kaçmalarını ve karşı
koymalarını engellemek amacıyla
ayaklarından vurulmak suretiyle...”

Ölüm mangalarına içerdeki her
tutsağa ateş etmeleri, tutsakları kat-
letmeleri talimatı önceden verilmiş,
katliam bu emirle başlamıştır.

Altan Sabsız diyor ki; “Özel
teçhizatlarla kapılar kesilmek sure-
tiyle müdahale edilmiş, aynı za-
manda yukarıda belirtmiş olduğum
birlikler tarafından cezaevi duvarları
ve tavan betonları delinmek sure-
tiyle...”

Halk düşmanları katliamı, koğuş
kapılarını keserek, tavanlardan ve
duvarlardan delikler açarak, bomba
atıp, ateş açarak gerçekleştirmişlerdir.

Altan Sabsız diyor ki, “Ko-
ğuşlara mahiyetini bilmediğim ve en-
vanterimizde bulunmayan değişik
gaz bombaları ile müdahale edil-
miştir.”

Altan Sabsız diyor ki, “Uzun
süredir teşkilat içinde bulunuyor
olmama rağmen daha önceden hiç
görmemiş olduğum özel otomatik ta-
bancalar ile tutuklu ve hükümlülere
karşı müdahale yapılmıştır.”

Tutsakları katletmek için kullan-

11 yıl önce diri diri yaktılar demiştik!

Şimdi itiraf ediyorlar
Tüm dünya halkları nezdinde tekrar

tekrar kanıtlanıyor: 
Gerçeği yalnız devrimciler söyledi
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dıkları bombaları bir uzman çavuş
olan Sabsız bile bilmemekte, kayıt-
larında da böyle bombalar bulunma-
maktadır. 

Altan Sabsız diyor ki, “(ka-
dın tutsaklar-bn) Kapıyı açmamızı is-
tediler, fakat amirlerimizden her-
hangi bir emir almadığımız için bu
duruma müdahale edemedik”

Kadın tutsaklar diri diri yanarken
onlar seyretmekte, kapıyı açmayarak,
hepsinin yanmasını sağlamaya çalış-
maktadırlar. Ölüm mangalarına 6
kadının katledilmesi az gelmiştir!

Altan Sabsız diyor ki, “Hali
hazırda bulunan İstanbul İtfaiye
müdürlüğü ekipleri ile herhangi bir
müdahalede bulunmadılar,”

Koğuşlar yanarken itfaiye müda-
hale etmemiş, yangının büyümesini,
katliamı izlemişlerdir.

Altan Sabsız diyor ki, “
Gördüğüm kadarıyla koğuş içinde üç
ayrı noktada kömürleşmiş derecede
yandıklarını ve hayatlarını kaybet-

tiklerini gördüm, ilk etapta bu de-
recede yanmaya bir anlam vereme-
dim, çünkü koğuşta sadece yatak ve
yorgan vardı ve yanan şahıslar ya-
tak ve yorganlardan uzak noktalar-
da hayatlarını kaybetmişlerdi,”

Henüz menşei bilinmeyen yakıcı
ve yanıcı kimyasal gazlarla katletti-
ler kadın tutsakları. Karşılarına geçip
küfrederek, aşağılık kahkahalar ata-
rak seyrettiler eserlerini. Yaktılar,
kurşunladılar, gaza boğdular. 

Altan Sabsız diyor ki, “Sizi
kurtarmak için yaş battaniyeler atı-
yoruz bunlara sarılın ve kendinizi ko-
ruyun diyerekten battaniye attıklarını
, fakat battaniyelere su değil, yanı-
cı madde dökerek bu şekilde attık-
larını ve yanmayı hızlandırdıklarını”
anlatıyor Sabsız.

Sabsız’ın itirafları katliam gerçe-
ğinin bir parçasıdır. 11 yıldır biz işte
bu gerçekleri anlattık. 

Bayrampaşa’da, faşist Hitler’in
gaz odalarını aratmayan büyük bir
vahşet ve katliam yapıldı. Oligarşi bu

büyük katliam için aylar öncesinden
özel silahlar, özel bombalar ve özel
gazlarla hazırladı ölüm mangalarını.
Katliamı böyle gerçekleştirdi, böyle
yakıp, katlettiler.

Ranzalar, mazgallar 
eridi
Katliam’dan hemen sonra

Bayrampaşa’da Savcının keşif
yaparken çekilen 4 video kase-
di tam 11 yıl boyunca unutuldu.

Dava avukatlarının müdaha-
lesiyle ortaya çıkarılan bu ka-
setlerde katliamın tüm izleri gö-
rülmektedir.

Kullanılan bombalar ve gaz-
lar sonucu eriyen demir ranzalar,
mazgallar, bomba atmak için de-
linmiş tavan ve duvarlar, bomba
ve kurşun izleri... yakılmış ko-
ğuşlar.

Katillerin nasıl katlettiklerinin
tüm izleri o kasetlerdedir!

Oligarşinin mahkemeleri
katilleri koruyor. Adalet bir
gün yerine gelmeyecek mi
sanıyorsunuz? 
Yanan mazgal demirleri
unutulur mu sanıyorsunuz?
Tutsakların üzerine attığınız
benzinli battaniyeler unutulur
mu sanıyorsunuz?
Halkın evlatlarını, devrimcileri
katledenler er-geç gerçek
adaletin sanık sandalyesine
oturtulacaklar!

Bayrampaşa Hapishanesi katliam
davasına, 27 Temmuz’da Bakırköy
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de-
vam edildi. Duruşmaya hiçbir “sa-
nık” gelmemişti. Devrimcileri en ha-
fif cezalarla yargılandıkları noktada bile
yıllarca tutuklayanlar, 19 Aralık katli-
amcılarını bu duruşmada da tutukla-

maya gerek görmedi mahkeme. So-
nuç olarak; katledenler yoktu mah-
keme salonunda. Azmettirenler zaten
hiç yoktu. 

Bayrampaşa katliamı hakkında
bilinmeyen tek bir şey yoktur. Bu kat-
liamın ilk gününden itibaren böyleydi.
Devrimci tutsaklar tüm gerçekleri ilk
günden itibaren anlatmıştı. Oligarşi ge-
çen onca yıl sansürle, yalanlarla ger-
çekleri gizlemeye çalıştı. Ama ger-
çekler gizlenemez. Yalanlarla gerçek-
ler değiştirilemez. 

Davanın 27 Temmuz’daki duruş-
masında iki önemli gelişme vardı: 

Birincisi, bir Uzman Çavuş’un ifa-
desiydi. Bayrampaşa Cezaevi’nde Uz-
man Jandarma Çavuş olarak görevli
olan Altan Sabsız, Van 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 5 Temmuz’da verdi-
ği ifadesinde, devrimcilerin anlattık-
larını doğruladı.  

İkinci olarak, dava dosyasında, kat-
liamın hemen sonrasında koğuşların

durumunu gösteren dört VHS kasedinin
olduğu anlaşıldı. Kasetler, özellikle 6 ka-
dının diri diri yakıldığı kadınlar koğu-
şundaki vahşeti belgeliyordu. Mazgal de-
mirleri ranza demirleri her şey erimişti
ve bu görüntülü olarak kayıtlara geçmişti. 

Halk Cepheliler, yine mahkeme
önündeydiler. Pankartlarıyla slogan-
larıyla adalet istemekten hiç vazgeç-
meyeceklerini dosta düşmana ilan et-
tiler bir kez daha. 

TAYAD’lılar adına konuşan Nagehan
Kurt, “20 cezaevine 39 askerin emri ile
mi girildi, 20 bin bomba ve on binlerce
kurşunu sadece bu askerler mi kullandı?”
diye sorarak, “39 erin zoraki yargılanması
ile katliamın üzerinin örtülemeyeceğini”
belirtti. 

Sanıksız Mahkeme: 
Katledenler yok! Azmettirenler yok!
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Katliamcılığı kanıtlan-
mış, halktan aydınlara kadar her ke-
sim  tarafından lanetlenmiş, ekranla-
ra her çıktığında kendini aklamaya ça-
lışan ama bir türlü bunu başaramayan
bir katili, değil bir, bin gazeteci de bir
araya gelse, aklayamaz. 

19 Aralık’ın katliam bakanı Sami
Türk’ü kimse aklayamaz. Gazeteci
Oral Çalışlar, geçen hafta bu beyhu-
de işe girişti. 

27 Temmuz’da CNN Türk’teki
Medya Mahallesi programının ko-
nuğu Oral Çalışlar’dı. Konu ise, Bay-
rampaşa katliamıyla ilgili yeni orta-
ya çıkan ifadeler, belgelerdi. 

Çalışlar, “dönemin tanığı” olarak
çağrılmıştı oraya. Ama katliamın so-
rumlularını ortaya koymayan, şim-
dilerde tüm AKP’lilerin ve AKP’ye
yaranmak isteyenlerin yaptığı gibi,
sorumluluğu sadece “askere” yıkan
yalan bir tanıklık yaptı. 

İşte sözü edilen programda Oral
Çalışlar’ın söyledikleri: 

“Ben şeyi hatırlıyorum; Hikmet
Sami Türk ve Bülent Ecevit, o zaman
Başbakan ve Adalet Bakanıydılar,
operasyon yapacak askerler diyor-
lardı bana; engellemeye uğraşıyo-
ruz, onun için siz bir an önce işi çö-
zün..”

Çalışlar’a göre, o zaman “bir yan-
da asker içinde operasyon yapmak is-
teyen bir jandarma gücü var”mış; bir
yanda da operasyonu engellemeye ça-
lışan Ecevit ve Sami Türk.

Hatırlayın bay Oral Çalışlar! Ak-
lamaya çalıştığınız Ecevit, katledilen
28 tutsağın cesetleri daha soğuma-
mışken, şu demeci vermişti: 

“Bu operasyon kimsenin canının
yanmaması için özenle hazırlandı. O
bakımdan da çok başarılı oldu.”

“Hazırlamak” ne demek? Kuş-
kusuz bunun cevabını herkes biliyor.
Bilmezden gelen sadece Oral Çalış-
lar. 

Peki 28 ölüye rağmen “çok başa-
rılı” demek, ne anlama geliyor?

Devam edelim; Bakın bay Oral
Çalışlar, aşağıdaki şu sözler de senin
AKLAMAYA ÇALIŞTIĞIN Sami
Türk’e aittir: “Benim tahminleri-
min altında bir zaiyattır. Çok daha
fazla, bunun birkaç katı olabilir
diye öngörüyorduk.” (21 Aralık 2000,
CNN’e demecinden)

İşte sözler ortada: Aklamaya ça-
lıştığın adam bu katliam planlaması-
nın tam ortasındadır ve soğukkan-
lı bir katliamcı olarak, 28 tutsağın kat-
ledilmiş olmasını “az” görebiliyor,

“bunun bir kaç katını ön-
görüyorduk” diyor. 

“Öngörüyorduk!”

Bay Oral Çalışlar, bu kelimenin
anlamını da biliyorsunuz değil mi?

Operasyona karşı çıkan birinin
kullanacağı bir kelime mi bu?

Öyle olmadığını siz de biliyorsu-
nuz. Peki öyleyse, 11 yıl sonra Hik-
met Samiler’i, Ecevitler’i aklamaya
çalışmak neyin nesidir? Nasıl bir he-
sabın, hangi düzen içi pespaye bek-
lentilerin ürünüdür?

Düzen içi hesaplarınız bizi ilgi-
lendirmiyor; ama halk düşmanlarını
aklamaya kalkışamazsınız. 

Programda haklı olarak “Medya
korkunç kötü bir sınav verdi” diyor-
sunuz. Ama o sınav hala devam edi-
yor ve hala siz de içinde olmak üze-
re sınıfta kalmaya devam ediyorsunuz. 

Bilmelisiniz ki, zalimi perdeleyen,
zalimin suç ortağıdır. Oligarşi içi çe-
lişkiler üzerine hangi kişisel hesabı ya-
pıyor olursanız olun; katliamcıları
aklayamazsınız. Evet, o dönemin ta-
nığısınız; o zaman dürüst, onurlu,
namuslu bir aydın gibi yapın bu ta-
nıklığı. 

19 Aralık’a dair her yalanı, ah-
laksızlık, onursuzluk, namussuzluk
olarak ilan ediyoruz. Bunu bilin, 122
insanın ölümünün sorumluluğunun
farkında olun. 

Oral Çalışlar’a: Gerçekler Açığa Çıkarken, 
Sen Hala Kimi Korumaya Çalışıyorsun? 

19 Aralık 2000’de Bayrampaşa
Hapishanesi’nde yapılan katliamla il-
gili askerlere açılan davanın duruş-
ması 27 Temmuz 2011 Çarşamba
günü İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde
görüldü.

Duruşma öncesinde, Halk Cephesi,
Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)
İstanbul Şubesi tarafından yapılan
açıklamalarla, mahkemeye katılım
çağrısında bulunuldu. 

19-22 Aralık 2000 tarihlerinde
Türkiye’deki 20 hapishaneye bir-
den yapılan katliam operasyonunda,
Bayrampaşa Hapishanesi’nde 6 ka-
dın diri diri yakılmıştı. 12 devrimci-
nin katledildiği Bayrampaşa ope-
rasyonuna katılan askerlerin yargı-
landığı davanın öncesinde yazılı
açıklama yapan, Halk Cephesi, “Da-
vada katliamı planlayanlar, emir ve-
renler, yönetenler yok. Sadece erler
var! Gerçeğin tamamını ortaya çı-

kartacağız. Mücadelemizle gerçek-
lerin üzerinin örtülmesini engelle-
yeceğiz.” dedi.

HHB ise, “12 devrimcinin katle-
dildiği, Bayrampaşa Hayata Dönüş
katliamının yargılandığı davada, ger-
çekler bir bir ortaya çıkıyor. Operas-
yona katılan astsubayın verdiği bilgiye
göre kadınlar yakılarak öldürüldü…
Erkekler özel silahlarla tarandı…
Gerçeklerin açığa çıkması için mü-
cadele ettiğimiz davaya tüm duyarlı
basın kuruluşlarını ve halkımızı davet
ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

ÇHD İstanbul Şubesi de bir çağ-
rı yaparak, tüm duyarlı kamuoyunu
ve basını 27 Temmuz’da görülecek
duruşmaya katılmaya davet etti.

KATLİAM DAVALARINI SAHİPLENMEK, 
ŞEHİTLERİMİZİ SAHİPLENMEKTİR,
KATİLLERDEN HESAP SORMAKTIR.
DAVALARIN TAKİPÇİ OLACAĞIZ!



2010 Haziran ayında TAYAD'lı
Ailelere yönelik operasyon yapılmış;
aralarında Canan ve Zehra Kulak-
sız'ın babası Ahmet Kulaksız'ın da
bulunduğu ailelerimiz gözaltına alı-
narak, tutuklanmıştı. Mahir Çayan'ın
mezarını ziyaret etmek, Kızıldere'ye
gitmek, kanser hastası tutsak Güler
Zere'ye özgürlük istemek, tecritin
kaldırılması için eylemlere katıl-
mak suçlarını işleyen ailelerin serbest
bırakılması için TAYAD tarafından
bir dizi eylemlilik yapılmıştı. 

Tutsak TAYAD’lıların serbest bırakıl-
ması için imza masaları açılmış ve 55 bin
imza toplanmıştı. Toplanan 55 bin imza,
TAYAD’lı Aileler tarafından Adalet Ba-
kanlığı’na, TBMM İnsan Hakları Komis-
yonu Başkanlığı’na ve TAYAD’lıların
yargılandığı Ankara 12. Ağır Ceza Mah-
kemesi (ACM)'ne teslim edildi.

Konuyla ilgili 27 Temmuz tarihli yazılı
bir açıklama yapan TAYAD’lı Aileler,
“Bize yapılan saldırıyı, ailelerimizin tut-

saklığını kabul etmedik. Direndik. Ola-
bildiğince onların sesi olduk. Açıklamalar
yaptık, paneller, yürüyüşler yaptık. An-
kara'ya onlar için de yürüdük. İmza ma-
saları açıp imzalar topladık. Ve onların öz-
gürlüklerini sağladık. Çıkarıldıkları ilk
duruşmada TAYAD’lı Ailelerin tamamı öz-
gür kaldı.” ifadesinde bulundular. 

Aileler, imza sahiplerine sorumluluk-
ları gereği bu sonucu halkımızın bilgile-
rine sunduklarını da söylediler.

55 Bin İmza Halkımızın Verdiği Destektir

HALKIMIZIN DESTEĞİYLE 
TAYAD’LILARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ 
KAZANDIK

Tecrit
ve

işkence
devam 
ediyor!

TAYAD’lılar 
AKP’nin
zulmüne

sessiz  
kalmıyor!

SUSMUYOR!

TAYAD'lı Aileler, hapishanelerdeki
tecrit ve işkencenin son bulması talebiy-
le açtıkları masalarda imza topluyorlar.

22 Temmuz günü, Taksim Galatasaray
Lisesi önünde açılan masaya, halk yoğun
ilgi gösterdi. Kimileri kendileri direk
masaya gelerek imza atıp desteklerini bil-
dirirken; bazıları da tecritin ne olduğunu,
neden imza toplandığını sorup öğrendik-
ten sonra imza attı. Ama imza atan da at-
mayan da, tecritin insanlık dışı bir uygu-
lama olduğunu duyarak yoluna devam edi-
yor. TAYAD'lı Aileler, Galatasaray Lise-
si önünde her cuma ve cumartesi günle-
ri masalarını açmaya devam edecekleri-
ni de vurguladılar. 

TAYAD'lı Aileler, 23 Temmuz günü de

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı önünde
"Hapishanelerde Tecrit ve İşkenceye Son.
Sohbet Hakkı Uygulansın" pankartı asa-
rak tecritin kaldırılması için imza topla-
dılar. 16.00-17.30 saatleri arasında açık tu-
tulan masada tecrit anlatıldı, tecrite kar-
şı mücadele çağrısı yapıldı.

HERGÜN BİR İMZADAN NE OLUR DEMEDEN,
MASALARIMIZI AÇIYORUZ, HALKA MÜCADELEMİZİ,

EVLATLARIMIZIN DİRENİŞİNİ ANLATIYORUZ
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TAYAD'lı Aileler tecrit eylemin-
de polisin kontrgerilla yöntemleriy-
le devrimcileri kaçırmasını protesto
etti. Onlar TAYAD’lı. İçlerinde ko-
münist olan vardır, olmayan vardır;
ama dünyanın neresinde haksız yere
indirilen bir tokat varsa, onun acısı-
nı ta yüreklerinde duydukları kesin-
dir. Zulme uğrayan, işkence gören,
kim olursa olsun, hep yanındaydılar
onlar. Tutsak yakınları hareketiydiler
ama, tutsakların dışında da halkın bir
çok kesimine yönelen saldırıların
karşısında olmayı bir görev bildiler. 

Bu hafta Okmeydanı’nda eylem-
deydiler; Çayan Mahallesi’ndeki sal-

dırıları ve tutuklamaları proteso edi-
yorlardı. Ondan üç gün sonra, 29
Temmuz’da Galatasaray Meyda-
nı’nda toplu mezara gömülen Ali Yıl-
dız’ın cenazesinin verilmesi için aç-
lık grevine başlayacaklardı. Sonra bir
başka konuda bir başka eylem. TA-
YAD tarihi böyle bir tarihtir işte.
“Dersim direnişi hepimizin” deni-
yorsa, o sahiplenmeyi ilk gösteren-
lerdendir onlar. Çoğu kez bir çok ko-
nuda yalnız bırakılandırlar. F Tiple-
rinin önlerinde mesela çok yalnız kal-
mışlardır. Ama onlar üzerlerine dü-
şeni yine de üstlenmişlerdir.  

TAYAD'lı Aileler 26 Temmuz

Salı günü, her  hafta yaptıkları tecriti
protesto eyleminde bu hafta AKP po-
lisinin kontrgerilla yöntemleriyle
adam kaçırmasını Okmeydanı'nda
yaptıkları oturma  eylemiyle protes-
to ettiler. 

Polisin Çayan Mahallesi'nde di-
reniş çadırını basarak  22 Temmuz'da
gözaltına aldığı Pembe Özlem Olgun
ve 25 Temmuz'da Çayan Mahalle-
sinde sokak ortasından gözaltına al-
dığı Özlem Kütük ve Gazi Nefes’in
gözaltına alınmasını, 26 temmuz ge-
cesi direniş çadırının tekrar basılıp ta-
lan edilmesini protesto etmek için
Okmeydanı'nda bir basın açıklama-
sı okuyarak oturma eylemi yaptılar. 

Eylemde basın açıklamasını oku-
yan Nuri Cihanyan son altı ay için-
de polisin 100'ün üzerinde devrimciyi
tutukladığını ve tecrit hücrelerine
koyduğunu söyledi. 

TAYAD'lı Aileler, tecrit eyleminde 
polisin kontrgerilla yöntemleriyle
devrimcileri kaçırmasını protesto ettiler

Alman Emperyalizminin
Türkiyeli Devrimcileri Yargılamadaki
Israrının Sebebi: Türkiye
Oligarşisiyle İlişkilerini Korumaktır

MAHKEME DELİLLERİ
ÇARPITIYOR

Almanya’da yargılanan devrimci tutsaklar
Şadi Özbolat ve Ünal Düzyar’ın mahkemesi-
ne 21 ve 22 Temmuz günleri devam edildi. 

Duruşmalarda son bir aydır, DHKC’nin Tür-
kiye’de yapmış olduğu eylemlerin açıklamaları
okunuyordu. 21 Temmuz Perşembe günü yapı-
lan duruşmada Ünal Düzyar’a, baskın esnasın-
da el konulan kitap, alışveriş ve piknik için ya-
pılan hazırlıkların olduğu listeler soruldu. Düz-
yar, bunların alışveriş ve kitap vb. listesi olduğunu
beyan etti. Fakat Düzyar’a inanmak istemeyen
mahkeme heyeti, ısrarla bu listelerin para listesi
olduğunu iddia etti. Gerçekleri bilmelerine rağ-
men, devrimcilere ceza vermek istedikleri için her

şeyi tersyüz etmekte bir
sakınca görmüyorlar.

22 Temmuz’daki
duruşma ise çok kısa
sürdü. Mahkeme, adli
tatilin ardından, 22
Ağustos’ta görülmeye
devam edecek.

ANTİ-FAŞİST MÜCADELEYİ
ÖRGÜTLEMEDEN FAŞİZMİ
YENEMEYİZ

Anadolu Federasyonu, Norveç’te yaşanan katliamla ilgili
olarak 24 Temmuz 2011 tarihli yazılı bir açıklama yaptı. 

Norveç’te yapılan ve toplamda 76 kişinin öldürüldüğü katliamın
Avrupa’da faşistler tarafından yapılan ne ilk ne de son katliam ol-
duğunu ifade eden Anadolu Federasyonu, “Bu katliam Avrupa’da
yaratılan ırkçı dalganın bir sonucudur.” tespitinde bulundu.

Açıklamanın devamında, Avrupa’da toplumsal, siyasal, sosyal tüm
sorunların kaynağı olarak yabancıların gösterildiği; ilericilere, dev-
rimcilere, yabancılara polis operasyonları yapılırken, Nazilerin elle-
ri kollarını sallayarak örgütlendikleri ve katliamlar düzenledikleri an-
latıldı.

Açıklama, anti-faşist mücadele çağrısı yapılarak ve “Onların
gerçek amaçlarını tüm insanlara anlatarak, en geniş toplumsal ke-
simleri faşizme karşı örgütleyerek, bu ırkçı faşist dalgayı gerile-
tebiliriz. İşte o zaman faşist katiler amaçlarına ulaşamayacaklar,
kendi döktükleri kanda boğulmuş olacaklardır.” denilerek bitirildi.

FARUK EREREN’İN MAHKEMESİ
20 TEMMUZ’DA GÖRÜLDÜ

Devrimci tutsak Faruk Ereren’in duruşmasına 20 Temmuz’da de-
vam edildi. Duruşmada, daha önceki duruşmada avukatlar tarafın-
dan verilen dilekçe çerçevesinde “Devrimci Sol/ Silahlı Devrimci
Birlikleri,�İşleyiş ve Bazı Kurallar” yazısı okundu. Duruşmaya adli
tatilin ardından, 24 Ağustos’ta devam edilmesine karar verildi.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

31 Temmuz
2011
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Yürüyüş bu hafta yine ellerimiz-
de, yine ülkemizin yoksul mahalle-
lerinde, sokaklarında yaptığımız ta-
nıtımlarla halka ulaşmaya devam
etti. Israrımız bizim cüretimizdir.
Engin ve Ferhatlar’ın sesini en yük-
seklere taşımalıyız. Yürüyüş’ü ulaş-
tırdığımız her ev, bizim bir mevzi-
mizdir. Düzenin yalanlarına karşı
gerçekleri halka ulaştırma yolumuz-
dur Yürüyüş dağıtımları. Yürüyüş
okurları bu hafta Bursa, Gemlik, İz-
mir, Adana, Hatay ve İstanbul’da
toplu dergi dağıtımları yaptılar.

Bursa’da Yürüyüş dergisi
tanıtımı

14-16 Temmuz tarihlerinde Bur-
sa’da, Teleferik ve Kestel mahallele-
rinde Yürüyüş dergisinin tanıtım ve
satışı yapıldı. 14 Temmuz günü Te-
leferik’te çıkılan dergi tanıtımında
kapı kapı dolaşılarak halkla sohbetler
edildi. Ülkemizdeki toplu mezarlar-
dan bahsedildi. Dersim ve Çayan
mahallesindeki açlık grevleri ve se-
bepleri anlatıldı. 

Yürüyüş okurları 16 Temmuz
günü de Kestel’de Yürüyüş dağıtı-
mına çıktılar. Kestel halkıyla ülke-
mizdeki hukuksuzluk, toplu mezarlar
ve sürdürülen direniş hakkında soh-
bet edilerek, bu hukuksuzluğu sür-
düren devlet politikası teşhir edildi.

Teleferik ve Kestel’de yapılan
dergi satışları boyunca toplam 22
dergi halka ulaştırıldı.

Gemlik’te Yürüyüş  
okurları gidilmedik yer 
bırakmıyor

15 Temmuz tarihinde, Gemlik
Eski Garaj’dan başlayarak Dereboyu
Caddesi ve Yeşilova Mahallesi’nde 3
Yürüyüş okuru tarafından Yürüyüş
dergisi tanıtımı yapıldı. Çalışma bo-
yunca yapılan sesli duyuruyla, toplu
mezarların açılması için yapılan di-
renişten bahsedildi. Dereboyu Cad-
desi’nde yoğun ilgiyle karşılanan
Yürüyüş okurları, cadde boyunca ve
mahallede gidilmedik yer bırakma-
dılar. Yapılan çalışmada 21 dergi
halka ulaştırıldı.

Halkın malını satan da,
yıkan da birdir!

22 Temmuz günü İzmir Gülte-
pe’de Yürüyüş dergisinin satışı ya-
pıldı. 4 Yürüyüş okurunun yaptığı da-
ğıtımda 67 dergi dağıtıldı. 23 Tem-
muz’da ise Menemen Uğur Mumcu
Mahallesi’nde Yürüyüş’ün tanıtımı
yapıldı. Mahallede yapılan tanıtım sı-
rasında, gecekondu yıkımları ve hal-
kın sorunlarının oligarşinin meclisinde
çözülemeyeceği, sorunun çözümünün
devrimde olduğu anlatıldı. Sosyaliz-
min halkımıza neler kazandıracağı an-
latıldı. Uğur Mumcu Mahallesi’nde
29 dergi halka ulaştırıldı. 

Halk gerici, faşistlere değil, 
kendi evlatlarına, Yürüyüş
okurlarına sahip çıktı: 
“Sizleri burada görmekten
mutluluk duyuyoruz”

Adana’da 23 Temmuz tarihinde
Meydan Mahallesi’nde Yürüyüş der-
gisi satışı ve tanıtımı yapıldı. Bir
polis bu sırada, görev başında olma-

ISRARIMIZ CÜRETİMİZDİR
ENGİNLER’İN FERHATLAR’IN SESİNİ 

EN YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ!
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dığı halde, halk düşmanlığını göste-
rerek dergi okurlarını durdurdu. Der-
giye el koymak isteyen polise dergi
verilmedi. Emniyet Müdürlüğü’nü
arayan polis, destek ekip istedi. Bu sı-
rada bir gerici faşist “Burada dergi sa-
tamazsınız, devrimcileri istemiyo-
ruz.” demesine karşı Yürüyüş okur-
ları “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-
cadelemiz!” sloganı ile cevap verdi.
Halkın alkışları ve ıslıkları gerici fa-
şisti ve polisi evlerine gitmek zorunda
bıraktı. Halktan bir kaç aile, dev-
rimcileri burada görmekten mutluluk
duyduklarını ifade ettiler. Dergi sa-
tışına kaldığı yerden devam edildi.
Dergi dağıtımı sırasında halka 40 Yü-
rüyüş dergisini ulaştırıldı. 

“Siz kazanırsınız. Güler
Zere’yi nasıl aldıysanız
Ali Yıldız’ı da
alacaksınız” 

25 Temmuz tarihinde Hatay’da
Samandağ’ın Aknehir ve Değir-
menbaşı beldelerinde Yürüyüş Der-
gisi’nin tanıtımı ve satışı yapıldı.
Okurlardan biri; “Asi gazetesini ge-
tiren arkadaşlar gelmiş kızım, Yürü-
yüş dergisini getirmişler, hemen bir
tane alalım” dedi. 

Öğlen saatlerinde başlayan dağı-
tımda, Hatay’da yapılacak açlık gre-
vinden bahsedilerek, AKP saldırıla-
rına ve toplu mezarlara karşı yapıla-
cak direnişe katılım çağrısı yapıldı.
Dergi dağıtımı sırasında toplam 100
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Dağıtım sırasında toplu mezarların
açılması için yapılan direniş anlatı-
lınca, bir ablamız, “Siz kazanırsınız.
Güler Zere’yi nasıl aldıysanız Ali Yıl-
dız’ıda alacaksınız.” dedi. Dergi sa-
tışı burada sonlandırıldı.

“Yürüyüş’ü her yerde
görüyorum, burada da
gördüğüme çok 
sevindim” 

Yürüyüş dergisi okurları, İstanbul
1 Mayıs Mahallesi’nde 16 Temmuz
Cumartesi günü saat 19.00’da Yü-

rüyüş’e yapılan baskılara karşı basın
açıklaması düzenlediler. “Yürüyüş
Dergisi Susturulamaz! Bedel Ödedik
Bedel Ödeteceğiz! Kahrolsun Fa-
şizm Yaşasın Mücadelemiz! Halkız
Haklıyız Kazanacağız!” sloganla-
rıyla başlayan basın açıklamasında,
emperyalizmin, Ortadoğu’yu işgal
projeleri için halkları katlederken,
komplolar kurarken; işbirlikçileri
aracılığıyla da direnenleri terörist
ilan ederek teslim olmayı dayattığı
anlatıldı.�

18 kişinin katıldığı basın açıkla-
masının ardından marşlarla birlikte
mahallenin sokaklarına giren okurlar,
Yürüyüş dergisi önlükleri ve sesli ta-
nıtımlarla toplu dergi dağıtımı yap-
tılar. Saat 21.00’e kadar yapılan der-
gi dağıtımı boyunca 50 dergi halka
ulaştırıldı.

Yürüyüş okurları 17 Temmuz Pa-
zar günü ise Kadıköy Boğa Meyda-
nı’ndaydılar. Saat 14.30’da başlayan
toplu dergi dağıtımı 15.30’a kadar
sürdü. 7 kişinin katıldığı dergi dağı-
tımında 20 dergi halka ulaştırıldı. Da-
ğıtımda Yürüyüş Dergisi’ni alan
genç bir kız,�“Yürüyüş dergisini her
yerde görüyorum. Sizi burada da�gör-
düğüme çok sevindim.” dedi.

Bahçelievler’de 76 dergi
dağıtıldı

İstanbul’da 24 Temmuz günü
Bahçelievler Yenibosna’da Yürüyüş
dergisi tanıtımı yapıldı. 

Dağıtımdan önce basın açıklaması
yapıldı. Eylem sırasında Halk Cep-
hesi imzalı “Derneklerimizi ve Der-
gimiz Yürüyüş’ü Sahiplenmeye De-
vam Edeceğiz” pankartı açıldı. Gü-
ven Güzeller’in yaptığı açıklamada,
“Yürüyüş Dergisi demek; yoksul
halkın aydınlanması demektir. Yü-
rüyüş dergisi demek; halkın, dostu-
nu düşmanını tanıması demektir.
Yürüyüş Dergisi demek; ekmeğimi-
zi çalan düzene sıkılan kurşun de-
mektir. Yürüyüş dergisi demek; ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalist
bir Türkiye demektir.” denildi.

Tanıtıma halkımızın yoğun ilgisi
vardı. Tanıtım sırasında dergiden

bazı başlıklar sesli olarak okundu. 12
kişinin katıldığı açıklamada 76 der-
gi halkımıza ulaştırıldı.

Enginler’in Ferhatlar’ın
sesi Esenyurt’taydı

17 Temmuz tarihinde Halk Cep-
heliler, İstanbul Esenyurt Köyiçi
meydanında Yürüyüş dergisinin top-
lu tanıtım ve satışını yaptılar. Halka
gerçekleri anlatmaya devam ettiler.
Köyiçi meydanında başlayan ey-
lemde “Derneklerimiz ve Yürüyüş
Dergimizi Savunmaya Devam Ede-
ceğiz - Halk Cephesi” pankartı ta-
şındı. Yeşilkent’e kadar Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtımı ve satışı yapıldı.                  

Yürüyüş Dergisi’nin satışı sıra-
sında, sivil ve resmi polisler halkı te-
dirgin etmeye çalıştı. Fakat halkın
dergiyi sahiplenmesiyle bu çaba boşa
çıkartıldı. Yaklaşık 1 saat süren der-
gi dağıtımı Yeşilkent Mahallesi’nde
sona erdi. Dergi dağıtımı sırasında in-
sanlarla sohbet edildi ve halka çö-
zümün mecliste değil, halkın müca-
delesinde olduğu anlatıldı. Ayrıca,
toplu mezarların açılması ve Ali Yıl-
dız’ın cenazesini almak için sürdü-
rülen direnişten söz edildi. 

Toplam 46 adet dergi halka ulaş-
tırıldı.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

31 Temmuz
2011

43

Yürüyüş

Sayı: 279



POLİSİN KONTRGERİLLA YÖNTEMLERİNE

- 2. Bölüm -

Sorunlarımızı devlet  ve ku-
rumları  çözebilir mi? 

Hayır, devlet bir çözüm bu-
lamaz.

Çünkü devlet kurumları bu so-
runlara çözüm bulmak bir yana,
zaten bu sorunların yaratıcıları
durumundadırlar. Ama devlet ve
diğer düzen kurumları bu ger-
çeği gizlemeye çalışır, üstüne
üstlük düzen partileri de, sanki
sorumlusu kendileri değilmiş
gibi, her seçimde bu sorunları
seçim malzemesine dönüştür-
mek isterler.

Biz mücadelemizle çok zor-
ladığımızda ya da onların kamuoyuna
yönelik propaganda malzemesine ih-
tiyaçları olduğunda, bazı sorunları
çözerler, ya da çözer gibi yaparlar. Ama
çoğu kez bunlar da yarım kalır. Te-
melleri atılır, devamı gelmez. Bir hiz-
met başlatılır, bir ay uygulanır, sonra
vazgeçilir. Çünkü onların gerçekten
çözmek gibi bir niyetleri yoktur.

Yukarıda saydığımız sorunların
büyük bölümü belediyelerin çözme-
si gereken sorunlarken bir türlü çö-
zülmezler. Çünkü "halka hizmet"
yalanıyla belediyelere gelenler cep-
lerini nasıl dolduracaklarının ve siyasi
kadrolaşmalarını nasıl yaratacakla-

rının hesabını yapmaktan, hal-
ka hizmet götürmeye vakit
bulamazlar. Yapılan küçük
düzenlemeler ise sanki gö-
revleri gereği değil de bir lü-
tufmuş gibi sunulur. Belediye

seçimini kazanan partiye az oyun çık-
tığı semtler, mahalleler özellikle ce-
zalandırılır ve en zorunlu temel hiz-
metlerden dahi mahrum bırakılır.
Halka düşmanlık diğer devlet ku-
rumları için de geçerlidir. Onlar da
egemen güçlerin çıkarlarından baş-

ka bir şey düşünmezler. Çünkü dü-
zenin tüm kurumlarında emekçilerin

değil, ezenlerin, sömürenlerin idare-
si hâkimdir.

Sorunlarımıza kendimiz
çözüm bulabilir miyiz?
Evet. 

Birçok sorunumuzu kendimiz çö-
zebiliriz. Bu düzen içinde kesinlikle
çözülemeyecek sorunlar olduğu gibi,
düzen içinde şu ya da bu biçimde çö-
zülebilecek olanlar da vardır.

Çözümün de çok çeşitli biçimle-
ri vardır. Diyelim yolumuz bozuk, he-

pimiz elimize kazma küreği alıp
bu sorunu halletmeye çalışabile-
ceğimiz gibi, belediyeyi bu so-
runu çözmek zorunda bırakabili-
riz. Ama her iki türlü çözümü sağ-
lamak için de bizim başka bir
şeye ihtiyacımız vardır; örgütlü-
lüğe...

Bütün sorunları yaşayan biziz.
Dolayısıyla, sorunlarımız ne, ta-
leplerimiz ne, nasıl çözülür, na-

sıl yapılırsa daha iyi olur, bunları da
en iyi kendimiz biliriz.

İşte tam bu noktada nasıl çözüle-
ceğini bilmek yetmez, ne istediğimizi
bilmek yetmez. Asıl önemli olan is-
tediğimizi nasıl elde edeceğimizi, çö-
zümü nasıl uygulayabileceğimizi
bilmektir. Elde etmenin yolu, birlik
olmaktır. Birlik olup mücadele et-
mektir. Mücadele ve kazanmakta
kararlı olmaktır. Örgütlendiğimiz-
de, kendi birliğimizi sağladığımızda,
dayanışma içinde mücadele ettiği-
mizde, yardımlaştığımızda sorunla-
rımızı adım adım çözebiliriz.

HALK KENDİ SORUNLARINI
KENDİSİ ÇÖZER
SORUNLARIMIZI

ÖRGÜTLENEREK VE
DİRENEREK ÇÖZEBİLİRİZ 

Bağcılar Karanfiller Kültür Mer-
kezi, 23 Temmuz Cumartesi günü saat
21.00’de kültür merkezi önünde film
gösterimi düzenledi.

Önceki hafta ilki yapılan film
gösterimlerinde bu hafta “Demir Dev”
isimli animasyon filmi izlendi. Film
gösterimi başlamadan önce çocuklar
sokak sokak dolaşıp bütün çocuklara
haber verdiler. Film saati geldiğinde

bütün çocuklar yerlerini almışlardı. 
Mahallelerimizde kendi seçtikle-

rimizi izlemeye devam edeceğiz. Halk
çocuklarını bencil, kendi kültürüne-
değerlerine yabancılaşmış insan hali-
ne getirmelerine izin vermeyeceğiz.

Bir buçuk saat süren film ilgiyle iz-
lendi. 55 kişinin katıldığı film göste-
rimi haftaya devam edecek sözüyle bi-
tirildi.

Birçok sorunumuzu
kendimiz çözebiliriz.

Bu düzen içinde
kesinlikle

çözülemeyecek
sorunlar olduğu gibi,
düzen içinde şu ya da

bu biçimde
çözülebilecek olanlar

da vardır.

ÖğretmenimizÖğretmenimiz

BAĞCILAR’DA ÇOCUKLARIN EMEĞİYLE    
FİLM GÖSTERİMİ DÜZENLENDİ
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AKP iktidarı, kıdem tazminatı-
nın kaldırılması için hazırlıklarını
sürdürüyor. İktidar, “şu anda günde-
mimiz değil” diyerek, oyalamaya,
mevcut tepkileri yumuşatarak erit-
meye çalışıyor. Ancak bizzat Çalışma
Bakanı Faruk Çelik’in de ifade etti-
ği gibi, kıdem tazminatının kaldırıl-
ması, hükümet programında yazıl-
mıştır ve hayata geçirilecektir.

Çünkü patronlar böyle istiyor. 

Dünya Bankası, IMF böyle istiyor. 

TÜSİAD ve MÜSİAD böyle isti-
yor. 

AKP iktidarı, emekçilere sal-
dırı iktidarıdır

4857 sayılı İş Yasası’yla çalışma
koşulları “esnekleştirildi”, 

iş güvencesi geriletildi, 

emeklilik yaşı 65’e çıkarıldı, 

prim gün sayısı arttırılıp emekli
ücretleri düşürüldü...

TORBA YASA KAPSAMINDA 

asgari ücret düşürüldü. 

Sürgünlerin önü açıldı. 

Genç işçilerin azgın sömürüsü
yasallaştırıldı. 

AKP’nin hükümet programında
“Ulusal istihdam stratejisi” adı altında

* asgari ücretin bölgeselleşmesi, 

* esnek çalışma biçimlerinin yay-
gınlaştırılması, 

* özel istihdam bürolarına işçi ki-
ralama yetkisi verilmesi gibi kararlar
var. Bunların herbiri yeni bir gasp,
yeni bir saldırıdır. 

AMAÇ, işçi sınıfına 
ekonomik, siyasi, kültürel 
her anlamda 
boyun eğdirmektir!

ÜLKEMİZDE  10 milyona yakın
emekçi sosyal güvenceye sahip ol-
maksızın çalışıyor. 

Kadın emekçilerde kayıt dışı ça-
lıştırılma oranı yüzde 56.3’tür; er-
keklerde de bu oran yüzde 35 düze-
yindedir. Yani kadınların yarıdan
fazlası, erkeklerin üçte biri, kayıt
dışı çalıştırılıyor. Dolayısıyla zaten
onların sigortası yok, kıdem tazminatı
yok.. 

Buna bir de işsiz sayısını ekleyin. 

Sonuçta bu ülkede kıdem tazmi-
natı hakkına sahip ve bu haktan ya-
rarlanabilen emekçilerin sayısı birkaç
milyonu geçmez. Ama tekelci burju-
vazi için bu da FAZLA!

Tekelci burjuvazi, emekçilerin
haklarının sıfırlandığı, emekçilere
her anlamda boyun eğdirildiği bir dü-
zen istiyorlar. 

Kıdem tazminatına 
saldırının tarihi eskidir

Kıdem tazminatı, patronların key-
fi biçimde işçi çıkarmalarının önün-
deki en temel engeldir. 

Bundan dolayı da kıdem tazmi-
natının kaldırılması, onyıllardır pat-
ronların en temel isteklerinden biri
olagelmiştir.

Patronlar bu hakkı hiçbir zaman
gönüllü kabul etmediler. Bu kavganın
ne kadar uzun zamana yayıldığını
göstermek açısından 1980 yılına ait
bir konuşmayı aktaracağız: 

Yer: Genel-İş 8. Olağan Genel
Kurulu.

Kürsüde şu sözler söyleniyor: 

“Onlar, kendi köhne düzenlerinin
bunalımını, biz emekçileri daha da
yoksullaştırarak, gelirlerimizi don-
durarak, yaşam düzeyimizi düşürerek,
kısacası bizi daha acımasız bîr şekilde
sömürerek, aşmak istiyorlar. HIRS-
LI GÖZLERİNİ ÜCRETLERİMİZE,
SOSYAL HAKLARIMIZA, KIDEM
TAZMİNATLARIMIZA VE SENDİ-
KAL ÖZGÜRLÜKLERİMİZE DİK-
MİŞLERDİR. Bunun için yeni tu-
zaklar hazırlıyorlar.

KIDEM TAZMİNATLARINI SI-
NIRLANDIRMAYA, ... toplu sözleş-
me ve grev hakkımızı budamaya, işçi
sendikalarını polis devleti anlayı-
şıyla baskı altına alarak işlemez hale
getirmek istiyorlar.”

Bu sözler, bundan tam 31 yıl
önce (19-20 Nisan 1980) söylendi.
Genel-İş Başkanı Abdullah BAŞ-
TÜRK, Genel-İş delegelerine şöyle
dedi son olarak: 

“İşçi örgütü olduğunu iddia eden
hiçbir kuruluş, işçi haklarına kas-
teden böyle bir saldırı karşısında su-
sup oturamaz. Susmak, onursuzca
bir sonu beklemek demektir.

Bu ülke parababalarının, emper-
yalizmin yerli işbirlikçilerinin, faşist
çetelerin ve halk düşmanlarının de-
ğildir. Türkiye bizimdir, emekçi hal-
kımızındır, Türkiye işçi sınıfınındır.”

Kavga eski. Eğer bugüne kadar
patronlar Kıdem Tazminatını gasp
edemedilerse, bu yine işçilerin gücü,
direnişi sayesindedir. 

Kıdem tazminatının 
kaldırılması nelere 
yol açacak?

- Kıdem Tazminatı’nın kaldırıl-
masıyla, patronların ücreti yükse-
len, kıdem tazminatı miktarı artan iş-

Kıdem Tazminatının Gasp Edilmesi, Bölgesel Asgari Ücret, 
Kiralık İşçi Büroları, 51 Bin İşçinin Sürgünü, Esnek Çalışma...

AKP İKTİDARININ EMEKÇİ DÜŞMANLIĞININ KANITIDIR!

EMEKÇİLER! BOYUN EĞMEYELİM!
İşçiler olarak, ama en
başta devrimci, ilerici
sendikacılar olarak,

umutsuzluktan; işçilere,
kendimize

güvensizlikten ve
direnişe inançsızlıktan
çıkmalıyız. Direnmek
zorunlu, kazanmak

mümkündür.
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31 Temmuz
2011

Yürüyüş

Sayı: 279

45



çileri, işten çıkarmasının önündeki en-
gel ortadan kaldırılmış oluyor. 

* Kıdem Tazminatı’nın kaldırıl-
masıyla, işçi için İŞ GÜVENCESİ or-
tadan kalkacaktır. 

* Kıdem Tazminatı’nın kaldırıl-
masıyla, onlarca yıllık kıdemli işçiler,
devrimci ilerici işçiler, sendikal mü-
cadelenin önderleri, patronların ilk iş-
ten çıkartacakları olacaklardır. 

* Kıdem Tazminatı GİBİ bir GÜ-
VENCESİ VE HAKKI bile olmayan
işçi, daha kolay SİNDİRİLECEKTİR. 

* Kıdem Tazminatı’nın kaldırıl-
masıyla, 

ÖZEL EMEKLİLİĞİ yaygınlaş-
tırmanın önü açılacaktır. Yani işçi ge-
leceğini kısmen güvence altına almak
için özel emeklilik için sigorta şir-
ketlerine koşacak; bir de orada so-
yulacak, sömürülecektir. 

Emekçiler, emekliliklerinde, yaş-
lılıklarında üç beş kuruş emekli parası
ve maaşı alabilmek için çalıştıkları sü-
rede, ücretlerinin bir kısmını daha bu
yolla tekellere kaptıracaklardır. 

KIDEM TAZMİNATI FONU 
AKP’nin hak gasbını 
perdelemek için öne 
sürdüğü bir manevradır

Fon, Kıdem Tazminatı’nın gasbı-
na karşı oluşacak tepkileri yumuşat-
ma amaçlı ortaya atılmış bir uygula-
madır. 

Öyle ki, sözü edilen bir fonun na-
sıl olduğunu bilen bile yoktur. 

- Kıdem Tazminatı’nın kaldırıl-
masıyla, yerine oluşturulacak Kıdem
Tazminatı Fonu da tüm diğer fonlar
gibi, tekeller için yeni bir hortumla-
ma kaynağı olacaktır. 

İşsizlik Fonu’nun nasıl oluştuğu,
nasıl kullanıldığı en çarpıcı örnek-
lerden biridir: 

İşsizlik Sigortası ve Fonu 2002’de
yürürlüğe girdi. 

Geçen dokuz yılda, bu fonda 46
milyar TL birikti. Peki işsizlere bun-
dan ne kadar ödendi dersiniz?

Sadece 3.7 milyar TL: 

İşsizlik fonu, işsizlere bir hayrı yok
ama tekeller için bulunmaz bir kay-
nak. 

AKP yağdanlıkçısı basın, “fonda
toplanan paralar, ‘kutsal para’ işlemi
görecek ve hiç bir şekilde amacı dı-
şında kullanılamayacak.” diye yazı-
yor. 

Biz bu iktidarları iyi tanıyoruz.
Deprem vergisini bile deprem dışı iş-
lere harcayan sömürücülerin iktidar-
larından her şey beklenir. 

Kıdem tazminatının tek 
güvencesi örgütlülüktür

Bir başka demagoji: İşsizlik si-
gortası olduktan sonra Kıdem Taz-
minatına gerek yoktur.. 

Birincisi, işsizlik sigortası ülke-
mizde hala gerçek anlamda yoktur. 8
ile 11 milyon arasında değişik ra-
kamlar verilen milyonlarca işsizin
kaçta kaçı işsizlik sigortasından ya-
rarlanabiliyor? 

İkincisi; işsizlik sigortası AYRI, kı-
dem tazminatı AYRIDIR. 

Onları birbirinin yerine koy-
mak, tam bir çarpıtmadır. 

Patronlar, kıdem tazminatını yasal
olarak kaldıramadıkları için, yıllardır
kıdem tazminatından kurtulmak için 

işçileri kayıt dışı çalıştırmışlardır. 

Veya işçileri, sık sık işten çıkarıp
alma yaparak, işçiyi bir yıldan az ça-
lışmış göstererek kıdem tazminatın-
dan kurtulmuşlardır.  

Emekçilerin çok büyük bölümü-
nün kıdem tazminatları, çok çeşitli ge-
rekçelerle, bahanelerle gasp edilmiş-
tir. 

Bugün  iş mahkemelerindeki da-
vaların yüzde 80'i kıdem tazminatı-
nı alamayan işçiyle patronu arasındaki
davalardır. 

Ama sendikaların örgütlü olduğu
yerlerde patronlar bu üçkağıtçılıkla-
ra bu kadar rahat başvuramamışlardır. 

İşçinin kıdem tazminatının da
güvencesi, ÖRGÜTLÜLÜĞÜ,
SENDİKASIDIR. 

Halk Cephesi’nin de içinde yer
aldığı Herkese Sağlık Güvenli Ge-
lecek Platformu, 22 Temmuz günü
İstanbul’da, Galatasaray Lisesi önün-
de toplanarak Taksim Meydanı’na
doğru bir yürüyüş düzenledi. 

Kıdem tazminatının kaldırılması-
na, esnek-güvencesiz çalışmaya, ki-
ralık işçiliğe karşı yapılan yürüyüşe
yüzlerce insan katıldı. Eylemde, “Kı-
dem Tazminatının Kaldırılmasına,
Esnek-Güvencesiz Çalışmaya, Ki-
ralık İşçiliğe karşı Birleşik Mücade-

leye” ve “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya
Hep Beraber Ya Hiç Birimiz - Bele-
diye İş” yazılı pankartlar taşındı.
Yürüyüş boyunca emekçiler tarafın-
dan atılan öfkeli sloganların dışında
genel grev çağrısı da haykırıldı. 

Taksim Meydanı’nda yapılan ba-
sın açıklamasında Platform adına
Belediye İş’ten bir işçi konuştu.
AKP’nin kıdem tazminatı hakkı gas-
pı ve esnek-güvencesiz çalıştırma
saldırıları anlatılarak, “İşçi sınıfının,
AKP Hükümeti’ne kimin ‘usta’ ol-

duğunu gösterecek gücü ve deneyimi
vardır. Yeter ki haklarımız, iş güven-
cemiz ve güvenli geleceğimiz için bir-
leşik mücadeleyi örgütleyelim!” de-
nildi. 

İŞÇİ SINIFINA YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI
ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ÇAĞRISI YAPILDI
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AKP, oyalamayı bir süre sürdürebilir. Ama bu geçici-
dir. Kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı direniş ve
mücadeleyi bugünden örgütlemeliyiz. “Yasa önce bir mec-
lise gelsin, o zaman yapacağımızı yaparız” türünden yak-
laşımlar, bugüne kadar onlarca defa kanıtlandığı gibi, iş-
çileri oyalamanın dışında bir anlam taşımıyor. “Son ana”
kadar bekleyip son anda yasak savma kabilinden bir şey-
ler yapmak, işçi sınıfını satma politikasıdır. 

Kıdem tazmitanının kaldırılması girişimiyle işçi sını-
fı haklarına yönelik en köklü saldırılardan biriyle kar-
şı karşıya. Düzen Sendikacılığı Her Zamanki Rolünü
Oynayacaktır!

İktidar bugün bu saldırı cüretini, özelleştirmelerden,
sendikasızlaştırmaya, Köleleştirme Yasası’ndan Torba Ya-
saya kadar sayısız saldırı karşısında sendikaların yeterli
tavrı ve direnişi göstermemiş olmasından almaktadır. 

Bakın Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ne di-
yor: “Ben tüm işçilerimize sesleniyorum. Herkesin içi ra-
hat olsun. Hiç kimse 'Kıdem tazminatlarımız kaldırılıyor'
diye paniğe kapılmasın. Türk-İş çalışanların kıdem taz-
minatı hakkının gasbını içeren ya da bu hakkı geriye gö-
türecek hiçbir düzenlemeye müsaade etmeyecektir.”

Açık bir oyalama ve direnişi engelleme tavrı. 

Bırakın bu konuda bir mücadele örgütlemeyi, tersine
işçileri pasifizme sevkediyor. 

Torba Yasa geçerse, sıra kıdem tazminatlarına gelir de-
niliyordu. Nitekim öyle oldu. 

Her savaşın genel kuralıdır. Saldırıyı püskürtemez-
seniz, düşmanınız yeni saldırılar düzenlemeye devam eder. 

İşçiler olarak, ama en başta devrimci, ilerici sendi-

kacılar olarak, umutsuzluktan, işçilere, kendimize
güvensizlikten ve direnişe inançsızlıktan çıkmalıyız. Di-
renmek zorunlu, kazanmak mümkündür.

Her şey yine bir direnişin örgütlenip örgütlenememe-
sinde düğümlenecektir. 

Biz, bir direnişi mümkün kılmak için, iğneyle kuyu ka-
zacağız.. bıkmadan usanmadan anlatacağız..  

Türk-İş’in durumu ortadadır. Hak-İş’in durumu da açık-
tır. Gerçekte böyle bir direnişi örgütleme potansiyeli di-
namikleri olan esas olarak DİSK’tir. Güçlü, kararlı bir di-
reniş, başka ilerici sendikaları, işçileri de harekete geçirebilir.

İşçiler buna hazır mı? 

Aslında bu sorunun cevabı, tekel işçilerinin Ankara’daki
direnişindedir. Militan bir direniş mümkündür. Tekel di-
renişi doğru bir önderliğe sahip değildi. Kıdem tazmina-
tına, veya 166. madde sürgünlerine karşı bir direniş, doğ-
ru  devrimci önderlik altında sonuç da alabilir. İmkansız
değildir. 

AKP’nin demagojilerini küçümsemeyelim. Unut-
mayalım ki bu konuda bazı sendikalar da onun yanında-
dır. Bu büyük saldırı karşısında bile direnmeyecek olan
Hak-İş ve Türk-İş kendi tavırlarını haklı çıkartmak için,
kıdem tazminatlarının gaspı konusunda “yok öyle bir şey”
propagandası yapıyorlar. 

O yüzden devrimci, ilerici işçiler, sendikacılar, bıkmadan
usanmadan emekçilere bu gerçekleri anlatacağız. Kıdem
tazminatının gasp edilmesine, 166. madde sürgünlerine kar-
şı bir direnişi örgütleyebilmenin yolu, bilgilendirmek, bi-
linçlendirmek, yalanları ve demagojileri yıkmak, ve bü-
tün bunlar için de işçilere fiilen ulaşmaktan geçiyor.

Direnmek Zorunlu
Kazanmak Mümkündür

Önce 185 bin kamu işçisi adına hükümetle Toplu Söz-
leşme görüşmelerini sürdüren Türk-İş,  ardından da Hak-
İş'e üye yaklaşık 30 bin kamu işçisi adına hükümetle
görüşen Hak-İş, hükümetle anlaştıklarını açıkladılar. 

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik arasında imzalanan
TİS; işçiye ilk yıl yüzde 4, ikinci yıl yüzde 3’lük bir üc-
ret artışı getirecek. İşçiye yapılacak sosyal yardımda ise
ilk yıl için brüt 145 TL olarak belirlendi. 

Hak-İş'in yaptığı anlaşma da hemen hemen aynı: Bu
anlaşmaya göre de işçilere 2011 için yüzde 4+4, 2012 için
de 3+3 zam yapılacak. 

Bu sözleşmeler, işçi sınıfının satış sözleşmeleridir. 

Bu toplu iş sözleşmeleri, işçilerin gasp edilen hakla-
rını gündeme bile getirmemiştir. 

Bu sözleşmelerde, taşeronlaştırma, esnek çalışma, kı-
dem tazminatının gasbı, kiralık işçi büroları, bölgesel as-
gari ücret gibi işçilerin haklarına yönelik saldırılar gün-
deme getirilmemiştir. 

Ücretler gerilemiyor. “enflasyon oranında zam veril-
di” iddiası ise gerçek bir aldatmacadır. 

Emekçilerin yoksullaşması ne kadar açık bir gerçek-
se, düzen sendikalarının emekçilere ihaneti de o kadar açık
bir gerçektir. 

Önce Türk- İş, Ar dından Hak-İş , “Hükümetle Anlaş tıklarını” Açıkladılar
Ya pıla n Anl aşma  Değil , Hak Ga spl arını n Meşru laştı rılmasıd ır
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Hemen hergün bir vesile ile Tay-
yip Erdoğan’dan, Meclis Başkanı
Cemil Çiçek’e, Başbakan Yardımcı-
sı Bekir Bozdağ’dan AKP’nin diğer
yöneticilerine kadar hepsi yeni bir
anayasa yapmaktan söz ediyor. 

Bunun için uzlaşma çağrıları ya-
pıyor, hemen herkesin bu sürece ka-
tılacağına dair yalanlar söyleyip hal-
kı aldatmayı sürdürüyorlar.

AKP sınırlarını emperyalist te-
kellerin ve yerli işbirlikçilerinin çiz-
diği ve onların ihtiyaçlarının belirle-
diği bir anayasadan başka bir anaya-
sa yapamaz. 

Yeni anayasa bir hayal 
bir aldatmacadır

Halk düşmanı Cemil Çiçek,
“Anayasa değişikliği konusu, Tür-
kiye'nin en acil, en önemli, en ön-
celikli meselesidir.” (Bugün, 21 Tem-
muz 2011) diyor. 

Tayyip Erdoğan, 27 Temmuz
günü yaptığı açıklamada “Dayatma-
nın içinde değiliz” diyerek yeni bir
anayasa yapmaktan sözediyor. Yeni
anayasanın yapımına ise düzen par-
tilerinin, basının, “STK”ların ve onun
deyimiyle “sözü olan herkesin” ka-

tılabileceğini söylüyor. Tamamen
sahte, içi boş bir katılımcılık dema-
gojisi yapıyorlar bu konuda. 

Bizim açımızdan bir sır olma-
makla beraber, ısrarla nasıl bir anayasa
yapacaklarını halktan gizliyorlar. Ka-
palı kapılar ardında taslaklar hazır-
layarak, kuracakları kendi komis-
yonları ile bu anayasayı şekillendi-
recek ve halkı bu sürece katmaya-
caklardır.

Bir kere, yapacakları anayasa yeni
bir anayasa olmayacaktır. Bir anaya-
sa ancak “halkın anayasası” olursa,
yeni bir anayasa sayılabilir. Değilse
düzen anayasaları arasındaki fark bi-
çimseldir. AKP’nin yapacağı anaya-
sa da halkın değil, emperyalistlerin ve
işbirlikçilerinin anayasasıdır.

Bu yanıyla ortada yeni bir anaya-
sa çalışması yoktur. Yine yeni bir ana-
yasa öncelikle bağımsız, demokratik
bir ülkenin anayasası olmak zorun-
dadır.

Bırakın AKP’nin bağımsız, de-
mokratik bir ülkeyi savunmasını,
AKP işbirlikçilikte sınır tanımayan,
emperyalizmin maşalığını yapan iş-
birlikçi bir partidir.

Sözünü ettikleri “yeni” anayasa ile

hangi sorunu çözecekler? 

Kürt sorununu mu çöze-
cekler? Bu sorunu, savunduk-
ları ırkçı ve faşist düşünceleri,
“tek millet, tek devlet, tek bay-
rak, tek vatan” anlayışıyla mı
çözecekler?

Talan ve yağmayı meşru hale ge-
tirerek, ülkemizi emperyalizme peş-
keş çekerek mi, halkın açlık ve yok-
sulluğunu çözecekler?

Emekçileri kapı önlerine koyarak,
kazanılmış tüm haklarını gaspederek,
taşeronlaştırmayı dayatarak mı iş-
sizlik sorununu çözecekler?

Düşünce ve örgütlenme özgürlü-
ğünü bir hak olarak görmeyen, halka
uyguladıkları faşist terörde sınır ta-
nımayan işbirlikçi bir iktidar mı yeni
ve demokratik bir anayasa yapacak? 

“Yeni anayasa” tekellerin ihtiyacı
içindir. Halk için ise sadece aldat-
macadır. Tekellerin sömürüsü için
daha büyük baskıların getirilmesidir.

Halkın Anayasası’nı 
cezalarla engelleyenler yeni 
bir anayasa yapamaz!

AKP iktidarı bundan önce de kıs-
mi bir anayasa değişikliği yapmış, re-
feranduma sunduğu topu topu 19
madde için de “12 Eylül ile hesap-
laştığı” yalanlarıyla halkı aldatmıştı.

Yapacakları değişikliklerle “de-
mokrasi çıtasını yükselteceklerini”
söyleyen AKP’liler, halka daha çok

Halk Anayasası’nı toplatıp, ceza 
verenler, halk için anayasa yapamaz!
Yeni anayasa aldatmacadır!

Halkın
anayasasına ceza!

Halk Anayasası
taslağını bastı, dağıttı
diye Ankara’da
10 devrimci, demokrat
insana Ankara 11. Ağır
Ceza Mahkemesi,
2,5 ile 3 yıl arasında
değişen cezalar verdi. 

AKP’nin yargısı
ceza vererek sonuç
alamaz!

POLİSİN KONTRGERİLLA YÖNTEMLERİNE48

Yürüyüş

31 Temmuz
2011

Sayı: 279



baskı uyguladılar. Yoksul halkın kon-
dularını yıkmaya, emekçilerin hak-
larını daha çok gaspetmeye başladı-
lar.

Yükselen “demokrasi çıtası” de-
ğil, faşist terördü. Gözaltılar, tutuk-
lamalar, yoksul gecekondu mahalle-
lerinin sık sık AKP’nin polisinin sal-
dırısına uğraması günlük uygulama-
lar haline getirildi.

Dün halka yalan söyleyerek alda-
tanlar, bugün de aynı şeyleri yapacak,
bildiklerini okuyacaklardır. Daha en
başından halkı bu tartışmalara kat-
mayanlar, halkın düşüncesini ve hal-
kın taleplerini dikkate almayanlar
yeni ve de demokratik bir anayasa
yapamazlar.

Tüm AKP’liler neredeyse koro ha-
linde, ezberlenmiş cümlelerle, yapı-
lacak anayasa için bir “uzlaşma” dan,
herkesin düşüncelerini katabilecek-
lerinden söz ediyorlar.

Tabi bu da yalan! AKP’nin her-
kesin düşüncesini alma gibi bir sorunu
bugüne kadar olmadı.

Eğer olsaydı, AKP’nin yargısı
Halk Anayasası taslağını bastı ve da-
ğıttı diye 10 devrimci, demokrat’a
ceza veremezdi. Halk Anayasası Tas-

lağı’nı kimi maddelerini gerekçe gös-
tererek toplatmazdı.

AKP iktidarına göre, Halk Ana-
yasası taslağını basmak, Halk Ana-
yasası taslağını dağıtmak “suç”tur.
Halk Anayasası Taslağını dağıttık-
ları için ceza vermenin anlamı, “be-
nim dışımda kimse anayasa yapa-
maz, tartışamaz” dır. AKP anayasa
konusunda da riyakardır. 

Halk Anayasası Taslağı tüm hal-
kın anayasasıdır. Eşit ve özgür ve ba-
ğımsız bir ülkenin anayasası olacak-
tır aynı zamanda.

Halk Anayasası halkın 
anayasasıdır

Ülkemiz, Cumhuriyetin ilanın-
dan önce yapılan ilk anayasası olan
1921 Anayasası’ndan bugüne, tam 90
yıldır, halkın katılımının dışında ha-
zırlanmış 1921, 1924, 1961, 1982
Anayasaları ile yönetildi.

Yine anayasalarda birçok kez de-
ğişiklikler yapıldı. Kağıt üstünde hal-
kın haklarından söz etseler de bunla-
rın hiçbiri halkın anayasası değildi ve
halkın sorunlarını çözmedi. 

90 yıl bize halkın anayasası ol-
madan çözümün de olmayacağını

onlarca kez gösterdi. Açık ki çözüm
halkın iktidarı, halkın anayasası için
mücadele etmektir!

AKP’nin yargısının ceza vererek,
toplatarak, halka ulaşmasını engelle-
meye çalıştığı Halk Anayasası Tas-
lağı’nın ilk baskısı Nisan 1997’de ya-
pıldı. İlk baskının yapıldığı tarihten
bugüne, aradan geçen 14 yılda toplam
5 baskısı yapıldı. 

Nitekim Halk Anayasası hazır-
lanırken, Halk Anayasası ile ilgili en
geniş tartışmalar yürütülmeye, öne-
riler ve eleştiriler değerlendirilerek bir
biçim verilmeye çalışıldı. Baskıya
böyle hazır hale getirildi.

Ona halk anayasası özelliğini ve-
ren belki de en temel yanı, Halk Ana-
yasası’nın girişinde de belirtildiği
gibi, “Halkın katılımını, halkın yö-
netimini esas alan” bir anayasa ol-
masıdır.

Ve onu ülkemizde bugüne kadar
yapılan tüm anayasalardan ayıran en
temel yanı şu ilkesidir:

“Bu anayasanın temeli, bağım-
sızlık, demokrasi ve halk için yöne-
timdir.”

AKP iktidarının halkın anayasa-
sından korkusunun nedeni burada
yatmaktadır.

FUTBOL YOZLAŞTIRMANIN DEĞİL
BİRLİKTELİĞİN ARACI OLMALIDIR

Devletin yozlaştırma saldırıları karşısında kendi alternatif
faaliyetlerimizi düzenlemeye devam ediyoruz. Futbolu, düze-
nin nasıl kullandığını en son ortaya çıkan çıkar ilişkileriyle bir
kez daha gördük. Biz ise sporu, beynimizi ve vücudumuzu dinç
tutmak, sosyal ilişkilerimizi geliştirmek için kullanıyoruz. 

Gazi Özgürlükler Derneği’nin bu amaçla 4.sünü düzenlediği
“Yozlaşmaya Karşı Dostluk Futbol Turnuvası”, 17 Temmuz Pa-
zar günü oynanan final maçıyla tamamlandı. Sekizevler ile Doğu
Spor takımları arasında oynanan final maçını, 2-1’lik sonuçla
Doğu Spor kazandı. Turnuvanın kupa ve ödülleri, Eylül ayın-
da yapılacak olan Gazi Halk Şöleni’nde verilecek.

81 MİLYON GENÇ İŞSİZ
Uluslararası Çalışma Örgütü, dünya çapında genç-

ler arasında işsizliğin hızla arttığını açıkladı. Uluslararası
Çalışma Örgütü, 2010 ve 2011 yılları için işsizliğin aza-
lacağını tahmin ediyordu. Ancak emperyalizmin kirizi
derinleşirken, işsiz gençlerin sayısı da artıyor.

Örgüt, 15-24 yaş arasındaki nüfusta işsizlik oranının
dünya çapında rekor bir düzey olan %13'te seyretti-
ğini açıkladı. Bu oran ise yaklaşık 620 milyon genç
arasında 81 milyon işsize denk geliyor. 

Sonuçta anlaşılacağı gibi emperyalizmin krizi
yine halkı, yine bizi vuracak.
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Grup Yorum’un Açıklaması: 20 Mayıs tarihli gazete-
nizde, Grup Yorum’un 13 Mayıs 2011 tarihinde İzmir’de
katıldığı Canan Kulaksız Şenliği’ne ilişkin yaptığınız
habere cevabımızdır. 

Yaptığınız haber devrimci sorumluluktan uzak ve bu
tür saldırıları meşrulaştıran bir içeriğe sahiptir, sizi so-
rumluluğa davet ediyoruz. Bu tür saldırıların bir daha ya-
şanmaması için en küçük bir haberi bile verirken sorumlu
davranmalısınız. Yaşanan bir saldırıyı haber olarak ya-
parken, "Ege Üniversitesinde Gerginlik" başlığıyla ver-
mişsiniz. Haberin bütünü aynı içeriğe sahip. Yani "ta-
rafsız" olmaya çalışılmış. Haberin içinde yer alan yan-
lış bilgilerle de, Grup Yorum’a yapılan saldırıyı meş-
rulaştırmaktadır.

13 Mayıs’ta İzmir’de yaşadıklarımız, 26 yıllık tari-
himizde hiç karşılaşmadığımız bir durumdu. Türkiye si-
yasi tarihinde utançla anılacak bir durumdur. Canan Ku-
laksız Öğrenci Şenliği’nde Yurtsever Gençlik tarafından
sahnemizin basılması, konserimizin engellenmesi dev-
rimci demokrat çevrelerce asla kabul edilebilecek, meş-
ru görülebilecek bir durum değildir, olmamalıdır. Dev-
rimcilerin arasındaki tartışmalar her ne olursa olsun, sol
içi şiddete dönüşmemelidir ve bunların çözümü bellidir. 

Haberinizdeki yanlışlar ve doğruları şöyledir:

1. Yanlış: "İzmir Gençlik Derneği Girişimi tarafın-
dan düzenlenen Canan Kulaksız Şenlikleri ve Yurtsever
Öğrenciler taraıfından düzenlenen Şerzan Kurt şenlik-
leri hafta içi iki grup arasında gerginliğe sebep olmuş-
tu."

Doğrusu: Canan Kulaksız Şenliklerinin tarihi ve yeri
aylar öncesinden bellidir, Yurtsever Gençlik, Canan Ku-
laksız Şenliği’ni yaptırmamak için alanı işgal etmiştir.
İzmir Gençlik Derneği sorumlu davranarak, çatışma çık-
maması için alanı değiştirmiştir. Buna rağmen yeni alan-
da da Yurtsever Gençliğin tacizleri devam etmiştir.

2. Yanlış: “Akşam ise Grup Yorum konseri sırasın-
da İzmir Gençlik Derneği girişimi temsilcisinin yaşanan
saldırıyı teşhir eden bir konuşma yapması ve ‘Kürt mil-
liyetçisi’ bir grubun saldırısından bahsetmesi gerginli-
ğin tırmanmasına sebep oldu. Sözlerin ardından alan-
da bulunan pek çok yurtsever öğrenci Kürtçe sloganlar
atarak alanı terkettiler... Bu sırada konser alanında PKK
karşıtı sloganların da atılması çatışma ortamı yarattı."

Doğrusu: Konseri izleyen yaklaşık üç bin kişilik bir
kitledir. Bu kitle içinden yüz elli, iki yüz kişilik bir kit-
le alanı terk etmiştir. İkincisi, daha vahim olanı ise, ‘PKK
karşıtı’ sloganlar atılmamıştır. Grup Yorum konserinde
böyle bir şeyin yaşandığını iddia etmek sorumsuzluktur.
Saldıranlara meşru zemin sunmaktır. Böyle bir şeyi Yurt-
sever Gençlik bile söylemiyor. Sadece ‘Kürt milliyetçi-
si dediniz özür dileyin’ diyorlar. Siz olmayan şeyleri de
ekleyerek saldırıyı meşrulaştırıyorsunuz. Doğru, Grup
Yorum kitlesi politiktir, hep bir ağızdan sloganlar atmıştır.

Bilindiği gibi, 13
Mayıs 2011’de İz-
mir’de yapılan Canan
Kulaksız Şenliği sıra-

sında, Grup Yorum
konserine Kürt milliyetçileri saldırmış, sahne talan edilmiş,
konser engellenmeye çalışılmıştı. (Konuya ilişkin geniş bil-
gi için bakınız: Yürüyüş, Sayı: 269)  

Bu saldırıyı Kızıl Bayrak dergisi de haber yaptı. Bu sal-
dırıyı tamamen yanlış yansıtan, adeta saldıranları değil de,
saldırıya uğrayanları olaydan sorumlu gösteren bir “haber”di. 

Bu “haber”e dair gereken düzeltmenin yapılması için Grup
Yorum tarafından yazılı bir açıklama yapılarak Kızıl Bay-
rak dergisine iletildi. 

Kızıl Bayrak, Grup Yorum’un yanda okuyacağınız bu
açıklamasını YAYINLAMADI. Bunun gerekçesini ise; 

“haberlerini kesinlikle bizim söylediğimiz gibi tarafsız
gözle yapmadıklarını, haberde de Kürt yurtsever hareketin
yaptığının saldırı olduğunu iki kez yazdıklarını, sol ilişkiler
arasındaki mücadelede şiddete sonuna kadar karşı çıktık-
larını, bütün bunların sonucunda tekzibin aynen yayınlan-
ması talebimizi yerine getirmeyeceklerini; ancak yazıda ge-
çen eleştirilerimiz üzerinden bir tartışma yapmak istedik-
lerini...” belirterek izah etmeye çalıştılar. 

Kuşkusuz, bu açıklama ve gerekçe kabul edilemez. Kı-
zıl Bayrak, kendi yaptıkları haberdeki yanlış yaklaşımı gör-
memekte ısrar etmiştir. 

Fakat haberdeki yanlış ve sol içi şiddeti, Kürt milliyet-
çiliğinin saldırısını adeta meşrulaştıran yaklaşım, çok açık-
tır. En başta saldırıyı, “çatışma” olarak niteleyerek yanlış
yapmıştır. Kızıl Bayrak’ın haberi yaparkenki niyeti bu mu-
dur, değil midir, tartışmamız bu değil, biz niyetler değil, so-
mut bir haber üzerinden eleştiri yapıyoruz. İşte bakın şu aşa-
ğıdaki satırlar Kızıl Bayrak’ın haberinden alınmıştır: 

- “Ege Üniversitesi’nde İzmir Gençlik Derneği Girişimi
ve Yurtsever Gençlik arasında sürmekte olan gerginlik 13
Mayıs akşamı çatışmaya dönüştü.”

-  “İzmir Gençlik Derneği Girişimi temsilcisinin yaşanan
saldırıyı teşhir eden bir konuşma yapması ve ‘Kürt milli-
yetçisi’ bir grubun saldırısından bahsetmesi gerginliğin tır-
manmasına sebep oldu.”

- “Bu sırada konser alanında PKK karşıtı sloganların da
atılması çatışma ortamı yarattı.”

- Kürtçe marşlar söyleyen... kitle ile Gençlik Derneği tem-
silcileri arasında yaşanan tartışmalar da çözümsüz kalınca
yurtsever öğrenciler konser alanına doğru yürüyüşe geçtiler.

- “Konser kitlesinin attığı ‘Faşizme karşı omuz omuza’
sloganı da gerginliği arttırdı.” 

Sadece bu satırlar bile, haberdeki çarpıklığı ve yanlışlı-
ğı göstermeye yeter sanırız. Kızıl Bayrak, Grup Yorum’un
cevabını yayınlamama tavrını yeniden gözden geçirmelidir. 

Aşağıda, Grup Yorum’un Kızıl Bayrak tarafından ya-
yınlanmayan açıklamasını yayınlıyoruz. 

Grup Yorum’dan Açıklama:
Kızılbayrak’a zorunlu bir cevap
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BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Attıkları sloganlar bellidir, “Yaşasın Halkların Kardeşli-
ği” sloganları atılmıştır.

3. Yanlış: "Dışarıda yaklaşık iki saat boyunca Kürt-
çe marşlar söyleyen ve sloganlar atan kitle ile Gençlik Der-
neği temsilcileri arasında yaşanan tartışmalar da çözümsüz
kalınca yurtsever öğrenciler konser alanına doğru yü-
rüyüşe geçtiler.

Devrimci grupların araya girme çabaları da sonuç-
suz kaldı ve yurtsever öğrenciler araya girenleri de tar-
taklayarak sahneyi işgal ettiler. Yaşanan kargaşa sırasında
Grup Yorum üyeleri kürsüden uzaklaştırıldı. Kısa süre-
li çatışmalar yaşandı. Sahne malzemeleri parçalandı Mik-
rofonu alan yurtseverler kısa bir konuşma yaptılar.

Uzun süren sahne işgali boyunca yer yer çatışmalar
yaşandı. Konser kitlesinin attığı ‘Faşizme Karşı Omuz
Omuza’ sloganı da gerginliği arttırdı. Yurtsever kitle bir
süre sonra sahneyi terketti ve alandan ayrıldı."

Doğrusu: Dışarıdaki kitle için, sahneden anons yapıldı.
Canan Kulaksız’a ve devrim şehitlerine saygı duyan yurt-
sever gençliği konsere davet ettik ve bu davete cevap ve-
ren gruplar konseri izlediler.

Sahnemize yapılan saldırıya karşı yer yer çatışmaların
çıktığını söylemişsiniz. Çatışma çıkmamıştır. Konserimi-
zi izleyen üç bin kişilik bir kitle var ve bütün kitleyi biz sa-
kinleştirdik, yerlerine oturmalarını sağladık. Çatışma çık-
saydı, sanırız yaşanacakları tahmin edersiniz.

Haberinizde, Grup Yorum'un kürsüden uzaklaştırıldığını
söylemişsiniz. 

Grup Yorum sahnesini terketmemiştir. Saldırıya kar-
şın, sahnede kalmış, binlerce kişilik konser kitlesini sa-
kinleştirmiştir. Ancak haberinizde bunları göremedik. Sal-
dırı anında kitle “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganı
atmıştır, doğrudur. Kendiliğinden gelişen bu slogana
karşı Grup Yorum üyeleri ve Dev Genç’liler, kitleyi sus-
turmuş, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganlarının
atılmasını sağlamıştır.

Sonuç olarak: 

Büyük bir sabır ve devrimci sorumluluk örneği göste-
ren Grup Yorum ve İzmir Gençlik Derneği Girişimi, [ha-
berinizde] saldıranlarla aynı kefeye konmuştur. Bu doğru
bir tarz değildir. Saldıranlardan hesap sorulmalıdır.

Sizi sorumluluğa davet ediyoruz. Bir daha bu saldırı-
ların yaşanmaması için doğru haber yapmalısınız, bu sal-
dırının hesabını sormalısınız.

Saldıranların hesap vermesi, Grup Yorum ve dinleyi-
cilerinden özür dilemesi ve bir daha böyle bir saldırının
yaşanmaması için güvence verilmesi gerekir. Yaptığınız
haber bu sorumluluğu taşımalıdır. 

Devrimci sorumluluk gereği, haberinizi tekrar gözden
geçirmenizi ve düzelterek yayınlamanızı bekliyoruz.

Grup Yorum

Dersim’de düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festi-
vali’nin 11.si 28 Temmuz tarihinde başladı. 31 Tem-
muz’da son bulacak olan festival bu yıl, “Dağların Anah-
tarı, Evliyaların Diyarı, Özgürlüğün Ve Ateşin Kadim Top-
rakları, Arınmaya, Yaşatmaya Ve Özgürleşmeye… Dersim’e
Geri Dön” şiarı ile yapılıyor.

28 Temmuz’da Dersim Atatürk Stadyumu’nda yapı-
lacak olan açılış konserinde Grup Yorum da sahne alacak.
Konserde ayrıca yerel sanatçılar, Belediye Çocuk Koru-
su, Ali İhsan Doğan, Koma Gulen Xerza, Sena Dersimi,
Grup Arjen ve Grup Şiar da yer alıyor.

Festival'in son günü olan 31 Temmuz’da “Karakol-
laşma, Kayıplar ve Toplu Mezarlar” başlıklı panel dü-
zenlenecek. Kışla Avlusu’nda saat 12.00’de yapılacak olan
panele, Av. Taylan Tanay, Av. Özgür Ulaş Kaplan, gaze-
teci Sıtkı Güngör, Diyarbakır İHD Şube Başkanı Raci Bi-
lici, MEYADER ve yazar Cafer Demir katılacak.

İdil Tiyatro Atölyesi de, 28 Temmuz günü Dersim Be-
lediye Garajı’nda tiyatro oyunu sergileyecek. Festivalin Ova-
cık programı kapsamında ise, 29 Temmuz günü saat
16.00’da İdil Tiyatro Atölyesi, Eylül Çay Bahçesi’nde oyun
oynayacak. Aynı gün düzenlenecek konserde yine Grup
Yorum da sahne alacak. İdil Tiyatro Atölyesi, 30 Temmuz
günü de Hozat’ta Cumhuriyet Meydanı’nda “Bu Dağla-
ra Bahar Gelsin Diye” isimli oyunu oynayacak.

Yine bir konserle bitirilecek olan festival programın-
da, film gösterimleri, paneller, sergiler, tiyatro oyunları,
halk oyunları yer alıyor. 

YOZLAŞMAYA VE YOKSULLUĞA KARŞI
BİRLEŞELİM!

Malatya Haklar
Derneği, 23-24 Tem-
muz günlerinde Ma-
latya’da gerçekleşti-
rilen Arguvan Festi-
vali’ne katılarak,
stant açtılar. “Yoz-
laşmaya ve Yoksul-
luğa Karşı Birleşe-
lim” pankartının açıl-
dığı stantta, “Haklıyız Kazanacağız” önlükleri ile yer alan
dernek üyeleri, Dev-Genç flamalarını da dalgalandırdılar.

Festivale katılan halkımızdan, stanttaki kitaplara yo-
ğun ilgi gösterildi. Geçen seneden tanıyanlar stantdaki der-
nek üyelerini yalnız bırakmadılar. Stantta ayrıca, özgür tut-
saklarımızdan gelen el emeği göz nuru ürünler de sergi-
lendi. İki günlük festival süresince, Yürüyüş dağıtım ve
satışı da yapıldı. Toplam 40 adet dergi, çok sayıda kitap
ve tutsak ürünleri halka ulaştırıldı. 

YÖNÜMÜZ MUNZUR'A, YÖNÜMÜZ
DAĞLARA DÖNSÜN! KALBİMİZ DE  BEYNİMİZ

DE DEVRİMCİLERE KUCAK AÇSIN TIPKI
DERSİM'İN DAĞLARI GİBİ!

MALATYA

31 Temmuz
2011
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POLİSİN KONTRGERİLLA YÖNTEMLERİNE

“Norveç’in 11 Ey-
lül’ü!” diye verdi gaze-
teler 22 Temmuz’da Nor-
veç’in Oslo şehrinde ya-
şanan katliamı! 76 kişi
katledildi.

Haber ilk verildiğinde
“yorumcular”, eylemi El-
Kaide gibi dinci örgütle-
rin yaptığından şüphelendiler, kork-
tular. Neden bir ülke, başka ülke halk-
larının kendisine yönelik eylem ya-
pacağını düşünür? Avrupa’nın diğer ül-
keleri için de bu böyledir. 

Biz biliyoruz nedenini. Çünkü em-
peryalizm SUÇLUDUR ve KATİL-
DİR. 

Birgün, aldığı canlar, yaktığı yık-
tığı evler, katlettiği insanlar için hesap
sorulmaya gelineceğini biliyorlar.
Karşılarında kuzu istiyorlar tabii ama
yok. Ezilen halklar bir şekilde KA-
TİLLERİNDEN HESAP SORA-
CAKTIR. 

Küçücük bir ülke Norveç ama 700
askeri var Afganistan’da. Norveç ne-
resi, Afganistan neresi? 

“Amerikan halkına yapılan eylemi
kendinize yapılmış” sanmıştınız. Hep
öyle açıklamalar yaparsınız ya! 

Şimdi sıra bizde! Şimdi biz Tür-
kiyeli devrimciler olarak, Norveç fa-
şist yüzünü açıklasın istiyoruz. “Hu-
zur ülkesi” Norveç’te, faşistler, ırkçı-
lar nasıl bu kadar kolay örgütlenip, si-
lahlar bulup katliam yapıyor, açıkla-
sın istiyoruz. 

Bu ırkçı psikopatları el altından na-
sıl desteklediklerini anlatsınlar ve
halk önünde hesap versinler istiyoruz.

Çok şey istiyoruz! En başta da si-
zin gibi faşizmi yaratan, besleyen ül-
kelerin sistemlerinin  yeryüzünden
silinip gitmesini....

Ne olacak şimdi? NATO bizim
bu taleplerimize destek çıkacak mı?
Norveç’e müdahale edecek mi? Tabii
ki hayır! Aksine bizim üstümüze bom-
ba yağdırabilirler cevap olarak. Çün-
kü emperyalizm kendisi körüklüyor bu
tür katilleri, faşistleri...

Almanya bunun en bariz örnekle-
rindendir. Hemen hemen her hafta bir
ev kundaklanıyor. Onlarca insan bu sal-

dırılarda katledildi. İnsanlarımız diri diri
yakıldı, ama hiçbir önlem alınmadı. Al-
manya, NPD’ye (Almanya Ulusal Par-
tisi adlı Nazi partisi) karşı hiçbir önlem
almadı. Faşistler çok rahat örgütleni-
yorlar, yerleri yurtları biliniyor. Se-
çimlerde aday oluyorlar. Ama onlara
ses yok. Çünkü Almanya bizzat bu fa-
şistleri destekliyor. NPD seçimlerde en
çok oyu polislerden alıyor. 

Avrupa, burjuva demokrasisi ile yö-
netilir. Burjuva demokrasisi, hiçbir za-
man faşistlerini, ırkçılarını tam anla-
mıyla yok etmez. Tam tersine onları
hep bir kenarda tutar. İşler kötüye gi-
dince hemen devreye onlar girer.

Avrupa Demokrasisi 
Koca Bir Yalandır

AVRUPA’da bugün burjuva de-
mokrasisi vardır; ama burjuva de-
mokrasisinin bugüne kadar tarihin
gördüğü en riyakar biçimi hüküm
sürmektedir.  Özgürlükler, fiilen yok
edilmiştir. Ayrımcılık hakimdir. Hemen
tüm Avrupa emperyalistleri, faşist
yöntemlere başvurarak yönetmekte-
dirler. Her alanda, halkların karşısın-
da burjuva demokrasisinin özü, yani
burjuva diktatörlüğü vardır. 

“Aşırı sağcı... bireysel bir eylem...”
diye verdi gazeteler. Alimallah örgüt-
lü olsa çok daha tehlikeli! Örgütsüz ol-
sun ama 76 kişi katledilsin, bir şey ol-
maz... Örgütlü olması işi zora sokar!

Örgütlü olsaydı ve bu katliamı El-
Kaide yapsaydı, neler yapardınız?
Bütün Avrupa ülkelerinde yeni yasa-
lar çıkarır, terör estirir, toplu gözaltı-
lara başvurur, insanları katlederdiniz. 

‘Aşırı Sağcı’ Değil, Faşist! 
Hani nerede üstün güvenlik ön-

lemleriniz! Sadece yabancılara, dev-
rimcilere gelince mi aklınıza geliyor-

lar?

NATO NEREDE?
Afganistan’a saldırdı-
ğınız gibi, saldırsanıza
Norveç’e. Afganistan’da
yaptığınız gibi, bomba-
layın hastanelerini,
okullarını, evlerini. Di-
ğer Avrupa ülkelerinin

polisleri, sokaklarda Norveçli avına
çıksanıza, ya da ırkçı avına. 

11 Eylül sonrası hemen başlamış-
tınız sokaklarda Afganistanlılar’ı gö-
zaltına almaya. Basın ile işbirliği ha-
linde Müslümanları karalamaya baş-
lamıştınız. Nerdesiniz? 

Biraz tembel davranıyorsunuz! 

Irkçıları aşağılayan karikatürler
yapsanıza, Müslümanları aşağıladığı-
nız gibi... Hemen dernekler yasasını
değiştirmelisiniz örneğin. 

Müslümanların yerlerini bastığınız
gibi, bassanıza faşistlerin binalarını.
Tutuklasanıza.

Evet, yaşanan bir vahşettir, düpe-
düz katliamdır! Ancak, bu vahşeti
tek başına ele alıp, uzun uzun psiko-
lojik tahliller yapmaya da gerek yok-
tur. Bu vahşeti yaratan emperyalizmin
kokuşmuş düzeninden başkası değil-
dir. Avrupa emperyalizmi, ırkçılığı
bizzat kendisi büyütüyor; onu kullanıp
düzenine yönelecek tepkileri işte böy-
le yollara sevkediyor. 

Avrupa hak ve özgürlükler müca-
delesi yürüten devrimcilerle uğraşıyor;
ırkçıların ise önü alabildiğine açıl-
mıştır. Sistem, ırkçıların örgütlenme-
sinden, silahlanmasından, alenen pat-
layıcı maddeler toplayıp bombalar
yapmasından, evleri kundaklamasın-
dan hiç rahatsız değildir.  

Faşist demeye bile dilleri varmıyor
katilamcılara. “Aşırı sağcı” diye muğ-
laklaştırıyorlar. 

Çünkü ırkçılığın gelişmesi, em-
peryalist sömürü ve soygun politika-
larını sürdüren hükümetleri rahatlatı-
yor.  Tepkiler başka yöne akıyor. 

Norveç’teki ölümlerin sorumlusu
bu emperyalist sistemdir. Ölülerimizin
başında dövünmek, üzülmek yerine
gerçek sorumlulara karşı mücadele
edelim.

AVRUPA’dakiBİZ

“HUZUR ÜLKESİ NORVEÇ”
FAŞİST KATİLLER YARATIYOR

SİZİN YARATTIĞINIZ 
KATİLLER  SİZİ VURDU
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“O, en basit bir şeyi yaparken, hatta çarık
bile yaparken tüm ruhunu verir. Zanaatçı işine ruhunu
katarsa sanatçı olabilir. Ressam, sadece fırça sürer, ruhutu
katmazsa zanaatçı olur.”                  M.İ. Kalinin

söz

NTV’de, AKP’nin politikalarını eleştiren
programlar yapan gazetecilerin programla-
rına bir bir son veriliyor. Yıllardır emek ver-
miş gazetecilerini bir kalemde satıyor NTV.
Can Dündar, Banu Güven, Ruşen Çakır,
Mirgün Cabas.... NTV yeni yayın döne-
minde hiçbir siyasi içerikli program yap-
mayacakmış. 

Burjuvazi böyledir. Özel mülkiyetin oldu-
ğu bir yerde “özgür”, “tarafsız” habercilik ya-
pılamaz. NTV, Doğuş Grubu’na ait bir haber
kanalı. AKP ile iş ilişkileri çatışmış olmalı ki,
böylesine köklü bir tasfiye yaşanıyor. Melih
Aşık, Milliyet’te soruyor: “Acaba bu baskılar
Marmaray’la ilgili mi? Ne alaka diyeceksiniz...
Bu sütunda birkaç kez yazdık... Marmaray’ın
elektromekanik aksamının ihalesini alan Do-
ğuş-Alstom-Marubeni ortaklığı dört yıl sonra
işi tamamlamadan bıraktı. Anlaşmazlık şu sı-
rada tahkimde. ... Doğuş Holding neden ikti-
dar baskısı altında eziliyor? Bunun bir yanı-
tı olmalı.”

Ya, tekellerin televizyonunda onların
dediği gibi yazıp konuşacaksın, ya da halkın
safına geçeceksin. BAŞKA YOLU YOK!

AKP, Ordu’nun Gülyalı ve Giresun’un
Piraziz ilçeleri arasında, deniz doldurarak
üzerine havaalanı inşaa edecek. Havaala-
nının temeli, 22 Temmuz’da atıldı.

Memleketimizde toprak kalmamış ola-
cak ki, denizi doldurmaya karar vermiş
AKP. Deniz önce, ağırlığı 2-8 ton arasın-
daki kayalarla doldurulacak, ardından 7 bin
435 metre uzunluğunda, ortalama 5.5
metre yüksekliğinde koruyucu mendirek
inşa edilecek. Havaalanını Karadeniz’in
dalgalarından koruyacak mendirek için 8.5
milyon ton taş kullanılacak... Gelelim sa-
dede: Havaalanı 144 milyon liraya mal ola-
cak. Bu parayı kim ödeyecek? HALK! Kim
kazanacak? AKP ve ihaleyi alan şirketler!
Çılgın projeler, deniz üstüne havalanları...
AKP cafcaflı projelerden mi söz ediyor; biz
anlayalım ki daha çok aç kalacağız, öde-
meler bizim cebimizden çıkacak...

Yemek mi yiyeceğiz? Diyet mi ya-
pacağız? Yoksa zaten kıt kanaat geçi-
niyoruz da bu soruların ikisi de an-
lamsız mı? Televizyon kanallarında,
sabah saatlerinde yayınlanan kadın
programlarında, kilolu sunucular, di-
yet nasıl yapılır diye uzun uzun anla-
tıyorlar... Akşamları ise, “Nerede ne
yenir” diye ahkam kesiyorlar. 

Peki biz, diyetlerin ağlarına sü-
rüklenirken kim kazanıyor? Yine te-
keller. Reçetesiz zayıflama ilaçların-
da dünya genelinde yılda 15 milyar
dolar kazanıyor tekeller. 

“15 milyar dolarlık zayıflama pa-
zarında içeriği belli olmayan ve mu-
cizevi sonuç vaat eden pek çok ürün de
yer alabiliyor. Ülkemizde, Sağlık Ba-
kanlığı’nın onayından geçmemiş ve kli-
nik testleri olmayan bu ürünler ko-
laylıkla temin edilebiliyor.” (Fatoş Ka-
rahasan, Milliyet, 23 Temmuz 2011)

Zayıflamayı dayatıyorlar, bunun
için insanlar hayatını kaybediyor, on-
larınsa tek düşündükleri karlarıdır.
Tekellerin bizi sömürmesine izin ver-
meyelim. Halkın sağlığı onların umu-
runda değil; önce yedirip, sonra za-

yıflatan, tüketim kültürünü böy-
le büyüten onların kar hırsıdır.Çizgiyle

SABAH DİYET PROGRAMLARI, AKŞAM YEMEK PROGRAMLARI NTV’YE AKP MÜDAHALESİ

MEMLEKETİMİZDE TOPRAK KALMADI,
DENİZİ DOLDURUYORLAR

değinmelerdeğinmelerye
ni



Mersin’de, Kazanlı Halk Kültü-
rünü Yaşatma�Ve Dayanışma Derne-
ği’nin düzenlediği Evvel Temmuz
Festivali’nin ikincisi 23-24 Temmuz
günleri yapıldı. Festival öncesinde ha-
zırlık çalışmalarına devam edildi.

21 Temmuz günü Çay Mahalle-
si'ne gidilerek 75 afiş yapıldı. Halk-
tan, “Bu sıcaklarda afiş asıyorsun sana
soğuk su vereyim.” diyenler; evleri-
ne, iş yerlerine davet edip ikramda bu-
lunanlar, “bizim duvara da afiş as” di-
yenler oldu. Ardından çarşı merke-
zinde ve Pozcu’da devam eden afiş-
lemede 180 afiş daha asıldı.

23 Temmuz günü, festival kapsa-
mında "Bizim Kadınlarımız" başlık-
lı bir� panel düzenlendi. Panele ko-
nuşmacı olarak; eğitimci Nilgün
Efe,�Av.�Sebahat Gençtarih, sağlıkçı
Şerife Coşkun katıldılar.

Sözü ilk olarak Nilgün Efe aldı. Efe,
okullardaki eğitim� sistemini anlata-
rak; paralı eğitimin ne kadar yanlış ol-
duğunu ve haklarımıza sahip çıkarsak
ancak bunların üstesinden gelebilceği-
mizi söyledi. Daha sonra Av. Sebahat
Gençtarih,�kadın hakları üzerine bilgi-
ler verdi. Şiddet görme ya da boşanma
durumunda yasal haklarını nasıl takip
edeceklerini anlattı. Son olarak konu-
şan Şerife Coşkun ise, kadınlardaki sağ-
lık problemleri konusunda gelenlere bil-
giler verdi. Gelen kadınların hemen he-
men hepsi sağlık konusunda farklı
farklı sorular yönelttiler.�Kanserle ilgi-
li gösterilen slayt görüntüleri kadınla-
rın çok dikkatini çekti. Birçok konuda
bilgi almak isteyen kadınlar panel bi-
timinde de avukatın, öğretmenin ve sağ-
lıkçının etrafını sardılar. "Çok teşekkür
ederiz bizleri aydınlattığınız için... tek-
rar gelin..." diyerek teşekkürlerini dile
getirdiler. Panele 46 kişi katıldı.

Festivalin 2. günü verilecek olan
konserin hazırlık çalışmaları 23 Tem-
muz Cumartesi günü de devam etti.
Saat 21.15 'te Grup Yorum önlükle-

riyle Kazanlı sokaklarında Evvel
Temmuz broşürleri halka dağıtıldı. 

24 Temmuz Pazar günü ise, festi-
val alanının hazırlığı yapılırken; Ka-
zanlı’da Grup Yorum önlüğü giyen 10
kişi, yeniden evleri tek tek gezerek
konsere çağrı yaptı ve broşür dağıt-
tı. “Halkız Haklıyız Kazanacağız,
Yozlaşmaya Karşı Gücümüz Birliği-
mizdir, Türküler Susmaz Halaylar
Sürer” sloganlarıyla sokaklar gezi-
lirken, insanlar merakla camlardan,
balkonlarından dışarıya bakıyorlardı.
Festival saati yaklaştığından, slo-
ganlarla festival alanına yüründü.

Futbol sahasında son hazırlıklar ta-
mamlanırken,�Hatay'dan, Adana'dan,
Yenice'den,�Tarsus'tan, Silifke'den...
Mersin'in birçok bölgesinden insan-
lar gelmeye başlamıştı. Stantlar ha-
zırlandı. Çiğ köfte, bici bici, haşlan-
mış mısır, su, meyve suyu,�çerez vb.
stantları vardı. Bir taraftan da Yürü-
yüş dergisi, Tavır dergisi, kitap, TA-
YAD ve gençlik stantları da açıldı.
TAYAD standına ilgi büyüktü. Tutsak
ürünlerinin de satıldığı stand, özellikle
tutsakların hapishanede yaptıkları
ürünler çok ilgi gördü.

Gençlik standında “Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız,�Ferhat ve Berna
Serbest Bırakılsın” pankartı büyük ilgi
gördü. Gençlerin yanı sıra büyükler
de özellikle parasız eğitim istedikle-
rini dile getirdiler.

Saat 19.30'da açılış konuşmasıy-
la başlayan etkinliğin ilk konukları
Kazanlı’dan saz çalan çocuklardı.
Çocuklar son olarak “Kızıldere” tür-
küsünü söylediler. Ardından sahneye
Silifke’den gelen halk oyunu ekibi
çıktı. Kitlenin çoğu da oyunlara eşlik
etti. Bu arada insanlar festivale gel-
meye devam ediyordu.

Silifke halk oyunlarının ardın-
dan�sahneye Tarsus’tan�“Grup Yaşam
Ateşi” çıktı ve türkülerini seslendirdi-
ler. Ardından Hatay’dan “Dikmece

Çerçur Tiyatro Topluluğu” sahne aldı.
Arapça oyun sergileyen topluluk izle-
yiciden büyük alkış aldı. Tiyatro top-
luluğunun ardından�Kazanlı “Çav Bel-
la Çocuk Grubu” sahne aldı. Çocuk
grubunun sahneye çıktığını gören kit-
le, onları büyük bir alkışla karşıladı.
Çav Bella parçası eşliğinde gösteri ser-
gileyen�11 kişilik çocuk grubu, mar-
şın�bitiminde yakalarına taktıkları çi-
çekleri kitleye doğru attılar. Misafirleri
selamlayarak oyunlarını bitirirlerken
de �büyük alkış aldılar. Çocuk grubu-
nun üyelerine hediye verildi.

Kazanlı Halk Kültürünü Yaşat-
ma� Ve Dayanışma Derneği� Başka-
nı�Serdal Cengiz bir konuşma yaptı.
Cengiz, Arapça ve Türkçe yaptığı ko-
nuşmasında, Evvel Temmuz Bayra-
mı’nın beş bin yıl öncesine dayandı-
ğını ve bu geleneği bugün de yaşat-
mak gerektiğini söyledi. Arabı, Kür-
dü, Türküyle herkesi Evvel Tem-
muz’u her sene dostluk çerçevesinde
kutlama çağrısında bulunan Cengiz,
konuşmasının ardından, Evvel Tem-
muz Festivali kapsamında düzenlenen
futbol turnuvasını kazanan Tarsus
Şahin Spor’a ödülünü verdi.

Sahneye bu kez de Tarsus’tan
Grup Refresh çıktı. Rock müzik söy-
leyen grup kitleyi coşturdu.

Ve herkesin sabırsızlıkla bekledi-
ği, sunucunun “İnönü’de 55 bin, Ba-
kırköy’de 150 bin ve 1 Mayıs’ta on
binlere seslenen, deyim yerindeyse
umudun adını haykıran Grup Yorum
şimdi sizlerle” sözleriyle davet ettiği
Grup Yorum sahneye çıktı. Bu sıra-
da alkışlar ve ıslıklar birbirine karış-
tı. Grup Yorum’un bütün parçalarını
büyük bir coşkuyla dinleyen halk, ha-
lay parçalarına da halay çekerek eş-
lik etti.

Gece coşkuyla son bulurken, önü-
müzdeki yıl düzenlenecek Evvel Tem-
muz Festivali’nde buluşmak üzere
insanlar konser alanından ayrıldılar.
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